Digesta
in Nederlandse vertaling
Engels naar Nederlands vertaald door deeple translator
(gebaseerd op de uitgave van 1932 door S. P. Scott)
vertaling-redactie: Béla Pokol, Ágnes Pokol, Vera Czekes-Pokol
technisch redakteur: Ujváry Levente

Sződliget
2022
1

Boek I………………………………………………………………………………....4
Boek II………………………………………………………………………………..81
Boek III……………………………………………………………………………….169
Boek IV……………………………………………………………………………….240
Boek V………………………………………………………………………………..354
Boek VI…………………………………………………………………………..,,,,,,,437
Boek VII…………………………………………………………………………..,,,,,.473
Boek VIII……………………………………………………………………………..545
Boek IX………………………………………………………………………………..631
Boek X…………………………………………………………………………………719
Boek XI………………………………………………………………………………..809
Boek XII……………………………………………………………………………….879
Boek XIII………………………………………………………………………………995
Boek XIV………………………………………………………………………………1075
Boek XV……………………………………………………………………………….1114
Boek XVI………………………………………………………………………………1157
Boek XVII……………………………………………………………………………..1194
Boek XVIII…………………………………………………………………………….1256
Boek XIX………………………………………………………………………………1312
Boek XX……………………………………………………………………………….1378
Boek XXI………………………………………………………………………………1419
Boek XXII……………………………………………………………………………..1482
Boek XXIII…………………………………………………………………………….1522
Boek XXIV…………………………………………………………………………….1591
Boek XXV……………………………………………………………………………..1654
Boek XXVI…………………………………………………………………………….1684
Boek XXVII……………………………………………………………………………1764
Boek XXVIII…………………………………………………………………………..1834
Boek XXIX…………………………………………………………………………….1936
Boek XXX……………………………………………………………………………..2023
Boek XXXI…………………………………………………………………………….2083
Boek XXXII……………………………………………………………………………2131
2

Boek XXXIII…………………………………………………………………………..2188
Boek XXXIV…………………………………………………………………………..2269
Boek XXXV………………………………………………………………………….. 2350
Boek XXXVI…………………………………………………………………………..2438
Boek XXXVII…………………………………………………………………………..2527
Boek XXXVIII………………………………………………………………………….2618
Boek XXXIX……………………………………………………………………………2727
Boek XL…………………………………………………………………………………2819
Boek XLI……………………………………………………………………………… .2950
Boek XLII……………………………………………………………………………… 3037
Boek XLIII…………………………………………………………………………….. 3102
Boek XLIV…………………………………………………………………………….. 3215
Boek XLV……………………………………………………………………………… 3275
Boek XLVI……………………………………………………………………………… 3347
Boek XLVII………………………………………………………………………………3449
Boek XLVIII…………………………………………………………………………..,,,, 3562
Bek XLIX…………………………………………………………………………………3693
Boek L…………………………………………………………………………………….3771

3

Boek I
1. Betreffende rechtvaardigheid en recht.
2. Over de oorsprong van het recht en van alle magistraten, samen met een opeenvolging van juristen.
3. 3. Over statuten, decreten van de Senaat en lang gevestigde gebruiken.
4. Over de grondwetten van de keizers.
5. Over de toestand van de mensen.
6. Over hen die hun eigen meesters zijn, en over hen die onder de controle van anderen zijn.
7. Aangaande adopties en emancipaties (..)
8. 8. Wat betreft de verdeling en de aard der dingen.
9. Betreffende de senatoren.
10. Over het ambt van consul.
11. 11. Betreffende het ambt van Praetoriaanse Prefect.
12. 12. Inzake het ambt van prefect van de stad.
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13. 13. Inzake het ambt van quaestor.
14. Betreffende het ambt van Praetor.
15. 15. Betreffende het ambt van prefect van de nachtwacht.
16. 16. Het ambt van Proconsul en zijn plaatsvervanger.
17. 17. Het ambt van prefect van Augustus.
18. Betreffende het ambt van Gouverneur.
19. Betreffende het ambt van de keizerlijke rentmeester of boekhouder.
20. Inzake het ambt van Juridicus.
21. 21. Betreffende het ambt van degene aan wie de rechtspraak is gedelegeerd.
22. Betreffende het ambt van assessor.

Tit. 1. Betreffende justitie en recht
Ulpianus, boek I, Instituten.
Zij die zich toeleggen op de studie van het recht, moeten in de eerste plaats weten, vanwaar de wetenschap is
afgeleid. Het recht ontleent zijn naam aan de rechtvaardigheid; want (zoals Celsus op elegante wijze zegt), het
recht is de kunst te weten wat goed en rechtvaardig is.
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(1) Iedereen kan ons terecht de priesters van deze kunst noemen, want wij cultiveren de rechtvaardigheid en
beweren te weten wat goed en rechtvaardig is, door goed van kwaad te onderscheiden en wat geoorloofd is van wat
ongeoorloofd is; wij willen de mensen goed maken door vrees voor straf, maar ook door aanmoediging van
beloning; wij streven (als ik mij niet vergis) naar een ware en niet naar een voorgewende filosofie.
(2) Dit onderwerp kan in twee delen worden onderverdeeld: het publiekrecht en het privaatrecht. Het publiek recht
is datgene wat betrekking heeft op het bestuur van de Romeinse regering; het privaatrecht is datgene wat
betrekking heeft op de belangen van individuen; want er zijn dingen die nuttig zijn voor het publiek, en andere
dingen die nuttig zijn voor privé-personen. Het publiek recht heeft betrekking op heilige ceremoniën en op de
plichten van priesters en magistraten. Het privaatrecht is van drieërlei aard, want het wordt afgeleid hetzij van
natuurlijke voorschriften, hetzij van die der naties, hetzij van die der burgerlijke wet.
(3) Het natuurrecht is datgene wat de natuur aan alle dieren leert, want deze wet is niet eigen aan het menselijk ras,
maar treft alle schepselen die hun oorsprong vinden in de zee of op het land, en is ook gemeenschappelijk voor
vogels. Hieruit vloeit de vereniging voort van man en vrouw, die wij het huwelijk noemen; hieruit ontstaat ook de
voortplanting en de opvoeding van kinderen; want wij zien dat alle dieren, en zelfs wilde dieren, deze wet blijken
te kennen.
(4) De wet van de naties is die welke door het menselijk ras wordt gebruikt, en het is gemakkelijk te begrijpen dat
zij verschilt van de natuurwet, om de reden dat deze laatste alle dieren gemeen heeft, terwijl de eerste alleen de
mensen betreft in hun onderlinge betrekkingen:
2. Pomponius, Enchiridion, Bijvoorbeeld de eerbied voor God en de gehoorzaamheid aan ouders en land:
3. Florentinus, Instituten, Boek I, Zoals wij geweld en verwonding weerstaan.
Want volgens deze wet wordt alles wat iemand doet om zijn lichaam te beschermen, geacht rechtmatig te zijn
gedaan; en aangezien de natuur onder ons een zekere verwantschap heeft gevestigd, volgt daaruit dat het
afschuwelijk is als iemand voor een ander in een hinderlaag ligt.
0. Ulpianus, Instituten, Boek I.
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Manumissies maken ook deel uit van de wet van de Naties, want manumissie is ontslag door de hand, dat wil
zeggen het schenken van vrijheid; want zolang iemand in dienstbaarheid is, is hij onderworpen aan de hand en aan
het gezag, maar eenmaal gemanumitteerd, is hij bevrijd van dat gezag. Dit vindt zijn oorsprong in de Volkenwet;
want volgens de natuurwet werden alle mensen vrij geboren, en manumissie was niet bekend, zoals slavernij zelf
onbekend was; maar nadat slavernij door de Volkenwet was toegelaten, volgde het voordeel van manumissie, en
terwijl mensen met één natuurlijke naam werden aangeduid, ontstonden er onder de Volkenwet drie verschillende
soorten, namelijk vrije mensen, en, in onderscheid met hen, slaven, en als derde klasse, vrijgelatenen, of zij die
hadden opgehouden slaven te zijn.
(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Door dit Volkenrecht werden oorlogen ingevoerd; rassen werden onderscheiden; koninkrijken gesticht;
eigendomsrechten vastgesteld; grenzen van land vastgesteld; gebouwen gebouwd; handel, koop, verkoop, pacht,
huur, verplichtingen geschapen, met uitzondering van die welke door het Burgerlijk Recht werden ingevoerd.
23. Ulpianus, Instituten, Boek I.
Het burgerlijk recht is iets dat niet volledig verschilt van het natuurrecht of het recht van de naties, noch is het in
alles daaraan ondergeschikt; en daarom, als we iets toevoegen aan of wegnemen uit het gewoonterecht, vormen we
een afzonderlijke wet, dat is het burgerlijk recht.
5. Onze wet wordt dan hetzij door geschriften, hetzij zonder geschriften vastgesteld, zoals bij de Grieken "twn
nomwn oi men eggrafoi oi de agrafoi", d.w.z. sommige wetten zijn op schrift gesteld en andere niet.
(1) Papinianus, Definities, Boek II.
Het burgerlijk recht is datgene wat voortkomt uit wettelijke verordeningen, plebiscieten, decreten van de Senaat,
edicten van de Keizers, en het gezag van geleerde mannen.
0. Het Praetoriaanse recht is datgene wat de Praetors hebben ingevoerd om het Burgerlijk Recht te helpen, aan te
vullen of te wijzigen, voor het algemeen welzijn; het wordt ook aangeduid als ere-wet, zo genoemd naar de "eer"
van de Praetors.
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(0) Marcianus, Instituten, Boek I.
Want het Eerwettelijk Recht zelf is de levende stem van het Burgerlijk Recht.
7. Gaius, Instituten, Boek I.
Alle naties die geregeerd worden door wet en gewoonten maken deels gebruik van hun eigen wet, en deels van dat
wat gemeenschappelijk is voor alle mensen. Want de wet die een volk voor zichzelf heeft ingesteld, is eigen aan
die staat, en wordt de burgerlijke wet genoemd, als zijnde de bijzondere wet van die staat. Maar wat het natuurlijke
verstand voor alle mensen heeft ingesteld, wordt door alle mensen in gelijke mate nageleefd, en wordt het
Volkenrecht genoemd, omdat het de wet is die alle naties toepassen.
8. Ulpianus, Regels, Boek I.
Gerechtigheid is de voortdurende en voortdurende wens om aan een ieder te geven waar hij recht op heeft.
0. De voorschriften van de wet zijn de volgende: eervol leven, niemand schade berokkenen, aan een ieder geven
wat hem toekomt.
1. De wetenschap der wet is de kennis van Goddelijke en menselijke zaken, de kennis van wat rechtvaardig is en
wat onrechtvaardig is.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.
De term "wet" wordt op verschillende manieren gebruikt. Ten eerste, alles wat rechtvaardig en goed is, wordt wet
genoemd, zoals het geval is met de natuurwet. Ten tweede, wanneer iets nuttig is voor allen of voor de
meerderheid in een staat, zoals bijvoorbeeld het burgerlijk recht. Evenmin wordt in onze Staat het ere-recht minder
terecht zo genoemd, en ook van de Praetor wordt gezegd dat hij het recht toepast, zelfs wanneer hij onrechtvaardig
beslist; want de term heeft geen betrekking op wat de Praetor feitelijk doet, maar op datgene wat het hem betaamt
te doen. Onder een andere betekenis duidt het woord de plaats aan waar recht wordt gesproken, waarbij de naam
wordt verlegd van de handeling zelf naar de plaats waar zij wordt verricht, en deze plaats kan op de volgende wijze
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worden bepaald; telkens wanneer de Praetor een plaats kan aanwijzen voor de bedeling van recht, wordt die plaats
met recht de wet genoemd, mits de waardigheid van zijn ambt en de gebruiken van onze voorvaderen bewaard
blijven.
23. Marcianus, Instituten, Boek I.
Soms wordt de term "wet" gebruikt om een band aan te duiden, zoals bijvoorbeeld: "Ik ben door de wet van
bloedverwantschap of aanverwantschap verbonden met die-en-die persoon".

Tit. 2. Over de oorsprong van het recht en van alle magistraten, samen met een opeenvolging
van juristen

23. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Daar ik op het punt sta een uitlegging te geven van de oude wetten, heb ik het nodig geacht in de eerste plaats terug
te gaan naar de oorsprong van de stad, niet omdat ik uitvoerige commentaren wil geven, maar om de reden dat ik
opmerk dat wat in alle dingen volmaakt is, in al zijn delen voltooid is; en inderdaad is het belangrijkste deel van
iets het begin. Als ik dan zou zeggen, dat het afschuwelijk is om de zaak aan de rechter voor te leggen zonder
voorafgaande opmerkingen, dan zou het nog veel ongepaster zijn als degenen die een uiteenzetting geven, het
begin zouden verwaarlozen en zouden vermijden om naar de oorsprong van de zaak te verwijzen; om zo te zeggen,
met ongewassen handen en zonder uitstel de kwestie te bespreken die moet worden beslist. Want, tenzij ik mij
vergis, maken deze voorafgaande uiteenzettingen de mensen meer geneigd om de aan de orde zijnde kwestie te
onderzoeken, en wanneer wij haar hebben benaderd, maken zij het begrip van het onderwerp duidelijker.
23. Pomponius, Enchiridion.
Het lijkt daarom noodzakelijk de oorsprong van de wet zelf te verklaren, evenals haar latere ontwikkeling.
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23. In feite heeft het volk in het begin van onze staat zich ertoe verbonden te handelen zonder bepaalde statuten of
positieve wet, en werd alle bestuur gevoerd door het gezag van de koningen.
24. 24. Daarna, toen de staat enigszins was uitgebreid, zou Romulus zelf het volk in dertig delen hebben verdeeld,
die hij curiae noemde; omdat hij toen de zorg over de republiek uitoefende overeenkomstig de besluiten van die
delen. Zo stelde hij het volk bepaalde wetten voor met betrekking tot hun vergaderingen, en ook latere koningen
deden soortgelijke voorstellen, die alle op schrift zijn gesteld en te vinden zijn in het boek van Sextus Papirius, die
leefde in de tijd van Superbus, de zoon van Demaratus van Korinthe, en die een van de voornaamste mannen was.
Dit boek wordt, zoals wij hebben gezegd, het Papiriaanse burgerlijk recht genoemd, niet omdat Papirius er iets van
zichzelf aan heeft toegevoegd, maar omdat hij in één verhandeling wetten bijeenbracht die waren aangenomen
zonder enige orde in acht te nemen.
25. Toen de koningen daarna door een Tribuniaanse verordening werden verdreven, raakten al deze wetten
achterhaald, en het Romeinse volk werd weer geregeerd door onzekere wetten en gebruiken, in plaats van door
wetten die regelmatig waren uitgevaardigd, en deze stand van zaken duurde bijna twintig jaar.
26. Daarna werd, opdat deze toestand niet zou voortduren, besloten, dat tien mannen door het openbaar gezag
moesten worden aangesteld, door wier bemiddeling wetten moesten worden aangevraagd bij de Staten van
Griekenland, en dat het Gemenebest moest worden gegrondvest op wettelijke verordeningen. De aldus verkregen
wetten werden op ivoren tabletten gegraveerd en voor de Rostra geplaatst, opdat de wetten des te duidelijker
zouden worden begrepen; en het hoogste gezag in de Staat werd voor dat jaar aan de genoemde functionarissen
toegekend, zodat zij de wetten zo nodig konden wijzigen en interpreteren; en dat tegen hun beslissingen geen
beroep kon worden aangetekend, zoals tegen die van andere magistraten wel mogelijk was. Zij merkten zelf op dat
er iets ontbrak aan deze oorspronkelijke wetten, en daarom voegden zij er in de loop van het volgende jaar nog
twee tabletten aan toe, en om deze reden werden zij de Wetten van de Twaalf Tafelen genoemd; en sommige
schrijvers hebben beweerd dat een zekere Hermodorus, een Efezische balling in Italië, verantwoordelijk was voor
het uitvaardigen van de genoemde wetten.
27. 27. Toen deze wetten waren uitgevaardigd, was het logisch dat een discussie in het forum noodzakelijk werd,
omdat voor een juiste interpretatie het gezag vereist was van personen die in de wet waren onderlegd. Deze
discussie en deze door juristen samengestelde wet, die ongeschreven was, werd niet met een bepaalde naam
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aangeduid, zoals de andere delen van de wet met hun specifieke benamingen werden aangeduid, maar zij worden
met de gemeenschappelijke benaming het burgerlijk recht genoemd.
28. Daarna, in ongeveer dezelfde tijd, werden bepaalde op deze wetten gebaseerde rechtsvorderingen ingesteld,
door middel waarvan de mensen hun zaken konden bepleiten; en om te voorkomen dat het volk deze
rechtsvorderingen zou instellen op elke manier die het maar wilde, eiste de magistraat dat dit op een bepaalde en
plechtige manier moest gebeuren; en dit deel van de wet wordt dat van de wettelijke rechtsvorderingen genoemd,
dat wil zeggen, de rechtsvorderingen. En zo zijn ongeveer in dezelfde tijd deze drie onderdelen van de wet
ontstaan, namelijk de Wetten van de Twaalf Tafelen, en daaruit is het Burgerlijk Recht voortgekomen, en daaruit
zijn ook de rechtsvorderingen voortgekomen. Maar de kennis om dit alles te interpreteren, en de rechtsvorderingen
zelf, werden toegewezen aan het College van Pausen; en er werd bepaald wie van hen gedurende elk jaar bevoegd
zou zijn voor particuliere rechtsvorderingen. Het volk maakte bijna een eeuw lang gebruik van deze gewoonte.
29. Daarna ordende Appius Claudius deze handelingen en bracht ze in een bepaalde vorm terug, en Gnaeus
Flavius, zijn secretaris, de zoon van een vrijgelatene, gaf het boek aan het volk nadat het heimelijk was verkregen;
en zo aanvaardbaar was die gift dat hij tot Tribuun van het volk, Senator, en Curule Aedile werd benoemd. Dit
werk, dat de wijze van procederen bevat, wordt het Flavisch Burgerlijk Recht genoemd; evenals het eerste het
Papirisch Burgerlijk Recht wordt genoemd; want Gnaeus Flavius voegde er niets van zijn hand aan toe. Toen het
gemenebest zich uitbreidde, omdat bepaalde procesmethoden ontbraken, stelde Sextus Aelius niet lang daarna
andere procesmethoden op en schonk hij het volk het boek dat de Aelische wet wordt genoemd.
30. 30. Toen in de staat de wet van de Twaalf Tafelen, de burgerlijke wet en de wet op de rechtsvordering in
gebruik waren, was het resultaat dat het plebs het niet eens was met de vaderen, zich afscheurde en voor zichzelf
wetten uitvaardigde, welke wetten Plebiscieten worden genoemd. Daarna, toen het plebs werd teruggeroepen
omdat er veel onenigheid was ontstaan vanwege deze plebiscieten, werd door de Lex Hortensia vastgesteld dat zij
als wetten moesten worden nageleefd, en als gevolg daarvan bestond het onderscheid tussen de plebiscieten en de
andere wetten in de wijze van hun vaststelling, maar hun kracht en uitwerking waren gelijk.
31. Toen, omdat het voor het plebs moeilijk was nog langer bijeen te komen, en nog veel moeilijker voor het
gehele lichaam van het volk om in zo'n menigte van personen te worden verzameld, zorgde de noodzaak ervoor dat
de regering van het gemenebest aan de Senaat werd toevertrouwd. Aldus begon de Senaat actief deel te nemen aan
de wetgeving, en wat hij verordende werd nageleefd, en deze wet werd een Senatus-Consultum genoemd.
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32. Tegelijkertijd waren er ook magistraten die recht spraken, en opdat de burgers zouden weten welke wet in een
bepaalde zaak moest worden toegepast en zich dienovereenkomstig zouden verdedigen, stelden zij edicten voor,
welke edicten van de Praetors de erewet vormden. Het wordt zo genoemd, omdat het voortkomt uit het ambt van
de Praetor.
33. Tenslotte werd het voor het gemenebest noodzakelijk, dat het algemeen welzijn door één persoon werd
behartigd, want de wijze van het uitvaardigen van wetten scheen beetje bij beetje te zijn voortgeschreden, naarmate
de gelegenheid dit vorderde; en daar de Senaat de zaken van alle provinciën niet naar behoren kon leiden, werd een
opperste heerser gekozen, en hem werd het gezag gegeven, zodat alles wat hij besliste als geldig moest worden
beschouwd.
34. Zo hangt in ons gemenebest alles af van ofwel de wet, d.w.z. van een wetsbesluit; ofwel bestaat er een
bijzonder burgerlijk recht, dat zonder geschrift berust op de uitsluitende uitlegging van juristen; ofwel zijn er de
wettelijke handelingen, die de wijze van procesvoering bevatten; ofwel is er een plebisciet, dat zonder het gezag
van de vaderen is uitgevaardigd; of er is het edict van de magistraat, waarvan het ere-recht is afgeleid; of er is het
Senatus-Consultum, dat alleen op het optreden van de Senaat berust, zonder enige wet; of er is de Keizerlijke
Grondwet, dat wil zeggen, dat wat de Keizer zelf formuleert, als wet zal worden nageleefd.
35. Nadat de oorsprong van de wet en de procedure zijn vastgesteld, moeten Wij worden geïnformeerd over de
titels van de magistraten en hun oorsprong; omdat, zoals Wij hebben gezegd, de zaken effectief worden gemaakt
door hen die de rechtspraak voorzitten; want hoeveel recht zou er in een Staat kunnen zijn zonder dat er personen
zijn die het kunnen toepassen? Daarna zullen Wij spreken over de opeenvolging van autoriteiten; want het recht
kan niet bestaan zonder dat er personen zijn die er in onderlegd zijn, door middel waarvan het dagelijks kan
worden verbeterd.
36. Wat de magistraten betreft, is er geen twijfel mogelijk, dat in het begin van het gemenebest alle macht bij de
koningen berustte.
37. Er bestond tegelijkertijd een Tribunus Celerum, die het bevel voerde over de ridders, en de tweede rang
bekleedde na de koning; tot welk lichaam Junius Brutus, die verantwoordelijk was voor de verdrijving van de
koningen, behoorde.
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38. Nadat de koningen verdreven waren, werden twee consuls aangesteld, en bij wet werd vastgesteld dat zij met
het hoogste gezag bekleed waren. Zij werden zo genoemd omdat zij speciaal de belangen van de republiek
"raadpleegden"; maar om te voorkomen dat zij zich in alles de koninklijke macht toeëigenden, werd bij wet
bepaald dat tegen hun beslissingen beroep kon worden aangetekend; en dat zij niet zonder bevel van het volk een
Romeins burger met de dood mochten straffen, en het enige wat hun nog restte was het uitoefenen van geweld en
de bevoegdheid tot openbare gevangenneming.
39. Vervolgens, toen de volkstelling veel tijd in beslag nam, en de consuls niet in staat waren deze plicht te
vervullen, werden censoren aangesteld.
40. Toen het volk in aantal toenam en er veelvuldig oorlogen met naburige stammen werden gevoerd, werd het
soms noodzakelijk een superieure magistraat aan te stellen, en zo ontstonden dictators, tegen wier beslissingen
geen beroep mogelijk was, en die met de doodstraf werden bekleed. Daar deze magistraat het oppergezag had,
mocht hij dit niet langer dan zes maanden behouden.
41. Aan deze dictatoren werden toegevoegd de meesters der cavalerie, die dezelfde plaats innamen als de Tribuni
Celerum onder den koning, en wier plichten bijna dezelfde waren als die, welke thans door den Praetorianus
Prefect worden vervuld; en ook zij werden als wettige magistraten beschouwd.
42. In den tijd, toen het plebs zich van de vaderen had afgescheiden, ongeveer zeventien jaar na de verdrijving der
koningen, stelden zij op den heiligen berg voor zichzelf tribunen in, die Tribunen van het Volk waren; en zij
werden "tribunen" genoemd om de reden, dat vroeger het volk in drie deelen was verdeeld, en uit elk een tribune
werd genomen, of omdat zij door de stemmen der stammen waren ingesteld.
43. Opdat er ambtenaren zouden zijn, die de leiding zouden hebben over de tempels, waarin het volk al zijn
inzettingen deponeerde, werden uit het plebs twee personen gekozen, die Ailes genoemd werden.
44. Vervolgens, toen de schatkist in belang begon toe te nemen, werden quaestoren aangesteld om er de leiding
over te hebben en voor de fondsen te zorgen, en zij werden zo genoemd omdat zij waren aangesteld om de
rekeningen te onderzoeken en het geld te bewaren.
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45. En om de reden (die wij reeds hebben uiteengezet), dat het de consuls bij de wet niet was toegestaan de
doodstraf uit te spreken, zonder bevel van het Romeinse volk; werden ook quaestoren door het volk aangesteld om
in doodzaken voor te zitten, en deze werden Quaestores parricidii genoemd, van wie in de Wetten van de Twaalf
Tafelen melding wordt gemaakt.
46. Maar omdat de laatsten hun ambtstermijn verlengden, onrechtvaardig handelden en daarna niet bereid waren
de magistraten te kiezen die hen zouden opvolgen, zodat zij en hun factie het gemenebest voortdurend onder hun
controle zouden houden, leidden zij de openbare zaken op zo'n willekeurige en gewelddadige manier dat het leger
zich uit het gemenebest terugtrok. Men zegt dat de oorzaak van de opvolging ene Virginius was, die, toen hij
vernam dat Appius Claudius, in strijd met de bepaling die hij zelf uit de oude wet van de Twaalf Tafelen had
overgenomen, geweigerd had hem het gezag over zijn eigen dochter te geven, maar het aan een man had gegeven
die, door hem aangezet, haar als slavin opeiste, omdat hij, beïnvloed door liefde voor het meisje, goed en kwaad
met elkaar had verward; En genoemde Virginius was verontwaardigd dat de naleving van een wet van grote
oudheid was geschonden met betrekking tot de persoon van zijn dochter, (net zoals Brutus die als eerste Consul
van Rome tijdelijk vrijheid had verleend aan Vindex, een slaaf van de Vitelli, die door zijn getuigenis een
verraderlijke samenzwering had onthuld) en van mening was dat de kuisheid van zijn dochter de voorkeur
verdiende boven haar leven, na uit de winkel van een slager een mes te hebben gegrist, haar doodde, opdat hij haar
door de dood van het meisje zou beschermen tegen de schande van schending; Onmiddellijk na de moord, toen hij
nog nat was van het bloed van zijn dochter, vluchtte hij naar zijn medesoldaten, die allen hun leiders in Algidiun
verlieten (waar de legioenen zich op dat moment bevonden om oorlog te voeren) en hun standaarden naar de
Aventijnse heuvel overbrachten; en spoedig begaf het gehele volk van de stad zich naar dezelfde plaats, en met
instemming van het volk werden enkele van de Decemviri in de gevangenis ter dood gebracht, en het gemenebest
hervatte zijn oude toestand.
47. Toen, enige jaren nadat de Twaalf Tafelen waren uitgevaardigd, ontstond er een controverse tussen het plebs
en de vaders, omdat de eersten consuls uit hun eigen lichaam wilden benoemen en de vaders weigerden daarmee in
te stemmen; er werd besloten dat militaire tribunen met consulaire macht moesten worden benoemd, deels uit het
plebs en deels uit de vaders. Het aantal daarvan verschilde van tijd tot tijd: soms waren het er twintig, soms meer
en soms minder.
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48. Vervolgens werd besloten, dat consuls uit het plebs konden worden genomen, en men begon ze uit beide
lichamen te benoemen; maar opdat de vaders meer macht zouden hebben, werd bepaald, dat twee ambtenaren uit
het getal der laatsten moesten worden benoemd, en vandaar ontstonden de Curule Aediles.
49. En omdat de consuls door verre oorlogen werden weggeroepen, en er niemand was die recht kon spreken in de
Staat, gebeurde het dat er ook een Praetor werd aangesteld, die "Urbanus" werd genoemd, omdat hij recht sprak in
de stad.
50. Toen deze Praetor na enige jaren niet voldoende werd bevonden vanwege de grote menigte vreemdelingen die
in de stad kwam, werd een andere Praetor aangesteld, die "Peregrinus" werd genoemd, om de reden dat hij
gewoonlijk recht sprak onder vreemdelingen.
51. Vervolgens werd, omdat een magistraat nodig was om de openbare verkoop voor te zitten, Decemviri
aangesteld om zaken te beslissen.
52. Tezelfdertijd werden ook Quatuorviri benoemd, die toezicht hielden op de snelwegen, en Triumviri, die de
leiding hadden over de munt, die brons, zilver en goud smolt, en kapitale Triumviri, die de leiding hadden over de
gevangenissen, opdat, wanneer het nodig was straffen op te leggen, dit door hun toedoen zou kunnen geschieden.
53. En omdat het voor magistraten ongemakkelijk was om 's avonds in het openbaar te verschijnen, werden aan
weerszijden van de Tiber Quinqueviri aangesteld, die de taken van magistraten konden vervullen.
54. Nadat Sardinië was ingenomen, en daarna Sicilië en Spanje, en vervolgens de provincie Narbonnesos, werden
evenveel Praetors aangesteld als er provincies waren die onder Romeins bestuur waren gekomen; een deel van hen
had jurisdictie over zaken in steden, een deel over provinciale zaken. Vervolgens stelde Cornelias Sylla openbare
onderzoeken in, bijvoorbeeld naar valsheid in geschrifte, vadermoord en moordenaars, en voegde daar vier
Praetors aan toe. Vervolgens benoemde Gaius Julius Caesar twee Praetors en twee aediles, die toezicht hielden op
de verdeling van het graan, en Cereales werden genoemd, naar Ceres. Op deze wijze werden twaalf Praetors en zes
aediles gecreëerd. Vervolgens benoemde de goddelijke Augustus zestien Praetors, en daarna voegde de goddelijke
Claudius er nog twee aan toe, die recht spraken in vertrouwenszaken; één van hen ontsloeg de goddelijke Titus; en
de goddelijke Nerva voegde er nog een aan toe, die de wet uitlegde in kwesties die tussen de schatkist en
particulieren rezen. Aldus oefenden achttien Praetors rechtspraak uit in het Gemenebest.
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55. Al deze regels worden in acht genomen zolang de magistraten thuis zijn, maar wanneer zij naar het buitenland
reizen blijft er één over die de wet uiteenzet, en hij wordt de Prefect van de Stad genoemd. Deze prefect is in
vroegere tijden in het leven geroepen; naderhand is hij benoemd vanwege de Latijnse feesten, en dit gebeurt ieder
jaar; maar de prefect van het Levensonderhoud en die van de Nachtwacht zijn geen magistraten, maar
buitengewone functionarissen die zijn aangesteld voor het algemeen welzijn; en ook degenen die wij hebben
genoemd als zijnde aangesteld voor deze kant van de Tiber, zijn naderhand bij decreet van de Senaat tot aediles
benoemd.
56. Uit al deze dingen leren wij dus, dat tien volkstribunen, twee consuls, achttien praetors en zes aediles de
rechtspraak in de stad verzorgden.
57. Van hen zullen wij thans diegenen noemen, die het hoogste aanzien genoten onder het Romeinse volk, opdat
duidelijk wordt, van wie deze wetten zijn afgeleid en overgeleverd, en wat hun reputatie was. En inderdaad, van
allen die deze kennis verwierven, wordt gezegd dat niemand deze vóór Tiberius Coruncanius in het openbaar heeft
beleden; anderen echter, vóór hem, trachtten het burgerlijk recht geheim te houden, en slechts raad te geven aan
hen die hen raadpleegden, in plaats van degenen te onderrichten die het wilden leren.
58. Publius Papirius, die de koninklijke wetten in één traktaat samenvatte, stond op de eerste rang van hen, die in
de koninklijke wetten onderlegd waren; daarna kwam Appius Claudius, een van de Decemviri, die het meest
vooraanstaande aandeel had in het samenstellen van de Twaalf Tafelen. Na hem kwam een andere Appius
Claudius, die een grote juridische kennis bezat en "Honderdhandig" werd genoemd, omdat hij de Appiaweg
aanlegde, het Claudische aquaduct bouwde en van mening was dat Pyrrhus niet in de stad mocht worden
ontvangen; ook wordt gezegd dat hij procesformulieren opstelde voor gevallen van onrechtmatige bezetting van
eigendom, welk boek niet meer bestaat. Dezelfde Appius Claudius vond de letter R uit, waaruit voortvloeide dat de
Valesii Valerii werden, en de Fusii Furii.
59. Na deze kwam Sempronius, een man van buitengewone geleerdheid, die door het Romeinsche volk sofoV,
d.w.z. "wijs", werd genoemd, en vóór of na hem werd niemand met dien titel aangeduid. Daarna kwam Gaius
Scipio Nasica, die door de senaat "de beste" werd genoemd en aan wie de staat een huis aan de Via Sacra had
geschonken om hem gemakkelijker te kunnen raadplegen. Daarna kwam Quintus Mucius, die als gezant naar de
Carthagers werd gezonden; toen hem twee dobbelstenen werden voorgelegd, de een voor vrede en de ander voor
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oorlog, en het aan zijn oordeel werd overgelaten de dobbelsteen van zijn keuze te kiezen en mee naar Rome te
nemen, nam hij beide, en zei dat de Carthagers moesten vragen welke zij het liefst wilden hebben.
60. Daarna kwam Tiberius Coruncanius, die, zoals ik reeds heb gezegd, de eerste der rechtsgeleerden was, doch
van hem is geen werk overgebleven; zijn opvattingen waren echter zeer talrijk en opmerkelijk. Daarna hadden
Sextus Aelius, zijn broeder Publius Aelius en Publius Atilius het meeste succes bij het geven van onderricht; zodat
de twee Aelii ook consuls werden en Atilius de eerste was die door het volk met de bijnaam "De Geleerde" werd
bekroond. Ennius prijst ook Sextus Aelius en een boek van hem, Tripertita genaamd, dat nog steeds bestaat en als
het ware de wieg van de wetten bevat. Het wordt Tripertita genoemd omdat het de wet van de Twaalf Tafelen
bevat, waaraan hij de interpretatie daarvan toevoegde, alsmede de methode van de rechtsgang. Aan hem worden
nog drie andere boeken toegeschreven, waarvan sommige schrijvers hem echter het auteurschap ontzeggen. Cato
volgde, tot op zekere hoogte, deze mannen. Daarna kwam Marcus Cato, het hoofd van de Porciaanse familie,
waarvan boeken zijn overgeleverd; maar een groot aantal werd door zijn zoon geschreven, waaraan nog andere
hun oorsprong ontlenen.
61. Na deze kwamen Publius Mucius, Brutus en Manilius, die het burgerlijk recht stichtten. Van hen liet Publius
Mucius tien werken na, Brutus zeven en Manilius drie; van Manilius zijn ook geschreven delen bewaard gebleven.
De eerste twee waren van consulaire rang, Brutus was Praetor, en Publius Mucius was Pontifex Maximus geweest.
62. Daarna kwamen Publius Rutilius Rufus, die Consul te Rome was, en Proconsul van Azië, Paulus Virginius, en
Quintus Tubero, de Stoïcijn, een leerling van Pansa, die zelf Consul was. In dezelfde tijd leefde Sextus Pompeius,
de oom van vaderszijde van Gnaeus Pompeius, en Caelius Antipater, die geschiedkundige werken schreef, maar
meer aandacht besteedde aan de welsprekendheid dan aan de rechtswetenschap. Ook was er Lucius Crassus, de
broer van Publius Mucius, die Mucianus werd genoemd, en die door Cicero als de beste debater van alle
rechtsgeleerden werd bestempeld.
63. Na dezen kwam Quintus Mucius, de zoon van Publius, de Pontifex Maximus, die het Burgerlijk Recht het eerst
codificeerde, door het onder verschillende hoofden in achttien boeken op te stellen.
64. De leerlingen van Mucius waren zeer talrijk, maar die van het meest eminente gezag waren Aquilius Gallus,
Balbus Lucilius, Sextus, Papirius, en Gaius Juventius; van wie Servius verklaarde dat Gallus het grootste gezag
had onder het volk. Zij worden echter allen door Servius Sulpicius genoemd, maar geen van hun geschriften is van
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dien aard dat er algemeen naar wordt gezocht; en in feite zijn hun werken gewoonlijk in het geheel niet in handen
van de mensen te vinden, hoewel Servius er in zijn eigen boeken gebruik van maakte, en het is om deze reden dat
de herinnering aan hen nog steeds voortleeft.
65. Servius zou, toen hij de eerste plaats in het pleiten van zaken bekleedde, of in ieder geval na Marcus Tullius,
Quintus Mucius om raad hebben gevraagd over een zaak waarin een vriend van hem was geïnteresseerd, en omdat
hij het antwoord dat hem over de wet was gegeven, zeer gebrekkig begreep, ondervroeg Quintus een tweede keer,
en toen deze antwoordde en hij het nog steeds niet begreep, werd hij berispt door Quintus Mucius, die hem zei dat
het een schande voor hem was, een patriciër, een edelman, en een advocaat, om onwetend te zijn van de wet, die
zijn beroep was. Servius was zo getroffen door dit verwijt, dat hij zich aan het burgerlijk recht wijdde, en zich
vooral liet onderrichten door hen over wie wij gesproken hebben; hij werd onderwezen door Balbus Lucilius, en
kreeg ook veel informatie van Gallus Aquilius, die in Cercina woonde; en om die reden zijn veel van zijn boeken
die nog bewaard zijn gebleven, daar geschreven. Toen Servius stierf tijdens zijn afwezigheid op een ambassade,
richtte het Romeinse volk een standbeeld voor hem op voor de Rostra, en het staat daar nog steeds voor de Rostra
van Augustus. Er zijn nog vele delen van hem over, want hij liet bijna honderdtachtig verhandelingen na.
66. Na hem kwamen vele anderen, onder wie de volgende bijna allen boeken schreven, namelijk: Alfenus Varus,
Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius,
Labeo, Antistius, de vader van Labeo Antistius, Cinna, en Publicus Gellius. Van tien schreven er acht
verhandelingen, die alle door Aufidius Namusa in honderdveertig boeken werden verteerd. Van deze leerlingen
hadden Alfenus Varus en Aulus Ofilius het grootste gezag; Varus werd consul, maar Ofilius bleef in de ruiterstand;
deze laatste was zeer intiem met de keizer, en liet vele werken na over het burgerlijk recht, die de grondslag legden
voor het grootste deel van hetzelfde recht, want hij schreef als eerste over de wetten van de vijf procent belasting,
en over de rechtspraak. Hij was ook de eerste die het Edict van de Praetor zorgvuldig systematiseerde, hoewel
Servius vóór hem twee uiterst korte boeken over het Edict had nagelaten, die aan Brutus waren gericht.
67. Trebatius, een leerling van Cornelius Maximus, leefde ook in dezelfde tijd; en Aulus Cascelius, een leerling
van Quintus Mucius Volusius, eveneens, en, inderdaad, ter ere van zijn leermeester liet hij zijn bezit na aan Publius
Mucius, de kleinzoon van deze laatste. Ook hij had de rang van quaestor, maar hij weigerde promotie, hoewel
Augustus hem het consulaat aanbood. Van hen wordt gezegd dat Trebatius beter op de hoogte was dan Cascellius,
maar Cascellius zou welsprekender zijn geweest dan Trebatius, maar Ofilius was geleerder dan een van beiden.
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Van Cascellius zijn geen werken overgeleverd, behalve een van "Goede Spreuken"; van Trebatius zijn er echter
verscheidene, maar die zijn zeer weinig gebruikt.
68. Hierna kwam Tubero, die onder Ofilius studeerde. Hij was een patriciër en liet het pleiten over zaken varen
voor het bestuderen van het burgerlijk recht, voornamelijk omdat hij Quintus Ligarius voor Gaius Caesar had
vervolgd, en had gefaald. Dit is dezelfde Quintus Ligarius die, toen hij de kust van Afrika bezette, weigerde om
Tubero, die ziek was, aan land te laten gaan en water te laten halen, om welke reden hij hem beschuldigde, en
Cicero hem verdedigde. De oratie van deze laatste, een zeer elegante, die getiteld is "Voor Quintus Ligarius", is
nog bewaard gebleven. Tubero werd beschouwd als de meest geleerde op het gebied van zowel publiek als
privaatrecht, en heeft over beide onderwerpen een groot aantal verhandelingen nagelaten. Hij had de aanstellerij in
oude taal te schrijven en daarom zijn zijn werken niet populair.
69. Na hem waren de volgende van het hoogste gezag, namelijk Ateius Capito, die Ofilius opvolgde, en Antistius
Labeo, die onder allen studeerde, hij werd ook onderwezen door Trebatius. Van hen was Ateius consul, maar
Labeo weigerde het ambt aan te nemen dat hem tijdelijk consul zou hebben gemaakt toen het hem door Augustus
werd aangeboden; maar hij besteedde veel aandacht aan juridische studies, en verdeelde het hele jaar zo dat hij zes
maanden in Rome kon zijn met zijn leerlingen, en de overige zes maanden afwezig kon zijn, en zijn tijd kon
besteden aan het schrijven van boeken. Zo liet hij vierhonderd boekdelen na, waarvan een groot aantal nog steeds
in gebruik is. Deze twee stichtten als het ware twee verschillende scholen, want Ateius Capito behield de
beginselen die hem waren bijgebracht; maar Labeo, die door de aard van zijn genie en zijn vertrouwen op zijn
eigen geleerdheid, en die aandacht had geschonken aan andere takken van kennis, bracht vele vernieuwingen aan.
70. Massurius Sabinus volgde Ateius Capito op, en Nerva, Labeo; en deze deden het voornoemde onderscheid
tusschen de scholen nog toenemen. Nerva was ook zeer intiem met de Keizer. Massurius Sabinus was van
ridderlijke rang, en was de eerste die met openbaar gezag schreef, en nadat hem dit voorrecht was verleend, werd
het hem ook door Tiberius Caesar verleend.
71. En wij mogen terloops opmerken, dat vóór de regering van Augustus het recht om in het openbaar advies uit te
brengen, niet door de staatshoofden werd verleend, maar dat een ieder, die vertrouwen had in zijn eigen
bekwaamheden, antwoord gaf aan hen, die hem raadpleegden, maar zij drukten daarop niet hun zegel, en schreven
zeer dikwijls aan de rechters, of aan hen, die hen geraadpleegd hadden, om van hun mening te getuigen. Om het
gezag van de wet meer gewicht te geven, verordende de goddelijke Augustus voor het eerst, dat de juristen in zijn
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naam mochten antwoorden; en vanaf die tijd begon men dit als een voorrecht te beschouwen. Het resultaat was dat
de voorname keizer Hadrianus, toen sommige mannen van praetoriaanse rang hem toestemming vroegen om
meningen te geven, hun in een rescript vertelde, "dat deze toestemming niet moest worden gevraagd, maar werd
verleend als een recht; en daarom, als iemand vertrouwen had in zijn kennis, moest hij verheugd zijn, en hij zou
zich kunnen voorbereiden op het geven van meningen aan het volk."
72. Daarom werd aan Sabinus door Tiberius Caesar toestemming gegeven om adviezen te geven aan het volk. Hij
was reeds gevorderd in den ouderdom, toen hij den ruiterstand bereikte, en was inderdaad vijftig jaar oud, en hij
was ook geen man van groote geldelijke middelen, maar werd voor het grootste deel door zijne leerlingen
onderhouden.
73. Hij werd opgevolgd door Gaius Cassius Longinus, de zoon van een dochter van Tubero, die de kleindochter
was van Servius Sulpicius; en om die reden zinspeelde hij op Servius Sulpicius als zijn grootvader. Hij was samen
met Quartinus Consul tijdens de regering van Tiberius, en genoot groot gezag in den Staat, totdat de Keizer hem
verbande, en nadat hij door dezen naar Sardinië verbannen was, werd hij door Vespasianus naar Rome
teruggeroepen, waar hij stierf.
74. Proculus volgde Nerva op, en er was tegelijkertijd een andere Nerva, een zoon; er was ook een andere
Longinus, die tot de ruiterorde behoorde, en die later het Praetoraat bereikte. Het gezag van Proculus was echter
groter. De aanhangers van de twee scholen werden respectievelijk Cassiani en Proculeiani genoemd, die hun
oorsprong hadden in Capito en Labeo.
75. Caelius Sabinus, die in den tijd van Vespasianus grooter invloed had, volgde Cassius op; Pegasus volgde
Proculus op, die gedurende de regeering van Vespasianus prefect van de stad was; Priscus Javolenus volgde
Caelius Sabinus op; Celsus volgde Pegasus op; de zoon Celsus en Priscus Neratius, die beiden consuls waren,
volgden zijn vader op; (Celsus was inderdaad een tweede maal consul), Aburnus Valens volgde Javolenus Priscus
op, samen met Tuscinaus, evenals Salvius Julianus.

Tit. 3. Betreffende statuten, decreten van de Senaat, en lang gevestigde gebruiken.
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23. Papinianus, Definities, Boek I.
Een statuut is een algemeen voorschrift; een besluit van mensen met kennis van de wet; een inperking van
misdaden die vrijwillig of door onwetendheid zijn begaan; of een algemene verplichting van de Staat.
(23) Marcianus, Instituten, Boek I.
De redenaar Demosthenes definieerde het als volgt. "Een wet is iets waaraan alle mensen zich moeten houden, om
vele redenen, en in de eerste plaats omdat elke wet bedacht is door en een gave is van God; het decreet van
geleerde mannen; de beteugeling van hen die zich vrijwillig of onvrijwillig schuldig maken aan misdaad; het is
ook een algemene verplichting van de Staat, volgens wiens regels allen die daarin verblijven hun leven moeten
regelen." Chrysius, een stoïcijnse filosoof met de grootste eruditie, begon een boek dat hij schreef als volgt: "Het
recht is de koningin van alle dingen, goddelijke en menselijke. Het moet ook de gouverneur zijn, de leider, de
heerser, zowel van de goeden als van de slechten, en zo de norm zijn van wat rechtvaardig en onrechtvaardig is,
zowel als van wat van nature burgerlijk is, voorschrijvend wat gedaan moet worden, en verbiedend wat niet gedaan
mag worden."
23. Pomponius over Sabinus, Boek XXV.
Wetten moeten, zoals Theophrastus heeft gezegd, worden opgesteld met betrekking tot zaken die vaak voorkomen,
en niet met betrekking tot zaken die onverwachts voorkomen.
(23) Celsus, Digest, Boek V.
Wetten worden niet opgesteld met betrekking tot zaken die slechts in een enkel geval kunnen voorkomen.
23. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Want wetten moeten worden aangepast aan gebeurtenissen die vaak en gemakkelijk voorkomen, in plaats van aan
gebeurtenissen die zelden voorkomen.
(23) Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
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Wat maar één of twee keer gebeurt, zoals Theophrastus zegt, laten wetgevers in feite weg.
1. Modestinus, Regels, Boek I.
Het ambt van de wet is te bevelen, te verbieden en te straffen.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek III.
Wetten worden niet ingesteld voor individuen, maar voor algemene doeleinden.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVI.
Er is geen twijfel dat de Senaat wetten kan maken.
4. Julianus, Digest, Boek LIX.
Noch statuten, noch decreten van de Senaat kunnen zo geschreven worden dat ze alle gevallen omvatten die zich
op elk moment kunnen voordoen; maar het is voldoende als ze zulke omvatten die vaak voorkomen.
5. Dezelfde, Digest, Boek XC.
En daarom moet in die wetten, die in de eerste plaats worden uitgevaardigd, een zekerder uitlegging of constructie
worden gegeven door de meest voortreffelijke Keizer.
6. Dezelfde, Digest, Boek XV.
Alle zaken kunnen niet specifiek worden opgenomen in de wetten of decreten van de Senaat; maar waar de zin
ervan duidelijk is in een bepaald geval, kan hij die jurisdictie heeft over hetzelfde, het toepassen op andere die
vergelijkbaar zijn, en op deze manier rechtspreken.
7. Ulpianus, Over het Edict van de Curule aediles, Boek I.
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Want, zoals Pedius zegt, telkens wanneer iets door de wet is ingevoerd, is er een goede gelegenheid om het door
interpretatie of bepaalde constructie uit te breiden tot andere zaken, waar hetzelfde principe in het geding is.
8. Publius, Over het Edict, Boek LIV.
Waar iets in strijd met de beginselen van de wet is aanvaard, moet het niet in zijn volle omvang worden toegepast.
9. Julianus, Digest, Boek XXVII.
In die gevallen waarin iets is vastgesteld dat in strijd is met de beginselen van de wet, kunnen we deze regel van de
wet niet volgen.
10. Paulus, Enig Boek over Bijzonder Recht.
Bijzonder recht is datgene dat is ingevoerd op gezag van degenen die het hebben vastgesteld tegen de strekking
van een rechtsbeginsel in, omwille van een of ander bijzonder voordeel.
11. Celsus, Digest, Boek XXVI.
De wetten kennen is niet vertrouwd zijn met hun fraseologie, maar met hun kracht en uitwerking.
12. Dezelfde, Digest, Boek XXIX.
Wetten moeten ruim geïnterpreteerd worden, opdat hun bedoeling behouden blijft.
13. Dezelfde, Digest, Boek XXIII.
Wanneer de bewoordingen van de wet dubbelzinnig zijn, moet de betekenis worden aanvaard die zonder
ongerijmdheid is; vooral wanneer de bedoeling van de wet daaruit kan worden opgemaakt.
14. Julianus, Digest, Boek LV.
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Het principe van elke wet die door onze voorouders is ingesteld, kan niet worden verklaard.
15. Neratius, Perkamenten, Boek VI.
Daarom is het niet nodig om te zoeken naar de redenen van die wetten die zijn vastgesteld; anders zullen veel
regels die op dezelfde zijn gebaseerd en die nu worden aanvaard, omver worden geworpen.
16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer de wet iets vergeeft dat voorbij is, verbiedt zij het voor de toekomst.
17. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
Zaken die altijd een bepaalde uitleg hebben gehad, mogen in geen geval veranderd worden.
18. Celsus, Digest, Boek IX.
Het is niet juist om, zonder een hele wet in overweging te nemen, te beslissen of een mening te geven over een
bepaald deel ervan.
19. Modestinus, Opinies, Boek VIII.
Geen enkel rechtsbeginsel of toegeeflijke interpretatie van de billijkheid staat toe dat zaken die zijn ingevoerd voor
het welzijn van de mensheid, zo strikt worden uitgelegd dat ze voor hen tot moeilijkheden leiden.
20. Paulus, Vragen, Boek IV.
Er is niets nieuws aan de interpretatie van recente wetten door vroegere.
21. Tertullianus, Vragen, Boek I.
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Daarom, omdat het de gewoonte is om recente wetten te interpreteren aan de hand van vroegere wetten, moet men
altijd begrijpen dat de beginselen van de wetten van toepassing zijn op personen of dingen die op elk moment een
soortgelijk karakter kunnen hebben.
22. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Recente wetten zijn van toepassing op vroegere wetten, tenzij zij daarmee in strijd zijn; en dit kan door vele
redenen worden vastgesteld.
23. Dezelfde, Over de Lex Cincia.
Doen wat de wet verbiedt, is in strijd met de wet, en wie zich onttrekt aan de betekenis van de wet zonder de
woorden ervan te overtreden, maakt zich schuldig aan bedrog jegens haar.
24. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Bedrog tegen de wet wordt gepleegd wanneer iets gedaan wordt wat de wet niet wilde dat gedaan werd, maar ook
niet absoluut verbood; en het verschil tussen bedrog tegen de wet en overtreding ervan is dat tussen rede en
mening.
25. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia.
De keizer is vrij van de werking van de wet, en hoewel de keizerin er ongetwijfeld aan onderworpen is, verlenen
de keizers haar toch over het algemeen dezelfde voorrechten die zij zelf genieten.
26. Julianus, Digest, Boek XCIV.
In gevallen waarin geen geschreven wetten bestaan, moet datgene in acht worden genomen wat door gebruik en
gewoonte tot stand is gekomen, en als daar iets aan ontbreekt, moet datgene in acht worden genomen wat daar het
dichtst bij ligt en daaruit voortvloeit; en als zelfs dit niet bestaat, moet de wet worden gevolgd die door de stad
Rome wordt gebruikt.

25

27. 27. Een oud gebruik wordt niet ten onrechte als een wet in acht genomen (en dit is wat men noemt een wet die
door gebruik tot stand is gekomen). Want de wetten zelf houden ons alleen maar in bedwang omdat zij door het
oordeel van het volk zijn aanvaard, want het is niet meer dan normaal dat wat het volk heeft goedgekeurd zonder
dat het is opgeschreven, iedereen bindt, want wat maakt het uit of het volk zijn wil kenbaar heeft gemaakt door
stemming, of door daden? Daarom heeft men ook terecht de regel aangenomen dat wetten niet alleen door de stem
van de wetgever worden afgeschaft, maar ook door onbruik door de stilzwijgende instemming van allen.

28. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek I.
Het is gebruikelijk dat een lang gevestigd gebruik als wet wordt nageleefd in zaken die niet op schrift zijn gesteld.
29. Dezelfde, Boek IV.
Wanneer iemand zeker lijkt te zijn van de gewoonte van een stad of provincie, moet volgens mij eerst worden
vastgesteld of die gewoonte is bevestigd door een rechterlijke uitspraak nadat zij was betwist.
30. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
De regels die zijn goedgekeurd door een lang gevestigd gebruik en die al vele jaren worden nageleefd, door, als het
ware, een stilzwijgende overeenkomst van burgers, moeten niet minder worden gehoorzaamd dan wetten die op
schrift zijn gesteld.
31. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
En inderdaad, een dergelijke wet heeft meer gezag, omdat zij zozeer is goedgekeurd dat het niet nodig is haar op
schrift te stellen.
32. Callistratus, Vragen, Boek I.
Wanneer men onderzoek doet naar de interpretatie van een wet, moet men in de eerste plaats nagaan welke regel
de staat vroeger gebruikte in gevallen van dezelfde soort; want het gebruik is de beste uitlegger van de wetten.
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33. Dezelfde, Vragen, Boek I.
Want keizer Severus heeft in een Rescript verklaard, dat in twijfelgevallen, die uit wettelijke bepalingen
voortvloeien, het gebruik of het gezag van beslissingen, die altijd op dezelfde wijze zijn beslist, kracht van wet
moeten krijgen.
34. Celsus, Digest, Boek XXIII.
Wat in de eerste plaats is ingevoerd, niet door een regel maar door dwaling, en daarna door het gebruik is
bevestigd, zal in andere soortgelijke gevallen niet de overhand krijgen.
35. Modestinus, Regels, Boek I.
Aldus is alle wet ofwel tot stand gekomen door toestemming, ofwel vastgesteld door noodzaak, ofwel bevestigd
door gewoonte.
36. Ulpianus, Instituten, Boek II.
Daarom bestaat alle wet ofwel uit de verwerving, het behoud, of de vermindering van recht; want het heeft
betrekking op de manier waarop iets eigendom van een persoon wordt, of hoe hij het of zijn rechten kan behouden,
of hoe hij ze kan vervreemden of verliezen.

Tit. 4. Betreffende de grondwetten van de keizers.

37. Ulpianus, Instituten, Boek I.
Wat de keizer heeft verordend, heeft kracht van wet; want door een koninklijke verordening die over zijn
soevereiniteit werd uitgevaardigd, heeft het volk hem al zijn eigen gezag en macht toegekend.
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38. Daarom heeft alles wat de keizer door een brief over zijn handtekening verordent, of hij dit nu na onderzoek of
zonder rechterlijke overweging heeft besloten of door middel van een edict heeft bevolen, kracht van wet; en dit
zijn wat wij in het algemeen grondwetten noemen.
39. Onder deze laatste zijn er enkele, die bijzonder zijn, en die niet als precedenten mogen worden aangewend;
want wat de keizer ook aan iemand heeft toegekend als beloning voor verdienste, of waar hij een straf oplegt, of
iemand op een ongewone wijze ontlast, dit strekt zich niet verder uit dan de partij in kwestie.
40. Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Bij de uitvaardiging van nieuwe wetten moeten klaarblijkelijk bewijzen van voordeel blijken om afwijking te
rechtvaardigen van een wet die gedurende lange tijd rechtvaardig is geacht.
41. Javolenus, Epistels, Boek XIII.
Wij moeten elke gunst van de keizer, die in feite voortvloeit uit zijn goddelijke lankmoedigheid, zo ruim mogelijk
interpreteren.
42. Modestinus, Excuses, Boek II.
Recente constituties hebben meer gezag dan die welke eraan vooraf zijn gegaan.

Tit. 5. Betreffende de toestand van de mensen
43. Gaius, Instituten, Boek I.
Al de wet, waarvan wij gebruik maken, heeft betrekking op personen, dingen of daden.
44. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
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Daarom, daar alle recht is ingesteld voor rekening van de mensheid, zullen wij eerst spreken over de toestand van
personen, en daarna over andere zaken, waarbij wij de volgorde van het Eeuwigdurend Edict zullen volgen, en
daaraan de titels zullen toevoegen zoals die zijn gerangschikt en daarmee verbonden, voor zover de materie dat
toelaat.
45. Gaius, Instituten, Boek I.
De hoofdindeling van het personenrecht is als volgt, namelijk dat alle mensen ofwel vrij ofwel slaaf zijn.
46. Florentinus, Instituten, Boek IX.
Vrijheid is de natuurlijke macht om te doen wat iemand wil doen, tenzij hij op de een of andere manier verhinderd
wordt, door geweld of door de wet.
47. Slavernij is een instelling van de Wet der Volkeren, door middel waarvan iemand een mens kan onderwerpen
aan de controle van een ander, in strijd met de natuur.
48. Slaven worden zo genoemd om de reden dat militaire bevelhebbers de gewoonte hadden hun gevangenen te
verkopen, en hen op deze manier te behouden, in plaats van hen ter dood te brengen.
49. 49. Zij worden mancipia genoemd, omdat zij door de handen van hun vijanden zijn genomen.
50. Marcianus, Instituten, Boek I.
Eén toestand hebben alle slaven gemeen; maar van de personen die vrij zijn, zijn sommigen zo geboren, en
anderen zijn zo gemanumitteerd.
51. Slaven worden onder ons eigendom gebracht, hetzij door het burgerlijk recht, hetzij door dat van de naties. Dit
geschiedt door de Burgerlijke Wet, waar een ieder, die ouder is dan twintig jaren, zich laat verkopen om in zijn
eigen prijs te delen. Slaven worden ons eigendom door de Wet der Naties wanneer zij óf van de vijand zijn
afgenomen, óf geboren zijn uit onze vrouwelijke slaven.
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52. Mensen worden vrij geboren die geboren zijn uit een vrije moeder, en het is voldoende dat zij vrij was ten tijde
van de geboorte van haar kind, ook al was zij slavin toen zij verwekte; en anderzijds, als zij vrij was toen zij
verwekte, en slavin was toen zij voortbracht, is het vastgesteld dat haar kind vrij geboren wordt, noch maakt het
enig verschil of zij verwekt is in een wettig huwelijk of door promiscue gemeenschap; omdat het ongeluk van de
moeder geen bron van schade mag zijn voor haar ongeboren kind.
53. Vandaar dat de volgende vraag zich voordeed, wanneer een zwangere slavin, die gemanumitteerd is, daarna
weer tot slavin wordt gemaakt, of, na uit de stad te zijn verdreven, een kind ter wereld brengt, of dat kind dan vrij
of slaaf moet zijn? Het is zeer juist vastgesteld, dat het vrij geboren is; en dat het voor een kind, dat ongeboren is,
voldoende is, dat zijn moeder gedurende de tussenliggende tijd vrij is geweest.
54. Gaius, Instituten, Boek I.
Vrijgelatenen zijn zij, die uit wettige slavernij zijn gemanumitteerd.
55. Paulus, Over de aandelen toegekend aan de kinderen van veroordeelden.
Een kind in de buik van zijn moeder wordt verzorgd alsof het al bestond, als het om zijn eigen voordeel gaat;
hoewel het niemand anders tot nut kan zijn voordat het geboren is.
56. Papinianus, Vragen, Boek III.
Keizer Titius Antoninus verklaarde in een Rescript dat de status van kinderen niet kon worden geschaad op grond
van de strekking van een verkeerd opgestelde akte.
57. Dezelfde, Vragen, Boek XXXI.
In vele delen van ons recht is de toestand van de vrouw slechter dan die van de man.
58. Ulpianus, over Sabinus, Boek I.
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De vraag is gesteld bij welk geslacht we een hermafrodiet moeten indelen? En ik ben van mening dat het geslacht
moet worden vastgesteld aan de hand van wat bij hem overheerst.
59. Paulus, Opinies, Boek XVIII.
Paulus was van mening dat een kind dat verwekt werd tijdens het leven van zijn grootvader, terwijl deze onwetend
was over de verwantschap van zijn dochter, ook al werd het geboren na de dood van zijn grootvader, niet de
wettige zoon was van hem bij wie het verwekt werd.
60. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Op gezag van de geleerdste man Hippocrates wordt nu algemeen aangenomen, dat een volmaakt gevormd kind in
de zevende maand geboren kan worden; en daarom staat het vast, dat een kind, dat na zeven maanden in een wettig
huwelijk geboren wordt, wettig is.
61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Een slaaf die door zijn meester aan fortuin wordt overgelaten in het proces van een halszaak, wordt niet vrij, ook al
zou hij worden vrijgesproken.
62. Paulus, Zinnen, Boek IV.
Wezens zijn geen kinderen als zij geboren worden op een manier die in strijd is met de gelijkenis van het menselijk
ras; zoals bijvoorbeeld wanneer een vrouw iets monsterlijks of onnatuurlijks voortbrengt. Een kind echter, dat
meer dan het gewone aantal menselijke ledematen heeft, schijnt tot op zekere hoogte volledig gevormd te zijn, en
kan daarom tot de kinderen gerekend worden.
63. Tryphoninus, Controverses, Boek X.
Een slavin, Arescusa genaamd, werd vrijwillig vrij verklaard als zij drie kinderen baarde; en bij haar eerste
bevalling kreeg zij één kind, en bij haar tweede drie. De vraag rees toen, welke van de genoemde kinderen vrij
waren. De voorwaarde, waarvan haar vrijheid afhing, moest door de vrouw vervuld worden, en er bestond geen
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twijfel over, dat het laatste kind vrij geboren was; want de natuur staat niet toe, dat twee kinderen tegelijk, door
één beweging, uit de moederschoot voortkomen, zodat, daar de volgorde van geboorte onzeker is, niet blijkt, welk
kind in slavernij geboren is, en welk kind vrij geboren is. Daarom is de voorwaarde, dat het kind uit een vrije
vrouw geboren zal worden, vervuld op het ogenblik, dat de bevalling begon, en is het het laatst geborene, evenals
wanneer een andere voorwaarde, die aan de vrijheid van de vrouw gesteld was, vervuld zou zijn op het ogenblik
van haar bevalling; bijvoorbeeld, dat zij gemanumitteerd zou worden op voorwaarde, dat zij tienduizend sestertiën
aan de erfgenaam of aan Titius zou geven; en op het ogenblik, dat zij bevrijd werd, vervulde zij de voorwaarde
door toedoen van iemand anders; dan zou men noodzakelijkerwijze menen, dat zij reeds een vrije vrouw was, toen
zij het kind ter wereld bracht.
64. Ulpianus, Controverses, Boek VI.
Hetzelfde zou moeten gebeuren als Arescusa eerst twee kinderen had gebaard, en daarna een tweeling; want men
zou moeten aannemen dat de twee laatsten niet vrij geboren zijn, maar alleen degene die het laatst geboren is. De
vraag is echter eerder een feitelijke dan een juridische.
65. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXII.
Volgens een constitutie van keizer Antoninus werden allen die in de Romeinse wereld woonden tot Romeins
staatsburger gemaakt.
66. Dezelfde, over Sabinus, Boek XXVII.
Keizer Hadrianus heeft in een Rescript, gericht aan Publicius Marcellus, uiteengezet dat als een vrije vrouw, na ter
dood veroordeeld te zijn terwijl zij zwanger was, een kind ter wereld bracht, het vrij zou zijn; en dat het
gebruikelijk was haar vast te houden totdat zij bevallen was. Ook wanneer een vrouw, die in het wettige huwelijk
zwanger is geworden, te vuur en te water wordt geweerd, is het kind dat zij ter wereld brengt een Romeins burger,
en blijft het onder het gezag van zijn vader.
67. Celsus, Digest, Boek XXIX.
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Wanneer kinderen in het wettige huwelijk geboren worden, volgen zij de staat van de vader, maar een kind dat
verwekt is in promiscue gemeenschap volgt de staat van de moeder.
68. Ulpianus, over Sabinus, Boek XXXVIII.
Iemand die krankzinnig wordt, wordt geacht de positie en rang te behouden die hij voordien had, en ook zijn
magistratuur en gezag; net zoals hij het eigendom van zijn eigendom behoudt.
69. Modestinus, Regels, Boek VII.
Wanneer een vrije man zichzelf verkoopt en daarna wordt gemanumitteerd, krijgt hij niet zijn oude toestand terug
waarvan hij zichzelf heeft beroofd, maar behoort hij tot de klasse van de vrijgelatenen.
70. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Herennius Modestinus was van mening dat als een slavin een kind baarde op het moment dat zij, volgens de
voorwaarden van de schenking die over haar beschikte, zou moeten worden gemanumitteerd; aangezien zij vrij
was volgens de keizerlijke grondwet, is het kind dat uit haar geboren is vrijgeboren.
71. Dezelfde, Pandects, Boek I.
De term "verwekt in promiscue verkeer" is van toepassing op hen die niet kunnen aantonen wie hun vader is, of als
zij dat wel kunnen, hij niet hun wettige vader is, en deze worden "vals" genoemd, van "spora".
72. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVII.
De wet van de natuur is dat een kind dat uit een wettig huwelijk geboren wordt, de moeder volgt, tenzij een
speciale wet anders bepaalt.
73. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
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We moeten hem als vrijgeboren beschouwen die wettelijk zo is verklaard, ook al is hij in feite een vrijgelatene; om
de reden dat wat gerechtelijk is vastgesteld, als waarheid wordt aanvaard.
74. Julianus, Digest, Boek LXIX.
Zij die ongeboren zijn, worden door bijna elke bepaling van het Burgerlijk Recht opgevat als reeds bestaand; want
landgoederen dalen wettelijk op hen af, en als een zwangere vrouw door de vijand wordt meegenomen, heeft haar
kind het recht van postliminium, en het volgt ook de toestand van de vader, of de moeder. Bovendien, indien een
zwangere slavin wordt gestolen, zelfs nadat zij in handen van een koper te goeder trouw heeft voortgebracht, wordt
haar kind, dat gestolen is, niet door gebruik verkregen. Het gevolg hiervan is, dat ook een gemanumitteerde slaaf,
zolang aan zijn beschermheer een zoon geboren kan worden, volgens de wet geacht wordt dezelfde positie te
bekleden als zij die levende beschermheren hebben.
75. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Wanneer een man toegeeft dat hij een vrijgelatene is, kan zijn beschermheer hem niet vrijgeboren maken, zelfs niet
door hem te adopteren.

Tit. 6. Aangaande hen, die hun eigen meesters zijn, en hen, die onder de heerschappij van
anderen staan
76. Gaius, Instituten, Boek I.
Een andere verdeling van personen volgt volgens de wet: sommigen zijn hun eigen meesters, en sommigen zijn
onderworpen aan het gezag van anderen. Wij zullen nu nagaan wie onderworpen zijn aan de controle van anderen;
want als wij weten wie deze personen zijn, zullen wij meteen begrijpen wie degenen zijn die hun eigen meesters
zijn. Laat ons dan diegenen onderzoeken, die onder de heerschappij van anderen staan.
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77. Slaven staan dus onder de macht van hun meesters, en deze macht wordt ontleend aan de Wet der Naties, want
wij kunnen waarnemen dat onder bijna alle naties meesters de macht van leven en dood hebben over hun slaven,
en wat door een slaaf wordt verworven, wordt door zijn meester verworven.
78. Maar op het ogenblik is het aan geen enkele persoon die onder Romeinse heerschappij leeft, toegestaan zich
tegenover zijn slaven schuldig te maken aan wreedheden die afschuwelijk zijn, of zonder een door de wet erkende
oorzaak. Want volgens een grondwet van de goddelijke Antoninus zal ieder die zijn slaaf zonder oorzaak doodt,
even streng worden gestraft als iemand die de slaaf van een ander doodt; de buitensporige strengheid van meesters
wordt ook door een grondwet van dezelfde keizer onderdrukt.
79. Ulpianus, Betreffende het ambt van Proconsul, Boek VIII.
Wanneer een meester wreed is tegen zijn slaven en hen dwingt tot losbandigheid of tot schandelijke overtredingen,
wordt de door de voorzittende rechter te volgen weg bekendgemaakt door een Rescript van de Goddelijke Pius
gericht aan Julius Marcianus, Proconsul van Baetica. Dit zijn de bewoordingen van het Rescript: "Het is gepast dat
de macht van de meesters over hun slaven onaangetast blijft, en dat niemand van zijn recht wordt beroofd; maar
het is in het belang van de meesters zelf dat verlichting van wreedheid, honger, of ondraaglijk letsel, niet mag
worden ontzegd aan hen die er terecht om vragen. Neem daarom kennis van de klachten van de slaven van Julius
Sabinus die hun toevlucht hebben gezocht tot het keizerlijke standbeeld; en als u vaststelt dat zij strenger zijn
behandeld dan gepast was, of aan schandelijke schanddaden zijn blootgesteld, beveel dan dat zij worden verkocht,
onder zodanige voorwaarden dat zij niet in de macht van hun meester kunnen worden hersteld; en als hij deze Mijn
Constituties overtreedt, laat hem dan weten dat hij nog strenger zal worden gestraft". Ook verbood de goddelijke
Hadrianus een zekere matrone, Umbricia genaamd, voor vijf jaar, omdat zij haar slavinnen om zeer onbeduidende
redenen met afschuwelijke wreedheid had behandeld.
80. Gaius, Instituten, Boek I.
Ook onze kinderen die uit een wettig huwelijk geboren worden, staan onder onze controle; dat is een wet die eigen
is aan Romeinse burgers.
81. Ulpianus, Instituten, Boek I.
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Sommige Romeinse burgers zijn vaders van gezinnen, anderen zijn zonen van gezinnen, sommigen zijn moeders
van gezinnen, weer anderen zijn dochters van gezinnen. Diegenen zijn vaders van gezinnen die hun eigen meester
zijn, of ze nu de puberteit bereikt hebben of niet; op dezelfde manier zijn degenen die onder de controle van
anderen staan ofwel de moeders van gezinnen, ofwel de zonen of de dochters van gezinnen. Want ieder kind dat
uit mij en mijn vrouw geboren wordt, staat onder mijn beheer; ook een kind dat uit mijn zoon en zijn vrouw
geboren wordt, dat wil zeggen mijn kleinzoon en kleindochter, staan eveneens onder mijn beheer, evenals mijn
achterkleinzoon en achterkleindochter, en zo verder met betrekking tot andere nakomelingen.
82. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Kleinzonen komen, na de dood van hun grootvader van vaderszijde, gewoonlijk onder het gezag van diens zoon,
dat wil zeggen van hun eigen vader. Op dezelfde manier komen achterkleinkinderen en andere nakomelingen ook
onder het gezag van een zoon, als die nog leeft en in de familie blijft, of onder dat van een ascendant die hen in
gezag voorafgaat. Dit is ook de wet, niet alleen met betrekking tot natuurlijke kinderen, maar ook met betrekking
tot kinderen die geadopteerd zijn.
83. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Wij definiëren een zoon als een mannelijk kind geboren uit een man en zijn vrouw. Maar als we veronderstellen
dat de echtgenoot afwezig was, bijvoorbeeld voor de duur van tien jaar, en bij zijn terugkeer een kind van een jaar
oud in zijn huis aantreft, valt onze mening samen met die van Julianus, dat dit niet de zoon van de echtgenoot is.
Julianus zegt echter, dat het niet getolereerd kan worden dat een man, die voortdurend met zijn vrouw samenleeft,
weigert zijn zoon te erkennen als zijnde niet de zijne. Het komt mij echter voor (en ook Scaevola is die mening
toegedaan) dat, als blijkt dat een man wegens ziekte of om een andere reden enige tijd niet met zijn vrouw heeft
samengewoond, of als hij in zo'n slechte gezondheidstoestand verkeerde dat hij zich niet kon voortplanten, een
kind dat in zijn huis is geboren, hoewel dit bij de buren bekend was, niet zijn zoon is.
84. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXV.
Wanneer een vader veroordeeld is tot een straf waardoor hij ofwel zijn burgerschap verliest, ofwel onderworpen is
aan strafdienstbaarheid, bestaat er geen twijfel dat zijn kleinzoon de plaats van zijn zoon inneemt.
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85. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVI.
Wanneer een vader krankzinnig is, blijft zijn kind niettemin onder zijn toezicht. Het geval is hetzelfde met alle
ascendenten die kinderen hebben die aan hun gezag zijn onderworpen, want omdat het recht van vaderlijk gezag
door het gebruik is vastgesteld, kan niemand ophouden personen onder dit gezag te hebben, behalve wanneer
kinderen daarvan worden ontheven zoals onder bepaalde omstandigheden het geval is, en er is geen sprake van dat
zij nog steeds aan zijn gezag onderworpen blijven. Daarom houdt een vader niet alleen de kinderen onder zijn
gezag die hij verwekte voordat hij krankzinnig werd, maar ook alle kinderen die verwekt werden voordat zijn
krankzinnigheid zich ontwikkelde, en die geboren werden terwijl zij bestond. En als zijn vrouw zwanger wordt
terwijl hij krankzinnig is, moet men nagaan of het kind al dan niet onder zijn gezag is geboren; want hoewel een
krankzinnige niet kan trouwen, kan hij toch zijn huwelijkse staat behouden; en aangezien dit het geval is, zal hij
zijn zoon onder zijn gezag hebben. En als zijn vrouw krankzinnig wordt, wordt een kind, dat zij vóór haar
krankzinnigheid verwekt heeft, onder zijn gezag geboren; maar als het verwekt is, terwijl zij krankzinnig was en
haar man niet, wordt het ongetwijfeld onder zijn gezag geboren, omdat het huwelijk nog bestaat. Maar als zowel
de echtgenoot als de echtgenote krankzinnig zijn en zij dan zwanger wordt, wordt het kind geboren onder toezicht
van de vader; want men neemt aan, dat krankzinnigen nog een wil hebben; en omdat de huwelijksband blijft
bestaan, terwijl de een of de ander krankzinnig is, blijft zij ook bestaan, wanneer beiden in die toestand verkeren.
86. Bovendien behoudt een krankzinnige vader zijn vaderlijk gezag in zodanige mate, dat alles wat zijn zoon
verwerft, hem toebehoort.
87. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XVI.
In alle zaken die het algemeen belang betreffen, neemt de zoon van een familie de plaats in van de vader van een
familie; bijvoorbeeld wanneer hij de taak van een magistraat vervult, of als voogd wordt aangesteld.
88. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer een rechter beslist dat een kind moet worden opgevoed of ondersteund, moet worden geoordeeld dat met
zekerheid moet worden vastgesteld of het zijn zoon is of niet; een uitspraak over de ondersteuning kan niet
vooruitlopen op de waarheid.
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89. Modestinus, Pandects, Boek I.
Onwettige of geëmancipeerde kinderen kunnen niet tegen hun wil onder vaders gezag worden gebracht.

Tit. 7. Betreffende adopties en emancipaties, en andere methoden waarmee het vaderlijk
gezag wordt ontbonden
90. Modestinus, Regels, Boek II.
Zonen van families worden niet alleen door de natuur geschapen, maar ook door adoptie.
91. De term "adoptie" is er een van algemene betekenis, en omvat twee soorten, waarvan de ene ook adoptie wordt
genoemd, en de andere arrogatie. De zonen van families worden aangenomen; zij die hun eigen meesters zijn,
worden arrogant.
92. Gaius, Instituten, Boek I.
De adoptie geschiedt in het algemeen op twee manieren, hetzij op gezag van de keizer, hetzij op bevel van een
magistraat. Men adopteert diegenen op gezag van de keizer die hun eigen baas zijn; en deze vorm van adoptie
wordt arrogatie genoemd, omdat degene die adopteert gevraagd wordt, dat wil zeggen, ondervraagd wordt, of hij
bereid is dat degene die hij op het punt staat te adopteren, zijn wettige zoon zal zijn; En hij, die geadopteerd wordt,
wordt gevraagd, of hij het toelaat, dat dit geschiedt, Wij adopteren op last van een magistraat degenen, die onder
vaderlijk gezag staan, hetzij in de eerste graad der kinderen, zoals zoon en dochter, of in een verder verwijderde
graad, zoals kleinzoon en kleindochter, en achterkleinzoon en achterkleindochter.
93. Er is één ding dat beide soorten adoptie gemeen hebben, namelijk dat zij die niet in staat zijn zich voort te
planten, zoals bijvoorbeeld eunuchen, kunnen adopteren.
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94. De adoptie door de keizer is in zoverre eigenaardig, dat wie kinderen onder zich heeft, zich in arrogatie geeft,
niet alleen zelf aan het gezag van zijn adoptievader wordt onderworpen, maar ook zijn kinderen en kleinkinderen
onder het gezag van eerstgenoemde overgaan.
95. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer de zoon van een familie consul, of gouverneur wordt, kan hij geëmancipeerd worden, of voor zichzelf in
adoptie gegeven worden.
96. Modestinus, Regels, Boek II.
Neratius is van mening dat een magistraat voor wie een rechtszaak kan worden aangespannen, zijn eigen kinderen
kan emanciperen, of ze voor zich in adoptie kan geven.
97. Celsus, Digest, Boek XXVIII.
Bij adoptie moet alleen de wil van degenen die hun eigen meester zijn, worden geraadpleegd; maar wanneer
kinderen door hun vaders ter adoptie worden gegeven, moet de wil van beiden in aanmerking worden genomen,
ofwel wanneer toestemming wordt gegeven, ofwel wanneer geen verzet wordt geboden.
98. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer iemand als kleinzoon wordt geadopteerd, alsof hij uit een zoon geboren was, is de toestemming van de
zoon vereist; en deze mening heeft Julianus ook weergegeven.
99. Celsus, Digest, Boek XXXIX.
Wanneer een adoptie tot stand komt, is de toestemming van hen die door agnatie met elkaar verbonden zullen
worden, daarvoor niet nodig.
100. Modestinus, Regels, Boek II.
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Vroeger was men van mening dat het gezag van een curator niet kon worden ingeroepen in een geval van
arrogatie; maar dit is zeer terecht veranderd door de Goddelijke Claudius.
101. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Zelfs een blinde kan adopteren, en geadopteerd worden.
102. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer iemand een kleinzoon adopteert als was hij geboren uit zijn eigen zoon over wie hij zeggenschap heeft,
met de toestemming van deze laatste, wordt hij geen echte erfgenaam van zijn grootvader; want na de dood van de
grootvader komt hij als het ware onder de zeggenschap van zijn vader.
103. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Als iemand die een zoon heeft een persoon als kleinzoon adopteert, net alsof hij de zoon van zijn zoon was, en de
laatste stemt er niet mee in; als de grootvader zou sterven, komt de geadopteerde kleinzoon niet onder de
zeggenschap van de zoon.
104. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIV.
Hij die van het vaderlijk gezag is ontheven, kan er daarna niet meer eervol aan worden onderworpen, behalve door
adoptie.
105. Papinianus, Vragen, Boek XXXVI.
Volgens bijna elk rechtsbeginsel blijft, wanneer de macht van een adoptievader eenmaal is geëindigd, er nadien
geen spoor meer van over; en zelfs de vaderlijke waardigheid die door adoptie is verkregen, gaat verloren wanneer
de relatie wordt beëindigd.
106. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.

40

Een kleinzoon, verwekt en geboren onder de controle van zijn adoptieve grootvader, verliest ook al zijn rechten
door emancipatie.
107. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Wanneer de vader van een gezin geadopteerd wordt, gaat al het eigendom dat hem toebehoort en al wat verworven
kan worden, door stilzwijgende werking van de wet over op zijn adoptievader; en bovendien volgen zijn kinderen
die onder zijn gezag staan hem op, evenals zij die krachtens de wet van postliminium uit gevangenschap kunnen
terugkeren, en zij die nog ongeboren waren toen hij werd geadopteerd, worden op dezelfde manier onder het gezag
van de arrogator gebracht.
108. Wanneer een man twee zonen heeft, en een kleinzoon bij een van hen, en hij wenst de kleinzoon te adopteren
als geboren uit de andere zoon, dan kan hij dit doen als hij hem emancipeert en hem adopteert alsof hij geboren
was uit de andere zoon, want hij doet dit alsof hij een vreemdeling was, en niet zijn grootvader; en om welke reden
hij ook iemand kan adopteren die geboren is uit een vreemdeling, hij kan hem adopteren alsof hij geboren is uit
een andere zoon.
109. Bij arrogatie moet men nagaan of de arrogator jonger dan zestig jaar is, want als hij dat is, moet hij zich liever
wijden aan het verwekken van kinderen; tenzij, inderdaad, ziekte of zwakheid van welke aard ook, of een andere
gegronde reden voor arrogatie bestaat, zoals, bijvoorbeeld, als hij een of andere aan hem verwante persoon wenst
te adopteren.
110. Ook mag niemand meerdere kinderen adopteren, tenzij daar een goede reden voor is. Evenmin mag hij de
vrijgekochte van een ander adopteren, noch iemand die ouder is dan hijzelf.
111. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Want adoptie kan alleen plaatsvinden met personen tussen wie de natuurlijke relatie van vader en zoon zou kunnen
bestaan.
112. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
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Wie het ambt van voogd uitoefent, of het curatorschap over een ander heeft, mag hem niet arrogeren, zolang de
minderjarige nog geen vijfentwintig jaar oud is, uit vrees dat hij hem arrogeert om geen rekenschap te hoeven
afleggen. Ook moet worden onderzocht of de reden van de arrogatie niet berucht is.
113. De arrogatie van de voogden is alleen toegestaan aan hen die, door natuurlijke verwantschap of grote
genegenheid daartoe aangezet, hen adopteren; en zij is verboden aan anderen, opdat het niet in de macht van de
voogden zou worden gesteld om hun vertrouwen op te zeggen, en de door de ouder gedane indeplaatsstelling
ongeldig te maken.
114. In de eerste plaats moet men het vermogen van het kind kennen, alsmede dat van degene die het wil
adopteren, zodat men door vergelijking van beide kan weten, of een adoptie voor het kind voordelig zou zijn.
Vervolgens moet de levenswijze van degene, die het kind in zijn gezin wenst op te nemen, worden onderzocht; en
ten derde moet zijn leeftijd in aanmerking worden genomen, opdat kan worden vastgesteld, of hij niet beter
aandacht kan besteden aan het verwekken van kinderen, dan aan het onder zijn gezag brengen van iemand, die tot
een ander gezin behoort.
115. Bovendien moet worden overwogen, of hij, die reeds een of meer kinderen heeft, moet worden toegestaan een
ander te adopteren, opdat de verwachtingen van hen, die in het wettige huwelijk verwekt worden, niet worden
verminderd, welke verwachtingen elk kind voor zichzelf bereidt door eerbiedig gedrag; of dat de aldus
geadopteerde ward minder zou verkrijgen dan hij waardig was.
116. Soms is de adoptie van een kind dat rijker is door iemand die arm is, toegestaan, als deze laatste een door en
door gematigd leven leidt, of als zijn genegenheid eervol is en publiekelijk bekend.
117. Het is echter gebruikelijk om in dit soort gevallen zekerheid te geven.
118. Marcellus, Digest, Boek XXVI.
Want wanneer een man een ward wil arrogeren, als hij daarvoor in andere opzichten een goede reden aantoont, kan
hij alleen gehoord worden als hij een obligatie aan een openbare slaaf geeft, die hem bindt, "dat hij alle bezittingen
van zijn ward, die in zijn bezit komen, zal teruggeven aan die personen die recht op die bezittingen zouden hebben
gehad, als de arrogerende partij in zijn vroegere toestand was gebleven".
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119. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Door deze woorden van de obligatie die door de arrogerende partij moet worden geleverd, "aan hen die recht
hebben op dit eigendom", is er geen twijfel dat het bedoeld was om manumissies te omvatten die bij een tweede
testament werden gemaakt; en vooral wanneer een slaaf als erfgenaam werd vervangen, en ook om de belangen
van legatarissen te beschermen.
120. Indien deze borgtocht niet wordt gegeven, zal een rechtsvordering in billijkheid tegen de arrogator worden
ingesteld.
20. Marcellus, Digest, Boek XXVI.
Deze borgtocht wordt van kracht wanneer de erfgenaam sterft voordat hij de puberteit heeft bereikt.
121. 121. Hoewel de voogd een man wordt genoemd, moet dezelfde procedure worden gevolgd met betrekking tot
een vrouwelijke voogd.
122. Gaius, Regels.
Voor vrouwen kan de voogdij worden overgedragen door een keizerlijk rescript.
123. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Wanneer een arrogator sterft met achterlating van een minderjarige geadopteerde zoon, en hij daarna sterft voordat
hij de puberteit heeft bereikt, zijn dan de erfgenamen van de arrogator aansprakelijk? Men moet aannemen, dat ook
de erfgenamen verplicht zijn de goederen van de arrogator af te staan, en bovendien het vierde deel van de
nalatenschap.
124. De vraag rijst of de arrogator een andere erfgenaam in de plaats kan stellen van de geadopteerde minderjarige
zoon? Ik denk dat de plaatsvervanging niet kan worden toegestaan, tenzij alleen met betrekking tot het vierde deel
van de nalatenschap van zijn adoptievader waarop hij recht heeft; en dat het zich slechts uitstrekt tot het tijdstip
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van de puberteit. Maar als hij zijn eigendom in vertrouwen zou nalaten om het op een bepaald tijdstip te leveren,
moet een dergelijk vertrouwen niet worden toegestaan; want dit deel komt hem niet toe door het testament van zijn
vader, maar door een Keizerlijke bepaling.
125. Al deze regels zijn van toepassing, of iemand een jongen onder de puberteit tot zoon, of tot kleinzoon heeft
verheven.
126. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer iemand geadopteerd wordt, wordt hij verwant met allen met wie hij verwant wordt, en wordt hij niet
verwant met hen met wie hij niet verwant wordt, want adoptie verleent geen bloedrecht maar agnatierecht; en
daarom, als ik een zoon adopteer, neemt mijn vrouw niet de plaats in van een moeder voor hem, noch is zij met
hem verwant door agnatie, want zij is niet zijn verwante. En als ik een zoon adopteer, neemt mijn vrouw voor hem
niet de plaats van een moeder in, noch is zij door verwantschap met hem verwant, want zij is niet zijn
bloedverwante. En als ik een zoon adopteer, neemt mijn vrouw voor hem niet de plaats van een moeder in, noch is
zij door verwantschap met hem verwant, want zij is niet zijn bloedverwante.
127. Ulpianus, Controverses, Boek I.
Wie afwezig is, of wie zijn toestemming niet geeft, kan niet worden geadopteerd.
128. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Na de dood van zijn dochter die als haar eigen maîtresse had geleefd op grond van wettig te zijn geëmancipeerd,
en die stierf na bij haar testament erfgenamen te hebben aangewezen, is het de vader verboden tegen zijn eigen
daad een rechtsvordering in te stellen, met het argument dat de emancipatie niet wettig of in aanwezigheid van
getuigen is geschied.
129. Een partij die afwezig is, kan noch aannemen, noch overdragen, noch door bemiddeling van een ander een
van de formaliteiten verrichten die in zulke gevallen vereist zijn.
130. Julianus, Digest, Boek LXX.
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Wie mijn geëmancipeerde zoon adopteert, is niet mijn kleinzoon.
131. Dezelfde, Digest, Boek LXXXV.
Het kind van een geadopteerde zoon wordt door het burgerlijk recht geacht dezelfde plaats in te nemen als wanneer
hij zelf geadopteerd zou zijn.
132. Gaius, Instituten, Boek I.
Hij die een zoon en een kleinzoon onder zijn gezag heeft, is volkomen vrij om zijn zoon van zijn gezag te
ontheffen en dit over zijn kleinzoon te behouden; of, aan de andere kant, om zijn zoon onder zijn gezag te houden
en zijn kleinzoon te manumiteren; of om beiden tot hun eigen meesters te maken. Wij zijn van mening dat dezelfde
regel van toepassing is op een achterkleinzoon.
133. Callistratus, Instituten, Boek II.
Wanneer de natuurlijke vader niet het vermogen heeft om te spreken, maar op een andere manier dan mondeling te
kennen kan geven dat hij zijn zoon ter adoptie wil geven, wordt die adoptie bevestigd; net alsof zij had
plaatsgevonden volgens de door de wet voorgeschreven vormen.
134. Paulus, Regels, Boek I.
Zij die geen vrouwen hebben, kunnen kinderen adopteren.
135. Marcianus, Regels, Boek V.
Een zoon, of hij nu natuurlijk of geadopteerd is, die onder het gezag van zijn vader staat, kan hem op geen enkele
manier dwingen hem daarvan te ontheffen.
136. Papinianus, Vragen, Boek XXXI.
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Een jongen die nog niet in de puberteit is en geadopteerd is, moet echter soms worden gehoord als hij, in de
puberteit gekomen, wenst te worden geëmancipeerd; en dit moet door de rechter worden bepaald nadat de zaak is
uitgesproken.
137. Keizer Titius Antoninus besloot in een Rescript, dat het een man geoorloofd was zijn stiefzoon, van wie hij
voogd was, te adopteren.
138. Marcianus, Regels, Boek V.
En wanneer de geadopteerde zoon, na de puberteit bereikt te hebben, bewijst dat het niet voordelig voor hemzelf is
om onder het vaderlijk toezicht van de ander te worden gesteld, is het rechtvaardig dat hij door zijn adoptievader
wordt geëmancipeerd, en op die manier weer in zijn oude toestand wordt hersteld.
139. Paulus, Vragen, Boek XI.
De vraag is gerezen of, wanneer een zoon aan u ter adoptie wordt gegeven, bijvoorbeeld onder deze voorwaarde
dat u "na drie jaar dezelfde persoon aan mij ter adoptie zult geven", er enige vordering tegen u zal zijn. Labeo
meent, dat er geen vordering is, want het is niet in overeenstemming met onze gewoonten, dat iemand tijdelijk een
zoon heeft.
140. Dezelfde, Opinies, Boek I.
De rang van een persoon wordt niet verminderd door adoptie, maar in feite verhoogd; daarom blijft een senator, als
hij door een plebejer wordt geadopteerd, een senator; en op dezelfde manier blijft een zoon van de senator dat ook.
141. Dezelfde; Opinies, Boek XVIII.
Het staat vast, dat een zoon overal geëmancipeerd kan worden, om van het vaderlijk gezag te worden ontheven.
142. Besloten is, dat manumissie en adoptie voor een Proconsul kunnen geschieden, zelfs in een provincie, die niet
aan hem is toegewezen.
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143. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Een ieder kan een ander tot zijn kleinzoon adopteren, ook al heeft hij geen zoon.
144. Niemand kan een tweede maal iemand adopteren, die hij eenmaal heeft geadopteerd en geëmancipeerd.
38. Marcellus, Digest, Boek XXVI.
Een adoptie die niet wettig tot stand is gekomen, kan door de keizer worden bevestigd. 39. Ulpianus, Over het
ambt van Consul, Boek III.
De Goddelijke Marcus verklaarde in een Rescript aan Eutychianus: "De rechters zullen bepalen of u kunt krijgen
wat u verlangt, nadat degenen die er bezwaar tegen zouden kunnen hebben voor hen zijn verschenen, dat wil
zeggen degenen die door de bevestiging van de adoptie zouden kunnen worden benadeeld".
145. Modestinus, Verschillen, Boek I.
Door de arrogatie van de vader van een gezin worden de kinderen die onder zijn gezag staan de kleinkinderen van
de arrogator, en tegelijk met hun vader onder zijn gezag geplaatst, wat niet ook bij adoptie gebeurt; want dan
blijven de kleinkinderen onder het gezag van hun natuurlijke grootvader.
146. Hij die adopteert, en ook hij die arrogeert, moet niet alleen ouder zijn dan degene die hij hetzij door arrogatie,
hetzij door adoptie tot zijn zoon maakt, maar hij moet dat zijn door de termijn van de volledige puberteit, dat wil
zeggen, hij moet verder gevorderd zijn in leeftijd met achttien jaren.
147. Een persoon die impotent is, kan door arrogatie een behoorlijke erfgenaam voor zichzelf verkrijgen, noch is
zijn lichamelijke zwakheid een beletsel om dit te doen.
148. Dezelfde, Regels, Boek II.
Wanneer een vader zijn zoon emancipeert door wie hij een kleinzoon in zijn macht heeft, en daarna zijn zoon
adopteert en sterft, komt de kleinzoon niet opnieuw onder het gezag van zijn vader. Evenmin komt de kleinzoon
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onder het gezag van zijn vader indien zijn grootvader hem in zijn macht behield toen hij zijn zoon ter adoptie gaf,
en hem daarna opnieuw adopteerde.
149. Dezelfde, Pandecten, Boek I.
Men kan zelfs een zuigeling in adoptie geven.
150. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XX.
Adoptie van zowel zonen als kleinzonen kan plaatsvinden, zodat iemand onze kleinzoon kan schijnen te zijn als
door een zoon, hoewel zijn geboorte onzeker kan zijn.
151. Proculus, Epistels, Boek VIII.
Wanneer iemand die een kleinzoon heeft door een zoon een ander adopteert in de plaats van zijn kleinzoon, denk
ik niet dat er bij de dood van de grootvader een band van consanguiniteit zal bestaan tussen de kleinzonen. Maar
als hij hem op zo'n manier adopteert dat hij zijn kleinzoon is bij wet, bijvoorbeeld alsof hij de zoon was van Lucius
zijn eigen zoon en de wettige echtgenote van deze laatste, ben ik van de tegenovergestelde mening.
152. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
De schulden van hem die ter adoptie is gegeven, gaan over op de adoptievader.
153. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Een zoon door mij verwekt terwijl hij in slavernij was, kan onder mijn gezag worden gebracht door de
toegeeflijkheid van de keizer; toch is er geen sprake van dat zo'n zoon tot de klasse van de vrijgelatenen blijft
behoren.

Tit. 8. 148. Wat betreft de verdeling en de aard der dingen
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154. Gaius, Instituten, Boek II.
De voornaamste verdeling der dingen is onder twee hoofden: want sommige dingen behoren tot de Goddelijke en
andere tot de menselijke wet. De dingen die onder de Goddelijke wet vallen, zijn bijvoorbeeld heilige en religieuze
dingen. Heilige dingen zijn bijvoorbeeld muren en poorten, die tot op zekere hoogte onder de Goddelijke wet
vallen. Want wat onder de goddelijke wet valt, is niemands eigendom, en wat onder de menselijke wet valt, is voor
het grootste deel wel iemands eigendom, maar het kan niemands eigendom zijn, want dingen die tot een
nalatenschap behoren totdat een erfgenaam verschijnt, zijn niemands eigendom. Nogmaals, de dingen die onder
het menselijk recht vallen, zijn ofwel openbaar ofwel privé. Wat openbaar is, wordt geacht aan niemand toe te
behoren en wordt beschouwd als eigendom van de gehele gemeenschap, en wat privé is, behoort toe aan
individuen.
155. Bovendien zijn sommige dingen stoffelijk en andere onstoffelijk. Lichamelijk zijn de dingen die tastbaar zijn,
zoals bijvoorbeeld land, slaven, kleding, goud, zilver, en ontelbare andere voorwerpen. De onstoffelijke zijn
onaantastbaar, zoals vruchtgebruik, en verbintenissen, op welke wijze ook aangegaan. Het doet er niet toe of
lichamelijke dingen in een nalatenschap zijn inbegrepen, want de oogst die van het land wordt genomen is
lichamelijk, en wat ons verschuldigd is door de verplichting van een ander, is voor het grootste deel lichamelijk,
zoals land, slaven, geld; toch zijn het recht van erfopvolging, het recht van gebruik en genot, en het recht dat op
een verplichting berust, alle onstoffelijk. Tot dezelfde klasse behoren alle rechten van stedelijke en rustieke
landgoederen, die als servitudes worden aangeduid.
156. Marcianus, Instituten, Boek III.
Bepaalde dingen zijn door de natuurwet gemeenschappelijk voor allen; sommige behoren toe aan de hele
gemeenschap, andere aan niemand, en het grootste aantal aan individuen; deze worden respectievelijk op
verschillende manieren verkregen.
157. 157. Ook de volgende dingen zijn door het natuurrecht gemeenschappelijk: de lucht, het stromende water, de
zee, en dus de kusten van de zee.
158. Florentinus, Instituten, Boek VI.
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Evenzo worden edelstenen, edelstenen en andere dingen, die wij aan de kust vinden, door het natuurrecht meteen
ook de onze.
159. Marcianus, Instituten, Boek III.
Bijgevolg kan het niemand verboden worden de kusten van de zee te benaderen om te vissen; toch moeten zij
vermijden huizen, gebouwen en monumenten aan te tasten, omdat deze niet onderworpen zijn aan het Volkenrecht,
zoals de zee dat is; en dit verklaarde de Goddelijke Pius in een Rescript, gericht aan de vissers van Formiae en
Capena.
(1) Bijna alle rivieren en havens zijn ook openbaar.
160. Gaius, Wettelijke Doctrines van Dagelijkse Toepassing en Nut. Boek II.
Het openbare gebruik van de oevers van rivieren is onderworpen aan het Volkenrecht, net zoals de rivieren zelf dat
zijn. Daarom staat het een ieder vrij om met een boot naar de oever te varen, touwen aan daar groeiende bomen te
bevestigen, netten te drogen en uit zee op te halen, en er een willekeurige lading op te deponeren, net zoals hij de
rivier zelf kan bevaren. De eigendom van de oevers berust echter bij hen, aan wier land zij grenzen; daarom
behoren ook de bomen, die daarop groeien, aan laatstgenoemden toe.
161. 161. Zij, die in zee vissen, hebben het recht aan de oever een hut op te richten, waarin zij kunnen schuilen. 6.
Marcianus, Instituten, Boek III.
Dit recht bestaat in die mate, dat zij die er bouwen ook werkelijk eigenaar van de grond worden, maar alleen
zolang het gebouw staat; anders, als het omvalt, keert de plaats door de wet van postliminium, om zo te zeggen, in
zijn vroegere toestand terug, en als een ander op dezelfde plaats een huis bouwt, wordt de grond van hem.
162. Er zijn dingen die volgens de natuurwet toebehoren aan de gehele gemeenschap en niet aan enkelingen; zoals
bijvoorbeeld theaters, renbanen en andere dingen van deze soort, of al het andere dat het gemeenschappelijk
eigendom van een stad is. Daarom wordt een slaaf van een stad niet geacht het eigendom te zijn van een individu
in het bijzonder, maar van de hele gemeenschap; en om deze reden hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript
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verklaard dat een slaaf van een stad tegen een burger of in zijn naam kon worden gefolterd. Ten gevolge hiervan is
ook de vrijgelatene van een stad niet verplicht toestemming te vragen krachtens het Edict, als hij een burger voor
het gerecht brengt.
163. Dingen, die heilig, godsdienstig en heilig zijn, zijn niemands eigendom.
164. Heilig zijn die dingen, welke in het openbaar en niet in het geheim gewijd zijn; en daarom, als iemand iets
voor zichzelf in het geheim heilig maakt, is het niet heilig, maar profaan; waar echter een tempel eenmaal heilig is
gemaakt, blijft de plaats dat, ook nadat het bouwwerk is afgebroken.
165. Een ieder kan door zijn wil een plaats religieus maken door een lijk op zijn eigen terrein te begraven; en
wanneer een begraafplaats aan verscheidene personen toebehoort, kan een van de eigenaars er een lijk bijzetten,
ook al zijn de anderen misschien onwillig. Een lijk kan ook op het land van een ander worden begraven, als de
eigenaar daarmee instemt; en zelfs als hij het naderhand bekrachtigt, wordt de plaats waar het lijk is begraven,
religieus.
166. Nogmaals, de betere mening is dat een leeg graf een religieuze plaats is, zoals in Vergilius wordt verklaard.
167. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
Niettemin hebben de Goddelijke Broeders een Rescript uitgegeven dat het tegendeel beweert.
168. Marcianus, Regels, Boek IV.
Een heilige plaats is een plaats die wordt verdedigd en beschermd tegen de verwondingen van mensen.
169. Het woord "heilig" zou zijn afgeleid van het woord sagmina, bepaalde planten die gewoonlijk door de
ambassadeurs van het Romeinse volk werden meegedragen om te voorkomen dat hun persoon zou worden
geschonden; net zoals de Griekse ambassadeurs die droegen welke khrukia worden genoemd.
170. Cassius verklaart, dat Sabinus zeer juist de mening gaf, dat de muren van een stad heilig waren, en dat het
noodzakelijk was, dat het personen verboden werd iets tegen die muren te plaatsen.
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171. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Heilige plaatsen zijn die, welke aan het publiek gewijd zijn, hetzij in de stad, hetzij op het land.
172. Men moet begrijpen, dat een openbare plaats alleen heilig kan worden, wanneer de Keizer haar heeft gewijd,
of daartoe toestemming heeft verleend.
173. Opgemerkt moet worden dat een heilige plaats één ding is en een sacrarium iets anders; want een heilige
plaats is een plaats die gewijd is, en een sacrarium is een plaats waarin heilige dingen worden gedeponeerd, die
ook in een particuliere woning kunnen bestaan; en wanneer personen zo'n plaats van zijn religieuze karakter willen
ontdoen, onttrekken zij gewoonlijk de heilige dingen eraan.
174. Wij noemen naar behoren die dingen heilig, die noch heilig, noch profaan zijn, maar die door een of andere
sanctie bevestigd zijn; vandaar dat de wetten heilig zijn, om de reden dat zij op een bepaalde sanctie berusten; en
alles wat door een bepaalde sanctie wordt ondersteund, is ook heilig, ook al is het misschien niet aan God gewijd;
en soms wordt er zelfs in de sanctie zelf aan toegevoegd, dat ieder die zich op die plaats aan een overtreding
schuldig maakt, met de dood zal worden gestraft.
175. Bovendien is het niet geoorloofd de muren der steden te herstellen, of er iets aan toe te voegen, of er iets op te
plaatsen, zonder het gezag van de keizer of de gouverneur.
176. Alles wat heilig is, is niet vatbaar voor taxatie.
177. Pomponius, Over Plautius, Boek VI.
Aristo verklaart dat, zoals alles wat in zee wordt gebouwd privé-eigendom wordt, zo wordt alles wat de zee
binnendringt publiek eigendom.
178. Pomponius, Uit verschillende passages, Boek II.
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Als iemand de muren schendt, wordt hij met de dood gestraft, net als iemand die er met ladders overheen klimt, of
op een andere manier, want het is Romeinse burgers niet toegestaan een stad te verlaten behalve door de poorten;
omdat het eerste een daad van vijandigheid is en afschuwelijk. Er wordt gezegd dat Remus, de broer van Romulus,
werd gedood omdat hij over de muur wilde klimmen.

Tit. 9. Betreffende de senatoren
179. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Niemand twijfelt eraan dat een man van consulaire rang altijd voorrang moet hebben op een vrouw van consulaire
rang, maar het is de vraag of een man van praefectoriaanse rang voorrang heeft op een vrouw van consulaire rang.
Ik denk dat hij voorrang heeft op haar, omdat het mannelijk geslacht een grotere waardigheid heeft.
180. Wij noemen de vrouwen van consuls vrouwen van consulaire rang, en Saturninus breidt deze hoedanigheid
uit tot hun moeders, maar dit staat nergens anders vermeld en het wordt nergens toegegeven.
181. Marcellus, Digest, Boek III.
Cassius Longinus is van mening dat wanneer een man uit de senaat is verbannen wegens schandelijk gedrag, en
niet opnieuw is aangesteld, hij niet mag voorzitten in de rechtszaal, of getuigenis afleggen; om de reden dat de Lex
Julia dit verbiedt in gevallen van afpersing.
182. Modestinus, Regels, Boek VI.
Een senator die uit de senaat is verbannen, verliest zijn burgerschap niet; en de goddelijke Severus en Antoninus
stonden hem zelfs toe in Rome te wonen.
183. Pomponius, Uit verschillende passages, Boek XII.
Wie een lagere rang onwaardig is, is nog onwaardiger een hogere.
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184. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Onder "de zoon van een senator" moeten we niet alleen een natuurlijke zoon verstaan, maar ook een geadopteerde,
en het doet er niet toe door wie of op welke manier hij geadopteerd is. Evenmin maakt het verschil of hij reeds met
de senatoriale rang was bekleed toen hij hem adopteerde, dan wel of dit later is geschied.
185. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Een zoon die door een senator is geadopteerd, blijft dat zolang hij in diens familie blijft; maar als hij wordt
geëmancipeerd, dan verliest hij door de emancipatie de naam van zoon.
186. Wanneer een zoon door een Senator aan een persoon van mindere rang ter adoptie wordt gegeven, wordt hij
altijd als zoon van een Senator beschouwd; omdat de Senatoriale waardigheid niet verloren gaat door een adoptie
die voortvloeit uit een mindere stand, evenmin als iemand onder soortgelijke omstandigheden zou ophouden
consulaire waardigheid te bezitten.
187. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Het staat vast dat de zoon van een senator die door zijn vader is geëmancipeerd, altijd als zoon van een senator
wordt beschouwd.
188. Labeo verklaart ook dat een kind, geboren na de dood van zijn vader die senator was, als zoon van de senator
wordt beschouwd. Proculus en Pegasus zijn echter van mening, dat een kind, dat verwekt en geboren is na de
verbanning van zijn vader uit de Senaat, niet als zoon van een Senator moet worden beschouwd. Deze mening is
juist, want hij wiens vader uit de Senaat is verdreven voordat hij geboren werd, kan niet de zoon van een Senator
worden genoemd; maar wanneer een kind is verwekt voordat zijn vader uit de Senaat werd verdreven, en geboren
is nadat zijn vader zijn rang had verloren, is de betere mening dat het als de zoon van een Senator moet worden
beschouwd. Velen zijn van oordeel, dat het tijdstip van de bevruchting alleen onder dergelijke omstandigheden in
aanmerking moet worden genomen.
189. Iemand wiens vader en grootvader senator zijn geweest, wordt geacht zowel de zoon als de kleinzoon van een
senator te zijn; indien echter zijn vader zijn rang vóór de conceptie van de eerstgenoemde heeft verloren, kan de
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vraag rijzen of hij niet als de kleinzoon van een senator moet worden beschouwd, ook al wordt hij niet langer als
de zoon van een senator beschouwd? Het is de betere mening dat hij dat moet zijn, opdat de rang van zijn
grootvader hem tot voordeel strekt, eerder dan dat hij door de toestand van zijn vader wordt benadeeld.
190. Dezelfde, Trusts, Boek VI.
Vrouwen die gehuwd zijn met personen van illustere stand vallen onder de benaming van illustere personen. De
dochters van senatoren zijn niet bekend onder de naam van illustere vrouwen, tenzij zij echtgenoten van eminente
waardigheid hebben verkregen, want hun echtgenoten verlenen hen illustere rang; maar ouders doen dat wel,
zolang zij niet verbonden zijn met plebejische families. Daarom heeft een vrouw een illustere rang als zij getrouwd
is met een senator of een voornaam man, of als zij, nadat zij van hem gescheiden is, niet getrouwd is met iemand
van mindere stand.
191. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Wanneer de dochter van een senator met een vrije man trouwt, maakt de toestand van haar vader haar niet tot een
echtgenote; daar daarentegen, wanneer haar vader uit de senaat was verdreven, zijn kinderen de rang die zij
verkregen hebben, niet mag worden ontnomen.
192. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wij moeten de kinderen van senatoren niet alleen beschouwen als hun zonen, maar ook als allen die van hen of
van hun kinderen afstammen, of zij nu de natuurlijke of geadopteerde nakomelingen zijn van de senatoren van wie
men zegt dat zij afstammen; maar in het geval van een kind, geboren uit de dochter van een senator, moeten wij de
toestand van de vader onderzoeken.
193. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Senatoren worden altijd geacht hun residentie in Rome te hebben; toch worden zij geacht een residentie te hebben
in de plaats waar zij geboren zijn, om de reden dat de rang van senator eerder beschouwd wordt als een extra
woonplaats dan als een verandering van de oude.
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194. Ulpianus, Over de registers van de Censor, Boek II.
Vrouwen die in de eerste plaats gehuwd waren met mannen van consulaire waardigheid, en daarna met mannen
van lagere stand, verkregen soms, hoewel zelden, desondanks van de keizer het voorrecht om hun consulaire rang
te behouden; want ik weet dat Antoninus Augustus zijn nicht Julia Mammae in dit opzicht bevoordeelde.
195. Als senatoren moeten beschouwd worden zij, die afstammen van patriciërs en consuls, of van andere illustere
mannen; omdat alleen zij het recht hebben in de senaat hun mening te geven.

Tit. 10. Betreffende het ambt van Consul
196. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
Het is de plicht van de Consul om een raad te benoemen voor hen die slaven willen manumiteren.
197. Consuls kunnen samen manumiteren, of alleen, maar hij die namen heeft nagelaten bij den eenen Consul, kan
niet manumiteren vóór den anderen, want dan zijn de manumissies gescheiden; en indien, om eenige reden, hetzij
door ziekte, hetzij door verhindering door eenige andere rechtvaardige oorzaak, een hunner niet kan manumiteren,
heeft de Senaat besloten, dat zijn collega tot de manumissie kan overgaan.
198. Het lijdt geen twijfel, dat Consuls hun eigen slaven voor zich kunnen manumiteren, maar indien het mocht
gebeuren, dat een Consul jonger dan twintig jaar is, heeft hij de bevoegdheid tot manumissie niet in zijn eigen
tribunaal, daar hij zelf degene is, die volgens een besluit van de Senaat de grond voor de benoeming van een raad
moet bepalen. Hij kan dit echter voor zijn ambtgenoot doen, wanneer de juiste grond is vastgesteld.

Tit. 11. Betreffende het ambt van Praetoriaan Prefect
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199. Aurelius Arcadius Charisius, Meester der Verzoekschriften, Over de plichten van de Praetoriaanse Prefect.
Het is noodzakelijk om in het kort te vermelden waar de oorsprong van het ambt van Praetoriaanse Prefect
vandaan komt. Sommige schrijvers beweren dat de pretoriaanse prefecten vroeger werden aangesteld in plaats van
de cavaleriemeesters, want omdat in de tijd van de Ouden de opperbevelhebber af en toe een dictator was, waren
zij gewend hun cavaleriemeesters te kiezen, die bij de uitoefening van hun militaire taken met hen verbonden
waren en na hen de volgende rang bekleedden. Nu het bestuur van de republiek definitief aan de keizers was
overgedragen, kozen deze vorsten Praetoriaanse prefecten, net als de cavaleriemeesters, en aan hen werd een
grotere macht toegekend om de openbare discipline te bevorderen.
200. Want toen vroeger de vraag rees, of men tegen een besluit van een Praetoriaanse Prefect in beroep kon gaan,
hetgeen bij de wet was toegestaan, en er voorbeelden zijn van hen, die dit deden, werd later, bij een keizerlijk
decreet, dat in het openbaar werd afgekondigd, het recht van beroep verboden. Want de keizer meende, dat zij, die
wegens hun eminente nijverheid in dit hoge ambt waren benoemd, nadat hun onderscheidingsvermogen en
onkreukbaarheid vaststonden, niet anders zouden oordelen dan hij zelf zou doen, waarbij de wijsheid en de
verlichtheid, die met hun rang verbonden waren, in aanmerking werden genomen.
201. De pretoriaanse prefecten genoten nog een ander voorrecht: minderjarigen konden na hun veroordeling alleen
van de pretoriaanse prefecten zelf restitutie verkrijgen.

Tit. 12. Betreffende het ambt van prefect van de stad
202. Ulpianus, Over de plichten van de stadsprefect.
In een brief van de goddelijke Severus aan Fabius Cilo, prefect van de stad, staat dat hij jurisdictie heeft over alle
overtredingen van welke aard dan ook, niet alleen die welke binnen de stad zijn begaan, maar ook die welke
daarbuiten, in Italië, zijn begaan.
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203. Hij moet de klachten horen van slaven tegen hun meesters die hun toevlucht hebben gezocht bij de keizerlijke
standbeelden, of die zich met eigen geld hebben laten kopen om te worden gemanumitteerd.
204. Hij moet ook de klachten aanhoren van behoeftige beschermheren over hun vrijgelatenen; vooral als zij
beweren dat zij ziek zijn en door hen ondersteund wensen te worden.
205. Hij heeft de bevoegdheid om personen te degraderen en te deporteren naar een door de keizer aangewezen
eiland.
206. In het begin van de genoemde brief staat het volgende "Aangezien Wij onze stad aan uw zorg hebben
toevertrouwd, lijkt alles wat binnen de stad gebeurt onder de bevoegdheid van de prefect te vallen. Dit geldt ook
voor overtredingen die binnen de honderdste mijl zijn begaan, maar daarbuiten heeft de prefect van de stad geen
bevoegdheid.
207. Wanneer iemand een slaaf ervan beschuldigt overspel met zijn vrouw te hebben gepleegd, moet de zaak voor
de prefect van de stad worden berecht.
208. 208. Hij kan kennis nemen van procedures op grond van de interdictaten Quod vi aut clam, of Unde vi.
209. Het is gebruikelijk om voogden of curatoren voor de prefect van de stad te dagen, die hun vertrouwen
frauduleus hebben beheerd en die een zwaardere straf verdienen dan de schande die uit verdenking voortvloeit;
bijvoorbeeld wanneer bewezen kan worden dat zij hun voogdijschap met geld hebben gekocht, of zich voor
omkoping hebben ingespannen om te voorkomen dat voor iemand een geschikte voogd werd aangesteld; of
wanneer zij, nadat zij het bedrag van het vermogen van hun erfgenamen hadden opgegeven, dit opzettelijk hebben
verminderd; of wanneer zij dit vermogen klaarblijkelijk met frauduleuze bedoelingen hebben vervreemd.
210. Wanneer gezegd wordt dat de prefect de klachten van slaven tegen hun meesters moet horen, moet men
begrijpen dat dit niet betekent dat zij hun meesters mogen beschuldigen (want dat mag een slaaf nooit doen, tenzij
om bijzondere redenen), maar dat zij zich nederig tot hem mogen wenden wanneer hun meesters hen wreed
behandelen, hardhandig behandelen of uithongeren, of tegenover de prefect van de stad mogen verklaren dat zij
onfatsoenlijke aanvallen hebben moeten doorstaan. Het was ook een plicht die de prefect van de stad door de
goddelijke Severus was opgelegd, dat hij de slaven zou beschermen tegen prostitutie door hun meesters.
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211. Ook moet de prefect van de stad erop toezien dat geldhandelaren alles wat met hun handel te maken heeft
eerlijk doen en zich onthouden van onwettige handelingen.
212. Wanneer een beschermheer verklaart dat hij door zijn vrijgelatene oneerbiedig is behandeld of beledigd, of
dat hij en zijn kinderen of zijn vrouw door hem zijn mishandeld, of een soortgelijke beschuldiging uit, dan is het
gebruikelijk dat hij voor de prefect van de stad verschijnt, die de vrijgelatene straft overeenkomstig de klacht,
hetzij door hem te waarschuwen, hetzij door hem te laten geselen, hetzij door hem een nog zwaardere straf op te
leggen, want vrijgelatenen verdienen het vaak om gestraft te worden. En inderdaad, als de patroon kan bewijzen
dat hij een misdadige beschuldiging tegen hem heeft ingebracht, of dat hij met zijn vijand tegen hem heeft
samengespannen, kan hij veroordeeld worden tot arbeid in de mijnen.
213. Het toezicht op elk soort vlees en de verkoop daarvan tegen een redelijke prijs behoort tot de taken van de
prefect, en ook de varkensmarkt valt onder zijn hoede, evenals die van andere dieren, en de daartoe bestemde
kudden runderen en schaapskudden vallen onder zijn jurisdictie.
214. Het bewaren van de openbare rust en orde op tentoonstellingen wordt beschouwd als een van de taken van de
prefect van de stad; en hij moet inderdaad op verschillende plaatsen soldaten stationeren om de openbare rust te
bewaren en hem verslag uit te brengen van alles wat er in de stad gebeurt.
215. De prefect van de stad kan een ieder verplichten uit de stad of uit een van de andere wijken weg te blijven, en
hem verbieden zaken te doen, een beroep uit te oefenen of als advocaat op te treden, hetzij tijdelijk, hetzij voor
altijd. Hij kan hem ook verbieden tentoonstellingen bij te wonen, en als hij hem uit Italië verbant, kan hij hem ook
uit zijn geboorteprovincie verwijderen.
216. De goddelijke Severus heeft in een Rescript verklaard, dat zij, van wie gezegd wordt, dat zij onwettige
vergaderingen hebben gehouden, vervolgd moeten worden voor de prefect van de stad.
217. Paulus, Over de plichten van de prefect van de stad.
Volgens een epistel van de goddelijke Hadrianus kan men zich tot hem wenden in zaken die door bankiers of tegen
hen worden aangespannen, en kunnen geldzaken voor het merendeel voor hem worden berecht.
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218. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
De prefect van de stad heeft geen jurisdictie buiten de grenzen van de stad, maar hij kan daarbuiten wel rechters
benoemen.

Tit. 13. Betreffende het ambt van Quaestor
219. Ulpianus, Over de plichten van Quaestor.
De oorsprong van Quaestor is zeer oud, meer dan die van bijna elke andere magistratuur. Gracchanus Julius, in het
Zevende Boek "Over de Autoriteiten", verhaalt dat Romulus zelf, en Numa Pompilius twee quaestoren hadden,
niet door henzelf benoemd, maar door de stemmen van het volk; Maar zelfs als er twijfel bestaat of er een quaestor
was tijdens het bewind van Romulus en Numa, dan is het toch zeker dat er quaestoren waren tijdens het bewind
van Tullus Hostilius; en het is inderdaad de heersende mening van oude schrijvers dat Tullus Hostilius de eerste
was die quaestoren introduceerde in het bestuur van het gemenebest.
220. Junius, Trebatius en Fenestella leidden de oorsprong van het woord Quaestor af van quaero (zoeken).
221. Sommige quaestoren hadden de gewoonte de bij decreet van de senaat toegewezen provincies te loten, wat
ook gebeurde onder het consulaat van Decimus Drusus en Porcina. Alle quaestoren verkregen echter hun
provincies niet door loting, de kandidaten van den Keizer uitgezonderd, want deze waren alleen werkzaam bij het
lezen van de Keizerlijke Brieven in den Senaat.
222. Thans worden de quaestoren zonder onderscheid uit patriciërs en plebejers gekozen; want de plaats is een
toegang tot, en, om zoo te zeggen, het begin van andere ambten, en verleent het recht zijne meening in den Senaat
te verkondigen.

60

223. Daarvan zijn er, zoals wij zojuist hebben gezegd, die de kandidaten van de keizer worden genoemd, en die
zijn brieven in de Senaat voorlezen.

Tit. 14. Betreffende het ambt van de Praetors
224. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Een vader kan een zoon, die onder zijn toezicht staat, manumiteren, als de zoon een Praetor is.
225. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Het is ook geregeld dat hij zelf kan worden geëmancipeerd of in adoptie geven in zijn eigen tribunaal.
226. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Barbarus Philippus, een gevluchte slaaf, zocht het praetoraat van Rome, en werd tot praetor benoemd. Pomponius
is van mening dat zijn toestand als slaaf geen belemmering vormde voor het bekleden van het ambt van Praetor.
Het is waar dat hij de plichten van dat ambt vervulde, maar laten wij toch het geval beschouwen van een slaaf die
zijn toestand lange tijd geheim hield, terwijl hij zijn plicht als Praetor vervulde. Zal alles wat hij heeft besloten of
verordend dan geen kracht of gevolg hebben? Wat zullen wij zeggen? Of zal het geldig zijn wegens het welzijn
van hen, die een proces voor hem aangespannen hebben, hetzij op grond van de wet, hetzij op grond van een ander
wettig recht? Voorwaar, ik geloof, dat geen van deze dingen verworpen moet worden; want dit is de meest
menselijke opvatting, daar het Romeinsche volk de macht had een slaaf dit gezag toe te kennen, en indien het
geweten had, dat hij zulk een recht was, zou het hem zijn vrijheid hebben verleend. Veel meer moet dit recht
gegrond worden geacht ten opzichte van de keizer.
227. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek I.
Een Praetor kan zichzelf niet tot voogd benoemen, of tot rechter in een speciale procedure.
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Tit. 15. Betreffende het ambt van prefect van de nachtwacht
228. Paulus, Over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Bij de ouden werden drie mannen aangesteld om brand te voorkomen; omdat zij 's nachts de wacht hielden,
werden zij Nocturni genoemd. De Aediles en de tribunes van het plebs namen soms ook deel; en daarnaast was er
een detachement van publieke slaven gestationeerd rond de poort en de muren, vanwaar zij indien nodig konden
worden opgeroepen. Er waren ook enkele groepen van particuliere slaven die branden blusten, hetzij tegen
betaling, hetzij om niet. Tenslotte gaf de goddelijke Augustus er de voorkeur aan, dat deze taak onder zijn eigen
toezicht werd uitgevoerd.
229. Ulpianus, Over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Omdat er op één dag meerdere branden plaatsvonden.
230. Paulus, Over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Augustus dacht dat de veiligheid van de republiek door niemand beter kon worden beschermd dan door hem, en
dat niemand zo geschikt was voor de taak als de keizer. Daarom plaatste hij zeven cohorten op de juiste plaatsen,
zodat elke cohort twee wijken van de stad kon beschermen; deze werden door tribunen gecommandeerd, en boven
hen stond een superieure officier die de prefect van de nachtwacht werd genoemd.
231. De prefect van de nachtwacht neemt kennis van brandstichters, inbrekers, dieven, rovers en herbergiers van
misdadigers, tenzij de dader zo woest en berucht is, dat hij wordt overgedragen aan de prefect van de stad. En
omdat branden voor het grootste deel worden veroorzaakt door nalatigheid van de inwoners, laat hij degenen die
onvoorzichtig zijn geweest met betrekking tot vuur, ofwel afranselen, ofwel geeft hij hen kwijtschelding van de
zweepslagen en een strenge waarschuwing.
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232. Inbraken worden meestal gepleegd in huizen met veel appartementen, of in pakhuizen waar de mensen het
kostbaarste deel van hun goederen hebben gedeponeerd; de inbreker breekt ofwel een voorraadkamer, een kast of
een kist open, en degenen die zijn aangesteld om deze eigendommen te bewaken, worden gewoonlijk gestraft. De
goddelijke Antoninus verklaarde dit in een Rescript aan Erycius Clarus, want hij zegt: "Dat als zijn magazijnen
worden opengebroken, hij de slaven die ze bewaakten kan laten martelen, ook al kunnen sommige van hen aan de
keizer zelf toebehoren."
233. Er zij op gewezen, dat de prefect van de nachtwacht gedurende den geheelen nacht de wacht moet houden, en
zijn ronde behoorlijk moet doen, en voorzien moet zijn van haken en bijlen.
234. Hij moet alle bewoners van huizen waarschuwen, dat zij geen brand mogen laten ontstaan door hun
nalatigheid, en die bewoner moet worden opgedragen altijd water op zijn bovenverdieping te hebben.
235. Hij heeft ook toezicht over hen, die tegen vergoeding de kleding in de baden verzorgen; en als zij zich bij de
uitoefening van deze taak aan enige onwettige handelingen schuldig maken, moet hij daar kennis van nemen.
236. Ulpianus, Over de plichten van de prefect van de stad.
De keizers Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript aan Julius Rufmus, Prefect van de Nachtwacht, het
volgende: "Als de bewoners van huizenblokken of anderen nalatig zijn met betrekking tot hun branden, kunt u
bevelen dat ze met roeden worden gegeseld of gegeseld; en degenen die beschuldigd worden van brandstichting
kunt u naar onze vriend Fabius Cilo, prefect van de stad, sturen; voortvluchtige slaven moet u opsporen en aan hun
meesters teruggeven."

Tit. 16. Betreffende het ambt van Proconsul, en zijn Plaatsvervanger
237. Ulpianus, Controverses, Boek I.
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De Proconsul draagt overal de insignes van zijn rang nadat hij de stad heeft verlaten; maar hij oefent geen gezag
uit behalve in de provincie die hem is toegewezen.
238. Marcianus, Instituten, Boek I.
Alle Proconsuls hebben, nadat zij de stad hebben verlaten, rechtspraak, mits deze niet twistziek, maar vrijwillig is;
zo kunnen voor hen de manumissie van kinderen zowel als van slaven, en adopties plaats hebben.
239. Niemand kan echter manumiteren voor de Plaatsvervanger, om de reden dat deze niet voldoende rechtsmacht
heeft.
240. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Evenmin kunnen adopties voor hem plaatsvinden, omdat in feite geen rechtsvordering voor zijn rechtbank kan
worden ingesteld.
241. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
Het is ook noodzakelijk voor de Proconsul om ervoor te waken zijn provincie niet te onderdrukken in het
vermaken van ambtenaren; zoals onze Keizer, evenals zijn vader, verklaarde in een Rescript aan Aufidius
Severianus.
242. Geen proconsul kan zijn eigen bruidegoms hebben, maar in hun plaats moeten soldaten hun plichten in de
provincies vervullen.
243. Het zou ook voor den proconsul beter zijn zonder zijne vrouw te reizen, toch kan hij zijne vrouw meebrengen;
maar hij moet bedenken, dat de senaat, tijdens het consulaat van Cotta en Mesalla, verordend heeft: "Dat in het
vervolg, indien de vrouwen van hen, die reizen om hunne ambten waar te nemen, eenig vergrijp begaan, van hunne
echtgenooten rekenschap zal worden gevorderd en hun straf zal worden opgelegd".
244. Voordat de Proconsul de grenzen van de hem toegewezen provincie passeert, moet hij een edict uitvaardigen,
waarin hij zijn komst aankondigt en een aanbeveling van zichzelf bevat, als hij enige kennis van of band met de
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bevolking van de provincie heeft; en hij moet hen in elk geval verzoeken hem noch in het openbaar noch privé te
komen opzoeken, omdat het beter is dat ieder hem in zijn eigen land ontvangt.
245. Hij zal ook naar behoren en volgens de gewone orde handelen, indien hij een bericht aan zijn voorganger
zendt, waarin hij de dag aangeeft, waarop hij de grenzen van zijn rechtsgebied zal passeren; want dikwijls,
wanneer deze dingen niet zeker bekend of verwacht zijn, worden de mensen van de provincie verstoord, en worden
zakelijke transacties belemmerd.
246. Wanneer hij de provincie binnenkomt, moet hij dat doen in dat deel waar dat gebruikelijk is; en welke stad hij
ook het eerst bereikt, hij moet letten op wat de Grieken epidymias noemen, dat is "de plaats van verblijf", of
kataploun "de haven van aankomst"; want de provincialen hechten veel belang aan het behoud en de naleving van
dit gebruik en van voorrechten van deze beschrijving. Er zijn sommige provincies waarheen de Proconsul over zee
gaat, zoals bijvoorbeeld Azië; en dit werd zo ver doorgevoerd dat onze Keizer Antoninus Augustus in een
Rescript, in antwoord op een verzoek van de Aziaten, verklaarde "dat de Proconsul absoluut verplicht was zich
over zee naar Azië te begeven, en te Efeze aan land te gaan, alvorens een van de andere hoofdsteden aan te doen".
247. Nadat hij de provincie is binnengekomen, moet hij zijn plaatsvervanger met zijn jurisdictie belasten, maar hij
moet dit niet eerder doen, omdat het absurd zou zijn dat hij een ander gezag verleent dat hij zelf nog niet bezit;
want hij heeft er pas recht op als hij de provincie binnenkomt. Doet hij dit echter wel, en verandert hij na
binnenkomst in de provincie niet van mening, dan zal waarschijnlijk worden besloten dat de plaatsvervanger
bevoegd is, niet vanaf het tijdstip waarop die bevoegdheid hem is verleend, maar vanaf de dag waarop de
Proconsul de provincie is binnengekomen.
248. Papinianus, Vragen, Boek I.
Er zijn gevallen waarin een Proconsul zijn jurisdictie kan delegeren, ook al is hij de provincie nog niet
binnengekomen; bijvoorbeeld als hij tijdens zijn reis enig noodzakelijk oponthoud had opgelopen, en zijn
Plaatsvervanger zeer spoedig in de provincie kon arriveren.
249. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
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Het is gebruikelijk dat hij zijn plaatsvervangers kennis laat nemen van de overtredingen van gevangenen; zodat de
plaatsvervangers hen, na verhoord te zijn, kunnen terugsturen, zodat de Proconsuls degenen die onschuldig zijn,
kan ontslaan. Dit soort gedelegeerde bevoegdheid is echter buitengewoon; want niemand kan het recht om de
doodstraf op te leggen, of het recht om een andere straf op te leggen, die aan hemzelf is toegekend, aan een ander
overdragen, of zelfs het recht om gevangenen te ontslaan die niet voor hem kunnen worden vervolgd.
250. Daar de Proconsul het recht heeft zijn rechterlijk gezag naar zijn wil te delegeren of niet te delegeren, heeft hij
ook het recht het terug te roepen; maar hij mag dit niet doen zonder de Keizer te raadplegen.
251. Het is niet betamelijk dat de Afgevaardigden de Keizer raadplegen, maar zij moeten zich tot hun eigen
Proconsul wenden, en deze is verplicht hun vragen te beantwoorden.
252. De Proconsul mag niet absoluut weigeren geschenken in ontvangst te nemen, maar hij moet gematigd te werk
gaan, zodat hij ze niet ruw afwijst, noch gierig de grenzen van het redelijke overschrijdt bij het aannemen ervan;
welke aangelegenheid de Goddelijke Severus en Keizer Antoninus zeer goed hebben geregeld in een Brief,
waarvan de woorden luiden als volgt: "Met betrekking tot geschenken zijn wij de mening toegedaan die in een oud
gezegde wordt verwoord, namelijk: Niet alles moet worden ontvangen, noch op alle tijden, noch van alle personen;
want het is inderdaad onbeleefd om van niemand geschenken aan te nemen; maar anderzijds is het hoogst
verachtelijk en hoogst gierig om zonder onderscheid alles aan te nemen wat wordt gegeven." En wat betreft wat er
in de keizerlijke mandaten staat, namelijk: "Dat de Proconsul zelf, of enig ander persoon in functie, geen geschenk
of gift zal aannemen, en zelfs niets zal kopen behalve voor het dagelijks levensonderhoud"; dit heeft geen
betrekking op kleine giften, maar op die welke de vereisten van het gewone levensonderhoud te boven gaan.
Evenmin mogen dergelijke geschenken worden uitgebreid tot het doen van schenkingen van grote waarde.
253. Dezelfde, Over de plichten van de Proconsul, Boek II.
Wanneer de Proconsul een andere stad binnengaat, die niet dichtbevolkt is of de hoofdstad van de provincie, moet
hij toestaan dat deze onder zijn bescherming wordt gesteld, en luisteren naar de complimenten die hem worden
gegeven zonder blijk te geven van enig ongenoegen, omdat het volk van de provincie dit tot zijn eer doet; en hij
moet ook feesten uitschrijven in overeenstemming met de zeden en gewoonten die eerder in acht zijn genomen.
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254. Hij moet de tempels en de openbare monumenten bezoeken om ze te inspecteren en vast te stellen of ze in
goede staat verkeren en goed onderhouden worden, of dat er reparaties nodig zijn, en hij moet zorgen voor de
voltooiing van zulke die begonnen zijn, voor zover de middelen van de regering dat toelaten; en hij moet met de
juiste formaliteiten opzichters aanstellen die ijverig zijn in hun werk, en hij moet ook soldaten aanstellen om de
opzichters bij te staan, als dat nodig mocht zijn.
255. Aangezien de Proconsul de volledige rechtsmacht heeft, berust al het gezag van hen die te Rome
rechtspreken, hetzij in de hoedanigheid van magistraat, hetzij door het verlenen van buitengewone macht, bij hem.
256. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.
Daarom heeft de Proconsul in zijn eigen provincie meer gezag dan wie ook, behalve de Keizer.
257. Idem, Over de plichten van de Proconsul, Boek I.
Ook kan er in zijn provincie geen kwestie rijzen die hij niet zelf kan oplossen. Maar als er zich een kwestie
voordoet die betrekking heeft op de zaken van de schatkist en die behoort tot de jurisdictie van de keizerlijke
rentmeester, dan zal het beter voor hem zijn om die te laten passeren.
258. In gevallen, waarin een beschikking noodzakelijk is, kan de Proconsul niet door middel van een aanzegging
van den eiser daarover beschikken, want alle zaken, die gerechtelijk onderzoek vereischen, kunnen niet op deze
wijze worden beëindigd.
259. De Proconsul moet de pleitbezorgers met geduld en ook met onderscheidingsvermogen aanhoren, opdat hij
niet verachtelijk overkomt; ook mag hij zich niet onbetuigd laten, als hij vaststelt, dat partijen zaken hebben
vervalst, of het recht tot procederen hebben gekocht; en hij mag alleen diegenen tot procederen toelaten, die
daartoe door zijn Edict zijn gemachtigd.
260. De Proconsul is bevoegd buitengerechtelijk over de volgende zaken te beslissen; hij kan personen gelasten het
respect voor hun ouders te betonen, en vrijgelatenen aan hun beschermheren en de kinderen van laatstgenoemden;
hij kan ook een zoon, die door zijn vader bij hem is gebracht en van wie gezegd wordt dat hij niet leeft zoals het
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hoort, bedreigen en streng bedreigen. Op dezelfde wijze kan hij een onbeschaamde vrije man terechtwijzen, hetzij
door hem te berispen, hetzij door hem te kastijden.
261. Hij moet er dus voor zorgen, dat in de rechtsgang een zekere orde heerst, namelijk dat de verzoekschriften
van allen worden gehoord; opdat het niet kan gebeuren, dat als de rang van sommigen wordt bevoordeeld, of
aandacht wordt geschonken aan anderen, die niet waardig zijn, degenen met matige pretenties, die niemand hebben
om voor hen te verschijnen, of die advocaten in dienst hebben met weinig ervaring of zonder aanzien, niet in staat
zullen zijn hun aanspraken naar behoren uiteen te zetten.
262. Hij moet ook een advocaat benoemen voor hen, die daarom verzoeken, en in het bijzonder voor de
vrouwelijke afdelingen of voor hen, die anderszins onbekwaam zijn, alsmede voor hen, die buiten staat van geest
zijn, indien iemand hem verzoekt dit voor hen te doen; en indien er niemand is, die daarom verzoekt, kan hij dit op
eigen gezag toestaan. Hij moet ook een advocaat aanwijzen voor ieder die beweert dat hij er zelf geen kan vinden
wegens de invloed van zijn tegenstander, want het is niet rechtvaardig dat iemand onderdrukt wordt door de
overmacht van zijn tegenstander; want dit heeft inderdaad de neiging om de Gouverneur van de provincie te
beschuldigen, wanneer iemand met zo weinig zelfbeheersing handelt dat allen bang zijn om als advocaat tegen
hem op te treden.
263. Deze regels zijn van toepassing op alle Gouverneurs, en dienen door hen in acht te worden genomen.
264. Dezelfde, over de plichten van Proconsul, Boek X.
De Proconsul moet bedenken, dat hij al zijn plichten moet vervullen tot de komst van zijn opvolger, om de reden
dat er maar één Proconsulaat is, en het welzijn van de provincie vereist, dat er altijd iemand moet zijn door wie het
volk zijn zaken kan afhandelen; hij moet daarom recht spreken tot de komst van zijn opvolger.
265. De Lex Julia betreffende afpersing en het Rescript van keizer Hadrianus aan Calpurnius Rufus, Proconsul van
Achaia, verbieden Proconsuls hun Plaatsvervangers te ontslaan vóór hun eigen vertrek.
266. Venuleius Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
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Als er iets is dat een strenge straf vereist, moet de Plaatsvervanger de zaak naar de Proconsul sturen; want hijzelf
heeft niet het recht om streng te executeren, op te sluiten of te geselen.
267. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Een afgevaardigde aan wie rechtsmacht is verleend, heeft het recht recht rechters te benoemen.
268. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek X.
De plaatsvervanger van een Proconsul heeft geen eigen jurisdictie als die niet door de Proconsul aan hem is
toegekend.
269. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XX. Proconsuls hebben slechts recht op zes lictors.
270. Licinius Rufinus, Regels, Boek III.
De plaatsvervangers van Proconsuls kunnen voogden aanstellen.
271. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Zodra de Proconsul de poort van Rome binnengaat, verliest hij zijn gezag.

Tit. 17. Betreffende het ambt van prefect van Augustus
272. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
De prefect van Egypte legt zijn prefectschap en het gezag dat hem door de wet onder Augustus is toegekend, niet
neer, zoals Proconsuls doen, voordat zijn opvolger de stad Alexandrië binnenkomt; ook al heeft hij de provincie al
bereikt; en dat staat zo in zijn opdracht.
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Tit. 18. Betreffende het ambt van Gouverneur
273. Macer, Over de plichten van Gouverneur, Boek I.
De titel van Gouverneur is een algemene, en daarom is hij van toepassing op Proconsuls en Plaatsvervangers van
de Keizer, zowel als op alle Gouverneurs van de provincies, en zelfs op Senatoren. De titel van Proconsul is er een
van bijzondere beteekenis.
274. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Een Gouverneur kan voor zichzelf aannemen, zoals hij een zoon kan emanciperen, of een slaaf kan manumiteren.
275. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
De gouverneur van een provincie heeft alleen gezag over de inwoners van zijn provincie; en dit alleen zolang hij
daarin verblijft, want als hij die provincie verlaat, wordt hij een privé-persoon. Soms is hij bevoegd over
buitenlanders, wanneer iemand daadwerkelijk een overtreding begaat; want in de keizerlijke mandaten staat dat hij
die een provincie bestuurt, ervoor moet zorgen dat deze gezuiverd wordt van slechte karakters, zonder enig
onderscheid naar waar zij vandaan komen.
276. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
De gouverneur van een provincie heeft daarin meer gezag dan wie ook behalve de keizer.
277. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek I.
De Gouverneur van een provincie kan zichzelf noch tot voogd, noch tot rechter benoemen in een bepaalde zaak.
278. Dezelfde, Opinies, Boek I.
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De Gouverneur van een provincie moet onwettige afpersingen onderdrukken, met inbegrip van die welke met
geweld worden gepleegd, evenals verkopen en verplichtingen die door vrees worden afgeperst, en die waarbij het
geld niet wordt afbetaald. Hij moet ook voorkomen dat iemand ten onrechte winst maakt of verlies lijdt.
279. De waarheid wordt niet door dwaling veranderd, en daarom moet de gouverneur van een provincie de koers
volgen die geschikt is met inachtneming van de feiten die bewezen zijn.
280. Het is een zaak die de eer van de Gouverneur van een provincie aangaat, te bepalen dat de nederigsten niet
door de machtigen worden gekrenkt, en de verdedigers van de onschuldigen niet vervolgen door middel van valse
beschuldigingen.
281. Hij moet onbevoegden, die onder voorwendsel van bijstand aan ambtenaren, overgaan tot het verontrusten
van het volk, weerhouden en maatregelen nemen om hen te straffen wanneer zij worden ontdekt. Hij moet ook
verhinderen, dat onwettige invorderingen worden gedaan onder het voorwendsel van het innen van eerbetoon.
282. De Gouverneur van een provincie moet er in het bijzonder op toezien, dat niemand verhinderd wordt, enige
wettige zaak te doen, dat niets verboden wordt, en dat geen straf aan onschuldigen wordt opgelegd.
283. De gouverneur van een provincie moet erop toezien, dat personen met weinig middelen niet onrechtvaardig
behandeld worden, doordat hun enige lamp of kleine voorraad meubelen hun ontnomen wordt ten behoeve van
anderen, onder het voorwendsel van de komst van officieren of soldaten.
284. De regering van een provincie moet ervoor zorgen dat er geen partijdigheid wordt betracht ten opzichte van
de soldaten, dat wil zeggen, wat niet aan allen ten goede komt, door sommigen die een onrechtmatig voordeel voor
zichzelf opeisen.
285. Het geval van overlijden mag niet aan een geneesheer worden toegerekend, maar het is ook een feit dat hij
verantwoordelijk is voor alles wat door zijn gebrek aan bekwaamheid is veroorzaakt; want een fout begaan door
iemand die slecht advies geeft in een gevaarlijke noodsituatie mag niet aan de menselijke zwakheid worden
toegerekend en als onschuldig worden beschouwd.
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286. Zij die gehele provincies besturen hebben het recht de doodstraf op te leggen, en hun wordt de bevoegdheid
verleend delinquenten tot de mijnen te veroordelen.
287. De gouverneur van een provincie die, nadat hij een boete heeft opgelegd, vaststelt dat deze niet kan worden
geïnd uit de bezittingen van degenen die hij heeft opgedragen haar te betalen, moet hen van de noodzaak van
betaling ontheffen, en de onwettige gierigheid onderdrukken van hen die haar eisen. Wanneer een boete wegens
armoede door de provinciale autoriteiten is kwijtgescholden, moet zij niet worden gevorderd.

288. Dezelfde, Opinies, Boek III.
De Gouverneur van een provincie, waar gebouwen door hem zijn geïnspecteerd, kan hun eigenaars dwingen ze te
herstellen, wanneer daartoe voldoende aanleiding bestaat; en wanneer een weigering wordt gedaan, moet hij
gepaste maatregelen nemen voor de herstelling ervan.
8. Julianus, Digest, Boek I.
Ik heb onze Keizer vaak horen zeggen dat waar in een Rescript staat dat: "U kunt zich wenden tot hem die de
provincie bestuurt", dit de Proconsul, of zijn Plaatsvervanger, of de Gouverneur van de provincie niet verplicht de
zaak te horen; maar dat hij moet overwegen of hij de zaak zelf moet horen, of dat hij daartoe een rechter moet
aanstellen.
289. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek I.
In het algemeen, wanneer de Keizer een Rescript uitvaardigt dat een zaak verwijst naar de Gouverneur van een
provincie, zoals bijvoorbeeld wanneer hij zegt: "U kunt zich wenden tot hem die de provincie voorzit," of met deze
toevoeging: "Hij zal overwegen wat zijn plicht vereist", dan rust er geen verplichting op de Proconsul of zijn
Plaatsvervanger om kennis te nemen van de zaak; maar zelfs wanneer de woorden "Hij zal overwegen wat zijn
plicht vereist" niet zijn toegevoegd, moet hij beslissen of hij de zaak zelf zal horen, of dat hij daarvoor een rechter
zal aanwijzen.
290. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
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Het is de plicht van de gouverneurs van de provincies om alle zaken te horen die hetzij de prefect van de stad,
hetzij de pretoriaanse prefect, hetzij de consuls, pretoraten of andere magistraten te Rome horen.
291. Marcianus, Instituten, Boek III.
Alle provinciale verzoeken die aan verschillende rechters in Rome worden gedaan, vallen onder de jurisdictie van
de Gouverneurs.
292. Proculus, Epistels, Boek IV.
En hoewel hij die de provincie bestuurt, bevoegd moet zijn om de taken van alle Romeinse magistraten uit te
voeren, moet hij toch letten op wat in elk geval moet worden gedaan, in plaats van op wat in Rome wordt gedaan.
293. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek VII.
Het is de taak van iedere goede en waardige gouverneur om ervoor te zorgen dat de provincie waarover hij de
leiding heeft rustig en vredig is. Dit zal hij zonder moeite bereiken als hij zich inspant om slechte mensen te
verdrijven, en ijverig naar hen op zoek gaat, want hij moet alle heiligschenners, rovers, ontvoerders en dieven
aanhouden, en ieder straffen in verhouding tot zijn misdaad; hij moet ook degenen die hen onderdak bieden, in
toom houden, want zonder hun hulp kan een rover niet lang verborgen blijven.
294. In het geval van krankzinnigen die niet door hun verwanten in bedwang kunnen worden gehouden, is het de
plicht van de gouverneur om een remedie toe te passen, namelijk die van opsluiting in de gevangenis, zoals de
Goddelijke Pius in een Rescript heeft verklaard. De Goddelijke Broeders waren van mening, dat wanneer een man
vadermoord had gepleegd, er een persoonlijk onderzoek moest worden ingesteld om te weten te komen of hij de
daad had gepleegd terwijl hij krankzinnigheid veinsde, of dat hij in feite niet in het bezit van zijn vermogens was,
want als hij veinsde moest hij worden gestraft, en als hij werkelijk krankzinnig was, moest hij in de gevangenis
worden opgesloten.
295. Macer, Over strafprocessen, Boek II.
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De goddelijke Marcus en Commodus richtten een Rescript aan Scapulas Tertullus in de volgende bewoordingen:
"Als door u met zekerheid is vastgesteld dat Aelius Perseus in zodanige mate krankzinnig is dat hij, door zijn
voortdurende vervreemding van geest, van alle verstand verstoken is, en er geen verdenking bestaat dat hij
krankzinnigheid veinsde toen hij zijn moeder vermoordde, kunt u de wijze van zijn bestraffing buiten beschouwing
laten, daar hij door zijn krankzinnigheid reeds voldoende gestraft is; Toch moet hij zorgvuldig in bedwang worden
gehouden en, als u dat goeddunkt, zelfs worden geketend; want dit heeft niet zozeer betrekking op zijn straf als wel
op zijn eigen bescherming en de veiligheid van zijn buren. Indien hij echter, zoals dikwijls geschiedt, met
tussenpozen gezonder van geest is, moet gij ijverig nagaan, of hij het misdrijf niet in een van deze perioden heeft
begaan, opdat geen lankmoedigheid aan zijne aandoening mag worden geschonken; en indien gij vaststelt, dat dit
het geval is, geeft ons daarvan kennis, opdat wij kunnen bepalen, of hij moet worden gestraft naar evenredigheid
van den ernst zijner overtreding, indien hij deze heeft begaan op een tijdstip, waarop hij scheen te weten, wat hij
deed. "Maar wanneer Ons door uw brief wordt medegedeeld, dat zijn toestand, wat plaats en behandeling betreft,
is, dat hij onder de hoede van zijn vrienden blijft, of onder bewaking in zijn eigen huis, komt het Ons voor, dat gij
juist zult handelen, indien gij hen, die hem op dat tijdstip onder hun hoede hadden, oproept en de oorzaak van zulk
een groote nalatigheid onderzoekt, en over ieder hunner een besluit neemt, voor zoover gij iets ontdekt, dat zijne
nalatigheid verontschuldigt of vergroot; Want verzorgers worden voor krankzinnigen aangesteld, niet alleen om te
voorkomen dat zij zichzelf verwonden, maar ook opdat zij voor anderen geen bron van verderf mogen zijn; en
waar dit gebeurt, moeten zij die zich schuldig hebben gemaakt aan nalatigheid in de vervulling van hun plichten,
zeer terecht verantwoordelijk worden gesteld. "
296. Marcianus, Over strafprocessen, Boek I.
Eén ding moet in acht worden genomen: hij die de provincie bestuurt, mag de grenzen ervan niet overschrijden,
tenzij om een gelofte na te komen; en zelfs dan mag hij er geen nacht doorbrengen.
297. Macer, Over het ambt van gouverneur, Boek I.
In een decreet van de Senaat wordt bepaald: "Dat gerechtelijke procedures zeer spaarzaam moeten worden
ingesteld met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan door degenen die provincies besturen, hun
bedienden of hun vrijgelatenen, voordat zij de provincie binnenkwamen; want alle rechtszaken die om deze reden
niet worden aangespannen, kunnen achteraf worden aangespannen wanneer een van de partijen de provincie heeft
verlaten. Maar als er iets gebeurt tegen de wil van de partij, zoals bijvoorbeeld als hij een of ander letsel oploopt,
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of het slachtoffer wordt van diefstal, kan er een proces worden aangespannen in zoverre dat men zich bij de zaak
voegt, en de overlegging en deponering van het gestolen goed beveelt; of er wordt een belofte gedaan met
zekerheid dat de partij zal verschijnen, of dat het artikel in kwestie zal worden overlegd."
298. Celsus, Digest, Boek III.
Wanneer de gouverneur van een provincie iemand heeft gemanumitteerd, of een voogd heeft aangesteld voordat
hij op de hoogte was van de komst van zijn opvolger, zijn deze handelingen geldig.
299. Modestinus, Regels, Boek V.
Bij plebisciet wordt bepaald "dat geen gouverneur een geschenk of gift zal aanvaarden, behalve spijzen of dranken
die binnen enkele dagen geconsumeerd kunnen worden".
300. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek I.
Hij die rechtspreekt moet goed bereikbaar zijn, maar niet toestaan dat iemand hem oneerbiedig behandelt, om
welke reden in hun aanwijzingen staat: "Dat de gouverneurs van de provincies geen provincialen mogen toelaten
tot grote familiariteit met hen"; want minachting van rang komt voort uit gelijkheid van omgang.
301. Maar bij de berechting van zaken is het niet gepast dat een ambtenaar ontstoken raakt tegen degenen van wie
hij kwaad denkt, of tot tranen toe bewogen wordt door de smeekbeden van de ongelukkigen; want het is niet de
taak van een vastberaden en oprechte rechter om zijn gelaat de emoties van zijn gemoed te laten onthullen. In één
woord, hij moet zo rechtspreken dat hij het gezag van zijn rang vergroot door de kracht van zijn geestelijke
kwaliteiten.
302. Papinianus, Opinies, Boek I.
De plaatsvervanger van de keizer, dat wil zeggen de gouverneur, of de hoogste ambtenaar van een provincie,
verliest zijn gezag niet door zijn ambt neer te leggen.
303. Paulus, Over het ambt van assessor.
75

Wanneer de Gouverneur de zaak behandelt van een slaaf die verdorven is, of van een slavin die losbandig is
geweest, of van een mannelijke slaaf die onfatsoenlijk is aangevallen; als de slaaf van wie gezegd wordt dat hij
verdorven is, de zaakwaarnemer is van iemand, of een zodanige plaats inneemt dat, zonder de schade aan het
eigendom alleen in aanmerking te nemen, de vernietiging en het verderf van het hele huishouden van de meester in
het geding is, moet hij met de grootste strengheid worden gestraft.

Tit. 19. Betreffende het ambt van de keizerlijke rentmeester of boekhouder
304. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Alle handelingen die door de keizerlijke rentmeester worden verricht, worden door de keizer goedgekeurd, alsof ze
door hemzelf waren verricht.
305. Als de keizerlijke rentmeester enig eigendom dat aan de keizer toebehoort als het zijne vervreemdt, denk ik
niet dat het eigendom daarvan wordt overgedragen; want hij doet alleen een wettige overdracht terwijl hij de zaken
van de keizer afhandelt en levert het met diens toestemming af; want als hij enige handeling verricht met het doel
een verkoop, een schenking of een overeenkomst tot stand te brengen, is die nietig; want hij heeft geen
bevoegdheid om het eigendom van de keizer te vervreemden, maar alleen om het ijverig te beheren.
306. Het is een bijzondere functie van de keizerlijke rentmeester, dat op zijn bevel een slaaf van de keizer een
landgoed mag betreden, en als de keizer tot erfgenaam is benoemd, maakt de procureur, door in te grijpen in een
rijk landgoed, de keizer tot erfgenaam.
307. Paulus, Zinnen, Boek V.
Indien echter het landgoed, waarvan de Keizer tot erfgenaam is benoemd, niet solvabel is, moet, nadat men dit
heeft vernomen, de Keizer worden geraadpleegd; want men moet zich vergewissen van de wensen van een
erfgenaam, die is benoemd, of hij een dergelijk landgoed zal aanvaarden of verwerpen.
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308. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
De keizerlijke rentmeesters kunnen niet tot deportatie veroordelen, om de reden dat zij niet het recht hebben deze
straf op te leggen.
309. Indien zij echter iemand verbieden het land van de keizer te betreden, omdat zijn oproerig of gewelddadig
gedrag de keizerlijke pachters schade zou kunnen berokkenen, dan is die persoon verplicht zich terug te trekken;
dit heeft de goddelijke Pius in een Rescript aan Julius verklaard.
310. Stewards kunnen niemand toestemming geven om terug te keren na deportatie, en dit verklaarden onze
keizers Severus en Antoninus in een Rescript in antwoord op een verzoekschrift van Hermias.

Tit. 20. Betreffende het ambt van Juridicus
311. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Iedereen kan in het tribunaal van de Juridicus aannemen, omdat hem het recht van rechtsvordering wordt verleend.
312. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIX.
Het voorrecht om voogden te benoemen werd, door een grondwet van de Goddelijke Marcus, toegekend aan de
Juridicus die in Alexandrië het voorzitterschap bekleedt.

Tit. 21. Betreffende het ambt van hem aan wie rechtspraak is gedelegeerd
313. Papinianus, Vragen, Boek I.
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Welke bevoegdheid ook speciaal verleend is, hetzij door een wet, een decreet van de Senaat, of een keizerlijke
grondwet, wordt niet overgedragen wanneer het gedelegeerd wordt, maar alle bevoegdheden die verkregen zijn
door het recht van magistratuur kunnen gedelegeerd worden. Daarom vergissen die magistraten zich, die door de
wet of door een decreet van de Senaat (zoals bijvoorbeeld de Lex Julia de Adulteriis, en andere van dezelfde soort)
de bevoegdheid hebben gekregen om een strafzaak voor te zitten, en die hun bevoegdheid delegeren. Een zeer
sterk argument hiervoor is, dat in de Lex Julia de Vi uitdrukkelijk is bepaald: "Dat hij aan wie de bevoegdheid
toebehoort, deze kan overdragen indien hij vertrekt." Hij kan het niet overdragen, tenzij hij afwezig is, hoewel elke
andere bevoegdheid kan worden overgedragen door iemand die aanwezig is. Wanneer een meester door zijn slaven
zou zijn gedood, kan de Praetor het recht om hen te berechten, dat hem door een besluit van de Senaat was
verleend, niet overdragen.
314. Hij, aan wie de bevoegdheid is overgedragen, bezit geen eigen bevoegdheid, maar moet alleen die uitoefenen
van de magistraat, die hem die bevoegdheid heeft verleend; want het is waar, dat door de gewoonte van onze
voorvaderen de bevoegdheid kan worden overgedragen, maar de bevoegdheid, door de wet verleend, kan niet
worden overgedragen. Daarom zegt niemand dat de plaatsvervanger van een Proconsul het recht heeft straffen op
te leggen wanneer de rechtspraak aan hem is overgedragen. Paulus stelt dat het gezag dat aan de rechtspraak
verbonden is, daarmee ook gedelegeerd is.
315. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek III.
Wanneer de rechtsmacht door een Gouverneur is gedelegeerd, kan hij aan wie deze is gedelegeerd geen Raad
bijeenroepen.
316. Wanneer voogden of curatoren land willen verkopen, kan de Praetor of Gouverneur dit toestaan na de zaak
gehoord te hebben; maar als hij zijn jurisdictie delegeert, kan hij in geen geval het recht om het daartoe ingestelde
onderzoek te leiden, daarmee overdragen.
317. Julianus, Digest, Boek V.
Hij die de rechtspraak van een ander uitoefent, ook al is hij een Praetor, doet dit nog steeds niet op eigen gezag,
maar telkens wanneer hij optreedt, dient hij de rechtspraak toe in de plaats van hem door wie hij is aangesteld.
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318. Macer, Over het ambt van gouverneur, Boek I.
De kennisneming van de handelingen van verdachte voogden kan worden gedelegeerd, en het is geregeld dat dit
kan gebeuren in de algemene delegatie van rechtspraak, uit hoofde van het belang van de voogden, als volgt: "De
keizers Severus en Antoninus aan Braduas, Proconsul van Afrika. Aangezien u uw jurisdictie hebt gedelegeerd aan
uw plaatsvervangers, volgt hieruit dat zij kennis kunnen nemen van de daden van verdachte voogden."
319. Zo kan de bevoegdheid worden gedelegeerd om bezit te geven van eigendom, zoals bijvoorbeeld wanneer een
bevel wordt gegeven om bezit te nemen wanneer er geen borg is gesteld tegen dreigende schade; of voor bezit in
het geval van een vrouw ten behoeve van haar ongeboren kind; of om bezit te geven aan een legataris voor het
behoud van zijn erfenis.
320. Paulus, Over Plautius, Boek XVIII.
Het is duidelijk dat iemand aan wie bevoegdheid is gedelegeerd, deze niet aan een ander kan overdragen.
321. Wanneer de rechtspraak aan een particulier wordt gedelegeerd, is men van mening dat alle magistrale macht,
behalve die om ter dood te veroordelen, daarmee is gedelegeerd; want er is geen rechtspraak die niet het recht
inhoudt om een gematigde straf op te leggen.

Tit. 22. Betreffende het ambt van assessor
322. Paulus, Over de plichten van de assessor.
Het gehele ambt van assessor, waarin zij die geleerd zijn in de wet, hun plichten vervullen, omvat, voor het
grootste deel, de volgende zaken: Rechterlijke onderzoeken, moties, verklaringen van zaken, edicten, decreten en
epistels.
323. Marcianus, Over strafprocessen, Boek I.
79

Vrijgelatenen kunnen optreden als assessor, en hoewel het personen die berucht zijn niet bij wet verboden is dit te
doen, ben ik toch van mening dat zij de taken van een assessor niet kunnen vervullen; en er wordt inderdaad
gezegd dat er een keizerlijke grondwet over dit onderwerp bestaat.
324. Macer, Over het ambt van gouverneur, Boek I.
Waar dezelfde provincie verdeeld is tussen twee gouverneurs, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Mysië, kan een man
die in een van beide geboren is, als assessor optreden in de andere en wordt hij niet beschouwd als handelend in
zijn eigen provincie.
325. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Wanneer een keizerlijk plaatsvervanger overlijdt, hebben zijn assistenten recht op hun salaris voor de resterende
tijd waarvoor zij door de plaatsvervanger waren aangesteld; mits zij gedurende die tijd niet als assistent van
anderen optreden. Het geval is anders, wanneer de plaatsvervanger vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn ten
gunste van een opvolger is teruggetreden.
326. Paulus, Zinnen, Boek I.
Het is de Assessoren onder geen beding geoorloofd zaken te doen voor een tribunaal waar zij raadsheer zijn; maar
het is hun niet verboden dit te doen voor een ander tribunaal.
327. Papinianus, Opinies, Boek I.
Het is een burger van de Republiek niet verboden als assessor op te treden voor het gerecht van een openbaar
ambtenaar van zijn eigen stad, omdat hij geen openbaar salaris ontvangt.
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Boek II.
1. Betreffende de rechtspraak.
2. Ieder moet zelf het recht toepassen dat hij voor anderen heeft ingesteld.
3. Wanneer iemand gehoorzaamheid weigert aan een magistraat die vonnis wijst.
4. Betreffende dagvaardingen voor een gerechtshof.
5. Wanneer iemand die gedagvaard is, niet verschijnt (...)
6. 6. De gedagvaarde moet verschijnen, dan wel zich daartoe verbinden of zekerheid stellen.
7. 7. Niemand kan een persoon die voor de rechter is gedaagd, met geweld verwijderen.
8. Welke personen zijn verplicht een borg te stellen (..)
9. Op welke wijze zekerheid moet worden gesteld bij een vordering wegens ongeoorloofd gedrag.
10. Betreffende degene die iemand verhindert voor de rechter te verschijnen.
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11. Wanneer een partij die een borgtocht heeft gegeven om voor de rechtbank te verschijnen, dit niet doet.
12. Betreffende feesten, vertragingen en verschillende seizoenen.
13. Betreffende de uitspraak in een zaak.
14. Betreffende overeenkomsten.
15. Betreffende compromissen.

************************************************

Tit. 1. Betreffende de jurisdictie
Ulpianus, Regels, Boek I.
De plichten van hem die het recht heeft recht te spreken zijn zeer uitgebreid; want hij kan het bezit van
landgoederen toekennen, partijen in het bezit stellen, voogden aanstellen voor minderjarigen die er geen hebben,
en rechters aanwijzen voor procesvoerders.
(23) Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Hij aan wie rechtsmacht is verleend, wordt ook geacht te zijn bekleed met alle bevoegdheden die nodig zijn voor
de uitoefening daarvan.
23. Ulpianus, Over de plichten van Quaestor, Boek II.
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Het officiële gezag is ofwel eenvoudig ofwel gemengd. Het eenvoudig gezag verleent de magistraat het recht de
doodstraf op te leggen aan personen die de wet overtreden, wat ook "macht" wordt genoemd. Het gemengd gezag,
dat de rechtsmacht omvat, bestaat in het recht om bezit van goederen te verlenen. De rechtsmacht omvat de
bevoegdheid om een rechter te benoemen.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek I.
Het recht om een obligatie te laten uitvoeren door een praetoriaanse bepaling, en om een partij in bezit te stellen,
behoren eerder tot gezag dan tot rechtsmacht.
(1) Julianus, Digest, Boek I.
Het was de gewoonte van onze voorouders dat alleen hij de rechtsmacht kan delegeren die deze op eigen gezag
bezit, en niet door delegatie door een ander.
0. Paulus, Over het Edict, Boek II.
En dit is omdat de bevoegdheid niet in de eerste plaats aan hem is gegeven, en niet aan hem is toegekend door de
wet, die alleen bevestigt wat reeds is gedelegeerd; en daarom, als iemand die zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd
zou overlijden voordat de zaak waarover de bevoegdheid aan hem is gedelegeerd was begonnen, zegt Labeo dat de
gedelegeerde bevoegdheid wordt ingetrokken, net zoals dat in andere gevallen het geval is.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
"Als iemand met kwade opzet een bericht vernietigt dat is ingeschreven in het register van een ambtenaar, of
geschreven op papyrus, of enige andere substantie, en dat betrekking heeft op de algemene jurisdictie van de
genoemde ambtenaar en niet op een speciale zaak; moet er een vonnis tegen hem worden uitgesproken voor vijftig
aurei, en iedereen mag een aanklacht indienen voor hetzelfde."
(1) Slaven en zonen van gezinnen vallen ook onder de bepalingen van dit edict; en de Praetor omvat beide
geslachten.
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(2) Als iemand deze schade veroorzaakt voordat de aankondiging is gepubliceerd of terwijl deze wordt
gepubliceerd, zullen de woorden van het edict geen effect hebben; maar Pomponius is van mening dat het principe
van het edict op zo'n geval van toepassing is.
(3) Indien de overtreding is begaan door slaven die niet door hun meesters worden verdedigd, of door personen die
in armoede verkeren, worden lijfstraffen opgelegd.
(4) Er is sprake van kwaadwilligheid in de woorden van het Edict, want als iemand een dergelijke daad begaat uit
onwetendheid of domheid, of op bevel van de Praetor zelf, of door toeval, zal hij niet aansprakelijk zijn.
(5) Hij die het stuk wegneemt, ook al vernietigt hij het niet, is ook aansprakelijk volgens dit Edict, dat zowel hem
omvat die de handeling zelf verricht als hem die een ander opdraagt de handeling te verrichten; maar als iemand de
handeling verricht zonder kwaadwilligheid op aanwijzing van een ander die door kwaadwilligheid werd gedreven,
zal deze laatste aansprakelijk zijn; en als beiden kwaadwillig handelen zullen beiden aansprakelijk zijn; en als
verscheidene personen de handeling verrichten, of zij nu documenten vernietigen, of opdracht geven dit te doen,
zullen allen aansprakelijk zijn.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
En dit geldt in zo'n mate dat het niet voldoende zal zijn dat slechts één van hen de straf zal betalen.
(1) Paulus, Over het Edict, Boek III.
Als de hele groep slaven die aan iemand toebehoort een register beschadigt, behandelt het Edict deze overtreding
niet zoals een geval van diefstal, waarbij de meester die zich wil verdedigen evenveel betaalt in naam van één slaaf
als een vrije man zou moeten betalen, want dan is er geen aanklacht mogelijk tegen de anderen; De reden hiervoor
is misschien dat in dit geval de beledigde waardigheid van de Praetor moet worden gerechtvaardigd, en dat er
meerdere daden worden geacht te zijn begaan; op dezelfde manier als wanneer meerdere slaven een misdaad
hebben begaan, of schade hebben veroorzaakt, omdat er meerdere daden hebben plaatsgevonden, en niet slechts
één, zoals in het geval van diefstal. Octavenus zegt dat in dit geval aan de meester genoegdoening moet worden
verleend, maar dit kan alleen worden volgehouden wanneer de slaaf er kwaadwillig voor zorgt dat het register door
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een ander wordt vernietigd, omdat er dan slechts sprake is van één samenzwering, en niet van meerdere daden.
Pomponius zegt hetzelfde in het Tiende Boek.
385875968. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
Hij die de rechtspraak leidt, mag geen oordeel vellen over zijn eigen zaak, of over die van zijn vrouw of kinderen,
of van zijn vrijgelatenen, of van anderen die hij bij zich heeft.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Wanneer een persoon meerdere vorderingen tegen een ander instelt en de bedragen van de verschillende
vorderingen die daarin worden geëist, afzonderlijk beschouwd, binnen de bevoegdheid van de rechter vallen, maar
het totaalbedrag die bevoegdheid te boven gaat, was de mening van Sabinus, Cassius en Proculus dat de
vorderingen voor hem konden worden berecht; en deze mening werd bevestigd door een Rescript van keizer
Antoninus.
23. Wanneer echter de vorderingsrechten wederkerig zijn en de ene partij een bedrag vordert dat onder de limiet
ligt en de andere partij een bedrag dat die limiet overschrijdt, kan degene die het kleinere bedrag vordert, voor
dezelfde rechter verschijnen; zodat het niet in de macht ligt van mijn tegenstander, als hij mij wil ergeren, mij te
beletten de zaak voor dezelfde rechter te berechten.
24. 24. Wanneer een zaak door een aantal personen tegelijk wordt aangespannen, bijvoorbeeld voor de verdeling
van een landgoed, de verdeling van gemeenschappelijke goederen of de vaststelling van grenzen, moeten wij dan,
om de bevoegdheid van de rechter die van de zaak kennis neemt vast te stellen, de waarde van de afzonderlijke
aandelen in aanmerking nemen, zoals Ofilius en Proculus menen, omdat elke partij voor haar eigen aandeel
opkomt; of moet eerder de gehele waarde van het goed in aanmerking worden genomen, omdat het geheel voor de
rechter staat en misschien aan één persoon kan worden toegewezen? Dit is de mening van zowel Cassius als
Pegasus, en in feite lijkt het de redelijker mening.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Gemeentelijke magistraten hebben geen gezag om een slaaf een strenge straf op te leggen; het recht van gematigde
kastijding kan hun echter niet worden ontzegd.
1. Dezelfde, Over Sabinus, Boek LI.
Hij die iemand beveelt om als rechter op te treden, moet een magistraat zijn.
2. Een magistraat, of hij die met enig gezag is bekleed, (zoals bijvoorbeeld een Proconsul, een Praetor, of een
andere ambtenaar die een provincie bestuurt) kan geen rechter aanstellen op de dag waarop hij een privé-persoon
wordt.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.
Het is een aanvaarde regel, waarvan wij in het recht gebruik maken, dat indien iemand van hogere, of van gelijke
rang, zich onderwerpt aan de jurisdictie van een ander, deze laatste voor en tegen hem recht kan spreken.
4. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek II.
Als door dwaling iemand voor de ene Praetor verschijnt, terwijl hij van plan is voor een andere te verschijnen, zal
geen van de ingestelde processen geldig zijn, want niemand mag zeggen dat zij het eens waren over de rechter;
want, zoals Julianus heeft gezegd, zij die in dwaling verkeren, zijn het niet eens. Want wat is zo strijdig met
overeenstemming als dwaling, die altijd onwetendheid onthult?
5. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek III.
De Praetor is gewoon zijn jurisdictie te delegeren, en ofwel alles of een deel ervan te delegeren; terwijl hij aan wie
het recht van rechtspraak is gedelegeerd, het uitoefent in de naam van hem die hem heeft aangesteld, en niet in zijn
eigen naam.
6. Dezelfde, Opinies, Boek I.
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Zoals de Praetor zijn gehele rechtsmacht aan één persoon kan overdragen, kan hij die ook aan verscheidene
delegeren, of hij kan dat doen met betrekking tot een bepaalde zaak; en vooral wanneer hij daar een goede reden
voor heeft, bijvoorbeeld omdat hij als advocaat van één van de partijen is opgetreden voordat hij magistraat werd.
7. Africanus, Vragen, Boek VII.
Als de partijen zijn overeengekomen dat een andere Praetor dan degene die jurisdictie over de zaak had, de zaak
zou horen, en voordat hij zich tot hem wendt, verandert een van hen van mening, dan lijdt het geen twijfel dat hij
niet gedwongen kan worden zich aan zo'n overeenkomst te houden.
8. Ulpianus, Trusts, Boek VI.
In een geval waarin een ongehuwde vrouw voor een bevoegde rechter verweer had gevoerd en werd verslagen, en
daarna trouwde met een man die aan een ander rechtsgebied was onderworpen, rees de vraag of het vonnis van het
eerstgenoemde gerecht ten uitvoer kon worden gelegd? Ik heb gezegd dat dit mogelijk was, omdat het vonnis was
gewezen vóór haar huwelijk; maar indien dit was gebeurd nadat de rechter van de zaak kennis had genomen, en
vóór het vonnis, ben ik dezelfde mening toegedaan, namelijk dat het vonnis van de eerste rechter naar behoren was
gewezen. Deze regel moet in het algemeen in alle gevallen van deze beschrijving in acht worden genomen.
9. 9. Wanneer het bedrag wordt onderzocht met het oog op de bevoegdheid, moet altijd het gevorderde bedrag in
aanmerking worden genomen, en niet het verschuldigde bedrag.
10. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Een rechter die rechtspreekt buiten zijn rechtsgebied, kan straffeloos worden ongehoorzaamd. Dezelfde regel geldt
als hij recht wil spreken waar het bedrag buiten zijn rechtsgebied ligt.

10. Tit. 2. Ieder moet zelf de wet toepassen die hij voor anderen heeft ingesteld
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11. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
Het Edict wordt gekenmerkt door de grootste billijkheid en is zonder rechtvaardige reden voor iemand om te
klagen, want wie zal weigeren om beoordeeld te worden volgens dezelfde wet die hij zelf toepaste, of liet
toepassen op anderen?
12. "Indien iemand die de magistratuur of een ander gezag heeft, een nieuwe regel tegen een partij heeft ingesteld,
moet hij zelf volgens dezelfde regel worden berecht, wanneer zijn tegenpartij dit eist. Als iemand voor een
ambtenaar met magistratuur of ander gezag de toepassing van een nieuwe wet heeft verkregen, en vervolgens een
tegenstander van hem die wet eist, moet zijn zaak tegen hem volgens dezelfde wet worden beslist; dat wil zeggen,
dat wat iemand rechtvaardig acht ten opzichte van een andere partij, hij ook tegen zichzelf moet laten gelden."
13. 13. Bovendien moeten wij deze woorden, "Wat hij die recht spreekt heeft vastgesteld", aanvaarden naar de
gevolgen en niet naar de woorden; en daarom, als iemand een beslissing wil nemen en hij wordt verhinderd dit te
doen, en zijn beslissing zou geen gevolgen mogen hebben, is het Edict niet van toepassing, want het woord
"vastgesteld" duidt op iets dat is vervolmaakt, een onrecht dat is voltooid en niet slechts begonnen; En als dus
iemand rechtspreekt tussen partijen over wie hij geen rechtsmacht heeft, omdat de procedure nietig is en zijn
vonnis geen kracht van gewijsde heeft, menen wij, dat het Edict niet van toepassing is; want waartoe strekt een
poging, als er geen schade uit voortkomt?
14. Paulus, Over het Edict, Boek III.
De kwaadwilligheid van de voorzittende rechter wordt door dit Edict gestraft; want als door de onwetendheid van
een assessor de wet op een andere manier werd geïnterpreteerd dan ze had moeten zijn, moet dit niet de magistraat
treffen, maar de assessor zelf.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
Wanneer iemand een onrechtvaardige beslissing tegen een ander heeft verkregen, wordt dezelfde regel toegepast
op de partij alleen, wanneer dit uit eigen beweging is gebeurd; maar als hij er niet om heeft gevraagd, kan het niet
tegen hem worden afgedwongen. Maar waar hij het verkregen heeft, hetzij met gebruikmaking van enig
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voorschrift, hetzij alleen met toestemming om er gebruik van te maken, maar het niet gedaan heeft, zal hij
krachtens dit Edict gestraft worden.
16. Als mijn procurator deze onrechtvaardige eis heeft gesteld, rijst de vraag op wie deze zelfde regel moet worden
toegepast. Pomponius denkt alleen aan mij, dat wil zeggen als ik mijn gezag voor een speciaal doel aan hem
delegeerde, of het bekrachtigde. Wanneer echter de voogd of curator van een krankzinnige of van een minderjarige
een dergelijke eis stelt, zal hij zelf door dit Edict worden gestraft. Dezelfde regel zal in acht worden genomen
tegen de procurator indien hij werd aangesteld in een zaak waarin hij belanghebbende was.
17. Deze straf wordt opgelegd aan allen die onder de bepalingen van het Edict vallen, niet alleen aan de verzoeker
die door hem is benadeeld, maar aan een ieder die op enig moment een rechtsvordering instelt.
18. Indien iemand, voor wie gij borg staat, een beschikking van de rechter heeft verkregen, waarbij het een
schuldenaar verboden wordt een exceptie tegen hem in te stellen, en gij wenst er een in te stellen in de zaak,
waarin gij borg wordt; noch hij, noch gij moet die verkrijgen; hoewel gij intussen schade kunt lijden, indien uw
schuldenaar niet solvabel is. Maar als u zelf onder de voorwaarden van het Edict valt, kan de hoofdschuldenaar de
exceptie inroepen, maar u kunt dat niet doen; en de straf waarvoor u aansprakelijk bent, zal hem niet treffen, en
daarom zult u geen recht van vordering in mandaat tegen hem hebben.
19. 19. Indien mijn zoon als magistraat onder de bepalingen van dit Edict valt, is het Edict dan van toepassing op
alle rechtsvorderingen die ik namens hem kan instellen? Ik denk het niet, omdat anders mijn toestand door zijn
toedoen slechter zal worden.
20. Wanneer de Praetor zegt: "Hij moet volgens dezelfde regel worden berecht", wordt deze straf dan op de
erfgenaam overgedragen? Julianus verklaarde dat de actie niet alleen aan hem, maar ook aan zijn erfgenaam moet
worden geweigerd.
21. Hij verklaarde ook, en niet zonder reden, dat hij de straf van het Edict niet alleen moest ondergaan met
betrekking tot de vorderingsrechten waarin hij betrokken was toen hij binnen de termen van het Edict kwam, maar
ook met betrekking tot alle rechten die daarna voor hem werden verworven.
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22. Julianus meent dat geld dat onder zulke omstandigheden reeds betaald is, niet teruggevorderd kan worden,
omdat er nog grond voor betaling was volgens het natuurrecht, dat terugvordering verbiedt.
23. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
De Praetor voegde zeer juist en terecht deze uitzondering toe: "Tenzij één der partijen onrechtvaardig heeft
gehandeld tegen iemand die zelf op dezelfde wijze tegen een ander heeft gehandeld." En inderdaad, wanneer een
magistraat het Edict wil handhaven, of een rechtzoekende het voordeel ervan wil verkrijgen, kan hij zichzelf
aansprakelijk stellen en de door het Edict voorgeschreven straf oplopen.

Tit. 3. Wanneer iemand weigert te gehoorzamen aan een magistraat die een vonnis
uitspreekt
24. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Het is aan alle magistraten, met uitzondering van alleen Duumviri, toegestaan om hun bestuur te beschermen door
middel van straffen in overeenstemming met hun officiële rechten.
25. Hij wordt verondersteld gehoorzaamheid te weigeren aan een magistraat die rechtsmacht heeft, en die weigert
uit te voeren wat definitief is bepaald; zoals bijvoorbeeld wanneer hij niet toestaat dat iemand persoonlijke
bezittingen uit zijn bezit wegneemt, maar toestaat dat ze worden meegenomen of weggedragen; en als hij zich
verzet tegen de daaropvolgende procedure, wordt het dan beschouwd dat hij niet gehoorzaamt.
26. Indien een lasthebber, een voogd of een curator weigert een magistraat te gehoorzamen, wordt hij zelf gestraft
en niet de lastgever of de voogd.
27. Labeo zegt dat niet alleen de gedaagde, maar ook de eiser, als hij niet gehoorzaamt, aansprakelijk is volgens dit
Edict.
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28. Dit proces is niet voor een som die overeenkomt met het belang van de partij die het instelt, maar is beperkt tot
het bedrag van de geleden schade; en omdat het slechts een boete omvat, vervalt het na het verstrijken van een jaar,
en is het niet tegen de erfgenaam gericht.

Tit. 4. Betreffende dagvaardingen voor een gerechtshof
29. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Iemand aanroepen voor een gerechtshof is hem oproepen om een zaak te berechten.
30. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Noch een consul, noch een prefect, noch een proconsul, noch enige andere magistraat die gezag uitoefent en de
bevoegdheid heeft anderen in bedwang te houden en gevangen te zetten, kan voor het gerecht worden gedaagd;
evenmin kan een paus worden gedagvaard terwijl hij een godsdienstige plechtigheid houdt; evenmin kan iemand
worden gedagvaard die vanwege het heilige karakter van de plaats die plaats niet kan verlaten; noch iemand die in
dienst van de staat is en op een paard van de overheid over de openbare weg rijdt. Ook kan niet worden
opgeroepen een man die in het huwelijk treedt, noch de vrouw met wie hij in de echt verbonden wordt, noch een
rechter in de uitoefening van zijn rechterlijke functie, noch iemand die zijn eigen zaak voor de Praetor beproeft,
noch iemand die de begrafenisrituelen van een lid van zijn huishouding verricht.
31. Callistratus, Gerechtelijke onderzoeken, boek I.
Evenmin kunnen zij die een begrafenis bijwonen worden gedagvaard, hetgeen schijnt te zijn vastgelegd in een
Rescript van de Goddelijke Broeders.
32. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Dezelfde regel geldt voor hen die verplicht zijn om op een bepaalde plaats voor het gerecht aanwezig te zijn met
het oog op een rechtszaak, evenals voor krankzinnigen en zuigelingen.
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33. De Praetor zegt: "Dat niemand zonder mijn toestemming zijn ouders, zijn beschermheer of beschermvrouwe,
of de kinderen of ouders van zijn beschermheer of beschermvrouwe voor het gerecht kan oproepen".
34. Onder het woord "ouder" moet men hier verstaan die van beide geslachten. De vraag rijst echter of dit begrip
onbeperkt mag worden uitgebreid. Sommigen zijn van mening dat het slechts geldt tot aan de betovergrootvader,
en dat andere ascendenten "voorouders" worden genoemd. Pomponius verklaarde dat dit de mening was van de
oude autoriteiten; maar Gaius Cassius zegt dat de term geldt voor alle bloedverwanten in opgaande lijn, zonder
uitzondering; dat maakt het eervoller, en deze regel is zeer terecht aangenomen.
35. Labeo was van mening dat ook zij als ouders beschouwd moesten worden die dat in slavernij zijn geworden, en
niet, zoals Severus zei, dat de term alleen van toepassing moest zijn op gevallen waarin kinderen wettig zijn; zodat
wanneer een zoon in promiscue omgang is verwekt, hij zijn moeder niet voor het gerecht kan brengen.
36. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
De reden hiervoor is dat de moeder altijd zeker is, ook al is zij misschien in een losbandig leven verwekt; maar de
vader is degene die het huwelijk als zodanig aanduidt.
37. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
Niemand kan zijn natuurlijke ouders voor het gerecht aanvoeren, want voor alle ouders moet dezelfde eerbied
bewaard worden.
38. Dezelfde, Over het Edict, Boek IV.
Een man kan ongestraft de ouders van zijn adoptievader dagvaarden, daar zij niet werkelijk zijn ouders zijn, daar
hij slechts verwant is aan hen met wie hij ook verwant is.
39. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
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Een man kan zijn adoptievader niet voor het gerecht dagvaarden zolang hij onder diens gezag staat, hetgeen eerder
voortvloeit uit het recht van vaderlijk gezag dan uit het bevel van de Praetor; tenzij de zoon castrense peculium
heeft, en in dat geval kan hem dat worden toegestaan als daarvoor een goede reden wordt aangetoond, maar hij kan
zijn natuurlijke vader niet dagvaarden zolang hij lid is van een adoptiefamilie.
40. In het Edict wordt gesproken over de "patroon" of de "patrones". Als patroon worden beschouwd zij, die een
slaaf hebben gemanumitteerd, of die samenspanning hebben ontdekt; zoals bijvoorbeeld, wanneer iemand in een
gerechtelijke voorprocedure als vrijgelatene was verklaard, terwijl hij dat in werkelijkheid niet was; of wanneer ik
heb gezworen, dat de partij in kwestie mijn vrijgelatene is; zoals, anderzijds, ik niet als patroon wordt beschouwd,
wanneer tegen mij vonnis is gewezen; of wanneer, als ik de eed afleg, de partij zweert, dat hij mijn vrijgelatene
niet is.
41. Als ik echter mijn vrije man of vrije vrouw heb gedwongen te zweren niet te trouwen, kan ik voor het gerecht
worden gedaagd; en Celsus zegt inderdaad dat geen recht op zo'n vrije man tijdens mijn leven op mijn zoon
overgaat. Julianus is echter de tegengestelde mening toegedaan, en velen nemen zijn mening over; zodat het in een
dergelijk geval kan gebeuren dat een beschermheer kan worden gedagvaard, maar zijn zoon, die onschuldig is,
niet.
42. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Ook hij, die een slaaf heeft gemanumitteerd onder de voorwaarden van een trust, kan niet voor het gerecht worden
gebracht, hoewel hij kan worden gedagvaard om hem te dwingen een slaaf te manumiteren.
43. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Als ik volgens deze regel een slaaf koop op voorwaarde dat ik hem zal manumiteren, en hij verkrijgt zijn vrijheid
door de grondwet van de Goddelijke Marcus, kan ik niet worden aangeklaagd, omdat ik zijn beschermheer ben;
maar als ik hem koop met zijn eigen geld, en het vertrouwen met hem heb verbroken, zal ik niet als zijn
beschermheer worden beschouwd.
44. Wanneer een vrouwelijke slavin gedwongen wordt zich te prostitueren tegen de voorwaarde van haar verkoop,
zal zij de verkoper als haar beschermheer hebben, indien zij verkocht is onder de voorwaarde: "Zij zou vrij
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worden, indien zij gedwongen werd zich te prostitueren". Maar als de verkoper, die zich het recht voorbehield om
bezit van haar te nemen door haar in beslag te nemen, haar zelf prostitueert, omdat zij toch haar vrijheid verkrijgt,
doet zij dat door hem die haar verkocht heeft, maar het is niet gepast dat hem enige eer wordt bewezen, zoals
Marcellus in het Zesde Boek van de Digest stelt.
45. Ook beschouwen wij een man als een beschermheer, ook al heeft hij zijn burgerrechten verspeeld, of wanneer
zijn vrijheer de zijne heeft verloren; zoals bijvoorbeeld wanneer de arrogatie op een clandestiene wijze heeft
plaatsgevonden, aangezien hij, aangezien hij zijn status verborgen moet hebben gehouden voor hem door wie hij
werd geërfd, zijn daad niet van dien aard schijnt te zijn dat hij het recht heeft als vrijgeborene te worden
beschouwd.
46. Heeft hij echter het recht verworven gouden ringen te dragen, dan moet hij mijns inziens nooit nalaten zijn
beschermheer eerbied te betonen, ook al is hij misschien bevoegd alle functies van een vrijgeborene uit te oefenen.
Het geval ligt anders als hij in alle voorrechten van de geboorte wordt hersteld, want de keizer kan een mens
vrijgeboren maken.
47. Ieder die door een georganiseerd lichaam, een corporatie of een stad is gemanumitteerd, kan ieder lid van
dezelve voor het gerecht dagen, want hij is niet de vrijgeborene van een van hen in het bijzonder. Hij moet echter
eerbied betonen aan allen gezamenlijk; en als hij een rechtszaak wil aanspannen tegen een gemeente of een
corporatie, moet hij daarvoor toestemming vragen krachtens het Edict, hoewel hij van plan kan zijn iemand te
dagvaarden die is aangesteld als gemachtigde van de anderen.
48. Onder de termen "de kinderen en ouders van de patroon en de beschermvrouwe" moeten wij personen van
beide geslachten verstaan.
49. Wanneer een patroon door de straf van deportatie tot de toestand van een vreemdeling is teruggebracht, is
Pomponius van mening, dat zijn voorrecht verbeurd is; maar als hij weer in ere hersteld wordt, geniet hij weer het
voordeel van het Edict.
50. Ook de adoptiefouders van een beschermheer zijn uitgezonderd, maar alleen zolang de adoptie duurt.
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51. Als mijn zoon ter adoptie is gegeven, kan hij niet voor het gerecht worden gebracht door mijn vrijgelatene;
evenmin als mijn kleinzoon, die in een adoptiefamilie is geboren. Maar wanneer mijn geëmancipeerde zoon een
zoon adopteert, kan zo'n kleinzoon gedagvaard worden, want hij is een vreemdeling voor mij.
52. Volgens Cassius mogen we. begrijpen dat de term "kinderen", net als die van "ouders", verder reikt dan de
achter-achterkleinzoon.
53. Als een vrijster een kind heeft bij haar beschermheer, kan noch zij, noch haar zoon de ander voor het gerecht
brengen.
54. Indien de kinderen van een patroon een kapitale beschuldiging tegen een vrijgelatene van hun vader hebben
ingebracht, of hem als slaaf hebben opgeëist, is hun geen eer te beurt gevallen.
55. De Praetor zegt: "Niemand kan hen dagvaarden zonder mijn toestemming". Het is echter toegestaan, als de
aanklacht tegen de beschermheer of zijn ouders er niet een is, die schande of schande inhoudt, want in elk geval
moet er een goede reden zijn; zoals soms in een aanklacht die schande inhoudt, zoals Pedius meent, een
vrijgelatene moet worden toegestaan zijn beschermheer op te roepen, als hij de eerste een ernstig letsel heeft
toegebracht; bijvoorbeeld, hem gegeseld heeft.
56. Dit respect moet altijd betoond worden aan een beschermheer, zelfs als hij verschijnt als voogd, curator,
verdediger of gemachtigde van een ander; maar waar de voogd of curator belanghebbende is, kan hij ongestraft
gedagvaard worden, zoals Pomponius zegt, en deze mening is de betere.
57. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Hoewel de Praetor niet zegt dat hij een straf zal uitspreken als er een geldige reden wordt aangetoond, zegt Labeo
toch dat zijn autoriteit met mate moet worden uitgeoefend; bijvoorbeeld als de vrijgelatene van gedachten
verandert en van zijn aanklacht afziet; of als de gedagvaarde beschermheer niet verschijnt; of als hij met zijn eigen
toestemming is gedagvaard; hoewel de bewoordingen van het Edict dit niet toestaan.
58. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
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Als een vrijgelatene, tegen het Edict van de Praetor in, de zoon van zijn beschermheer voor het gerecht roept, die
de beschermheer zelf onder zijn beheer heeft, moet worden geoordeeld dat, als de vader afwezig is, verlichting
moet worden verleend aan zijn zoon die onder zijn beheer staat, en dat een strafvordering, dat wil zeggen een voor
vijftig aurei, tegen de vrijgelatene zal worden ingesteld.
59. Modestinus, Pandects, Boek X.
Omdat men, in het algemeen, personen aan wie eerbied moet worden betoond, niet kan dagvaarden zonder bevel
van de Praetor.
60. Papinianus, Opinies, Boek I.
Wanneer een vrije man door zijn beschermheer beschuldigd wordt, en hij, die bereid is zich te verdedigen, er bij de
gouverneur van de provincie vaak op aangedrongen heeft zijn zaak te horen, wordt niet aangenomen dat hij
daarmee zijn beschermheer, die hem beschuldigde, gedagvaard heeft.
61. Paulus, Vragen, Boek I.
Een vrijgelatene diende een verzoekschrift in tegen zijn patroon zonder te verbergen dat hij zijn vrijgelatene was;
en de vraag rees of, als hij een keizerlijk rescript zou verkrijgen in overeenstemming met zijn wensen, de straf van
het Edict zou worden kwijtgescholden? Ik heb geantwoord dat ik niet denk dat het Edict van de Praetor in dit geval
van toepassing is, om de reden dat hij die een verzoekschrift aan de Keizer of aan een Gouverneur richt, niet
geacht wordt zijn beschermheer voor het gerecht te hebben gedaagd.
62. Dezelfde, Opinies, Boek II.
De vraag is gerezen of een voogd, in naam van zijn pupil, diens beschermvrouwe kan dagvaarden, zonder
toestemming van de Praetor? Ik heb de vraag beantwoord door te verklaren, dat hij zijn patrones in naam van zijn
ward kan dagvaarden, zonder toestemming van de Praetor.
63. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
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Wanneer iemand voor het gerecht een obligatie heeft gegeven voor de verschijning van een ander, is hij verplicht
hem te laten verschijnen. En wanneer hij in een akte, die is vastgelegd, heeft beloofd, dat hij de betrokkene zal
doen verschijnen, ook al heeft hij voor het gerecht geen borgstelling gegeven, dan is hij niettemin verplicht hem te
doen verschijnen.
64. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Vele autoriteiten hebben geoordeeld dat het niet geoorloofd was iemand voor het gerecht te dagvaarden vanuit zijn
eigen huis; omdat het huis van ieder individu voor hem een volkomen veilig toevluchtsoord en schuilplaats moet
zijn, en dat hij die iemand daaruit dagvaardt, moet worden beschouwd als iemand die geweld heeft gebruikt.
65. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Het is zeker dat een partij voldoende gestraft wordt als hij zijn zaak niet verdedigt, en zich verborgen houdt, om de
reden dat zijn tegenstander in het bezit van zijn eigendom wordt gesteld. Maar Julianus zegt dat als hij zich
vertoont, of in het openbaar verschijnt, hij wettelijk gedagvaard kan worden.
66. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Het lijdt geen twijfel dat een man wettig kan worden gedagvaard van zijn wijngaard, het bad of het theater.
67. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Hoewel een man die in zijn eigen huis is soms voor het gerecht kan worden gedaagd, toch mag niemand met
geweld uit zijn woning worden verwijderd.
68. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Het is niet geoorloofd meisjes te dagvaarden die de puberteit nog niet hebben bereikt, en die onderworpen zijn aan
de controle van een ander.
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69. Een gedagvaard man moet in twee gevallen worden ontslagen; ten eerste, wanneer iemand zijn verdediging op
zich neemt; en ten tweede, wanneer de controverse is beslecht voordat de partijen voor het gerecht zijn gekomen.
70. Marcianus, Instituten, Boek III.
Wanneer een vrijgelatene gemeenschappelijk is, d.w.z. meerdere beschermheren heeft, moet hij de Praetor
verzoeken hem toe te staan een van zijn beschermheren te dagvaarden, anders is hij aansprakelijk volgens het
Praetoriaanse edict.
71. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Een vordering van vijftig aurei kan worden ingesteld tegen hem die deze bepalingen overtreedt, maar zij kan niet
worden ingesteld voor, of tegen een erfgenaam, noch na verloop van een jaar.
72. Modestinus, Over straffen, Boek I.
Wanneer een vrijgelatene zijn beschermheer voor het gerecht heeft gedaagd zonder dat hem daartoe krachtens het
Edict toestemming was verleend, is hij op klacht van de beschermheer aansprakelijk voor de bovengenoemde straf,
dat wil zeggen, voor vijftig aurei; of hij kan door de prefect van de stad als gebrek aan eerbied worden gekastijd,
indien wordt vastgesteld dat hij geen eigendom heeft.

Tit. 5. Wanneer iemand die gedagvaard is, niet verschijnt, en wanneer iemand een persoon
dagvaardt die hij, volgens het edict, niet had mogen dagvaarden
73. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Wanneer iemand die gedagvaard is, zich voor zijn verschijning ter terechtzitting borg stelt voor een persoon die
niet onderworpen is aan de jurisdictie van de magistraat voor wie hij zelf gedagvaard is; zo'n borgstelling wordt
geacht niet te zijn gegeven, tenzij hij in het bijzonder afstand doet van zijn voorrecht.
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74. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Iedereen die voor de Praetor of een andere rechterlijke ambtenaar wordt gedagvaard in welke zaak dan ook, moet
verschijnen, zodat kan worden nagegaan of de magistraat al dan niet bevoegd is.
75. Wanneer iemand, die gedagvaard is, niet verschijnt, zal hij veroordeeld worden tot het betalen van een boete,
evenredig aan de bevoegdheid van de magistraat, wanneer daartoe een geldige reden bestaat; maar er moet
rekening gehouden worden met de onwetendheid van de mensen. Nogmaals, als de eiser er geen belang bij heeft,
dat zijn tegenstander op dat bepaalde tijdstip voor het gerecht verschijnt, kan de Praetor de boete kwijtschelden;
bijvoorbeeld omdat de dag een feestdag was.
76. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Wanneer iemand beloofd heeft voor het gerecht te verschijnen, maar niet vermeldt op welke straf hij aangesproken
zal worden als hij niet verschijnt, is het zeker dat tegen hem een proces kan worden aangespannen voor een bedrag
gelijk aan de rente van de eiser; en dit heeft Celsus ook verklaard.

Tit. 6. Personen die gedagvaard worden, moeten ofwel verschijnen, ofwel een borgsom of
garantie geven om dit te doen
77. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Het Edict bepaalt: "Wanneer men zich borg stelt voor de verschijning van een partij voor het gerecht, moet het
eigendom van de eerstgenoemde ruimschoots aanwezig zijn, waarbij de positie van de gedaagde in aanmerking
moet worden genomen, behalve wanneer de twee nauw verwant zijn, want dan bepaalt het Edict dat iedereen kan
worden geaccepteerd"; zoals bijvoorbeeld wanneer een partij zich borg stelt voor zijn ouder of beschermheer.
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78. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek I.
Dezelfde regel geldt voor de beschermvrouwe, of voor de kinderen, de echtgenote, of de schoondochter van de
beschermheer; want ieder van deze personen kan een borg stellen die geaccepteerd moet worden; en als de eiser
weigert hem te accepteren, omdat hij weet dat de partijen bijna verwant zijn, dan komt er een vordering van vijftig
aurei.
79. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
De reden hiervoor is, dat wanneer personen bijna verwant zijn, elke borg wordt geaccepteerd als zijnde voldoende
solvabel.
80. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVIII.
Wanneer iemand belooft twee personen voor het gerecht te brengen, en hij brengt de ene wel en de andere niet, dan
wordt hij geacht zijn belofte niet te zijn nagekomen, omdat één van hen niet is gebracht.

Tit. 7. Niemand kan een persoon die voor het gerecht is gedaagd, met geweld verwijderen
81. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
De Praetor publiceerde dit Edict om door de vrees voor straf diegenen in bedwang te houden die met geweld
personen redden die voor het gerecht zijn gedaagd.
82. En dan heeft Pomponius verklaard, dat wanneer een slaaf een overtreding begaat, een noxale actie moet
worden toegekend, tenzij hij die beging met medeweten van zijn meester; want in dat geval moet de meester de
actie verdedigen zonder de slaaf te mogen overleveren.
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83. Ofilius is van mening dat de bepalingen van het Edict niet van toepassing zijn wanneer de voor het gerecht
gedaagde persoon is vrijgesteld; zoals bijvoorbeeld een vader, een patroon, en de andere hierboven opgesomde
personen. Deze mening lijkt mij juist; want, inderdaad, als hij die hem dagvaardde schuldig was aan een onwettige
daad, was hij die hem vrijliet dat niet.
84. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Want hoewel beide partijen, de vrijgelatene die zijn beschermheer ontbood en hij die hem met geweld bevrijdde,
het Edict overtraden, is de toestand van de vrijgelatene verslechterd, omdat hij in een dergelijke rechtszaak de rol
van eiser op zich neemt. Dezelfde billijkheidsgrond is van toepassing op een partij die wordt gedagvaard op een
andere plaats dan die waar hij had moeten worden gedagvaard. Men kan echter positiever stellen, dat hij, die het
recht had te weigeren om te verschijnen, niet geacht wordt door geweld te zijn bevrijd.
85. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Wanneer iemand een slaaf bevrijdt die voor het gerecht gedaagd is, is Pedius van mening dat het Edict niet van
toepassing is; omdat de slaaf geen persoon is die gedagvaard kan worden. Wat moet er dan gedaan worden? Er
moet een proces worden aangespannen om hem voor te brengen.
86. Wanneer iemand een partij bevrijdt die gedagvaard is voor een rechter van lagere jurisdictie, zal de straf van
het Edict niet worden opgelegd.
87. 87. Waar de Praetor zegt: "Hij heeft hem met geweld bevrijd", betekent dit, dat de daad alleen met geweld is
gepleegd, of ook met boos opzet? Het is voldoende, als de daad met geweld is gepleegd, ook al is er geen
kwaadwilligheid.
88. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
De term "bevrijden" is er een van algemene toepassing, zoals Pomponius zegt, want "wegdragen" is wegnemen
door met de handen te grijpen; maar "bevrijden" kan op elke manier gebeuren; bijvoorbeeld, als iemand een partij
niet met geweld wegneemt, maar vertraging veroorzaakt om te voorkomen dat hij voor het gerecht verschijnt,
zodat de dag voor het instellen van de vordering voorbijgaat, of het eigendom in kwestie verloren gaat door
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tijdsverloop, dan wordt hij geacht hem te hebben bevrijd; ook al deed hij dat niet lichamelijk. Maar indien hij hem
op een bepaalde plaats heeft vastgehouden, en hem niet heeft ontvoerd, is hij aansprakelijk volgens de bepalingen
van het Edict.
89. Nogmaals, indien iemand een partij bevrijdt, die ontboden is met het oogmerk van ergernis, wordt hij geacht
aansprakelijk te zijn krachtens het Edict.
90. De Praetor zegt: "Hij moet niet kwaadwillig handelen om hem te kunnen bevrijden"; want dit kan zonder
kwaadwilligheid geschieden, wanneer er een goede reden voor de bevrijding is.
91. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Wanneer iemand een redding heeft bewerkstelligd door toedoen van een ander, is hij aansprakelijk volgens deze
clausule, of hij nu aanwezig of afwezig was.
92. Tegen een ieder die een partij met geweld heeft bevrijd, wordt een rechtsvordering ingesteld, en het bedrag van
de schadevergoeding wordt niet gebaseerd op wat werkelijk verloren is gegaan, maar de waarde van het in het
geding zijnde goed wordt door de eiser vastgesteld; en deze bepaling werd toegevoegd, opdat duidelijk zou zijn dat
hij, als hij zonder de juiste gronden een rechtsvordering instelde, toch deze boete zou kunnen verhalen.
93. De eiser moet ook aantonen dat de redding die werd verricht, de gedaagde verhinderde ter terechtzitting te
verschijnen, maar indien hij niettemin werd voortgebracht, kan de straf niet worden opgelegd, aangezien de
woorden alleen van toepassing zijn wanneer een of andere handeling werd verricht.
94. De vordering is in factum, en is van dien aard, dat wanneer verscheidene een onrecht hebben begaan, zij kan
worden ingesteld tegen ieder van hen; en de bevrijde partij blijft aansprakelijk.
95. Het vorderingsrecht wordt ook toegekend aan erfgenamen, als zij er enig belang bij hebben er gebruik van te
maken; het wordt echter niet toegekend tegen een erfgenaam, of na verloop van een jaar.
96. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
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Als hij, die een schuldenaar met geweld heeft bevrijd, tot betaling overgaat, ontheft hij deze laatste niet van zijn
aansprakelijkheid, omdat hij de straf van zijn eigen daad betaalt.

Tit. 8. Welke personen verplicht zijn zich borg te stellen, en wie een belofte onder ede
kunnen afleggen, of door een loutere belofte gebonden kunnen zijn
97. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
De term "zich borg stellen" is afgeleid van dezelfde oorsprong als "zekerheid stellen", want zoals "voldoen"
gezegd wordt van hem wiens wens wij inwilligen, zo heeft "zekerheid stellen" betrekking op onze tegenstander
wanneer hij voorziet in wat door ons gewenst wordt, en wanneer wij hem onder deze naam veilig stellen door ons
borg te stellen.
98. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
De borg die geboden wordt voor de verschijning van een partij voor het gerecht wordt beschouwd als een man van
eigendom, niet alleen vanwege zijn middelen, maar ook met betrekking tot het gemak waarmee hij kan worden
aangeklaagd.
99. Wanneer iemand zich voor zijn verschijning in rechte borg stelt voor een persoon die niet in staat is een
rechtsvordering in te stellen, heeft het stellen van de borg geen gevolg.
100. De Praetor zegt: "Wanneer iemand zijn vader, zijn patroon, zijn patrones, de kinderen of ouders van zijn
patroon of patrones, of zijn eigen kinderen, of iemand die hij onder zijn hoede heeft, of zijn vrouw, of zijn
schoondochter voor het gerecht dagvaardt, zal iedere borg, wie ook, voor hun verschijning ter zitting worden
aanvaard."
101. Waar de Praetor zegt: "of zijn eigen kinderen", begrijpen wij, dat bedoeld worden zij, die van het vrouwelijk
geslacht afstammen; en wij breiden dit voorrecht ook uit tot den vader, niet alleen wanneer hij zijn eigen meester
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is, maar ook wanneer hij onder iemands toezicht staat; en dit verklaarde ook Pomponius. Een zoon kan door zijn
vader in borg worden gegeven, ook al staat hij onder de heerschappij van een ander. Onder "schoondochter"
moeten we ook schoondochter verstaan, en zo verder, voor opeenvolgende generaties.
102. Waar de Praetor zegt: "Iedere borg, wie ook, zal worden aangenomen", heeft dit alleen betrekking op zijn
financiële middelen, dus ook als hij niet vermogend is.
103. Wanneer de Praetor een vordering toewijst tegen een borg, die beloofd heeft, dat een partij voor het gerecht
zou verschijnen, doet hij dit voor het bedrag van het betrokken goed. Maar of dit betrekking heeft op de werkelijke
waarde van het voorwerp, of op een bepaalde som, is iets wat wij moeten onderzoeken. Het is de betere mening dat
een borg aansprakelijk is voor de werkelijke waarde, tenzij hij zich voor een bepaalde som heeft verbonden.
104. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Of de vordering nu een dubbele, drievoudige of viervoudige schadevergoeding betreft, wij zijn van mening dat een
en dezelfde borg voor het gehele bedrag aansprakelijk is, om de reden dat het goed geacht wordt zoveel waard te
zijn.
105. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Als de partij die zich borg heeft gesteld voor zijn verschijning voor het gerecht, overlijdt, moet de Praetor niet
bevelen dat hij wordt voorgeleid. Maar als hij dit onwetend beveelt, of als de partij sterft na zijn bevel, en voor de
dag die voor zijn verschijning is vastgesteld, kan geen actie worden toegestaan. Als hij na de dag van verschijning
is overleden, of zijn burgerrecht heeft verloren, kan een rechtszaak tegen hem worden aangespannen.
106. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Als iemand borg staat voor een partij die al veroordeeld is, en daarna is overleden, of zijn Romeinse
staatsburgerschap heeft verloren, kan er toch een rechtszaak tegen de borg worden aangespannen.
107. Wanneer iemand weigert een toereikende borg te aanvaarden voor de verschijning van een ander voor het
gerecht, van wie het volstrekt duidelijk is, dat hij solvabel is; of als er op dit punt enige twijfel bestaat en bewezen
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wordt, dat hij solvabel is, kan een vordering wegens schade tegen hem worden ingesteld; want het is inderdaad
geen gewoon onrecht, dat iemand voor het gerecht wordt gebracht, die een volstrekt solvabele borg kan stellen. De
borg die niet werd aanvaard, kan ook een vordering instellen voor de schade die hij zelf heeft geleden.
108. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Wanneer een borgtocht of een verbintenis wordt gegeven, die gebrekkig is, is men van mening, dat het in het
geheel geen borgtocht is.
109. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Als de solvabiliteit van de borg niet wordt ontkend, moet worden gezegd dat hij het voorrecht heeft om zich te
verzetten tegen de bevoegdheid van de rechtbank, en omdat de eiser kan vrezen dat hij van zijn recht gebruik zal
maken, moeten we nagaan wat de wet is. De Goddelijke Pius (zoals Pomponius in zijn Boek der Epistels,
Marcellus in het Derde Boek der Digesten en Papinianus in het Derde Boek der Vragen verklaart) heeft in een
rescript aan Cornelius Proculus uiteengezet, dat de eiser terecht een dergelijke borg kon afwijzen, maar dat hij, als
hij geen andere kon vinden, hem kon waarschuwen geen gebruik te maken van zijn voorrecht, als er een proces
werd aangespannen.
110. Wanneer zekerheid wordt geëist, en de gedaagde deze niet gemakkelijk kan verkrijgen waar de
rechtsvordering is ingesteld, kan hij worden gehoord, indien hij bereid is in een andere stad van dezelfde provincie
zekerheid te stellen. Wanneer echter de zekerheid vrijwillig is, kan hij geen beroep doen op een andere plaats; want
hij, die zichzelf de noodzaak van zekerheidstelling heeft opgelegd, verdient deze tegenprestatie niet.
111. Wanneer geen zekerheid is gesteld, en het voorwerp, waarvoor de zekerheid wordt verlangd, persoonlijk is,
en de partij aan verdenking blootstaat; moet het voorwerp ter griffie worden gedeponeerd, indien de rechter dit
goedkeurt, of zekerheid wordt gesteld, of het proces wordt beëindigd.
112. Paulus, Over het Edict, Boek XIV.
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Het is gebruikelijk dat de procespartijen het eens worden over de dag die in het beding wordt genoemd, en als dit
niet gebeurt, is Pedius van mening dat het in de macht van de bedenker ligt om een redelijke tijd aan te wijzen die
door de rechter wordt bepaald.
113. Wanneer iemand een vrouw als borg aanbiedt, wordt hij niet geacht een voldoende te hebben gegeven;
evenmin kan een soldaat, of een minderjarige onder de vijfentwintig jaar worden aanvaard, tenzij deze personen
voor zichzelf als borg optreden; zoals bijvoorbeeld wanneer zij als hun eigen agenten optreden. Sommige
autoriteiten menen inderdaad, dat wanneer dotal land door een echtgenoot wordt opgeëist, de echtgenote voor
eigen rekening borg kan worden.
114. Wanneer een persoon, die zich vóór de uitspraak van het vonnis als borg voor de betaling van het vonnis heeft
aangeboden, een slaaf blijkt te zijn, heeft de eiser recht op vrijstelling en moet een nieuwe borg worden gesteld.
Dezelfde tegenprestatie moet worden geleverd voor een minderjarige beneden de vijfentwintig jaar, en
waarschijnlijk voor een vrouw, wegens haar onervarenheid.
115. Als de borg voor de betaling van het vonnis erfgenaam wordt van de bedinger, of de bedinger die van de borg,
moet een nieuwe borgtocht worden geëxecuteerd.
116. Voogden en curatoren, die verplicht zijn, zekerheid te stellen voor de goederen van hun ondergeschikten,
moeten voor de stadsmagistraten worden gedaagd, omdat de zekerheid noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor de
teruggave aan de eigenaar van goederen waarvan het vruchtgebruik is ontstaan, en ook voor een legataris, die
zekerheid moet stellen dat hij, als hij uit de nalatenschap wordt ontzet, de legaten en het overschot dat hij eventueel
heeft ontvangen, volgens de Falcidische wet zal teruggeven. De erfgenaam heeft ook het recht om te worden
gehoord in een geval waarin hij voor een magistraat van de gemeente wordt gedaagd met het oog op het stellen van
zekerheid aan legatarissen. Het is duidelijk dat de erfgenaam, indien hij door eigen schuld een legataris reeds in
bezit heeft gesteld en geen zekerheid heeft gesteld, de legataris verzoekt het bezit af te staan en daarbij verklaart
dat hij bereid is in een gemeente zekerheid te stellen, hem dit niet wordt toegestaan. Het geval is echter anders,
indien de legataris reeds in het bezit was gesteld zonder dat de erfgenaam nalatig was of bedrog had gepleegd.
117. Een partij wordt bevolen te zweren, dat hij niet door gevoelens van kwaadwilligheid wordt gedreven, wanneer
hij zijn tegenpartij naar een stad der gemeente roept, uit vrees, dat hij misschien de bedoeling heeft hem lastig te
vallen, terwijl het hem mogelijk is te Rome zekerheid te stellen. Sommige personen zijn echter vrijgesteld van het
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afleggen van deze eed, zoals bij voorbeeld ouders en beschermheren. Hij echter, die voor de stadsmagistraten
wordt gezonden, moet zweren: "dat hij te Rome geen zekerheid kan stellen, en dat hij dit kan doen in de plaats
waar hij verzoekt te worden heengezonden, en dat hij dit niet doet met het doel zijn tegenpartij lastig te vallen".
Men kan hem niet verplichten te zweren, "dat hij niet in staat is elders dan in die plaats zekerheid te stellen", want
als hij te Rome geen zekerheid kan krijgen en wel op verschillende andere plaatsen, zal hij gedwongen zijn
meineed te plegen.
118. Deze toestemming kan dan worden verkregen, wanneer daarvoor een gegronde reden lijkt te bestaan, maar
welke weg moet worden gevolgd, wanneer de partij voordien heeft geweigerd in de stad zekerheid te stellen? In dit
geval zou hij geen toestemming moeten krijgen, daar het zijn eigen schuld was, dat hij geen zekerheid stelde in de
plaats, waarheen hij nu wenst te gaan.
119. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Wanneer een arbiter is aangesteld voor het onderzoek van zekerheden en zijn uitspraak blijkt onrechtvaardig te zijn
voor een van beide partijen, kan daartegen beroep worden aangetekend, net zoals dat kan tegen de uitspraak van
een rechter.
120. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Als de borgen door de arbiter voldoende zijn verklaard, moeten zij als solvabel worden beschouwd, omdat anders
een klacht zou kunnen worden ingediend bij een bevoegde rechter.
121. Als een partij, om welke reden dan ook, door de arbiter goedgekeurde borgen afwijst, of anderen aanvaardt
die zijn afgewezen, moet hij veel meer tevreden zijn met degenen die hij uit eigen wil heeft aanvaard. Als intussen
de borgen een groot onheil overkomt, of zij tot grote armoede vervallen, moet, indien daartoe een geldige reden
wordt aangevoerd, een andere zekerheid worden gesteld.
122. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
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Julianus zegt: "Als u, voordat ik u opdraag een rechtszaak aan te spannen voor de terugvordering van land, en als u
op het punt staat dit te doen, voldoende zekerheid stelt, en daarna de rechtszaak begint onder mijn leiding, zijn de
borgs aansprakelijk".
123. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
Alle autoriteiten zijn het erover eens, dat wanneer een erfgenaam onder voorwaarde wordt benoemd, en gedurende
het bestaan van de voorwaarde de nalatenschap in bezit heeft, hij aan de plaatsvervangende erfgenaam zekerheid
moet stellen voor de levering van de nalatenschap. Indien niet aan de voorwaarde wordt voldaan, kan de
plaatsvervangende erfgenaam die de nalatenschap verkrijgt, deze opeisen, en indien hij deze verkrijgt, kan een
vordering op de borgtocht worden ingesteld. De Praetor zelf is dikwijls geneigd, indien daartoe aanleiding bestaat,
te bevelen dat het beding wordt gemaakt voordat aan de voorwaarde is voldaan, en voordat de dag is aangebroken
waarop het verzoekschrift kan worden ingediend.
124. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Wanneer er meerdere partijen in de plaats worden gesteld, moet er voor elk van hen een borgtocht worden
gegeven.
125. Dezelfde, Opinies, Boek II.
De zoon van een familie neemt de verdediging van zijn vader op zich tijdens diens afwezigheid; ik vraag of hij
zekerheid moet geven voor de betaling van het vonnis? Paulus antwoordt dat een ieder die optreedt ter verdediging
van een afwezige, ook al is hij zijn zoon of zijn vader, zekerheid moet stellen aan de partij die dit vraagt volgens de
bepalingen van het Edict.
126. Macer, Over beroep, Boek I.
Men moet bedenken dat de bezitters van onroerend goed niet verplicht zijn om zekerheid te stellen.
127. Onder een dergelijke bezitter wordt verstaan iemand die grond bezit, hetzij op het platteland, hetzij in de stad,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. Men verstaat er ook onder een bezitter, die grond bezit onder voorwaarde van
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betaling van pacht aan de Staat, d.w.z. een erfpachtgoed; en ook hij, die de enkele eigendom heeft, wordt als een
bezitter beschouwd. Ulpianus verklaarde echter dat hij die alleen het vruchtgebruik heeft, geen bezitter is.
128. Een schuldeiser die een pand heeft aangenomen, is geen bezitter, ook al heeft hij het voorwerp in bezit, of is
het aan hem geleverd, of wordt het door de schuldenaar gehouden naar de wil van de schuldeiser.
129. Wanneer een onroerend goed bij wijze van bruidsschat wordt gegeven, worden zowel de echtgenote als de
echtgenoot geacht bezitters te zijn wegens hun bezit van dat goed.
130. Het geval is anders met een partij die het recht van persoonlijke vordering heeft tot terugvordering van grond.
131. Als bezitters worden beschouwd de voogden, hetzij hun kinderen, hetzij zijzelf; en dezelfde regel geldt,
wanneer slechts een van verscheidene voogden in het bezit is.
132. Als u een proces tegen mij aanspant voor land dat ik in bezit heb, en het vonnis wordt in uw voordeel
gewezen, en ik ga in hoger beroep, moet ik dan nog beschouwd worden als bezitter van dat land? Men kan heel
goed zeggen, dat ik de bezitter ervan ben, omdat ik het nog steeds bezit; noch maakt het enig verschil, dat ik later
van mijn bezit beroofd kan worden.
133. Om vast te stellen of een partij al dan niet een bezitter is, moet worden gekeken naar het tijdstip waarop een
obligatie werd geëist; want zoals de partij niet slechter is die zijn bezit heeft verkocht nadat hij een obligatie heeft
gegeven, zo verkrijgt hij die bezit neemt nadat een obligatie is uitgevoerd, geen voordeel.
134. Paulus, Over het Edict, Boek VI.
Hij die onder ede heeft beloofd voor het gerecht te verschijnen, wordt niet geacht meineed te hebben gepleegd als
hij dit om een goede reden nalaat.

Tit. 9. Op welke wijze zekerheid moet worden gesteld in een rechtsgeding
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135. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Als iemand beloofd heeft dat een slaaf, op wiens rekening een rechtszaak tegen hem is aangespannen, voor het
gerecht zal verschijnen, zegt de Praetor "dat hij hem in dezelfde toestand moet brengen als waarin hij zich bevond
op het moment dat de rechtszaak werd aangespannen".
136. Laten wij nagaan wat de woorden "in dezelfde toestand" betekenen. Ik denk namelijk dat hij in dezelfde
toestand verkeert die niets doet om de zaak van de partij die de rechtszaak aanspant te schaden. Labeo zegt dat als
de slaaf niet langer zou toebehoren aan de partij die de belofte doet, of als het recht van vordering verloren zou
gaan, hij niet in dezelfde toestand zou verkeren; net zo min als wanneer een partij in dezelfde toestand verkeert als
zijn tegenpartij, voor zover het een rechtszaak betreft; in één woord, één doordat ofwel de plaats, ofwel de partij is
veranderd. Wanneer dus een slaaf wordt verkocht aan iemand, die niet voor dezelfde rechter kan worden gedaagd
als de partij, die de belofte heeft gedaan, of wordt uitgeleverd aan iemand, die machtiger is, meent hij, dat hij niet
in dezelfde toestand voor de rechter kan worden gebracht. Wanneer hij echter wordt overgeleverd ter voldoening
van schade die hij heeft aangericht, meent Ofilius dat hij niet in dezelfde toestand kan worden overgeleverd; omdat
hij van mening is dat door zijn overlevering met dit doel alle door anderen ingestelde vorderingen wegens
schadelijke daden zijn verjaard.
137. Paulus, Over het Edict, Boek VI.
Wij nemen echter een andere regel aan; want wanneer een slaaf wordt overgeleverd ter voldoening van een
schadevergoeding, is het recht op een rechtsvordering niet tenietgedaan op grond van een van de eerder genoemde
redenen; want de rechtsvordering volgt altijd de slaaf, net alsof hij in de eerste plaats was verschenen.
138. Wanneer de slaaf, uit hoofde waarvan iemand een vordering kan instellen, afwezig is, en zijn meester niet
ontkent, dat hij onder zijn toezicht staat, is Vindius van mening, dat hij gedwongen kan worden te beloven hem
voor het gerecht te brengen, of hem te verdedigen, en als hij daartoe niet bereid is, moet hij zekerheid geven om
hem zo spoedig mogelijk te brengen; Maar als hij valselijk ontkent, dat hij onder zijn toezicht staat, zal hij
gedwongen worden, de zaak te verdedigen zonder de overgave van de slaaf; en Julianus verklaarde dit ook, zelfs
wanneer de meester door bedrog heeft uitgevonden, dat de slaaf niet onder zijn toezicht zou staan. Als de slaaf
aanwezig is en de meester is afwezig, en er is niemand om de slaaf te verdedigen, dan moet hij op bevel van de
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Praetor verwijderd worden, maar als er een goede reden wordt aangetoond, kan zijn verdediging naderhand aan
zijn meester worden toegekend, zoals Pomponius en Vindius stellen; noch zal de meester benadeeld worden door
zijn afwezigheid. Daarom kan het vorderingsrecht, dat de eiser verloor omdat hij, toen de slaaf werd weggenomen,
zijn eigendom werd, aan hem worden teruggegeven.
139. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Wanneer een noxale vordering wordt ingesteld tegen iemand die alleen het vruchtgebruik in een slaaf heeft, en hij
weigert hem te verdedigen, wordt hem door de Praetor het recht ontzegd een rechtsvordering in te stellen tot
terugvordering van het vruchtgebruik.
140. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Wanneer iemand een aanklacht indient tegen een van de twee eigenaars van een slaaf, rijst de vraag of hij verplicht
zal zijn zekerheid te stellen voor het aandeel van zijn mede-eigenaar. Sabinus zegt, dat hij daartoe niet verplicht is,
omdat hij zijn eigen slaaf verdedigt, alsof deze geheel zijn eigendom was; daar hij verplicht is het gehele belang te
verdedigen, en hij niet zal worden gehoord, indien hij bereid is slechts zijn eigen aandeel te verdedigen.
141. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Wanneer een partij beloofd heeft een slaaf in dezelfde toestand voor het gerecht te brengen, en hij wordt
voorgeleid nadat hij vrijgelaten is; als het gaat om een halsmisdaad of een misdaad die het plegen van
verwondingen inhoudt, wordt hij niet naar behoren voorgeleid; omdat de ene soort straf aan slaven wordt opgelegd
door middel van zweepslagen in geval van verwonding, en een andere soort straf wordt opgelegd aan een vrije
man, zoals bijvoorbeeld een geldboete. Voor zover het echter andere schadelijke daden betreft, wordt hij geacht in
een betere toestand te verkeren.
142. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Wanneer echter beloofd was een slaaf voort te brengen die op het punt stond vrij te worden, wordt hij geacht in
dezelfde toestand te verkeren, hoewel hij vrij kan zijn wanneer hij verschijnt; omdat het bereiken van zijn vrijheid
stilzwijgend werd begrepen.
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Tit. 10. Betreffende iemand die iemand belet voor het gerecht te verschijnen
143. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
De Praetor heeft het zeer rechtvaardig geacht om de kwaadwilligheid te straffen van iemand die de verschijning
van een ander voor het gerecht verhindert.
144. Niet alleen wordt hij schuldig bevonden aan kwaadwilligheid die een partij vasthoudt, hetzij met zijn eigen
handen, hetzij door toedoen van degenen die in zijn dienst zijn, maar ook hij die anderen verzoekt hem vast te
houden of te ontvoeren om te voorkomen dat hij voor het gerecht verschijnt, ongeacht of zij wisten of onwetend
waren van wat hij van plan was te doen.
145. Wanneer iemand een ander op weg naar het gerecht kwade tijdingen meedeelt, waardoor hij verhindert, dat
hij verschijnt, beschouwen wij dit als kwaadwillig, en is hij krachtens het Edict aansprakelijk; hoewel sommige
autoriteiten van mening zijn, dat de partij, die zo goedgelovig was, alleen zichzelf te verwijten zou hebben.
146. Wanneer een gedaagde door de kwaadwilligheid van de eiser verhinderd wordt te verschijnen, zal hij op
grond van dit Edict geen vorderingsrecht tegen deze laatste hebben, daar hij zich met een uitzondering tevreden
moet stellen, indien hij wegens het niet verschijnen ter terechtzitting voor de boete van zijn obligatie zou worden
aangesproken, maar het geval is anders, indien hij door een ander verhinderd werd, want dan zou hij tegen hem een
vordering kunnen instellen.
147. Wanneer verscheidene personen frauduleus hebben gehandeld, zijn allen aansprakelijk; maar als een van hen
de boete betaalt, zijn de anderen van aansprakelijkheid ontslagen, daar de eiser geen belang meer heeft bij de zaak.
148. Alle autoriteiten zijn van mening, dat in een geval van deze aard, waarbij een slaaf betrokken is, een
vordering tot doodslag moet worden ingesteld.
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149. Het recht van vordering gaat over op de erfgenaam, maar niet voor een langere tijd dan een jaar; en ik denk
dat een vordering tegen de erfgenaam alleen zal kunnen worden ingesteld om te voorkomen dat hij profiteert van
het bedrog van de overledene.
150. Paulus, Over het Edict, Boek VI.
Wanneer de slaaf van de eiser, met medeweten van zijn meester, bedrog pleegt om mij te verhinderen voor het
gerecht te verschijnen, en zijn meester hem niet verhindert terwijl hij dat kon doen, zegt Ofilius dat een
uitzondering moet worden toegestaan tegen zijn meester om te voorkomen dat hij profiteert van het bedrog van de
slaaf. Maar als de slaaf in feite de daad beging zonder de toestemming van zijn meester, dan zegt Sabinus dat er
een rechtsvordering tegen hem zal zijn, en dat de daad van de slaaf zijn meester niet mag schaden, behalve in die
mate dat hij hem zal verliezen terwijl hij zelf geen kwaad heeft gedaan.
151. Julianus, Digest, Boek II.
Krachtens dit Edict kan een partij die door bedrog iemand verhinderd heeft voor het gerecht te verschijnen, worden
aangesproken voor een bedrag gelijk aan het belang dat de eiser had bij zijn verschijning. In een dergelijke
rechtszaak wordt nagegaan of de eiser hierdoor iets heeft verloren; bijvoorbeeld of de gedaagde door tijdsverloop
het eigendom van het betreffende goed heeft verkregen, of is bevrijd van de verplichting om te worden
gedagvaard.
152. Het is duidelijk, dat indien de partij die kwaadwillig heeft gehandeld om de ander te verhinderen ter
terechtzitting te verschijnen, niet solvabel is, het rechtvaardig zal zijn een vordering tot teruggave tegen de
verweerder toe te wijzen, opdat hij geen voordeel en de eiser geen verlies lijdt door het bedrog van een ander.
153. Indien de bedrieger verhinderd is voor het gerecht te verschijnen door de frauduleuze handeling van Titius, en
de beloftegever verhinderd is door die van Maevius; heeft ieder van hen een recht van rechtsvordering in factum
tegen de partij door wier frauduleuze handeling hij verhinderd was.
154. Als zowel de bedrieger als de beloftegever door de frauduleuze handeling van de ander verhinderd waren
voor het gerecht te verschijnen, zal de Praetor geen van beiden te hulp komen, want de door elk van hen gepleegde
fraude wordt wederzijds verrekend.
113

155. Als ik met een borg vijftig aurei beding voor het geval dat de gedaagde niet verschijnt, en ik klaag de
gedaagde aan voor honderd aurei, en de gedaagde komt door de onrechtmatige daad van Sempronius niet voor de
rechter, dan kan ik honderd aurei van Sempronius terugvorderen, want dat bedrag schijnt mijn belang in de zaak te
zijn geweest; want als de partij was verschenen, zou ik een vordering tegen hem hebben gehad voor honderd aurei,
of een tegen zijn erfgenaam voor hetzelfde bedrag, hoewel de borg zich voor een kleinere som aan mij had
verbonden.

Tit. 11. Wanneer een partij die een borgtocht heeft gegeven om voor het gerecht te
verschijnen, dit niet doet
156. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
De Praetor beveelt dat een dag zal worden toegekend voor elke twintigduizend passen naast die waarop de
obligatie is uitgevoerd, evenals die waarop de partij verplicht is om voor het gerecht te verschijnen, want,
inderdaad, deze opsomming, zoals toegepast op de reis, is voor geen van de procespartijen belastend.
157. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Wij eisen niet dat de gedaagde voor het gerecht verschijnt als de zaak waarover hij beloofd heeft te verschijnen,
geregeld is; maar dit moet gebeuren vóór de dag die voor hem is vastgesteld om te verschijnen. Indien echter de
schikking achteraf is getroffen, moet een exceptie van bedrog worden opgeworpen; want wie zou zich druk maken
over de toezegging van de straf nadat de zaak is afgedaan? Wie zou zich immers druk maken over de toezegging
van de boete, nadat de zaak was afgehandeld? Want iemand zou denken, dat een exceptie, op grond dat de zaak
was afgehandeld, geldig zou zijn, omdat de overeenkomst ook de boete omvatte; tenzij het tegendeel speciaal
tussen de partijen was overeengekomen.
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158. Wanneer iemand uit hoofde van een dienstbetrekking bij de gemeente, buiten zijn schuld, verhinderd is om
overeenkomstig zijn belofte ter terechtzitting te verschijnen, is het volkomen billijk dat hem een exceptie wordt
toegestaan.
159. Op dezelfde wijze heeft ook een partij die in een andere procedure als getuige is opgeroepen en niet ter
terechtzitting kon verschijnen, recht op ontheffing.
160. Wanneer iemand beloofd heeft ter terechtzitting te verschijnen en daartoe verhinderd is, omdat hij door
ziekte, storm of de kracht van de stroom van een rivier verhinderd is, kan hij, niet ten onrechte, het voordeel van
een uitzondering hebben; want aangezien zijn aanwezigheid door zulk een belofte vereist is, hoe kan hij
verschijnen die door ziekte verhinderd is? Daarom schrijft de Wet van de Twaalf Tafelen voor dat: "Indien de
rechter, of een der procespartijen door een ernstige ziekte verhinderd is aanwezig te zijn, zal de dag van het proces
worden uitgesteld".
161. Wanneer een vrouw niet verschijnt, niet wegens ziekte maar omdat zij zwanger is, verklaart Labeo dat zij
recht heeft op een uitzondering. Indien zij echter na de bevalling in bed blijft liggen, moet het bewijs worden
geleverd dat zij verhinderd was door wat met ziekte gelijk te stellen is.
162. Dezelfde regel geldt, wanneer iemand door krankzinnigheid wordt overvallen, want wie door krankzinnigheid
verhinderd is, is door ziekte verhinderd.
163. Toen ik verklaarde, dat een partij recht had op verlichting, als hij niet verscheen, omdat hij verhinderd was
door een storm, of door de kracht van de stroom van een rivier; onder het woord "storm" moet een storm, hetzij te
land of ter zee, worden verstaan. Onder storm moeten wij verstaan een storm die het reizen te land of de
scheepvaart belemmert.
164. Onder de kracht van de stroom van een rivier kan ook zonder storm worden verstaan; want wij verstaan die
van dien aard, dat haar omvang een belemmering vormt, hetzij omdat een brug vernield is, hetzij omdat er geen
boot beschikbaar is.
165. Wanneer echter iemand, indien hij zijn reis eerder was begonnen, of op een geschikter tijdstip was uitgevaren,
een storm had kunnen vermijden, of het hoge water van een rivier aldus grenzen aan zijn voortgang stelde, heeft
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hij dan geen recht op een uitkering bij uitzondering? Dit moet inderdaad na grondig onderzoek worden beslist,
want de regel mag niet zo streng worden gehandhaafd dat men hem kan vragen: "Waarom is hij niet reeds lang
vóór de in zijn belofte vermelde dag begonnen?" Aan de andere kant zou hij ook niet de storm of het hoge water
van de rivier als oorzaak van zijn niet verschijnen mogen aanvoeren, wanneer dit zijn eigen schuld was.
Veronderstel bijvoorbeeld, dat iemand in Rome was op het ogenblik, dat hij zijn belofte om te verschijnen deed, en
dat hij naar een provinciestad ging, niet uit dringende noodzaak, maar voor zijn eigen genoegen; is hij dan niet
onwaardig het voordeel van deze uitzondering te genieten? Of, stel, dat de storm opstak, terwijl hij op zee was,
maar dat hij over land had kunnen komen, of de rivier had kunnen vermijden door er omheen te gaan; dan kan men
met recht zeggen, dat hij niet altijd recht zou hebben op het voordeel van een uitzondering, tenzij de ruwheid van
het land hem niet toestond over land te reizen, of om de rivier heen te gaan. Wanneer echter de rivier buiten haar
oevers getreden was, zodat zij de gehele plaats, waar hij moest verschijnen, bedekte, of een of andere toevallige
tegenslag die plaats overstroomd had, of het gevaarlijk voor hem gemaakt had om er te komen; moet hem onder
zulke omstandigheden een uitzondering worden toegestaan, overeenkomstig alles wat juist en rechtvaardig is.
166. Op dezelfde wijze wordt een uitzondering toegestaan aan hem, die, toen hij voor het gerecht wilde
verschijnen, door een magistraat buiten zijn schuld werd vastgehouden; want indien hij zelf dit trachtte te doen
geschieden, of daartoe aanleiding gaf, heeft hij geen recht op het voordeel van de uitzondering, daar alleen zijn
eigen bedrieglijk gedrag hem zou kunnen schaden, en hij niet zou worden geschaad door de daad van anderen, die
met kwaadwilligheid zijn opsluiting veroorzaakten. Wanneer hij echter door een particulier wordt vastgehouden,
kan hij in geen geval aanspraak maken op deze uitzondering.
167. Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Een vordering tot betaling van een bedrag gelijk aan zijn belang in de zaak, staat open tegen degene die hem heeft
vastgehouden.
168. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Wanneer iemand die beloofd heeft te verschijnen, dit niet kan doen omdat hij veroordeeld is voor een halsmisdaad,
wordt hij zeer terecht verontschuldigd. Onder veroordeling tot de doodstraf verstaan wij de veroordeling tot de
doodstraf of verbanning. Men kan zich misschien afvragen wat de waarde is van deze uitzondering voor iemand
die veroordeeld is. Hierop kan geantwoord worden, dat zij noodzakelijk is voor zijn borgsommen, en dat, indien
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hij in ballingschap wordt gezonden zonder zijn burgerrecht te verliezen, deze uitzondering ten goede komt aan een
ieder die met zijn verdediging is belast.
169. Men moet bedenken, dat, indien hij, die niet verschijnt, omdat hij van een halsmisdaad beschuldigd is, zich in
zulk een positie bevond, dat hij geen gebruik van een uitzondering kon maken, daar deze alleen wordt verleend aan
hem, die veroordeeld is; het is duidelijk, dat, indien hij niet verscheen om de reden, dat hij verhinderd was door in
de gevangenis, of in militaire hechtenis te zijn, dat hij dan in zulk een positie zou zijn, dat hij gebruik van een
uitzondering kon maken.
170. Bovendien, indien iemand niet verschijnt om de reden dat hij verhinderd was door een begrafenis in zijn
familie, moet hem een uitzondering worden toegestaan.
171. Nogmaals, indien iemand door vijanden in gevangenschap wordt gehouden, en om deze reden niet ter
terechtzitting is verschenen, heeft hij recht op het voordeel van een uitzondering.
172. De vraag is gerezen, of men kan overeenkomen, dat geen exceptie zal worden ingeroepen, wanneer een partij
een belofte breekt, gedaan met het oog op zijn verschijning ter terechtzitting? Atilicinus is van mening dat een
dergelijke overeenkomst niet geldig is. Ik denk echter dat zo'n overeenkomst geldig is, als de oorzaken van de
exceptie uitdrukkelijk zijn aangegeven, en de partij die de belofte heeft gedaan daar vrijwillig afstand van heeft
gedaan.
173. Evenzo rijst de vraag, of een uitzondering kan worden toegestaan aan de borgen van een partij die zekerheid
heeft gesteld om voor de rechter te verschijnen, terwijl hij daartoe niet verplicht was. Ik ben van mening, dat de
vraag is, of de borgstelling bij vergissing of bij overeenkomst is geschied; want als het bij vergissing is geschied,
moet aan de borg een uitzondering worden toegestaan; maar als het bij overeenkomst is geschied, hebben zij er in
het geheel geen recht op. Julianus verklaarde dat wanneer iemand zich verbond voor een hoger bedrag dan was
vastgesteld, en dit deed door onwetendheid, hij recht had op een exceptie, maar wanneer hij zich verbond voor zo'n
bedrag ingevolge een overeenkomst, zegt Julianus dat de exceptie wordt uitgesloten door het indienen van een
replicatio, op grond van de gesloten overeenkomst.

174. Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
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Wanneer er twee schuldeisers zijn die evenveel belang hebben, en een schuldenaar belooft aan een van hen op
straffe van een boete om voor het gerecht te verschijnen, en de ander verhindert hem dit te doen, dan kan een
exceptie niet tegen de ander worden ingeroepen als zij partners zijn, omdat het bedrog van de een de ander ten
goede kan komen vanwege het partnerschap.
175. Evenzo, wanneer twee schuldenaars gezamenlijk aansprakelijk zijn, en een van hen, zijn belofte verbrekend,
niet ter terechtzitting verschijnt, en de eiser vervolgens het litigieuze goed van de een vordert, en de boete wegens
niet verschijnen voor de ander, zal de vordering tot invordering van de boete door een exceptie worden verijdeld.
176. Ook wanneer een vader een belofte heeft gedaan om voor de rechter te verschijnen wegens een of andere
overeenkomst die zijn zoon heeft gesloten, en de eiser vervolgens een vordering instelt tegen de zoon, is deze door
de exceptie verjaard, indien de eiser zijn vader op grond van zijn belofte vervolgt. Daarentegen geldt dezelfde
regel, indien de zoon heeft beloofd te verschijnen en de eiser een vordering tegen de vader instelt wegens de
peculium.
177. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Wanneer degene die zich borg heeft gesteld niet verschijnt omdat hij afwezig is voor een openbare zaak, is het
onrechtvaardig dat van de borg wordt geëist dat hij namens de ander verschijnt, terwijl deze daar niet vrij in is.
178. Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Wanneer iemand belooft dat een slaaf, of iemand anders die onder toezicht van een ander staat, voor het gerecht
zal verschijnen, heeft hij recht op dezelfde uitzonderingen als wanneer hij zich verbonden zou hebben voor een
vrije man, of het hoofd van een familie; behalve wanneer gezegd wordt dat de slaaf afwezig is voor een publieke
zaak, want een slaaf kan niet afwezig zijn voor een publieke zaak. Als men deze uitzondering buiten beschouwing
laat, kunnen alle andere uitzonderingen, die algemeen van toepassing zijn, zowel in het geval van vrije mannen als
in dat van slaven worden aangewend.
179. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIX.
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Als de partij in vier, vijf of meer dagen nadat hij beloofd heeft voor het gerecht te verschijnen, de eiser de
gelegenheid geeft tegen hem op te treden, en deze door de vertraging niet benadeeld wordt, kan men stellen dat hij
zich als gevolg daarvan door middel van een exceptie kan verdedigen.
180. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Wanneer een slaaf belooft voor het gerecht te verschijnen, is zijn overeenkomst van geen kracht, noch ten opzichte
van hemzelf, noch ten opzichte van zijn borgen.
181. Als iemand door een enkel beding beloofd heeft voor het gerecht te verschijnen namens meerdere slaven, zegt
Labeo dat de hele straf geïnd kan worden, hoewel slechts één slaaf niet verschijnt; omdat het een feit is dat ze
allemaal niet aanwezig waren. Indien echter voor die ene slaaf een gedeelte van de boete wordt aangeboden, kan
hij zich beroepen op een exceptie op grond van bedrog, indien een proces wordt aangespannen op grond van het
beding.
182. Paulus, Over Plautius, Boek I.
Als ik beloof dat een partij voor het gerecht zal verschijnen waarvan al wordt beweerd dat hij door tijdsverloop vrij
is geworden, bijvoorbeeld omdat hij niet meer aanklaagbaar was; dan zal er een vordering tegen mij zijn om hem
ofwel te voorschijn te halen ofwel te verdedigen, zodat de waarheid kan worden vastgesteld.
183. Wanneer een belofte is gedaan, dat een man zal verschijnen, en hij door verraad van de borg zijn leven
verliest vóór de dag, die voor zijn verschijning is vastgesteld, kunnen wij zeker gebruik maken van de regel: "Dat
een rechtsvordering niet kan worden ingesteld wegens een boete vóór de tijd is aangebroken, om de reden, dat het
gehele beding wordt geacht betrekking te hebben op een bepaalde dag".
184. Een man, die op het punt stond een vordering wegens schade in te stellen, bedong vóór de kwestie was
gevoegd, dat, indien zijn tegenpartij voor het gerecht zou verschijnen, en wanneer de tijd voor de nakoming van de
belofte was verstreken, hij zou zijn overleden; men is van oordeel, dat geen recht van vordering tegen de
erfgenaam bestaat uit hoofde van het beding; om de reden, dat dergelijke bedingen slechts worden gemaakt met het
oog op de hoofdvordering; en ofschoon in de regel het beding, gemaakt om voor het gerecht te verschijnen, op de
erfgenaam overgaat, is dit toch in dit geval niet het geval; want indien de overledene een vordering op grond van
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het beding had willen instellen, nadat hij dat van de schade had opgegeven, zou hem dit niet zijn toegestaan.
Dezelfde regel is van toepassing, indien degene, tegen wie ik een vordering wegens schade wil instellen, na de in
het beding vermelde tijd zou zijn overleden, want ik heb niet het recht een vordering op grond van het beding
tegen de erfgenaam in te stellen; en dit was de mening van Julianus. Dit was de mening van Julianus. Vandaar dat,
wanneer zekerheden zijn gesteld, er geen enkele vordering tegen hen kan worden ingesteld nadat de opdrachtgever
is overleden. Pomponius is dezelfde mening toegedaan als de partij niet lang daarna is overleden, omdat, als hij
voor het gerecht was verschenen, zijn tegenpartij in staat zou zijn geweest om met hem in het geding te komen.
185. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Wanneer iemand belooft dat een partij voor de rechter zal verschijnen, moet hij erop toezien dat hij dat in dezelfde
juridische toestand doet. Verschijnen in dezelfde toestand betekent dat hij dat op zo'n manier zal doen dat de eiser
er niet slechter van wordt in de vervolging van de zaak, zelfs als het moeilijker voor hem kan zijn om voldoening
van zijn vordering te krijgen; en hoewel dit het geval kan zijn, kan men zeggen dat de partij nog steeds in dezelfde
rechtstoestand verkeert; of zelfs als hij nieuwe verplichtingen is aangegaan, of geld heeft verloren, wordt hij nog
steeds geacht in dezelfde rechtstoestand te verkeren; daarom wordt iemand die verschijnt nadat er een vonnis tegen
hem is uitgesproken, nog steeds geacht in dezelfde rechtstoestand te verkeren.
186. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Hij echter, die het recht heeft verkregen van een of ander nieuw voorrecht gebruik te maken, wordt niet geacht in
dezelfde rechtstoestand te verschijnen.
187. Men moet oordelen, dat elke schatting van het belang van de eiser berekend moet worden naar het tijdstip,
waarop hij had moeten verschijnen, en niet naar dat, waarop het geding werd aangespannen; zelfs al heeft hij
opgehouden enig belang te hebben bij de in het geding zijnde kwestie.
188. Julianus, Digest, Boek LV.
Wanneer een slaaf zelf belooft voor het gerecht te verschijnen om een zaak te voeren, of dit wordt bedongen door
een ander, dan heeft het beding geen effect, noch zijn de borgen aansprakelijk; omdat een slaaf noch kan
dagvaarden noch kan worden gedagvaard.
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189. Neratius, Perkamenten, Boek II.
Als een man, als vertegenwoordiger van een ander, bedingt dat hij alleen hem zal overbrengen die hij beloofd heeft
over te brengen, zonder een boete te noemen, en hij zou niet verschijnen, kan zo'n beding nauwelijks enig gewicht
hebben; omdat de vertegenwoordiger, voor zover het op hemzelf betrekking heeft, geen belang heeft bij zijn
verschijning. Maar aangezien hij, door het beding te maken, de zaken van een ander behandelt, kan worden gesteld
dat het voordeel dat in de zaak moet worden overwogen, niet toekomt aan de agent, maar aan de partij wier zaken
hij behandelde; zodat, indien de partij niet verschijnt, er aan de agent een bedrag verschuldigd is dat gelijk is aan
het belang van de principaal in het geding overeenkomstig de bepalingen van het beding. Dezelfde regel kan zelfs
nog sterker worden toegepast, wanneer de agent had bedongen in de volgende bewoordingen: "Welke vergoeding
ook passend is"; aangezien wij deze woorden verstaan als verwijzend niet naar het voordeel van de agent zelf,
maar naar dat van de principaal in de actie.
190. Papinianus, Vragen, Boek II.
Wanneer een voogd belooft voor de rechtbank te verschijnen en zijn overeenkomst na te komen, en zijn voogd
intussen meerderjarig wordt of sterft, of de nalatenschap verwerpt, zal een vordering op grond van het beding
worden geweigerd; want als een vordering was ingesteld om het eigendom zelf terug te krijgen, en een vonnis was
uitgesproken tegen de voogd, en een van de bovengenoemde dingen had plaatsgevonden; dan is het geregeld dat
geen vordering op grond van het vonnis tegen hem kon worden ingesteld.

Tit. 12. Betreffende feesten, vertragingen, en verschillende jaargetijden
191. Ulpianus, Over alle Tribunalen, Boek IV.
In een toespraak van de goddelijke Marcus staat dat niemand een ander kan dwingen om voor de rechter te
verschijnen in de oogst- en oogsttijd; omdat hij zich bezighoudt met landbouwactiviteiten, mag hij niet worden
gedwongen om voor de rechter te verschijnen.
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192. Indien echter de pretor, hetzij door onwetendheid of nalatigheid, de partijen blijft oproepen en zij vrijwillig
verschijnen, en hij vonnis wijst in tegenwoordigheid van de procespartijen, die hier uit eigen beweging zijn, dan is
het vonnis geldig, ook al heeft hij, die hen opriep, onbehoorlijk gehandeld; maar indien hij vonnis wijst in hun
afwezigheid en terwijl zij wegblijven, dan volgt daaruit, dat men moet oordelen, dat zijn vonnis geen gevolg heeft;
want de handeling van de pretor kan de wet niet buiten werking stellen. Het vonnis wordt dus nietig zonder hoger
beroep.
193. Er zijn echter bepaalde gevallen, die men moet uitzonderen, en waarin men gedwongen kan worden voor den
Praetor te verschijnen gedurende de oogst- en oogsttijd, namelijk wanneer het eigendom in kwestie door
tijdsverloop verloren zal gaan; d.w.z. wanneer uitstel de partij van haar recht op actie zal beroven. En in feite kan
men, wanneer de zaak dringend is, gedwongen worden voor de Praetor te verschijnen, maar dit kan alleen opdat de
zaak in het geding kan worden gebracht; en zo staat het ook in de woorden van het voornoemde Adres, want nadat
de zaak in het geding is gebracht, geeft het Adres hem uitstel als een van de partijen weigert verder te gaan.
194. Dezelfde, Over het Edict, Boek V.
De goddelijke Marcus verklaart in dezelfde toespraak voor de senaat dat er andere gevallen zijn waarin men zich
met feestdagen tot de pretor kan wenden, bijvoorbeeld voor de benoeming van voogden en curatoren; om personen
in hun plichten te vermanen; om excuses te horen; om steun te regelen; om de leeftijd te bewijzen; om
voorzieningen te treffen voor het bezit van ongeboren kinderen; voor het behoud van goederen ten behoeve van
legatarissen of de begunstigden van trusts; of voor het stellen van zekerheid tegen onwettige schade; of voor de
overlegging van testamenten; of dat een curator kan worden aangesteld voor de goederen van iemand van wie niet
zeker is of hij al dan niet een erfgenaam zal hebben; of voor het onderhoud van kinderen, ouders of
opdrachtgevers; of voor het binnentreden in een nalatenschap waarvan vermoed wordt dat zij insolvent is; of voor
het onderzoek van een gruwelijke verwonding; of voor het verlenen van de vrijheid verleend krachtens een trust.
195. Dezelfde, Over het Edict, Boek II.
Het is ook gebruikelijk om recht te spreken tijdens de oogsttijd en de oogsttijd in gevallen waarin het eigendom
verloren dreigt te gaan, hetzij door tijd, hetzij door de dood, zoals bijvoorbeeld in vorderingen wegens diefstal,
gewone verwonding, gruwelijke verwonding, en in gevallen waarin partijen zich schuldig zouden hebben gemaakt
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aan diefstal tijdens een brand, de verwoesting van een huis, schipbreuk, of de inbeslagneming van een boot of een
schip en andere gevallen van deze aard. Dezelfde regel is van toepassing wanneer het eigendom verloren kan gaan
door tijdsverloop, of wanneer de termijn waarbinnen een vordering kan worden ingesteld, bijna is verstreken.
196. Procedures betreffende de vrijheid kunnen te allen tijde worden afgesloten.
197. Gerechtigheid kan ook te allen tijde worden uitgesproken in het geval van iemand die onder voorwendsel van
het recht op het houden van een markt iets aanvaardt wat in strijd is met het algemeen welzijn.
198. Paulus, Over het Edict, Boek I.
De gouverneurs van de provincies stellen gewoonlijk de tijd van de oogst en de wijnoogst vast volgens de
gewoonte van de buurt.
199. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXII.
Het is niet de gewoonte van magistraten om recht te spreken of hun gezag uit te oefenen op de dag voor de
Kalends van januari.
200. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
Wanneer een vonnis wordt uitgesproken op een feestdag, is bij de wet bepaald dat het niet geldig zal zijn, tenzij
met instemming van de partijen; en wanneer een vonnis anders wordt uitgesproken, in strijd met deze regel, is
niemand verplicht zich eraan te houden, of enige betaling te doen; noch kan een ambtenaar tot wie onder zulke
omstandigheden een verzoek is gericht, de partij dwingen zich aan zijn vonnis te houden.
201. Dezelfde, Over het ambt van Consul, Boek I.
In het Adres van de Goddelijke Marcus staat dat uitstel voor het overleggen van akten niet meer dan één keer kan
worden verleend; maar ten behoeve van de procespartijen kan, wanneer daarvoor een goede reden wordt
aangetoond, een tweede keer uitstel worden verkregen in dezelfde, of in een andere provincie, volgens de regels
die in de verschillende plaatsen in acht worden genomen, en vooral wanneer zich iets onverwachts voordoet. Er
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moet worden nagegaan of de overledene uitstel had verkregen voor het overleggen van documenten, en of dit ook
aan zijn opvolger moet worden verleend; of, aangezien het uitstel eenmaal is verleend, of het niet een tweede maal
kan worden verleend? De beste opvatting is dat dit moet worden toegestaan wanneer daarvoor een geldige reden
wordt aangevoerd.
202. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Volgens Romeins gebruik begint de dag om middernacht en eindigt in het midden van de daaropvolgende nacht;
daarom wordt alles wat gedurende deze vierentwintig uur (dat wil zeggen gedurende de twee helften van de nacht
en de tussenliggende dag) is gedaan, geacht te zijn gedaan gedurende enig uur van het daglicht.
203. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek VII.
De goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript aan Minicius Natalus dat feestdagen slechts opschorting van
gerechtelijke zaken tot gevolg hebben, en dat die zaken die betrekking hebben op de militaire discipline ook op
feestdagen kunnen worden afgehandeld. Daartoe behoort ook het verhoor van personen die in de gevangenis zitten.
204. Paulus, Sententiae, Boek V.
In geldzaken kan niet meer dan één keer uitstel worden verleend, maar in doodslagzaken kan drie keer uitstel
worden verleend aan de beklaagde en twee keer aan de aanklager; maar in beide gevallen moet een geldige reden
worden aangetoond.

Tit. 13. Betreffende de verklaring van een zaak
205. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Wanneer iemand een rechtszaak wil aanspannen, moet hij de gronden daarvan aangeven; want het is het meest
rechtvaardig dat de aangesproken partij weet of hij zich moet onderwerpen, of zich moet verdedigen, en als hij tot
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de laatste weg besluit, dat hij voldoende geïnformeerd is om de procedure te voeren door de aard van de aanklacht
die tegen hem wordt ingediend, te kennen.
206. De zaak uiteenzetten is ook de tegenpartij in de gelegenheid stellen een afschrift te nemen van hetzelfde, of
van hetgeen in de klacht is vervat, hetzij door het hem voor te leggen, hetzij door het hem te dicteren. Labeo zegt,
dat hij ook een verklaring van zijn zaak aflegt, die zijn wederpartij naar het register van den Praetor geleidt, en
hem toont, wat hij gaat dicteren, of door hem het formulier mede te deelen, dat hij wil gebruiken.
207. Dergelijke aanteekeningen moeten zonder vermelding van datum of consul worden opgemaakt, om te
voorkomen dat door het gebruik daarvan bedrog wordt gepleegd en een vroegere datum in de akte wordt
opgenomen. De Praetor sluit echter de datum en de consul uit, wanneer het document werd geschreven, maar niet
de dag, waarop de betaling moest geschieden; want de dag van betaling is als het ware het voornaamste deel van
het beding. De dag van betaling is als het ware het voornaamste deel van het beding. De rekeningen moeten echter
worden vermeld met de datum en de consul; want waar geld betaald en ontvangen wordt, kan dit niet anders
duidelijk zijn, tenzij de dag en de consul worden vermeld.
208. Alle zaken moeten vermeld worden, die iemand voor het gerecht wil brengen, maar een partij is niet verplicht
instrumenten over te leggen, die zij niet verwacht te gebruiken.
209. Hij die niet het gehele beding bijvoegt, wordt geacht niet behoorlijk te hebben opgeroepen.
210. Ontheffing wordt verleend aan hen die wegens hun leeftijd, hun onwetendheid, hun geslacht of om enige
andere gegronde reden hebben nagelaten behoorlijk te verklaren.
211. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Wanneer een proces wordt aangespannen voor een erfenis, beveelt de Praetor niet dat de voorwaarden van het
testament worden uiteengezet, waarschijnlijk omdat de erfgenaam gewoonlijk een kopie van het testament heeft.
212. Mauricianus, Over straffen, Boek II.
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De Senaat verordonneerde dat niemand tegen wie door de schatkist een proces is aangespannen, gedwongen zal
worden aan de informant andere documenten te tonen dan die welke betrekking hebben op de zaak waarin deze
verklaard heeft informant te zijn.
213. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
De Praetor zegt: "Zij, die het bedrijf van bankier uitoefenen, moeten aan een inlegger de rekening vertonen, waarin
hij belang stelt, benevens den dag en den consul."
214. Het beginsel van dit Edict is volkomen juist; want aangezien bankiers de rekeningen van particulieren
bijhouden, is het niet meer dan gepast dat alle boeken of papieren die betrekking hebben op zakelijke transacties
waarbij ik belanghebbende ben, aan mij worden getoond als zijnde, tot op zekere hoogte, mijn eigen eigendom.
215. De zoon van een familie valt onder de voorwaarden van het Edict, zodat ook hij verplicht is zijn boekhouding
te tonen; en de vraag rijst of de vader dat ook moet doen? Labeo verklaart van niet, tenzij zijn zoon met zijn
medeweten het bedrijf van bankier uitoefent; maar Sabinus heeft terecht verklaard dat dit niet moet worden
toegelaten, wanneer hij zijn winsten aan zijn vader meldt.
216. Wanneer een slaaf een bankiersbedrijf uitoefent (want dat kan hij), kan hij, als hij dat doet met toestemming
van zijn meester, gedwongen worden zijn boekhouding te overleggen en zal er een vordering tegen hem ingesteld
kunnen worden, net alsof hij het bedrijf zelf had uitgeoefend; maar als de slaaf zonder medeweten van zijn meester
handelt, is het voldoende als zijn meester zweert dat hij niet in het bezit is van zijn boekhouding. Indien een slaaf
met zijn eigen particuliere middelen het bedrijf van bankier uitoefent, is de meester aansprakelijk voor hetzelfde,
of voor het geïnvesteerde bedrag; maar indien de meester de rekeningen heeft en ze niet overlegt, is hij
aansprakelijk voor het gehele bedrag.
217. Zelfs een partij die heeft opgehouden een bankbedrijf uit te oefenen, kan worden gedwongen zijn boeken en
papieren over te leggen.
218. Iemand is verplicht zijn boekhouding over te leggen in de plaats waar hij zijn bankactiviteiten heeft
uitgeoefend, en dit is grondig vastgesteld. Wanneer hij zijn boeken in de ene provincie bewaart en zijn zaken in
een andere provincie doet, ben ik van mening dat hij kan worden gedwongen deze over te leggen in de plaats waar
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hij zijn zaken doet; hij had immers in de eerste plaats schuld aan het feit dat hij zijn boeken naar elders had
overgebracht. Indien hij zijn bedrijf uitoefent in een plaats en hij wordt verzocht zijn boeken in een andere plaats
over te leggen, is hij daartoe geenszins verplicht, tenzij u wenst dat hij u afschriften daarvan verstrekt, waar een
gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt, en natuurlijk op uw kosten.
219. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Er moet hem tijd worden gegund om deze rekeningen te brengen.
220. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Als een bankier zijn boeken in zijn huis of in zijn pakhuis bewaart, (zoals velen van hen doen), moet hij u ofwel
naar de plaats brengen waar ze zijn, of u een kopie van de rekeningen geven.
221. De erfgenamen van een bankier zijn ook verplicht rekeningen over te leggen. Indien er verscheidene
erfgenamen zijn en een hunner de boekhouding in zijn bezit heeft, kan alleen hij verplicht worden ze over te
leggen; maar indien allen ze in hun bezit hebben en een hunner legt ze over, kunnen allen verplicht worden ze over
te leggen. Wat moet men dan doen, als degene, die de rekeningen overlegt, onduidelijk is en slechts een geringe
tegenprestatie ontvangt, zodat terecht twijfel kan rijzen aan de goede trouw van de overlegging? Om de rekeningen
te kunnen vergelijken, moeten de anderen ook die van hen overleggen, of, sterker nog, die van een van hen
ondertekenen. Hetzelfde geldt, wanneer verschillende bankiers verzocht zijn, hun rekeningen over te leggen; want
wanneer verschillende voogden tezamen een trust uitoefenen, moeten zij allen hun rekeningen overleggen, of de
door een hunner overgelegde ondertekenen.
222. Bovendien wordt van de tegenpartij van de bankier een eed verlangd, "dat hij de overlegging van zijne
rekeningen niet zal vorderen tot ergernis"; opdat hij de overlegging van rekeningen, die overbodig zijn, of
waarover hij reeds beschikt, niet zal vorderen tot ergernis van den bankier.
223. Labeo zegt dat een rekening een overzicht is van alle wederzijdse betalingen, ontvangsten, kredieten en
schulden van de partijen; en dat geen rekening kan beginnen met de loutere betaling van een schuld. En wanneer
de partij een pand of een deposito heeft ontvangen, kan van hem niet worden verlangd dat hij dit feit bekendmaakt,
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aangezien dit buiten het bereik van een rekening valt; de bankier moet echter een verklaring afgeven wanneer een
belofte tot betaling is gedaan, want dit behoort tot zijn bedrijf als bankier.
224. Op grond van dit Edict zal een vordering worden ingesteld voor het bedrag van de rente van de eiser.
225. Hieruit blijkt, dat het Edict alleen van toepassing is op wat de partij zelf aangaat; maar men is van mening, dat
de rekening mij aangaat, als u die slechts onder mijn leiding bewaart; maar als mijn gemachtigde daartoe opdracht
geeft, terwijl ik afwezig ben, moet die dan door mij worden overgelegd, op grond van het feit, dat zij mij aangaat?
De betere mening is dat het moet worden voorgelegd. Ik twijfel er niet aan, dat mijn gemachtigde de rekening, die
hij voor mij bijhoudt, moet overleggen, daar zij hem aangaat, en hij moet zekerheid geven, dat ik ze zal
bekrachtigen, indien hem geen mandaat werd gegeven.
226. Als aan het begin van een bladzijde, waaronder de rekening van Titius staat, een datum staat, en daarna die
van mij zonder datum of consul, dan moeten diezelfde datum en consul ook aan mij gegeven worden, omdat de
aan het begin genoteerde dag en consul bij de hele rekening horen.
227. Een rekening vertonen is ofwel haar dicteren, ofwel er een schriftelijke verklaring van afleggen, ofwel een
rekeningboek overleggen.
228. De Praetor zegt: "Ik zal bevelen dat rekeningen worden getoond aan een bankier, of aan iemand die het een
tweede keer eist, maar alleen als daarvoor een geldige reden wordt aangetoond."
229. Hij verbiedt het overleggen van rekeningen aan een bankier om de reden, dat hij zelf inlichtingen kan
verkrijgen uit de boeken en papieren van zijn bedrijf; en het is absurd, dat hij vraagt, dat boeken worden
overgelegd ten behoeve van hem, in een geval waarin hij zelf verplicht is ze over te leggen. Of een rekening moet
worden overgelegd ten behoeve van de erfgenaam van de bankier is een zaak van overweging, want indien de
boeken en papieren van de bankier in zijn bezit zijn gekomen, moeten zij niet voor hem worden overgelegd; maar
indien dit niet het geval is, kan dit geschieden wanneer daartoe een geldige reden wordt aangevoerd, zoals, onder
zulke omstandigheden, de rekeningen moeten zijn overgelegd ten behoeve van de bankier zelf, wanneer hij bewijst
dat de rekeningen verloren zijn gegaan door schipbreuk, verwoesting van een huis, brand of een ander soortgelijk
ongeval; of wanneer zij zich bevinden op een plaats die op grote afstand is gelegen, zoals bijvoorbeeld voorbij zee.
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230. 230. De Praetor eist geene rekening en verantwoording voor eene partij, die zulks eene tweede maal vordert,
tenzij om goede redenen.
231. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Bijvoorbeeld, wanneer hij aantoont, dat de in het begin gegeven rekeningen zich op een of andere verre plaats
bevinden, of dat zij niet volledig zijn, of dat hij ze door een onvermijdelijk ongeluk, en niet door nalatigheid,
verloren heeft, want als hij ze door een dergelijk ongeluk verloren heeft, waarvoor hij verontschuldigd moet
worden, dan zal hij bevolen worden ze een tweede maal over te leggen.
232. Deze term: "Een tweede maal," heeft twee betekenissen, de ene waarin verwezen wordt naar de tweede maal,
die de Grieken deuteron noemen, en de andere die ook de volgende keren omvat, die de Grieken palin noemen;
waaronder verstaan wordt "zo dikwijls als nodig is"; want het kan gebeuren dat een partij een rekening die hem
tweemaal gegeven is, verloren heeft, zodat de term "een tweede maal" verstaan wordt als "dikwijls".
233. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Wanneer een bankier verplicht is zijn rekeningen te overleggen, en hij doet dat onder invloed van kwaadwilligheid
niet, dan wordt hij gestraft; maar hij is alleen aansprakelijk voor nalatigheid wanneer die sterk lijkt op
kwaadwilligheid. Hij die zijn rekeningen met bedrieglijk opzet overlegt, of die ze onvolledig overlegt, is schuldig
aan kwaadwilligheid bij het overleggen van zijn rekeningen.
234. Hij die aansprakelijk wordt volgens de bepalingen van dit Edict, moet als schadevergoeding een bedrag
betalen dat gelijk is aan het belang dat ik had bij het overleggen van de rekeningen op het moment dat dit door de
Praetor werd bevolen, en niet het belang dat ik op dit moment heb; en daarom, zelfs als mijn belang geheel is
opgehouden te bestaan, of minder of meer is geworden, zal mijn recht om actie te ondernemen noch vergroot noch
verkleind worden.
235. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Er zijn personen die verplicht zijn onze rekeningen te overleggen, hoewel zij daartoe krachtens dit Edict niet door
de Praetor worden verplicht; zoals bijvoorbeeld een vertegenwoordiger die onze zaken doet of onze rekeningen
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bijhoudt, door de Praetor niet wordt verplicht zijn rekeningen te overleggen, uit vrees voor een actie in factum, om
de reden dat wij deze kunnen verkrijgen door een actie in mandaat. Ook wanneer een vennoot de zaken van de
maatschap frauduleus heeft gedaan, kan de Praetor hem niet op grond van deze clausule vervolgen, want er is een
vordering namens zijn vennoot; evenmin kan de Praetor een voogd dwingen aan zijn voogd een rekening en
verantwoording af te leggen, want het is gebruikelijk hem daartoe te dwingen door een vordering tot voogdij.
236. Het maakt geen verschil, of de opvolgers, de vader, of de meester van den bankier in hetzelfde bedrijf zijn;
want daar zij zijn plaats innemen en hem in rechte opvolgen, zijn zij gehouden zijne verplichtingen na te komen.
Degene aan wie een bankier zijn rekeningen heeft nagelaten, schijnt daar niet onder te vallen, (daar met deze
woorden zijn rechtsopvolger wordt bedoeld) evenmin als, indien hij ze bij leven aan hem had overhandigd.
Evenmin is de erfgenaam zelf aansprakelijk, indien hij ze niet in zijn bezit heeft gehad en niet frauduleus heeft
gehandeld. Indien echter, voordat hij ze aan de legataris overhandigt, hem te kennen wordt gegeven, dat niet te
doen, zal hij aansprakelijk zijn alsof hij met boos opzet handelde; en hij zal ook aansprakelijk zijn zolang hij ze
niet heeft overhandigd. Indien hij niet met kwaadwilligheid handelt, zal de legataris verplicht zijn de rekeningen
over te leggen, indien daarvoor voldoende reden wordt aangetoond.
237. Het is ook niet onrechtvaardig, dat geldhandelaren, zoals Pomponius zegt, gedwongen worden hun
rekeningen over te leggen, omdat dit soort handelaren, evenals bankiers, rekeningen bijhouden, en geld ontvangen
en uitbetalen op verschillende tijdstippen; hetgeen voornamelijk bewezen wordt door hun boekingen en
rekeningenboeken, en men vertrouwt zeer dikwijls op hun goede trouw.
238. Bovendien beveelt de Praetor het overleggen van rekeningen aan hen die daarom vragen, en die zweren dat zij
geen aanklacht indienen met het oog op ergernis.
239. Rekeningen worden geacht ons te betreffen, niet alleen wanneer wij zelf partij zijn geweest bij een contract,
of iemand zijn opgevolgd die een contract heeft gesloten, maar ook wanneer een contract is gesloten door een
persoon die onder ons toezicht staat.
240. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Wanneer een bankier wordt bevolen zijn rekeningen te overleggen, maakt het geen verschil of de controverse met
hem of met een andere partij is ontstaan.
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241. De reden waarom de Praetor alleen van bankiers eist dat zij hun rekeningen overleggen, en niet van anderen
die andere zaken doen, is, dat hun functies en bezigheden van openbare aard zijn, en dat het hun voornaamste
plicht is om zorgvuldig een boekhouding bij te houden van hun transacties.
242. Een rekening wordt geacht te zijn opgesteld, wanneer dit van het begin af aan geschiedt (want een rekening
kan niet worden begrepen, tenzij zij grondig is onderzocht). Dit betekent echter niet, dat het gehele rekeningboek
of alle perkamenten van wie dan ook moeten worden onderzocht of gekopieerd; maar alleen dat deel van de
rekening, dat nodig is om een partij de door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, moet worden onderzocht en
gekopieerd.
243. Wanneer een vordering wordt ingesteld voor een bedrag dat gelijk is aan het belang van de eiser bij het
overleggen van de rekening, volgt hieruit, dat of hij nu niet krijgt waarvoor hij een vordering heeft ingesteld, of dat
hij wordt veroordeeld omdat hij niet beschikte over de rekening waarmee hij zijn zaak had kunnen onderbouwen,
hij door deze vordering kan terugvorderen wat hij op deze manier heeft verloren. Laten wij nagaan of dit werkelijk
waar is, want als hij voor de rechter, die tussen hem en de bankier moet beslissen, kan bewijzen, dat hij zijn zaak
had kunnen winnen in het proces, waarin hij geslagen werd, dan moet hij dat hebben kunnen bewijzen; en als hij
dat niet gedaan heeft, of als hij het wel bewezen heeft, en de rechter heeft aan dit feit geen aandacht geschonken,
dan heeft hij alleen het recht om zichzelf, of de rechter te beklagen. Dit is echter niet het geval, want het kan
gebeuren, dat hij thans van de beklaagde zelf of op andere wijze in het bezit van de rekening is gekomen, of dat hij
door middel van andere stukken of getuigen, die hij om de een of andere reden op het ogenblik van het proces niet
heeft kunnen gebruiken, kan bewijzen, dat hij zijn zaak had kunnen winnen. Want onder deze omstandigheden
heeft iemand een vordering wegens diefstal of wegens bedrieglijke verandering van een verbintenis die te zijnen
gunste is aangegaan, alsmede een vordering wegens onrechtmatige schade, daar wij, ofschoon wij vroeger iets niet
hebben kunnen bewijzen om reden dat een verbintenis is geabstraheerd, en onze zaak hebben verloren, het nu toch
kunnen bewijzen door middel van andere documenten of getuigen, die wij in eerste instantie niet hebben kunnen
gebruiken.
244. Modestimis, Regels, Boek III.
Het staat vast, dat afschriften van stukken kunnen worden overgelegd zonder de handtekening van de partij, die ze
vertoont.
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245. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek I.
Men is van mening dat vrouwen uitgesloten zijn van het uitvoeren van bankzaken, omdat dit een beroep is dat aan
mannen toebehoort.
246. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Deze actie is niet toegestaan na het verstrijken van een jaar, noch tegen een erfgenaam, tenzij door een daad van
hemzelf; maar het is toegestaan aan een erfgenaam.

Tit. 14. Betreffende overeenkomsten
247. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
De rechtvaardigheid van dit Edict is natuurlijk, want wat is zo geschikt voor de goede trouw van de mensheid als
het nakomen van die dingen die partijen zijn overeengekomen?
248. De term pactum is afgeleid van pactio, en het woord pax heeft ook dezelfde oorsprong.
249. Een overeenkomst is de toestemming van twee of meer personen tot hetzelfde gevolg.
250. De term "conventio" is algemeen en heeft betrekking op alles waarmee personen die met elkaar transacties
verrichten, instemmen met het oog op het sluiten van een overeenkomst of het beslechten van een geschil; want
zoals men zegt dat partijen samenkomen die uit verschillende plaatsen samenkomen in één; zo is hetzelfde woord
ook van toepassing op hen die, vanuit verschillende gevoelens van de geest, het eens zijn over één ding; dat wil
zeggen, tot één mening komen. De term "conventio" is zo algemeen, zoals Pedius zeer juist zegt, dat er geen
contract en geen verbintenis is die er niet onder valt, of zij nu tot stand komt door de levering van het eigendom, of
mondeling; want zelfs een beding, dat mondeling wordt gemaakt, is nietig, wanneer er geen instemming is.
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251. De meeste overeenkomsten hebben namen die eigen zijn aan hen, zoals bijvoorbeeld verkoop, huur,
onderpand en beding.
252. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Labeo zegt dat een overeenkomst kan worden aangegaan door levering van eigendom, door een brief, of door een
bode. Zij kan ook worden gesloten tussen afwezige partijen, en men verstaat dat een overeenkomst kan worden
gesloten door stilzwijgende toestemming.
253. Indien ik dus mijn schuldenaar zijn verplichting nakom, wordt aangenomen, dat tussen ons is
overeengekomen, dat ik geen vordering op hem zal instellen; en het staat vast, dat hij, indien ik dat doe, zich kan
beroepen op een exceptie, gegrond op de overeenkomst.
254. Modestinus, Regels, Boek III.
Maar nadat een pand aan een schuldenaar is teruggegeven, is er geen sprake van dat de schuld kan worden geïnd,
als het geld niet was betaald; tenzij uitdrukkelijk wordt bewezen dat het tegendeel was bedoeld.
255. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Nogmaals, om de reden dat stilzwijgende overeenkomsten geldig zijn, is het vaststaand dat persoonlijke
bezittingen die in woningen worden gebracht, die verhuurd zijn, beschouwd moeten worden als verpand aan de
verhuurder; ook al is niets speciaal in die zin vermeld.
256. Volgens dit beginsel kan een persoon die stom is, een overeenkomst sluiten.
257. Een beding, gemaakt wegens een bruidsschat, is een ander bewijs hiervan, want niemand heeft vóór het
huwelijk het recht om de bruidsschat aan te klagen, net zo min als wanneer dit uitdrukkelijk was bepaald; en als
het huwelijk niet doorgaat, heeft het beding geen gevolg, wat ook de mening van Julianus is.
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258. Na te zijn geraadpleegd in een geval waarin was overeengekomen dat de hoofdsom niet kon worden opgeëist
zolang de rente werd betaald, en het beding onvoorwaardelijk was opgesteld, was het de mening van Julianus dat
de voorwaarde geïmpliceerd was door het beding, net alsof het daarin was uitgedrukt.
259. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Er zijn drie soorten overeenkomsten, waarvan sommige betrekking hebben op openbare zaken en andere op privéaangelegenheden. De verdragen die betrekking hebben op privé-aangelegenheden, zijn ofwel gebaseerd op
wetsbesluiten ofwel op het recht van de naties.
260. Een openbaar verdrag is een verdrag waarbij vrede wordt gesloten, wanneer twee militaire leiders daartoe
bepaalde dingen overeenkomen.
261. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Een overeenkomst die op een wet berust, is een overeenkomst die door een wet wordt bekrachtigd; en daarom
komt soms een handeling voort uit een overeenkomst, of wordt erdoor opgeheven; hetgeen zo vaak gebeurt als het
wordt ondersteund door een wet, of door een decreet van de Senaat.
262. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Sommige op het Volkenrecht gegronde overeenkomsten geven aanleiding tot handelingen, andere tot
uitzonderingen.
263. De overeenkomsten die aanleiding geven tot rechtsvorderingen worden niet bij hun eigen naam genoemd,
maar vallen onder de speciale benaming van overeenkomsten, zoals koop, verkoop, huur, partnerschap, lening,
deposito en andere soortgelijke bedingen.
264. Wanneer de zaak niet onder het hoofd van een of ander speciaal contract is geplaatst, dan bestaat er, zoals
Aristo zeer juist tegenover Celsus verklaarde, een verbintenis; zoals, bijvoorbeeld, ik gaf jou iets met de afspraak
dat jij mij iets anders zou geven; of ik gaf jou iets met de afspraak dat jij een of andere handeling zou verrichten,
en dit is sunallagma, d.w.z. een wederzijdse overeenkomst, en daaruit zal een burgerlijke verplichting voortkomen.
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Daarom ben ik van mening dat Julianus zeer terecht door Mauricianus is bekritiseerd om zijn beslissing in het
volgende geval: "Ik gaf u Stichus met de afspraak dat u Pamphilus zou manumiteren; u manumitteerde hem, maar
Stichus werd door een andere partij uitgezet." Julianus is van mening dat een actie in factum door de Praetor moet
worden toegekend; maar de eerstgenoemde zegt dat er een civiele actie bestaat voor een voorwerp dat onzeker is,
d.w.z. een in voorgeschreven termen, want er is een contract dat Aristo sunallagma noemt, en daarvan is de actie
afgeleid.
265. Wanneer iets beloofd wordt om het plegen van een misdrijf te voorkomen, ontstaat uit een dergelijke
overeenkomst geen verbintenis.
266. Maar wanneer er geen grond voor een overeenkomst is, staat vast dat er geen verplichting kan ontstaan;
daarom schept een loutere overeenkomst geen verplichting, maar wel een uitzondering.
267. Soms echter geeft zij aanleiding tot een rechtsgeding, zoals in bonafide rechtsvorderingen; want wij zijn
gewoon te zeggen, dat overeenkomsten, die gesloten zijn, begrepen zijn in bonafide rechtsvorderingen; maar dit
moet alleen in die zin worden verstaan, dat wanneer overeenkomsten volgen als onderdelen van een overeenkomst,
zij inbegrepen zijn, zodat zij de eiser het recht geven om te vorderen; maar indien zij achteraf worden toegevoegd,
worden zij niet geacht tot de overeenkomst te behoren, noch geven zij een recht om te vorderen; anders zou een
rechtsvordering uit de overeenkomst voortvloeien. Indien bijvoorbeeld na een echtscheiding wordt
overeengekomen, dat de bruidsschat niet aan het einde van de door de wet voorgeschreven tijd, maar dadelijk zal
worden teruggegeven, zal dit niet geldig zijn; anders zou er een vordering op grond van een overeenkomst zijn.
Marcellus zegt hetzelfde, en als tijdens een voogdijzaak wordt overeengekomen dat een hogere rente zal worden
betaald dan door de wet is vastgesteld, heeft dit geen effect, of er zou een vordering op grond van een
overeenkomst zijn; aangezien de afspraken in het contract de essentie ervan vormen; dat wil zeggen, ze zijn
gemaakt toen het contract werd gesloten. Ik ben mij ervan bewust dat Papinianus heeft gezegd dat, indien na een
verkoop een overeenkomst werd gesloten die geen deel uitmaakte van de overeenkomst, een vordering uit hoofde
van de verkoop niet kon worden ingesteld, op grond van deze zelfde regel, namelijk: "Geen enkele rechtsvordering
kan ontstaan uit een eenvoudig contract", hetgeen ook kan worden gezegd van alle rechtsvorderingen te goeder
trouw. De overeenkomst zal echter uitwerking hebben aan de zijde van de verweerder, om de reden dat
overeenkomsten die achteraf worden tussengekomen, gewoonlijk aanleiding geven tot excepties.
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268. In zodanige mate zijn latere overeenkomsten in dezelfde overeenkomst begrepen, dat vaststaat dat in
aankopen en andere bonafide gevallen waarin de exceptie niet is opgevolgd, de partij van de koop kan afzien. Als
dit in zijn geheel kan, waarom kan een deel ervan dan niet door een overeenkomst worden veranderd? Dit stelde
Pomponius in zijn Zesde Boek over het Edict. Aangezien dit het geval is, zal een overeenkomst toch gevolgen
hebben voor de eiser, zodat hij een vorderingsrecht heeft, wanneer geen verdere procedure is ondernomen; en,
volgens hetzelfde principe, als het hele contract kan worden vernietigd, waarom kan het dan niet worden gewijzigd
en als het ware in een nieuwe vorm verschijnen? Men kan zeggen, dat dit juist is gesteld, en daarom keur ik niet af,
wat Pomponius in zijn boek der "Lezingen" zegt, namelijk, dat men door een overeenkomst gedeeltelijk van een
koop kan afzien, zodat men een tweede maal een koop van het gedeelte kan doen. Wanneer echter de koper twee
erfgenamen nalaat, en de verkoper met een van hen overeenkomt van de koop af te zien, zegt Julianus dat de
overeenkomst geldig is, en dat de koop gedeeltelijk ontbonden is, omdat de andere erfgenaam door het sluiten van
een andere overeenkomst een uitzondering tegenover zijn mede-erfgenamen zou hebben kunnen verkrijgen. De
mening van Julianus en die van Pomponius staan dus zeer juist vast.
269. De Praetor zegt: "Ik zal de naleving eisen van overeenkomsten die niet met kwade opzet of in strijd met de
wetten, plebiscieten, decreten van de Senaat of edicten van de keizers zijn aangegaan, wanneer in geen van hen
bedrog blijkt."
270. Er zijn overeenkomsten die betrekking hebben op onroerende goederen, en andere die betrekking hebben op
persoonlijke goederen. De overeenkomsten die betrekking hebben op onroerend goed zijn die, waarbij ik in
algemene termen overeenkom, geen proces aan te spannen; die, welke betrekking hebben op persoonlijk eigendom
zijn die, waarbij ik overeenkom, een bepaalde persoon niet aan te klagen, bijvoorbeeld: "Ik zal Lucius Titius niet
aanklagen." Of een overeenkomst betrekking heeft op een goed of op een persoon, moet niet alleen uit de
bewoordingen worden opgemaakt, maar ook uit de bedoeling van de contracterende partijen; omdat in het
algemeen (zoals Pedius zegt) de naam van de persoon in het contract wordt opgenomen, niet om het persoonlijk te
maken, maar om te laten zien met wie het contract is gesloten.
271. De Praetor zegt dat een frauduleus uitgevoerde overeenkomst niet zal worden nageleefd. Fraude wordt
gepleegd door middel van list en bedrog; en, zoals Pedius zegt, een overeenkomst wordt frauduleus uitgevoerd
wanneer iets wordt gedaan, onder het voorwendsel dat iets anders is bedoeld, met het doel een ander te bedriegen.
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272. De Praetor zegt niets over contracten die gesloten zijn om te bedriegen; maar Labeo zegt terecht dat als hij dat
wel deed, het ofwel onrechtvaardig ofwel overbodig zou zijn; onrechtvaardig als, bijvoorbeeld, de schuldeiser die
zijn schuldenaar eenmaal te goeder trouw heeft vrijgelaten, later zou proberen die vrijlating ongedaan te maken;
overbodig als hij bedrogen was toen hij de vrijlating verleende, want bedrog valt onder misleiding.
273. Wanneer een contract in het begin bedrieglijk is gesloten, of wanneer naderhand een bedrieglijke handeling is
gepleegd, is er grond voor een uitzondering, volgens de woorden van het Edict: "En er is geen bedrog gepleegd".
274. Met betrekking tot wat gewoonlijk aan het einde van een overeenkomst wordt ingevoegd, namelijk: "Titius
vroeg, Maevius beloofde"; deze woorden worden niet alleen verstaan als deel uitmakend van de overeenkomst,
maar ook als deel uitmakend van het beding; en daarom ontstaat daaruit een vordering op een beding, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk bewezen wordt; om de reden dat dit gedaan werd, niet met de bedoeling om een beding te
maken, maar alleen om een overeenkomst aan te gaan.
275. Als ik overeenkom, dat een rechtsvordering niet zal worden ingesteld wegens een vonnis, of wegens het
verbranden van een huis, is een dergelijke overeenkomst geldig.
276. Als ik ermee instem, geen rechtsvordering in te stellen naar aanleiding van de "aankondiging van een nieuw
bouwwerk", dan zijn sommige autoriteiten van mening, dat de overeenkomst niet geldig is, omdat zij als het ware
het gezag van de Praetor aantast; maar Labeo maakt hier een onderscheid, omdat, bijvoorbeeld, wanneer het
nieuwe bouwwerk schade kan toebrengen aan particuliere eigendommen, de overeenkomst kan worden aangegaan;
maar wanneer het openbare eigendommen aantast, kan dit niet, hetgeen een zeer juist onderscheid is. Zo is het
geoorloofd een overeenkomst te sluiten met betrekking tot alle andere zaken waarop het edict van de Praetor
betrekking heeft en die privébezit betreffen, maar niet met betrekking tot zaken waarbij het gaat om schade aan
publiek bezit; want de wet staat zelfs toe dat een compromis wordt gesloten met betrekking tot een diefstal.
277. Wanneer iemand overeenkomt geen proces aan te spannen wegens een borgsom, is het contract geldig,
volgens Pomponius. Ook wanneer iemand overeenkomt: "alle risico's van een waarborgsom op zich te nemen",
dan is volgens Pomponius de overeenkomst geldig, en kan zij niet als strijdig met de wet terzijde worden gesteld.
278. In het algemeen geldt, dat wanneer een overeenkomst in strijd is met het gewoonterecht, men niet verplicht is
deze na te komen, noch kan men een erfenis hiervan afhankelijk maken; evenmin als wanneer een eed is afgelegd
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dat de partij niet zal procederen, de overeenkomst niet moet worden nagekomen, Marcellus verklaart hetzelfde in
het tweede boek van de Digest; en wanneer een beding is aangegaan met betrekking tot zaken die niet rechtmatig
tot voorwerp van een contract mogen worden gemaakt, moet het niet worden nagekomen, maar geheel worden
ontbonden.
279. Wanneer iemand, alvorens in een nalatenschap te treden, met de schuldeisers een overeenkomst aangaat om
hun minder te betalen dan verschuldigd is, dan is de overeenkomst geldig.
280. Wanneer een slaaf een overeenkomst sluit, voordat hij zijn vrijheid en erfdeel verkrijgt, zegt Vindius, dat het
contract van geen kracht is, omdat hij onder een voorwaarde tot erfgenaam is benoemd. Marcellus echter, in het
achtste boek van de Digest, is van mening dat als een directe erfgenaam en een slaaf die een noodzakelijke
erfgenaam is, beiden absoluut benoemd, een overeenkomst sluiten voordat zij zich met de nalatenschap bemoeien,
zij dat naar behoren doen, wat inderdaad juist is. Hij meent ook dat een buitenlandse erfgenaam, wanneer hij zich
op aanwijzing van schuldeisers in de nalatenschap begeeft, dit rechtmatig doet, en dat hij ook een vorderingsrecht
heeft. Maar als iemand (zoals we eerder hebben gezegd) een overeenkomst aangaat terwijl hij in slavernij is,
ontkent Marcellus dat zijn overeenkomst geldig is, omdat welke handeling iemand ook verricht terwijl hij in
slavernij is, deze hem gewoonlijk niet ten goede komt nadat hij zijn vrijheid heeft verkregen; wat moet worden
toegegeven met betrekking tot een uitzondering die is gebaseerd op een overeenkomst. Maar de vraag rijst of een
uitzondering die op bedrog berust, hem voordeel oplevert. Marcellus betwijfelde eerst of dit het geval was, maar in
soortgelijke gevallen geeft hij het toe; bijvoorbeeld wanneer de zoon van een familie, nadat hij tot erfgenaam is
benoemd, een overeenkomst sluit met de schuldeisers, maar na zijn emancipatie het landgoed betreedt; hij is van
mening dat hij gebruik kan maken van een uitzondering op grond van bedrog. Hij is dezelfde mening toegedaan
wanneer een zoon tijdens het leven van zijn vader een akkoord sluit met de schuldeisers van laatstgenoemde; in dit
geval zal een exceptie op grond van bedrog worden toegestaan. Tenslotte mag ook in het geval van slaven een
exceptie op grond van bedrog niet worden verworpen.
281. Thans echter kan een dergelijk akkoord slechts nadelig zijn voor de schuldeisers, wanneer zij bijeenkomen en
in onderlinge overeenstemming verklaren met welk deel van hun schulden zij zullen worden voldaan. Maar als zij
het niet eens worden, zal de tussenkomst van de Praetor nodig zijn, die in zijn beslissing de wil van de meerderheid
moet volgen.
282. Papinianus, Opinies, Boek X.
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Men heeft besloten dat, in het geval van schuldeisers, een meerderheid betrekking heeft op het bedrag van de
schuldenlast, en niet op het aantal personen. Als het aantal schuldeisers gelijk is aan het aantal schulden, dan moet
de meerderheid van de schuldeisers voorrang krijgen; als het aantal schuldeisers gelijk is, moet de Praetor de wil
volgen van hem die onder hen het hoogst in rang is; maar als aan beide kanten alles gelijk is, moet de Praetor de
meest humane mening kiezen, want dit kan worden opgemaakt uit het Rescript van de Goddelijke Marcus.
283. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer er meerdere schuldeisers zijn die één enkel vorderingsrecht hebben, worden zij geacht de positie van
slechts één persoon in te nemen; zoals bijvoorbeeld wanneer er meerdere schuldeisers zijn bij beding, of meerdere
bankiers wier verplichtingen tegelijkertijd zijn aangegaan, zij worden beschouwd als één, omdat er slechts één
schuld is. Wanneer verschillende voogden van een ondergeschikte, die schuldeiser is, een overeenkomst sluiten,
worden zij als één beschouwd, omdat zij dit namens één ondergeschikte hebben gedaan. En wanneer één voogd
een overeenkomst aangaat namens verscheidene voogden, die schuldeisers zijn van één schuld, staat vast, dat zij
als één persoon moeten worden beschouwd, omdat het moeilijk is, dat één man twee personen vertegenwoordigt;
want het is een leugenaar, die verschillende vorderingen heeft tegen een partij, die slechts één vordering heeft, niet
geoorloofd verscheidene personen te vertegenwoordigen.
284. Wij schatten het totale bedrag van de schuld wanneer verschillende bedragen verschuldigd zijn; zoals
bijvoorbeeld wanneer verschillende bedragen, die samen honderd aurei bedragen, verschuldigd zijn aan één man;
en een bedrag van vijftig aurei verschuldigd is aan een ander; want in dit geval moeten wij het bedrag in
aanmerking nemen dat uit verschillende bedragen bestaat, omdat zij, wanneer zij bij elkaar worden opgeteld, groter
zijn dan de enkele.
285. Bij de hoofdsom moeten wij ook de verschuldigde rente optellen.
286. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Het Rescript van de Goddelijke Marcus bepaalt dat alle schuldeisers bijeen moeten komen. Maar wat als
sommigen van hen afwezig zijn? Moeten degenen die afwezig zijn het voorbeeld volgen van degenen die aanwezig
zijn? Maar als het akkoord geldig is tegenover de afwezigen, rijst een belangrijke vraag, namelijk of dit akkoord de
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afwezige bevoorrechte schuldeisers zal weren. Ik herhaal dat, vóór de regel ingesteld door de Goddelijke Marcus,
de Goddelijke Pius in een Rescript verklaarde: "Dat ook de schatkist, in die gevallen waarin geen hypothecaire
zekerheid bestaat, evenals andere bevoorrechte schuldeisers, het voorbeeld van de anderen zullen volgen." Al deze
regels moeten in acht worden genomen met betrekking tot die schuldeisers die geen zekerheid hebben.
287. Wanneer het beding van een boete aan het contract is toegevoegd, rijst de vraag of een uitzondering op grond
van het contract van toepassing is, of dat een proces op grond van het beding moet worden aangespannen? De
mening van Sabinus, die de betere is, is dat hij die het beding heeft gemaakt, beide wegen kan bewandelen, zoals
hij wil; als hij echter gebruik maakt van de uitzondering op grond van het contract, zal het rechtvaardig zijn om het
beding op te heffen.
288. Wij zijn gewend te zeggen: "En dan zijn er mensen die geen gebruik kunnen maken van een uitzondering op
grond van een overeenkomst, maar wel van een uitzondering op grond van bedrog; dat was de mening van
Julianus, en werd door vele anderen onderschreven; bijvoorbeeld, als mijn zaakwaarnemer een overeenkomst zou
sluiten, zou ik het voordeel kunnen hebben van een uitzondering op grond van bedrog, welke mening wordt
gehuldigd door Trebatius, die denkt dat als een overeenkomst van mijn zaakwaarnemer mij kan schaden, zij ook in
mijn voordeel kan zijn.
289. Paulus, Over het Edict, Boek III. Om de reden dat hij betaald kan worden.
290. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Want het staat vast dat het voor mij een bron van schade zal zijn, of ik hem opdracht heb gegeven tot het sluiten
van een contract, of dat hij mijn algemene agent was; zoals Puteolanus stelt in het Eerste Boek over Assessoren,
aangezien besloten is dat hij ook een gerechtelijke procedure kan aanspannen.
291. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Maar als de gemachtigde alleen is aangesteld om een rechtsvordering in te stellen, schaadt een door hem gesloten
overeenkomst zijn principaal niet, om de reden dat hij geen betaling kan ontvangen.
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292. Wanneer echter de gemachtigde is aangesteld voor de verrichting van zaken waarin hij zelf belang heeft,
wordt hij geacht de plaats van een lastgever in te nemen, en dus moet elke met hem gesloten overeenkomst worden
nageleefd.
293. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Bovendien is een overeenkomst die door het hoofd van een vennootschap is gesloten, zowel voor als tegen haar
geldig.
294. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Een overeenkomst gemaakt door een voogd namens zijn voogd is geldig, zoals wordt verklaard door Julianus.
295. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Wanneer een overeenkomst is gesloten met de koper van een goed, en de verkoper van dat goed een
rechtsvordering instelt, is een exceptie op grond van bedrog een beletsel voor zijn optreden; want volgens een
Rescript van de Goddelijke Pius moeten billijke vorderingen worden toegekend aan de koper van een goed, en het
is niet meer dan billijk dat een schuldenaar van het goed gebruik kan maken van een exceptie op grond van bedrog,
tegenover de verkoper.
296. Wanneer een overeenkomst is gesloten tussen de eigenaar van het verkochte goed en de koper daarvan,
bijvoorbeeld, dat een gekochte slaaf moet worden teruggegeven aan degene die hem als eigenaar heeft verkocht;
indien hij een vordering instelt tot betaling van de prijs, zal hij worden verhinderd door een exceptie op grond van
bedrog.
297. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Als ik u tien aurei geef en met u overeenkom dat u mij twintig verschuldigd zult zijn, ontstaat er geen verplichting
voor meer dan tien, want er kan geen contract worden gesloten voor een groter bedrag dan is gegeven.
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298. Er zijn bepaalde vorderingsrechten, die van rechtswege uit een contract vervallen, zoals bijvoorbeeld een
vordering wegens letsel, of een vordering wegens diefstal.
299. Een vorderingsrecht, gebaseerd op een overeenkomst, ontstaat in het geval van een verpanding, volgens het
Praetoriaanse recht; het wordt echter door een uitzondering teniet gedaan, wanneer men overeenkomt niet te zullen
procederen.
300. 300. Wanneer iemand overeenkomt, dat geen proces tegen hemzelf, maar tegen zijn erfgenaam zal worden
aangespannen, zal een door de erfgenaam ingediend exceptie hem niet baten.
301. Als ik zou overeenkomen dat er geen proces tegen mij, of tegen Titius zal worden aangespannen, zal dit Titius
geen voordeel opleveren, zelfs als hij erfgenaam zou worden, omdat dit later niet kan worden bevestigd. Julianus
stelde deze regel vast in het geval van een vader die een overeenkomst sloot dat er geen proces tegen hem of zijn
dochter zou worden aangespannen, wanneer de dochter later erfgenaam van haar vader werd.
302. Wanneer een overeenkomst is aangegaan met de verkoper met betrekking tot het eigendom, kan deze worden
ingeroepen door de koper, volgens de mening van verschillende autoriteiten, en Pomponius verklaart dat wij
gebruik maken van deze regel; maar, volgens Sabinus, wanneer de overeenkomst persoonlijk is, kan deze ook
worden ingeroepen tegen de koper. Hij meent, dat dit ook de wet is, wanneer een erfopvolging door schenking
ontstaat.
303. Wanneer de onwettige bezitter van de nalatenschap van een ander een overeenkomst aangaat, zijn velen van
mening dat de overeenkomst noch de erfgenaam ten goede komt, noch hem benadeelt, als hij de nalatenschap zou
terugkrijgen.
304. Als een zoon of een slaaf een overeenkomst aangaat, dat geen vordering tegen de vader of de meester zal
worden ingesteld.
305. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
(Of de overeenkomst nu is gemaakt met verwijzing naar een eerder contract met de partijen zelf, of met de vader
of meester).
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306. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Zij hebben recht op een uitzondering. Dezelfde regel geldt voor hen die te goeder trouw in slavernij worden
gehouden.
307. Nogmaals, als de zoon van een familie een overeenkomst sluit dat er geen proces tegen hem zal worden
aangespannen, zal het in zijn voordeel zijn en ook in dat van zijn vader, als deze laatste wordt aangesproken voor
het peculium van de zoon.
308. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Of voor enig voordeel verkregen door een verbintenis aangegaan door zijn zoon, of wanneer hij wordt
aangesproken als verdediger van zijn zoon, als hij daaraan de voorkeur zou geven.
309. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Het kan ook worden ingeroepen door de erfgenaam van de vader tijdens het leven van zijn zoon, maar na de dood
van de zoon kan dit niet worden gedaan door de vader of zijn erfgenaam, omdat de overeenkomst een persoonlijke
overeenkomst is.
310. Wanneer een dienstknecht een overeenkomst aangaat, dat hij niet zal worden aangesproken, is de
overeenkomst waardeloos. Laten we eens kijken of een uitzondering op grond van bedrog kan worden ingeroepen.
Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een goed, kan een exceptie op grond van de overeenkomst zelf
worden ingeroepen door de meester en zijn erfgenaam, maar wanneer de overeenkomst persoonlijk is, kan alleen
de exceptie op grond van bedrog worden ingeroepen.
311. Door het maken van een overeenkomst kunnen wij geen voordeel behalen voor hen die onder onze controle
staan; maar het zal ons een voordeel opleveren als wij een overeenkomst in hun naam maken, zoals Proculus stelt.
En deze leer is juist als dit de afspraak was op het moment dat het contract werd gesloten; maar als ik ermee instem
dat u Titius niet zult aanklagen, en u begint een proces tegen mij in zijn naam, dan is een uitzondering op grond
van contract niet toegestaan; want wat geen voordeel is voor Titius zelf, zal van geen voordeel zijn voor zijn
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verdediger. Julianus verklaarde ook, dat wanneer een vader overeenkwam, dat noch tegen hem, noch tegen zijn
zoon een proces zou worden aangespannen, de betere mening is, dat de uitzondering op grond van overeenkomst
niet door de zoon van de familie kan worden ingeroepen, maar alleen een op grond van bedrog.
312. De zoon van een familie kan een overeenkomst sluiten om geen proces aan te spannen voor een bruidsschat
wanneer hij zijn eigen meester wordt.
313. De zoon van een familie kan ook wettig een overeenkomst sluiten betreffende een legaat dat hem onder enige
voorwaarde is nagelaten.
314. Wanneer er verschillende personen zijn die het recht hebben een gehele som geld te innen, of die
medeschuldenaren zijn voor dezelfde som, rijst de vraag in hoeverre een uitzondering op grond van overeenkomst
kan worden ingeroepen door de een voor, en tegen de anderen? Een overeenkomst, gesloten met betrekking tot het
eigendom, zal ten goede komen aan hen, die van deze verplichting zijn ontslagen, wanneer hij, die de
overeenkomst aanging, daarbij belang had; en daarom zal een overeenkomst van de schuldenaar een voordeel zijn
voor de borgen.
315. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Tenzij het de bedoeling van de partijen was dat geen proces zou worden aangespannen tegen de opdrachtgever,
maar dat het zou kunnen worden aangespannen tegen de borg; in dit geval kan de borg zich niet beroepen op een
uitzondering.
316. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Een overeenkomst door de borg zou van geen voordeel zijn voor de principaal, omdat de borg er geen belang bij
heeft dat het geld niet wordt geïnd van de schuldenaar; noch zou het van enig voordeel zijn voor de medeborgen,
noch zal een overeenkomst die met een ander wordt gemaakt, wat zijn belang ook moge zijn; want hij kan dit
alleen doen wanneer hem een uitzondering wordt toegestaan en het voordeel hoofdzakelijk toekomt aan degene
met wie de overeenkomst is gemaakt, zoals in het geval van een hoofdbeloftegever samen met degenen die voor
zijn rekening zijn gebonden.
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317. Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Wanneer een borg zich heeft verbonden in een zaak waarin hij belanghebbende was, moet hij in dit geval worden
beschouwd als een hoofdschuldenaar; en wanneer met hem een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze geacht te
zijn gesloten met de hoofdschuldenaar.
318. Dezelfde, Over het Edict, Boek III.
Dezelfde regel geldt wanneer twee hoofdschuldenaars, of twee bankiers die partners zijn, zich verbinden.
319. Labeo zegt dat een persoonlijke overeenkomst geen betrekking heeft op een derde, noch in feite op een
erfgenaam.
320. Maar hoewel de overeenkomst van een borg geen voordeel oplevert voor de hoofdschuldenaar, zegt Julianus
dat deze laatste zich niettemin in het algemeen kan beroepen op een uitzondering op grond van bedrog.
321. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Dat wil zeggen, men had begrepen dat geen proces kon worden aangespannen tegen de hoofdschuldenaar.
Dezelfde regel geldt voor medeschuldenaren.
322. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Wanneer een van twee bankiers, die partners zijn, een overeenkomst sluit met een schuldenaar, kan dan een
exceptie worden ingeroepen tegen de ander? Neratius, Atilicinus en Proculus zijn van mening dat dit niet het geval
is, als de overeenkomst met betrekking tot het eigendom door één van hen is gesloten; want het is alleen zo
geregeld dat de ander voor de gehele schuld kan opkomen. Labeo is dezelfde mening toegedaan, omdat, hoewel
een van hen betaling kan ontvangen, hij de verbintenis niet kan veranderen; en dus kan de betaling van wat zij
hebben geleend, op de juiste wijze worden gedaan aan degenen die onder onze controle staan, maar de verbintenis
kan niet worden veranderd; en dit is juist. Dezelfde regel geldt voor twee schuldeisers onder een beding.
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323. Wanneer met een hoofdschuldenaar een informele overeenkomst is gesloten, waarbij hem tijd is gegund,
zullen noch schuldenaar noch borg het voordeel van een verdere tijd hebben. Indien de schuldenaar, zonder
zichzelf te bevrijden, een overeenkomst sluit dat zijn borg niet zal worden aangesproken, zijn sommige autoriteiten
van mening dat dit de borg geen voordeel oplevert, ook al had de principaal er belang bij; om de reden dat voor
hem dezelfde uitzondering moet gelden als voor de principaal. Ik heb geoordeeld dat de borg recht heeft op het
voordeel van een uitzondering, want dit zou niet het geval zijn wanneer een recht werd verkregen door een vrije
persoon, maar veeleer een geval waarin wij hebben voorzien in de partij zelf die de overeenkomst is aangegaan,
welke regel thans in gebruik is.
324. Nadat is overeengekomen, dat geen proces zal worden aangespannen, en daarna wordt overeengekomen, dat
dit wel kan geschieden, wordt de eerste overeenkomst door de laatste vernietigd; niet inderdaad van rechtswege,
zoals het ene beding door het andere wordt vernietigd, wanneer dit de bedoeling van partijen is, omdat de wet de
bedingen regelt, en bij overeenkomsten alles van de feiten afhangt; daarom wordt een exceptie door een replicatie
weerlegd. Volgens hetzelfde principe komt het voor dat de eerste overeenkomst de zekerheden niet bevrijdt. Maar
wanneer de eerste overeenkomst van dien aard was, dat daardoor het recht op een vordering teniet ging, zoals
bijvoorbeeld in een geval van letsel, kan na het maken van de overeenkomst niet meer een vordering worden
ingesteld, omdat het eerste recht op een vordering verloren was gegaan, en een later gemaakte overeenkomst geen
effect heeft om een recht op een vordering te verlenen, en een vordering wegens letsel niet kan worden gebaseerd
op een overeenkomst, maar alleen op beledigend gedrag. Wij zeggen, dat dezelfde regel geldt in het geval van
overeenkomsten te goeder trouw, wanneer de overeenkomst de gehele verbintenis teniet doet, zoals bijvoorbeeld in
het geval van een koop; want de vroegere verbintenis herleeft niet door een nieuwe overeenkomst, maar zij zou er
een voordeel bij zijn. Maar wanneer niet de gehele overeenkomst is opgezegd, maar iets daarvan is uitgesloten,
werkt de tweede overeenkomst als een vernieuwing van de eerste. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een
vordering wegens bruidsschat, wanneer een vrouw een overeenkomst sluit dat haar bruidsschat onverwijld aan
haar zal worden teruggegeven, en daarna een overeenkomst sluit dat die bruidsschat aan haar zal worden
teruggegeven op het tijdstip dat de wet haar toestaat; In dit geval zal de bruidsschat aan haar terugkeren in
overeenstemming met de wet, noch kan worden gesteld dat de toestand van de bruidsschat slechter wordt door de
overeenkomst; want zo vaak als het vorderingsrecht voor een bruidsschat de toestand hervat waarmee de Wet van
de Natuur het heeft belegd, wordt de toestand van de bruidsschat niet slechter, maar wordt hersteld in zijn
oorspronkelijke vorm. Deze mening was ook Scaevola toegedaan.
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325. Het kan niet bij overeenkomst worden bepaald, dat een persoon niet aansprakelijk zal zijn wegens kwade
trouw; want hoewel een partij kan overeenkomen geen vordering in te stellen wegens een borgsom, lijkt hij door
de bewoordingen van de overeenkomst overeen te komen geen vordering in te stellen op grond van bedrog, en een
dergelijke overeenkomst kan worden ingeroepen.
326. Overeenkomsten die immorele bepalingen bevatten, moeten niet worden nageleefd; zoals, bijvoorbeeld,
wanneer ik overeenkom u niet aan te klagen wegens diefstal of verwonding, indien u die begaat; want het is juist
dat de vrees voor bestraffing van diefstal of verwonding moet bestaan. Maar nadat deze overtredingen zijn begaan,
kunnen wij een overeenkomst sluiten. Zo kan ik ook niet afspreken dat ik geen interdict zal vragen voor
geweldpleging, voor zover dit het belang van het publiek raakt. En, in het algemeen, wanneer de overeenkomst
verder reikt dan het belang van individuen, moet zij niet worden nageleefd. En bovenal moet men bedenken dat
een overeenkomst die is gesloten met betrekking tot een zaak of een persoon, een andere zaak of een andere
persoon niet mag schaden.
327. Wanneer gij mij tien aurei schuldig zijt en ik u voor twintig aurei niet zal aanklagen, dan staat vast, dat gij tot
het bedrag van tien aurei recht hebt op een exceptie op grond van overeenkomst of op grond van bedrog.
Nogmaals, als u mij twintig aurei schuldig bent, en ik overeenkom u slechts voor tien aan te klagen, dan zal het
resultaat zijn dat, als u mij een exceptie tegenwerpt, ik van u slechts de betaling van de resterende tien kan eisen.
328. Maar wanneer ik, nadat ik tien aurei of Stichus heb bedongen, met u een overeenkomst sluit voor tien, en
vervolgens een rechtszaak aanspan voor Stichus of de tien aurei, zal, als een exceptie wordt ingeroepen op grond
van een overeenkomst, het recht van vordering absoluut tenietgaan; want zoals de gehele verplichting zal worden
nagekomen door betaling, of door een rechtszaak, of door een huur van een van de twee dingen; zo wordt, wanneer
een overeenkomst wordt gesloten om een zaak niet aan te spannen, de gehele verplichting weggenomen. Maar
wanneer tussen ons is overeengekomen, dat tien aurei niet aan mij zullen worden gegeven, maar Stichus wel, dan
kan ik rechtsgeldig Stichus aanklagen, en kan geen exceptie tegen mij worden opgeworpen. Dezelfde regel is van
toepassing wanneer is overeengekomen om Stichus niet aan te klagen.
329. Maar waar gij mij in algemene termen een slaaf schuldig zijt, en ik overeenkom Stichus niet aan te klagen,
kan een exceptie op grond van overeenkomst tegen mij worden aangevoerd, als ik Stichus aanklaag; maar als ik
een andere slaaf aanklaag, handel ik naar behoren.
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330. Als ik een overeenkomst sluit, dat ik een goed niet zal aanklagen, en als erfgenaam bepaalde goederen
aanklaag, kan een exceptie op grond van overeenkomst tegen mij worden ingeroepen met betrekking tot hetgeen is
overeengekomen; alsof de overeenkomst luidde, dat ik een stuk land niet zou aanklagen, en ik het vruchtgebruik
daarvan zou aanklagen; of, als ik heb afgesproken een schip of een gebouw niet aan te klagen, ik bepaalde delen
daarvan aanklaag, nadat zij zijn gesloopt; tenzij er een uitdrukkelijke overeenkomst is die het tegendeel behelst.
331. Wanneer een vrijgave niet geldig is, wordt deze geacht stilzwijgend te zijn overeengekomen, dat er geen
rechtszaak zal worden aangespannen.
332. Een slaaf kan geen overeenkomst sluiten ten behoeve van de erfgenaam die op het punt staat in de
nalatenschap te treden, omdat deze laatste nog niet zijn meester is; maar indien de overeenkomst is gesloten met
betrekking tot eigendom, kan dit door de erfgenaam worden verkregen.
333. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Overeenkomsten die in strijd met het burgerlijk recht zijn gesloten, worden niet als geldig beschouwd; zoals
bijvoorbeeld wanneer een voogd zonder toestemming van zijn voogd een overeenkomst sluit om zijn schuldenaar
niet aan te klagen, of dat hij binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld binnen vijf jaar) geen aanklacht zal indienen,
omdat hij zonder toestemming van zijn voogd niet rechtsgeldig betaling kan ontvangen. Indien daarentegen een
voogd een overeenkomst sluit, dat hij niet zal worden vervolgd voor hetgeen hij schuldig is, wordt de
overeenkomst geldig geacht, want het is hem toegestaan zijn toestand te verbeteren zonder toestemming van zijn
voogd.
334. Wanneer de curator van een krankzinnige of een verkwister overeenkomt, dat tegen hem geen proces zal
worden aangespannen, is het volkomen juist, dat zulk een overeenkomst van de curator gestand wordt gedaan,
maar niet in het tegenovergestelde geval.
335. Wanneer een zoon of een slaaf een overeenkomst sluit, dat hij zelf geen rechtsvordering zal instellen, is de
overeenkomst nietig. Maar als de overeenkomst is gesloten met betrekking tot een goed, dat wil zeggen dat er geen
rechtsvordering zal worden ingesteld voor het geld, moet zij geldig worden geacht tegenover de vader of de
meester, als de zoon of de slaaf het onbeperkte beheer heeft over zijn eigen peculium; en het goed waarover de
overeenkomst is gesloten, is zijn peculium. Dit is echter niet helemaal raadzaam, want aangezien het waar is, zoals
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Julianus stelt, dat hij die het beheer over zijn peculium heeft gekregen, nog steeds niet het recht heeft erover te
beschikken, volgt hieruit dat als de overeenkomst is gesloten om het geld niet te vorderen met het doel het weg te
geven, de overeenkomst niet in stand mag blijven; maar als hij als tegenprestatie voor het sluiten van de
overeenkomst iets verkrijgt dat niet minder of zelfs meer waard is dan hij geeft, moet de overeenkomst als geldig
worden beschouwd.
336. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Maar als hij het geld van zijn meester uitleent, zegt Celsus dat wat hij bij het uitlenen is overeengekomen, geldig
is.
337. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Laten we met betrekking tot de zoon van een familie overwegen of de overeenkomst geldig is als hij ermee instemt
geen rechtszaak aan te spannen, want soms heeft de vader van een familie een vorderingsrecht, bijvoorbeeld
wegens letsel; als een vader echter een vorderingsrecht heeft wegens een letsel dat zijn zoon is aangedaan, is er
geen twijfel over dat als hij een rechtszaak wil aanspannen, hij niet zal worden tegengehouden door de
overeenkomst van zijn zoon.
338. Wanneer een man met een slaaf geld heeft afgesproken dat Titius hem verschuldigd was, en een rechtszaak
tegen Titius aanspant, rijst de vraag of hij kan en moet worden uitgesloten door een exceptie op grond van een
contract? Julianus meent dat hij moet worden uitgesloten wanneer de contractant een vorderingsrecht heeft tegen
de meester van de slaaf voor zijn peculium, dat wil zeggen wanneer de slaaf een goede reden heeft om tussenbeide
te komen, omdat hij bijvoorbeeld hetzelfde bedrag aan Titius verschuldigd was. Maar wanneer de slaaf als borg
tussenbeide komt, wordt hem op deze grond geen vorderingsrecht toegekend voor zijn peculium; evenmin mag de
schuldeiser verhinderd worden een vordering in te stellen tegen Titius. Evenmin mag hem dit belet worden, indien
hij meent, dat de slaaf een vrije man is.
339. Als ik met u onder een voorwaarde een bedrag afspreek dat Titius mij absoluut verschuldigd is, en de
voorwaarde wordt niet vervuld, en ik klaag Titius aan, kan en moet ik dan worden verhinderd door een exceptie op
grond van een contract? De betere mening is dat een exceptie niet kan worden ingeroepen.
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340. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Het is te allen tijde toegestaan om een contract te sluiten dat in strijd is met het Edict van de aediles, of dit nu
gebeurt op het moment van de verkoop, of daarna.
341. Paulus, Over Plautius, Boek V.
Waar staat dat, wanneer een overeenkomst is gesloten met de hoofdschuldenaar dat er geen rechtszaak tegen hem
zal worden aangespannen, de borg ook recht heeft op een uitzondering; en dit is ingesteld ten voordele van de
schuldenaar, om te voorkomen dat er een rechtszaak over mandaat tegen hem wordt aangespannen. Indien dus
geen vordering in rechte kan worden ingesteld, bijvoorbeeld omdat de partij borg is geworden met de bedoeling de
schuld te schenken, moet worden geoordeeld dat de borg geen recht op exceptie heeft.
342. Celsus, Digest, Boek I.
Een grootvader beloofde een bruidsschat ten behoeve van zijn kleindochter door zijn zoon, en kwam overeen dat
een rechtsvordering voor de bruidsschat niet zou worden ingesteld, noch tegen hemzelf noch tegen zijn zoon. Als
dan een vordering voor de bruidsschat wordt ingesteld tegen een partij die mede-erfgenaam van de zoon is, kan
eerstgenoemde hem niet beschermen door een exceptie op grond van overeenkomst in te roepen; de zoon echter
kan er zeer goed gebruik van maken, omdat een partij het beste belang van zijn erfgenaam mag raadplegen, en er
niets in de weg staat dat hij voor een van zijn erfgenamen zorgt, als die erfgenaam wordt, en niet het belang van de
anderen raadpleegt.
343. Modestinus, Regels, Boek V.
Julianus is van mening dat men geen afstand kan doen van het recht van agnatie, net zo min als iemand kan zeggen
dat hij geen erfgenaam wenst te zijn.
344. Dezelfde, Meningen, Boek II.
Twee broers, Titius en Maevius, en een zuster Seia, verdeelden een landgoed onder elkaar, dat zij
gemeenschappelijk bezaten, en maakten een akte op waarin zij verklaarden dat zij het landgoed van hun moeder
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verdeelden, en beweerden dat er geen gemeenschappelijk bezit van hen overbleef. Naderhand vernamen echter
twee van hen, namelijk Maevius en Seia, die afwezig waren ten tijde van het overlijden van hun moeder, dat een
som geld in goud door hun broer was onttrokken, van welke som geen melding was gemaakt in de akte van
verdeling. Ik zou willen weten of na het sluiten van de akte van verdeling een vordering tot terugvordering van het
onttrokken geld zou kunnen worden ingesteld ten gunste van de broer en de zuster tegen de andere broer?
Modestinus antwoordde dat als, toen zij een proces aanspanden voor een deel van het geld dat door Titius zou zijn
onttrokken, een exceptie tegen hen werd ingebracht op grond van een algemeen contract, terwijl zij onwetend
instemden met het bedrog dat door Titius was gepleegd, zij zich konden beroepen op een replicatie op grond van
bedrog.
345. Proculus, Epistels, Boek V.
Als u land van mij in bezit hebt en ik met u overeenkom dat u het aan Attius zult afstaan en ik een proces aanspan
om het van u terug te krijgen, kan een uitzondering op grond van een overeenkomst mij niet tegenhouden, tenzij u
het al hebt afgestaan of de overeenkomst tussen ons in uw voordeel is gesloten en het niet uw schuld is dat u het
niet hebt afgestaan.
346. Papirius Justus, Over Keizerlijke Constituties, Boek II.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript: "Dat een schuldenaar aan de Republiek niet door de
curator van betaling kon worden ontheven, en dat de aan het volk van Philippi verleende ontheffing moest worden
herroepen."
347. Papinianus, Vragen, Boek II.
Het publiek recht kan niet worden veranderd door de contracten van particulieren.
348. Dezelfde, Vragen, Boek V.
De Ouden stelden vast, dat wanneer een overeenkomst onduidelijk of dubbelzinnig was, deze in het nadeel van een
verkoper en een verhuurder moest worden uitgelegd, omdat het in hun macht lag om de voorwaarden van het
contract duidelijker te formuleren.
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349. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Een overeenkomst luidde als volgt: "Ik erken, dat gij niet gebonden zijt", is niet beperkt tot de persoon, maar,
aangezien het algemeen is, zal het gelden voor erfgenamen zowel als procespartijen.
350. Wanneer een verschenen partij een overeenkomst heeft gesloten, dat hij binnen een bepaalde termijn aan het
vonnis zal voldoen, indien de som die hij bij wijze van compromis heeft toegezegd te betalen, niet binnen die
termijn is betaald; zal de rechter in hoger beroep, zonder verwijzing naar het hoofdpunt van het geding, dit als een
wettige overeenkomst beschouwen, net alsof de partij zijn aansprakelijkheid had erkend.
351. Na de verdeling van een nalatenschap en van haar schulden, wanneer de verschillende schuldeisers van de
afzonderlijke mede-erfgenamen rente hebben aanvaard voor het gehele bedrag van de schuld, zonder enige
overdracht van schulden, zoals was overeengekomen; het recht van vordering dat de schuldeisers bezitten tegen
iedere erfgenaam voor zijn respectieve aandeel zal niet worden aangetast, tenzij de erfgenamen niet aanbieden de
gehele schuld aan hen te betalen, in overeenstemming met de voorwaarden van de schikking.
352. Een vader die aan zijn dochter een bruidsschat heeft beloofd en is overeengekomen: "Dat, indien zij na hem
mocht sterven zonder kinderen na te laten, een gedeelte van de bruidsschat zal toebehoren aan haar broer, die haar
erfgenaam zal zijn". Indien haar vader later kinderen zal hebben, en hen bij zijn testament tot erfgenamen zal
maken, zal deze overeenkomst aanleiding geven tot een exceptie op grond van bedrog, daar tussen de
contracterende partijen was overeengekomen, dat in de erfgenaam moest worden voorzien; en, op dat tijdstip, toen
de vader geen kinderen had, bleek hij zijn laatste wensen ten gunste van de broer uit te spreken.
353. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
"Als u mij een deel van uw schuld voor een bepaalde tijd betaalt, zal ik u voor het overige kwijting verlenen en u
van uw aansprakelijkheid ontheffen." Hoewel onder deze omstandigheden geen recht van actie bestaat, is het
niettemin vaststaand, dat de schuldenaar recht heeft op een uitzondering.
354. Dezelfde, Opinies, Boek XVII.
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Tussen een schuldenaar en een schuldeiser werd overeengekomen, "dat de schuldeiser niet de last van de betaling
van de belasting op bezwaard land op zich zou nemen, maar dat de noodzaak van betaling op de schuldenaar zou
worden gelegd". Ik heb geantwoord dat een dergelijke overeenkomst niet mag worden nageleefd, voor zover het de
schatkist betreft, want het is niet toelaatbaar dat een rechtsregel die de schatkist betreft, omver wordt geworpen in
het belang van particulieren.
355. Paulus, Vragen, Boek V.
Bij verkoop weten we welke handelingen de schuldenaar moet verrichten enerzijds, en wat de koper moet doen
anderzijds; maar als er afwijkende bepalingen in het contract zijn opgenomen, moeten die in acht worden
genomen.
356. Scaevola, Adviezen, Boek V.
Toen een minderjarige op het punt stond de nalatenschap van zijn vader te verwerpen, sloot zijn voogd een
overeenkomst met verschillende schuldeisers van de nalatenschap dat zij een bepaald deel van hun schuld zouden
aanvaarden. De curatoren van de minderjarige sloten hetzelfde compromis met andere schuldeisers; en ik vraag of
de voogd, die zelf een schuldeiser van de vader was, het recht had om hetzelfde deel van de schuld te behouden? Ik
heb geantwoord dat de voogd, die de andere schuldeisers ertoe had gebracht een percentage van het verschuldigde
te aanvaarden, zelf genoegen moest nemen met een vergelijkbaar bedrag.
357. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Een overeenkomst tot verdeling, die niet is gesloten door levering of beding, zijnde een gewone overeenkomst
zonder tegenprestatie, geeft geen recht op een vordering.
358. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Een overeenkomst tussen een erfgenaam en een legataris, waarbij de laatste ermee instemt geen zekerheid van de
eerste te nemen, is geldig bevonden; aangezien een grondwet van de Goddelijke Marcus, opgetekend in de
Semestria, bepaalt dat de wil van de overledene in deze en in andere zaken in acht moet worden genomen; en de
vrijgave van de zekerheid aan de erfgenaam door de legataris op grond van een overeenkomst kan niet worden
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herroepen als hij van gedachten verandert; aangezien het volkomen geoorloofd is voor een man om zijn macht om
zijn wettelijke recht uit te oefenen, of zijn hoop op toekomstige betaling, ten kwade te veranderen.
359. Scaevola, Digest, Boek I.
De koper van een stuk land verbond zich tot de betaling van twintig aurei, en stemde daarmee in bij beding; en
daarna ging de verkoper een verbintenis aan dat hij genoegen zou nemen met dertien, en betaling van dat bedrag
binnen een bepaalde tijd zou accepteren. Nadat de schuldenaar tot betaling van dit laatste bedrag was
aangesproken, stemde hij ermee in dat, indien het niet binnen een andere bepaalde termijn werd betaald, het van
hem kon worden geïnd overeenkomstig de eerst aangegane obligatie. De vraag rees of de gehele schuld niet op
grond van de eerste verbintenis kon worden geïnd, aangezien de schuldenaar de voorwaarden van de latere
overeenkomst niet had nageleefd. Ik antwoordde dat dit mogelijk was, in overeenstemming met hetgeen was
verklaard.
360. Lucius Titius had een verwarde rekening met Gaius Seius, een geldmakelaar, om de reden dat hij hem
verschillende bedragen had ontvangen en betaald. Uiteindelijk was Seius hem geld schuldig, en Lucius Titius
ontving een brief van hem met de volgende woorden: "Volgens de rekening van de makelaar die u tot op heden bij
mij hebt, blijft er als resultaat van vele transacties de som van driehonderd zesentachtig aurei, en de rente daarover,
in mijn handen. Ik zal u het bedrag dat u zonder overeenkomst in mijn handen hebt, teruggeven. Als een door u
uitgegeven, dat wil zeggen geschreven, instrument om welke reden dan ook in mijn handen blijft, ongeacht het
bedrag dat erin staat, zal het als nietig en geannuleerd worden beschouwd". De vraag rees, of, aangezien Lucius
Titius Seius, de makelaar, had opgedragen zijn beschermheer driehonderd aurei te betalen, voordat deze brief was
geschreven, volgens de bewoordingen van de brief, waarin alle verbintenissen met betrekking tot welk contract
dan ook als nietig en geannuleerd moesten worden beschouwd, was bepaald dat noch Seius noch zijn zonen op
deze grond konden worden aangesproken? Ik antwoordde, dat indien de rekening alleen de ontvangsten en
betalingen omvatte, de andere verplichtingen in dezelfde toestand bleven.
361. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek V.
Het is duidelijk dat elke overeenkomst die gemaakt wordt op het moment van de levering van eigendom geldig is.
362. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
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Wanneer iemand geld leent, en overeenkomt dat hij de schuldenaar alleen zal aanklagen voor het bedrag dat hij
kan betalen, is zo'n contract dan geldig? De betere mening is dat dit contract geldig is, want er is niets ongepasts
aan als iemand ermee instemt te worden aangesproken voor een bedrag dat zijn middelen toelaten.
363. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Ik denk niet dat het ontoelaatbaar is om in een contract van borgstelling, huur, en andere van dezelfde beschrijving,
een overeenkomst van deze aard op te nemen, namelijk: "U mag mijn slaaf niet tot een dief maken"; dat wil
zeggen, u mag hem niet aanzetten om een dief of een voortvluchtige te worden, noch mag u hem zodanig
verwaarlozen dat hij diefstal zal plegen; want zoals er een vordering zal zijn wegens het bederven van een slaaf, zo
zal deze overeenkomst, die betrekking heeft op het voorkomen van het bederven van slaven, standhouden.
364. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVI.
Indien gij meent, dat gij uit hoofde van een erfenis verplicht zijt met uw schuldenaar overeen te komen, dat gij hem
niet zult aanklagen, dan is uw schuldenaar niet van rechtswege bevrijd, noch kan hij uw aanklacht door middel van
een exceptie op grond van een overeenkomst tegenhouden, zoals Celsus in het Twintigste Boek heeft verklaard.
365. Hij zei ook op dezelfde plaats: "Als u ten onrechte denkt dat u verplicht bent een erfenis aan Titius te betalen,
en u uw schuldenaar opdraagt het aan hem te betalen, en deze laatste, die tegelijkertijd zijn schuldenaar is, een
overeenkomst met Titius sluit om hem niet aan te klagen; zal dit uw recht van vordering tegen uw schuldenaar niet
tenietdoen, noch het zijne tegen zijn schuldenaar."
366. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Een brief, waarbij een partij zich verbond, dat een bepaalde persoon zijn mede-erfgenaam was, geeft geen recht
van actie tegen partijen, die in het bezit van de nalatenschap zijn.
367. Als een overeenkomst is gesloten tussen een schuldenaar en degene die een stuk land heeft gekocht dat in
pand is gegeven door de schuldeiser, onder het voorwendsel dat dit is gedaan namens de schuldenaar, zodat de
reeds verkregen winsten zouden kunnen worden verrekend met de schuld, en dat het saldo zou worden vereffend,
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en het stuk land aan de schuldenaar zou worden teruggegeven; dan moet de erfgenaam de door de overledene
gesloten overeenkomst uitvoeren.
368. Een overeenkomst die bepaalt: "Maar wanneer de schuldeiser bedragen heeft betaald voor belastingen op
onroerende goederen die hij in pand heeft, kan hij die verhalen op de schuldenaar, en de schuldenaar moet alle
belastingen betalen die verschuldigd zijn op hetzelfde stuk land"; dit is een wettige overeenkomst en moet daarom
worden nageleefd.
369. Toen een partij op het punt stond een proces aan te spannen om een nalatig testament van zijn vader te
vernietigen, en een overeenkomst was aangegaan dat hij een bepaalde som geld zou ontvangen zolang de
erfgenaam leefde, werd een poging gedaan om deze overeenkomst te laten uitleggen als een eeuwigdurende
verbintenis; maar in een rescript werd verklaard dat een vordering van deze aard op geen enkele grond van recht of
billijkheid kon worden toegelaten.
370. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Het is volkomen juist om de kosten van een rechtsgeding voor te schieten aan een partij die in een rechtsgeding
verwikkeld is, maar het is niet wettig om een overeenkomst aan te gaan dat de som die voor dat doel is uitgegeven
niet met wettige rente zal worden betaald, maar dat de helft van het bedrag dat door het rechtsgeding wordt
teruggevorderd, zal worden betaald.
371. Scaevola, Aantekeningen bij Julianus, Digest, Boek XXII.
Als ik ermee instem geen vordering in te stellen voor Stichus, op wie ik recht heb, wordt niet begrepen dat mijn
schuldenaar in gebreke is; en als Stichus sterft, denk ik niet dat de gedaagde aansprakelijk is, als hij niet in gebreke
was voordat het contract werd aangegaan.
372. Julianus, Digest, Boek XXXV.
Wanneer een schuldenaar het vruchtgebruik heeft van een slaaf, en de slaaf in wie hij dat vruchtgebruik heeft, een
overeenkomst sluit dat er geen rechtszaak tegen de schuldenaar zal worden aangespannen, verbetert hij daarmee de
toestand van de laatste. Evenzo, indien een schuldeiser een dergelijk vruchtgebruik bezit en ermee instemt geen
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rechtsvordering in te stellen, en de slaaf er vervolgens mee instemt dat de schuldeiser dit wel kan doen, kan de
schuldeiser krachtens de door de slaaf gemaakte afspraak met recht het recht op het instellen van een
rechtsvordering inroepen.
373. Dezelfde, Over Minicius, Boek VI.
Wanneer om een of andere reden een afspraak is gemaakt dat een verhuurder zijn huurder niet zal aanklagen, en er
is een goede reden voor zo'n afspraak, dan kan de huurder niettemin een vordering tegen zijn verhuurder instellen.
374. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Wanneer iemand van een schuldenaar een voorschot op de rente aanvaardt, wordt dit beschouwd als een
stilzwijgende overeenkomst dat hij de hoofdsom niet zal aanklagen gedurende de tijd dat de rente wordt betaald.
375. Wanneer een contract zo is opgesteld, dat het aan de ene kant persoonlijk is, en aan de andere kant betrekking
heeft op eigendom; zoals bijvoorbeeld, dat ik niet zal dagvaarden, of dat u niet zult worden gedagvaard; mijn
erfgenaam zal dan een vorderingsrecht hebben tegen u allen, en wij allen zullen een vorderingsrecht hebben tegen
uw erfgenaam.
376. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Het lijdt geen twijfel, dat de partijen zich kunnen terugtrekken in alle overeenkomsten betreffende koop, verkoop,
verpachting, huur en andere soortgelijke verbintenissen, waar alles gelijk blijft door de gemeenschappelijke
toestemming van hen, die zich verbonden hebben. De mening van Aristo gaat nog verder, want hij meent dat als ik
alle handelingen heb verricht die ik als verkoper moest verrichten met betrekking tot het aan u verkochte goed, en
u mij de koopsom nog verschuldigd bent, tussen ons is overeengekomen dat u mij alles teruggeeft wat betrekking
heeft op het verkochte goed, dat door mij aan u is geleverd, en dat u de koopsom niet zult betalen; en u mij in
overeenstemming daarmee de koopsom teruggeeft, bent u mij die koopsom niet meer verschuldigd; want de goede
trouw die in dit soort zaken heerst, laat deze uitlegging en overeenkomst toe. Het doet er niet toe of de
overeenkomst wordt gesloten om van het contract af te zien, waarbij alle dingen waartoe wij ons verbonden
hebben hetzelfde blijven, of dat u alles teruggeeft wat ik u heb geleverd, en wij dan overeenkomen dat u mij niets
meer zult geven uit hoofde van het contract. Het staat vast, dat het volgende niet kan worden bereikt door een
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contract, dat betrekking heeft op de vernietiging van hetgeen reeds is geschied; dat wil zeggen, dat men u kan
dwingen mij terug te geven wat ik u reeds heb gegeven; want op deze wijze zou de zaak niet zozeer worden
afgehandeld door de vernietiging van ons vroegere contract, als wel door het scheppen van nieuwe verbintenissen
tussen ons.
377. Paulus, Regels, Boek III.
Telkens wanneer enig voordeel door ons kan worden verkregen door een beding, staat het vast dat onze toestand
wordt verbeterd door overeenkomsten die door dezelfde partijen zijn gesloten.
378. Papirius Justus, Constituties, Boek VIII.
Keizer Antoninus verklaarde in een Rescript aan Avidius Cassius: "Dat, indien schuldeisers een deel van hun
schulden uit een nalatenschap voldaan willen zien, ook al geschiedde dit door bemiddeling van een vreemde, eerst
diegenen in aanmerking moeten komen, die bijna aan de overledene verwant waren, indien zij solvabel waren".
379. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Niemand kan door het sluiten van een overeenkomst bewerkstelligen, dat hij zijn eigen grond niet zal kunnen
wijden, of een lijk op zijn eigen grond begraven, of over zijn eigendom beschikken zonder toestemming van zijn
naaste.
380. Furius Anthianus, Over het Edict, Boek I.
Wanneer een schuldenaar, na te zijn overeengekomen dat tegen hem geen proces zal worden aangespannen voor
de schuld (op zo'n manier dat het contract ook de borg ten goede komt), een ander contract maakt dat tegen hem
een proces kan worden aangespannen, rijst de vraag of de borg het voordeel van het eerste contract is ontnomen?
De betere opvatting is, dat wanneer het recht op een uitzondering eenmaal door de borg is verworven, het hem
nadien niet meer kan worden ontnomen zonder zijn toestemming.
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Tit. 15. Betreffende compromissen
381. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer iemand een compromis sluit met betrekking tot iets dat twijfelachtig is, en de uitkomst van het proces
onzeker is, wordt het compromis niet tot een einde gebracht; maar hij die een overeenkomst sluit, geeft bij wijze
van schenking door vrijgevigheid, iets over dat zeker en onbetwist is.
382. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Iedereen kan een compromis aanvaarden, niet alleen waar de bepaling van Aquilius is ingevoegd, maar ook waar
een overeenkomst is aangegaan.
383. Scaevola, Digest, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript: "Dat er geen twijfel over bestaat dat gesloten
particuliere overeenkomsten geen afbreuk doen aan de rechten van anderen"; daarom kan, wanneer een compromis
is gesloten tussen de erfgenaam en de moeder van de overledene, het testament daardoor niet worden geacht te zijn
ontbonden, noch worden de gemanumitteerde slaven of legatarissen daardoor van hun vorderingsrechten beroofd.
Daarom moeten zij, wanneer zij iets op grond van het testament vorderen, de daarin genoemde erfgenaam
aanklagen; die, wanneer hij zaken in verband met de nalatenschap heeft gecompromitteerd, of hij voor zichzelf
heeft gezorgd met betrekking tot de lasten die daaraan verbonden zijn, of dat hij dat niet heeft gedaan, niet het
recht heeft toe te laten dat zijn eigen nalatigheid anderen schade berokkent.
384. Wanneer een compromis wordt gesloten met betrekking tot een trust, en er naderhand codicillen worden
gevonden, vraag ik, als de moeder van de overledene door het compromis minder heeft ontvangen dan haar deel,
moet zij dan krijgen wat er krachtens de trust ontbreekt? Het antwoord was dat zij dat zou moeten.
385. Een schuldenaar wiens pand door zijn schuldeiser was verkocht, sloot voor een kleiner bedrag een compromis
met Maevius, die beweerde de erfgenaam van de wettige schuldeiser te zijn, en nadat het testament van de
schuldeiser was overgelegd, bleek dat Septicius de erfgenaam was. De vraag rees toen, of de schuldenaar, indien
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hij een proces tegen Septicius aanspande voor het verpande goed, zich op een exceptie kon beroepen op grond van
het met Maevius gesloten compromis, die toen niet de wettige erfgenaam was; en kan Septicius het recht hebben
het geld terug te vorderen, dat door de schuldenaar aan Maevius als erfgenaam was betaald, op grond dat het door
hem onder het voorwendsel van erfopvolging was ontvangen? Het antwoord luidde, dat dit, volgens de vermelde
feiten, niet kon geschieden, om de reden, dat Septicius niet zelf met hem een compromis heeft gesloten, noch dat
Maevius, toen hij het aanvaardde, als gemachtigde van Septicius handelde.
386. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVI.
De bepaling van Aquilius verandert en vernietigt absoluut alle voorafgaande verplichtingen, en wordt zelf
vernietigd door een vrijlating; en dit is nu onze praktijk. Daarom vallen ook legaten die voorwaardelijk worden
gemaakt onder de bepaling van Aquilius.
387. Papinianus, Definities, Boek I.
Wanneer de bepaling van Aquilius wordt gebruikt, is de toestemming van de contracterende partijen impliciet, en
blijven alle handelingen die zij nog niet hadden bedacht, in hun oude staat; want de interpretatie van mensen die
geleerd zijn in de wet, is in strijd met alle innemende vrijzinnigheid.
388. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
In controverses die voortkomen uit een testament kan geen compromis plaatsvinden, noch kan de waarheid van de
feiten worden onderzocht, tenzij een onderzoek en interpretatie van de woorden van het testament wordt gemaakt.
389. Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Een compromis is geldig zelfs nadat het vonnis is uitgesproken, als er beroep is aangetekend, of kan worden
aangetekend.
390. Wanneer een borg werd aangesproken en er een vonnis tegen hem werd uitgesproken, en de borg daarna een
compromis sloot met de partij die het vonnis tegen de borg had verkregen, rijst de vraag of het compromis geldig
was. Ik ben van mening dat dit het geval was en dat elke vordering tegen zowel de opdrachtgever als de borg was
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opgeheven. Indien echter de borg zelf het compromis heeft gesloten nadat hij zijn zaak had verloren, terwijl het
vonnis door het compromis niet is vernietigd, moet het toch als afgehandeld worden beschouwd, voor zover het
iets betreft dat is betaald.
391. Het is echter zo, dat hetgeen in dit geval is betaald, hoewel het compromis daardoor niet wordt opgeheven,
toch het bedrag van het vonnis vermindert, dat men kan oordelen, en het is in feite vervat in een rescript in een
geval waarin een compromis was aangegaan zonder toestemming van de Praetor, dat hetgeen was betaald, moest
worden aangewend voor het verschaffen van alimentatie, en dat hetgeen bovendien wegens alimentatie
verschuldigd was, moest worden verschaft, maar dat hetgeen reeds was betaald, moest worden gecrediteerd.
392. Idem, Over alle rechtbanken, Boek V.
Toen degenen aan wie alimentatie was verschuldigd, bereid waren een compromis te sluiten, en genoegen namen
met een gematigd bedrag dat hun onmiddellijk zou worden uitbetaald, verklaarde de Goddelijke Marcus in een
redevoering in de Senaat: "Dat geen compromis met betrekking tot alimentatie stand mag houden, tenzij het is
gemaakt onder het gezag van de Praetor." Daarom is de Praetor gewoon tussenbeide te komen en tussen de
contracterende partijen te beslissen of het compromis er een is dat moet worden toegestaan.
393. Of een voorziening voor een huis, of voor kleding, of voor onderhoud afhankelijk van onroerend goed wordt
nagelaten, het onderzoek van dezelfde Praetor met betrekking tot het compromis moet worden gehouden.
394. Bovengenoemd adres heeft betrekking op de voorziening in het levensonderhoud bij testament of bij codicil,
ongeacht of zij aan het testament is toegevoegd, dan wel of de partij bij leven is overleden. Dezelfde regel is van
toepassing wanneer de voorziening is getroffen door een schenking mortis causa of wanneer aan iemand een last is
opgelegd. Wanneer een legaat wordt gedaan om aan een voorwaarde te voldoen, geldt dezelfde regel. Het is
duidelijk dat een compromis kan worden gesloten zonder het gezag van de Praetor, wanneer de voorziening in het
onderhoud niet mortis causa is gemaakt.
395. Het adres is van toepassing op bedragen die maandelijks of dagelijks of jaarlijks moeten worden betaald, en
dezelfde regel is van toepassing wanneer zij niet voor het leven, maar slechts voor een bepaalde termijn van jaren
worden gelaten.
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396. Wanneer aan iemand een bepaalde som wordt nagelaten, opdat hij zich met de rente daarvan kan
onderhouden en bij zijn overlijden het gehele bedrag kan teruggeven, blijft het Adres van toepassing, hoewel het
bedrag niet kan worden geacht jaarlijks te worden betaald.
397. Wanneer echter aan Titius een zekere som geld, of een zekere hoeveelheid eigendom wordt nagelaten, om in
het onderhoud van Seius te voorzien, is de betere mening, dat Titius een compromis kan sluiten; want door deze
daad van Titius wordt het onderhoud van Seius niet verminderd. Dezelfde regel geldt, wanneer een goed aan de
legataris is nagelaten krachtens een trust, om in het onderhoud te voorzien.
398. Het adres verbiedt een compromis, dat zó wordt gesloten, dat iemand het bedrag, dat hem gegeven wordt, in
een keer kan uitgeven. Wat zou er dan gebeuren, als een partij zonder toestemming van de Praetor een compromis
sloot, inhoudende dat wat hem jaarlijks uit hoofde van het legaat toekwam, hij elke maand zou ontvangen? Of wat
zou er gebeuren als hij elke dag ontving wat hem maandelijks verschuldigd was? Of hoe zou het zijn indien hij
datgene waarop hij aan het einde van een jaar recht had, aan het begin van dat jaar zou ontvangen? Ik ben van
mening dat een dergelijke regeling geldig is, omdat de te ondersteunen partij door zo'n transactie zijn toestand
verbetert; en dat het in het Adres van de Keizer niet de bedoeling was dat het onderhoud van personen door een
compromis zou worden afgesneden.
399. Het maakt geen verschil of de partijen voor wie een voorziening voor levensonderhoud wordt getroffen,
vrijgelatenen zijn of vrijgeboren, rijk of arm.
400. Het adres schrijft ook voor dat er onderzoek gedaan moet worden bij de Praetor naar de volgende zaken: ten
eerste, naar de oorzaak van het compromis; ten tweede, naar de voorwaarden ervan; ten derde, naar de persoonlijke
karakters van de partijen bij de transactie.
401. Wat de oorzaak betreft, moet worden nagegaan, welke reden bestaat om het compromis te sluiten, want de
Praetor zal niemand horen, die zonder voldoende reden een compromis wenst te sluiten. De redenen, die
gewoonlijk worden aangevoerd, zijn de volgende, namelijk: wanneer de erfgenaam en de te ondersteunen partij in
verschillende plaatsen wonen; of wanneer een van hen van plan is van woonplaats te veranderen; of wanneer er
een of andere dringende reden is om een som geld op dat ogenblik te betalen; of wanneer de voorziening voor het
onderhoud ten laste is gelegd van verscheidene erfgenamen, en het voor hen moeilijk is kleine sommen geld onder
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verschillende personen te verdelen; of wanneer er enige andere reden bestaat onder die welke gewoonlijk
voorkomen, en die de Praetor ertoe kan brengen het compromis goed te keuren.
402. Men moet ook rekening houden met het geldbedrag, dat met de transactie gemoeid is, want de goede trouw
van de partijen moet op deze wijze worden vastgesteld. Het bedrag moet ook worden geschat overeenkomstig de
leeftijd en de gezondheidstoestand van degene die het compromis sluit, want het is duidelijk dat het moet
verschillen in het geval van een jongen, een jonge man of iemand die oud is; en het is duidelijk dat een voorziening
voor levensonderhoud eindigt met het leven van degene ten behoeve van wie zij is getroffen.
403. Er moet ook rekening worden gehouden met het karakter van de personen, dat wil zeggen met de
levensgewoonten van hen voor wie de voorziening is getroffen, met de vraag of zij spaarzaam zijn en uit andere
bronnen voldoende middelen van bestaan hebben, of dat zij tot een lagere klasse behoren, die gedwongen zullen
zijn geheel afhankelijk te zijn van de voorziening die voor hen is getroffen. Met betrekking tot degene die belast is
met het voorzien in levensonderhoud, moeten deze dingen worden onderzocht, namelijk wat zijn middelen zijn,
alsmede zijn bedoelingen en zijn opvattingen, want dan zal blijken of hij de partij met wie hij het compromis sluit,
al dan niet ooit wenst te bereiken.
404. Een compromis, gesloten ten aanzien van het onderhoud, geldt niet voor logies of kleding; daar de Goddelijke
Marcus heeft bevolen, dat met betrekking tot deze zaken bijzondere regelingen moeten worden getroffen.
405. Wanneer echter iemand een compromis sluit met betrekking tot alimentatie, zal het niet nodig worden geacht,
dat hij tegen zijn wil enige regeling treft met betrekking tot onderdak of andere zaken; hij kan dus een
overeenkomst sluiten met betrekking tot alle zaken tegelijk, of slechts met betrekking tot enkele.
406. Een compromis met betrekking tot een voorziening voor schoenen moet ook op gezag van den Praetor
gesloten worden.
407. Wanneer aan een of meer personen een goed belast met alimentatie is nagelaten en zij het wensen te
vervreemden, moet de Praetor beslissen zowel over de vervreemding als over het compromis. Wanneer een
onroerend goed belast met alimentatie aan verscheidene personen is nagelaten, en deze personen onderling een
compromis sluiten zonder toestemming van de Praetor, moet het compromis niet worden toegestaan. Dezelfde
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regel is van toepassing wanneer land in onderpand is gegeven als waarborg voor alimentatie, want wanneer daartoe
een onderpand is gegeven, kan het niet worden vrijgegeven zonder toestemming van de Praetor.
408. Het is volkomen duidelijk, dat de toestemming van den Praetor noodig is, wanneer een compromis wordt
gesloten voor het geheele bedrag der alimentatie, of slechts voor een gedeelte daarvan.
409. Indien, wanneer een verzoek aan de Praetor wordt gedaan, deze toestaat, dat een compromis wordt gesloten
zonder een onderzoek van de zaak, zal de transactie nietig zijn; want de zaak wordt naar de Praetor verwezen om
te worden onderzocht, en niet om te worden verwaarloosd, of om te worden opgegeven. Indien hij echter niet alles
onderzoekt, waartoe hij door het adres is opgedragen, d.w.z. de oorzaak, het bedrag en de hoedanigheid van de
partijen bij de transactie, moet worden geoordeeld, dat, hoewel hij sommige zaken onderzoekt, het compromis
nietig is.
410. Noch de Gouverneur der provincie, noch de Praetor kan zijn bevoegdheid in een zaak van deze aard
delegeren.
411. Compromissen met betrekking tot alimentatie kunnen ook worden gesloten in tegenwoordigheid van de
keizerlijke procureur; bijvoorbeeld wanneer alimentatie wordt gevorderd van de schatkist, en dit kan dus gebeuren
in tegenwoordigheid van de prefect van de schatkist.
412. Wanneer een zaak aanhangig is met betrekking tot een alimentatievoorziening, en er wordt een compromis
gesloten, dan zal dit niet geldig zijn zonder de toestemming van de Praetor; omdat anders het adres van de Keizer
zou kunnen worden omzeild; want er zouden schijnprocessen kunnen worden aangespannen, om een compromis te
kunnen sluiten zonder de toestemming van de Praetor.
413. Wanneer aan iemand een voorziening voor levensonderhoud is nagelaten, en daarnaast een legaat, dat
dadelijk moet worden betaald, en een compromis wordt gesloten zonder toestemming van de Praetor, dan wordt
hetgeen kan worden betaald, eerst geboekt op het legaat, dat dadelijk betaalbaar is gesteld, en de rest op de
voorziening voor levensonderhoud.
414. Wanneer iemand zonder toestemming van de pretor een compromis sluit met betrekking tot de alimentatie,
dan wordt alles wat betaald wordt aangewend voor de vereffening van wat verschuldigd is aan alimentatie; want
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het maakt niet uit hoeveel de achterstallige alimentatie bedroeg, of het meer of minder was dan het betaalde
bedrag; want als het minder is, dan moet de betaling toch worden gecrediteerd op de achterstallige alimentatie. En
het is duidelijk, dat indien degene die het compromis inzake de alimentatie heeft gesloten, rijker is geworden door
de betaling, het volkomen billijk is, dat de wederpartij een vordering heeft om het bedrag waarmee hij rijker is
geworden, terug te vorderen, want niemand mag profiteren van het verlies van een ander.
415. Wanneer iemand aan een man van hogere rang een bepaald jaarlijks te betalen bedrag heeft nagelaten, zoals
bijvoorbeeld een jaarlijks pensioen of een vruchtgebruik, dan kan zonder toestemming van de Praetor een
compromis worden gesloten. Maar als een gematigd vruchtgebruik is nagelaten, in plaats van een voorziening voor
alimentatie, zeg ik dat een compromis, gemaakt zonder het gezag van de Praetor, van geen kracht of gevolg is.
416. Wanneer een voorziening is getroffen voor het onderhoud van een persoon, niet in geld, maar in graan, olie en
andere artikelen, die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud, kan een compromis daarover niet worden
gesloten, ongeacht of de betalingen jaarlijks of maandelijks aan hem moeten worden gedaan. Wanneer echter
zonder toestemming van de Praetor is overeengekomen, dat hij in plaats van de artikelen een bepaalde som geld
zal ontvangen, jaarlijks of maandelijks te betalen, en noch de datum noch het bedrag is gewijzigd, maar alleen de
aard van het artikel; of wanneer hij daarentegen heeft ingestemd met het ontvangen van levensonderhoud in natura,
dat hem in geld was nagelaten; zoals wanneer hij wijn in olie, of olie in wijn, of iets anders van deze beschrijving
heeft veranderd; of van plaats verwisselt, zodat hij het levensonderhoud dat hem te Rome was nagelaten, in een
andere stad of provincie ontvangt, of omgekeerd; of als hij van persoon verwisselt, zodat hij van de één ontvangt
wat hij van meerderen had moeten ontvangen; of de ene schuldenaar aanvaardt in plaats van de andere; al deze
dingen moeten aan het oordeel van de Praetor worden onderworpen, en worden vastgesteld ten voordele van
degene die recht heeft op alimentatie.
417. Wanneer een bepaalde som, jaarlijks te betalen voor onderdak, is achtergelaten, is elke transactie, aangegaan
voor het verschaffen van onderdak zonder het gezag van de Praetor, geldig; aangezien de partij het voordeel van
het onderdak verkrijgt, hoewel het compromis een onderdak kan verschaffen dat aan afbraak of brand onderhevig
is. Maar ook als hij overeenkomt, dat hem een bepaalde som zal worden betaald in plaats van het nagelaten logies,
is de transactie geldig, zelfs zonder het gezag van de Praetor.
418. Dezelfde, Opinies, Boek I.
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Een partij heeft een vordering ingesteld tegen zijn voogden met betrekking tot zijn aandeel in de onder hun voogdij
beheerde nalatenschap, en heeft de zaak in het ongelijk gesteld. Indien hij, erfgenaam geworden van zijn broeder,
als vertegenwoordiger van zijn broeders tegen dezelfde voogden een rechtsgeding aanhangig maakt, wordt hij niet
uitgesloten door hun beroep op het gesloten compromis.
419. Wanneer een compromis, van welke aard ook, is gesloten, wordt het geacht beperkt te zijn tot die zaken,
waaromtrent de partijen onderling overeenstemming hebben bereikt.
420. Wanneer een partij, door bedrog van haar mede-erfgenaam onkundig van alle bestaande omstandigheden van
de zaak, een akte van compromis heeft opgemaakt zonder de bepaling van Aquilius, wordt hij geacht eerder te zijn
bedrogen dan dat hij een overeenkomst heeft gesloten.
421. Wanneer een zoon, die er nog niet van op de hoogte is, dat hij het recht heeft een rechtsvordering in te stellen
tot vernietiging van het testament van zijn vader, bij overeenkomst andere zaken met zijn wederpartijen
compromitteert, zal de door hem gesloten overeenkomst hem slechts benadelen met betrekking tot die zaken,
waarvan bewezen is, dat zij daartoe strekten, zelfs al was een van de partijen die de compromis hebben gesloten,
ouder dan vijfentwintig jaar; want wat betreft alles wat naderhand is vastgesteld en waarvoor hij het recht had een
rechtsvordering in te stellen, zou het onrechtvaardig zijn te oordelen, dat de transactie rechten heeft tenietgedaan,
die nog niet in overweging waren genomen.
422. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Het is vast, dat wanneer een vader een compromis sluit met betrekking tot de rechten van zonen, die niet onder zijn
toezicht staan, zij daardoor niet worden benadeeld.
423. Dezelfde, Over het Edict, Boek IV.
Nadat vonnis is gewezen, zelfs als er geen hoger beroep is ingesteld, toch, wanneer het feit dat vonnis is gewezen
wordt ontkend, of het mogelijk is voor de partij om onwetend te zijn of het vonnis is gewezen of niet; dan,
aangezien een proces nog kan plaatsvinden, kan een compromis tot stand worden gebracht.
424. Celsus, Digest, Boek III.
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Het mag niet worden getolereerd, dat een partij een compromis sluit met betrekking tot legaten die hem bij
testament in algemene termen zijn nagelaten, en naderhand beweert, dat het niet zijn bedoeling was een compromis
te sluiten, behalve met betrekking tot wat hem in het eerste deel van het testament was nagelaten, en niet met
betrekking tot wat hem in het laatste deel was nagelaten. Maar wanneer codicillen worden overgelegd, denk ik dat
hij niet ten onrechte tegen mij kon zeggen dat hij alleen maar dacht aan wat er stond in die bladzijden van het
testament waarvan hij op het moment van de transactie op de hoogte was.
425. Aemilius Macer, Over de wet van vijf procent met betrekking tot erfenissen, Boek I.
Het is niet geoorloofd dat een keizerlijk procureur een compromis sluit zonder het gezag van de keizer.
426. Scaevola, Opinies, Boek II.
Er is een geschil ontstaan tussen een erfgenaam en een testamentaire erfgenaam, en nadat er een compromis was
gesloten, werd de zaak onder bepaalde voorwaarden geregeld. Ik wil weten tegen wie de schuldeisers een
rechtsvordering kunnen instellen. Het antwoord was, dat indien de schuldeisers dezelfde waren die het compromis
hadden gesloten, of er nu anderen aanwezig waren of niet, wegens de onzekerheid van de erfopvolging een
vordering moest worden ingesteld tegen elk van de erfgenamen voor het deel van de nalatenschap dat ieder van
hen krachtens het compromis had verkregen.
427. Paulus, Zinnen, Boek I.
Het is gebruikelijk dat het beding van Aquilius in elk contract wordt opgenomen, maar het is verstandiger om er
een strafbeding aan toe te voegen, want als het contract wordt ontbonden, kan een rechtszaak worden
aangespannen voor de straf onder het beding.
428. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Wie een wettig compromis verbreekt, wordt niet alleen door een exceptie uitgesloten, maar kan ook worden
gedwongen de boete te betalen die hij in de juiste vorm aan de bedinggever heeft beloofd te betalen als hij het
contract zou schenden.
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429. Papinianus, Vragen, Boek II.
De verkoper van een nalatenschap die zijn rechten aan de koper heeft overgedragen, heeft een compromis gesloten
met een schuldenaar van de nalatenschap die niet wist dat deze verkocht was. De koper van de nalatenschap moet
maatregelen nemen om de schuld te innen, en aan de schuldenaar wordt wegens zijn onwetendheid een
uitzondering toegestaan op grond van het feit dat hij zaken heeft gedaan. Dezelfde regel is van toepassing op het
geval van iemand die een nalatenschap krachtens een trust heeft ontvangen, als de erfgenaam een compromis sluit
met een schuldenaar die niet weet dat dit is gebeurd.
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Boek III
1. Betreffende het recht om zich tot de rechtbank te wenden.
2. Aangaande hen, die met schande zijn gebrandmerkt.
3. Betreffende agenten en verdedigers.
4. Hoe een proces wordt aangespannen voor of tegen vennootschappen.
5. Betreffende de verrichting van zaken van anderen.
6. Betreffende personen die lasterlijke vorderingen instellen.

***********************************************

Tit. 1. Betreffende het recht om zich tot de rechtbank te wenden
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
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De Praetor heeft deze titel voorgesteld om de orde te bewaren en zijn waardigheid te handhaven; en om te
voorkomen dat er achteloos en zonder onderscheid verzoeken bij hem worden ingediend.
(1) Met dit doel voor ogen stelde hij drie klassen van personen in, namelijk: zij die hij verbood zich tot hem te
wenden en alle anderen die hij alleen toestond zich voor zichzelf te wenden; en nog anderen, die hij toestond zich
zowel voor bepaalde personen als voor zichzelf te wenden.
(2) Zich tot het gerecht wenden is zijn eigen wens of die van een vriend kenbaar maken aan een bevoegde
magistraat, of zich verzetten tegen de wens van een ander.
(3) De Praetor begint met hen die absoluut geen verzoek bij hem mogen indienen, en in dit deel van het Edict heeft
hij het over hen die hij verontschuldigde wegens jeugdigheid, of wegens een of ander ongeluk. Hij verbiedt de
partij zich tot hem te wenden op grond van jeugdigheid, wanneer deze jonger is dan zeventien jaar, omdat hij deze
leeftijd te jong acht om in het openbaar te verschijnen; hoewel wordt vermeld dat Nerva, de zoon, zich op die
leeftijd, of iets later, in het openbaar uitliet over rechtsvragen. De Praetor verbiedt een partij voor hem te
verschijnen wegens een ongeval, bijvoorbeeld wanneer hij doof is en in het geheel niet kan horen; want niemand
zou een verzoek bij het gerecht mogen indienen die niet in staat is het besluit van de Praetor te horen, daar dit een
bron van gevaar voor hem zou zijn, daar hij, indien hij het besluit niet hoorde, als weerspannig zou kunnen worden
gestraft, indien hij niet gehoorzaamde.
(4) De Praetor verklaart: "Als de partijen geen advocaat hebben, zal ik hen er een geven". Niet alleen is de Praetor
gewoon deze gunst aan zulke personen te bewijzen, maar hij zal het ook doen wanneer iemand om bepaalde
redenen niet in staat is een advocaat te krijgen; bijvoorbeeld door de intriges van zijn tegenstanders, of uit angst.
(5) In het tweede deel van het edict worden degenen genoemd die niet voor anderen kunnen verschijnen, en in dit
deel van het edict noemt de Praetor ook degenen die door hun geslacht of door een ongeval onbekwaam zijn, en hij
noemt ook personen die met schandvlek zijn gebrandmerkt. Op grond van het geslacht verbiedt hij vrouwen om
voor anderen te verschijnen, en de reden voor dit verbod is om te voorkomen dat zij zich bemoeien met de zaken
van anderen, in strijd met wat de bescheidenheid van hun geslacht betaamt, en om te voorkomen dat vrouwen
plichten vervullen die aan mannen toebehoren. De oorsprong van deze beperking is ontleend aan het geval van een
zekere Carfania, een uiterst schaamteloze vrouw, wier onbeschaamdheid en ergernis van de magistraat aanleiding
gaven tot dit Edict. Naar aanleiding van een ongeluk, waarbij een Praetor de aanvraag afwees van een man die
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geheel blind was, omdat hij de insignes van de magistratuur niet kon zien en ze niet de gepaste eerbied kon
bewijzen. Labeo zegt dat Publius, een blinde man, de vader van Asprenas Nonius, zijn stoel omgedraaid kreeg, en
door Brutus niet gehoord werd, toen hij voor hem een verklaring wilde afleggen. Maar hoewel een blinde man niet
voor een ander voor het gerecht kan verschijnen, kan hij toch zijn senatoriale waardigheid behouden, en de
plichten van een rechter vervullen. Kan hij dan ook het ambt van magistraat bekleden? Wij zullen deze zaak
overwegen. Er is een voorbeeld van iemand die een dergelijk ambt bekleedde, want Appius Claudius, een blinde
man, was aanwezig bij openbare raden, en gaf een zeer streng oordeel in de Senaat met betrekking tot gevangenen
die van Pyrrhus waren afgenomen. Het is beter te zeggen, dat hij het ambt van magistraat, dat hij reeds verkregen
heeft, kan bekleden, maar dat het hem verboden moet worden een nieuw ambt te ambiëren; en deze regel is door
vele voorbeelden vastgesteld.
(6) Hij verbiedt ook een partij voor hem te verschijnen in naam van anderen, die zijn lichaam heeft laten gebruiken
als dat van een vrouw. Als hij echter door rovers of vijanden is aangerand, mag hij niet met schande worden
gebrandmerkt, zoals Pomponius zegt. Een partij die voor een halsmisdaad veroordeeld is, kan niet in naam van een
ander verschijnen. Ook is het door een decreet van de Senaat verboden dat iemand die voor de rechtbank wegens
valse beschuldiging is veroordeeld, voor een rechter van lagere jurisdictie verschijnt. Bovendien is het verboden te
verschijnen voor een man die zich gehuurd heeft om met wilde beesten te vechten. Wij moeten de term "wilde
beesten" eerder verstaan als betrekking hebbend op hun felheid, dan op de soort van de dieren; maar wat als het
dier een leeuw zou zijn, maar een tam dier, of een ander dier dat tam is, maar toch voorzien van tanden? Daarom
wordt iemand die zich heeft gehuurd om te vechten, door dat feit zelf met schande gebrandmerkt, of hij nu vecht of
niet; want als hij zou vechten, terwijl hij zich daartoe niet heeft gehuurd, zou hij niet aansprakelijk zijn, maar
alleen iemand die zich voor dat doel heeft gehuurd. Daarom zijn de oude autoriteiten van mening, dat zij niet
aansprakelijk zijn, die, om hun moed te tonen, dit doen zonder vergoeding; tenzij zij zich in de arena laten
huldigen; want ik denk, dat zij in dit geval niet kunnen vermijden met schande te worden gebrandmerkt. Wanneer
iemand zich echter verhuurt om op wilde beesten te jagen, of om te vechten met iemand die in de buurt schade
aanricht, buiten de arena, moet hij niet met schande worden gebrandmerkt; daarom staat de Praetor toe dat mensen
voor hem in eigen naam voor het gerecht verschijnen, die niet met wilde beesten hebben gevochten om hun moed
te tonen, maar verbiedt hen dit voor anderen te doen. Toch is het volkomen juist, dat zulke personen, wanneer zij
het ambt van voogd uitoefenen, of een ander soort van spel, verschijnen voor degenen wier zaken zij behartigen.
Wie deze bepaling van het Edict overtreedt, mag niet voor anderen verschijnen, maar kan ook worden gestraft met
een geldboete, waarvan het bedrag door de rechter naar willekeur wordt vastgesteld.
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(7) Zoals wij in het begin van deze Titel hebben gezegd, verdeelt de Praetor de partijen die niet kunnen verschijnen
in drie klassen, en de derde daarvan is er een waarbij hij hun het recht om te verschijnen niet geheel ontzegt, maar
zegt dat zij niet voor iedereen mogen verschijnen, en dat zij, om zo te zeggen, minder schuldig zijn dan zij die
onder vroegere hoofden zijn vermeld.
(8) De Praetor zegt: "Zij die door de wet, het plebisciet, een decreet van de Senaat, een edict of een keizerlijk
decreet verboden zijn om te verschijnen, tenzij namens bepaalde personen, kunnen voor mij niet voor het gerecht
verschijnen voor iemand anders dan personen die daartoe door de wet gemachtigd zijn". Alle anderen die door het
edict van de Praetor met schande zijn gebrandmerkt, vallen onder dit edict, en kunnen niet verschijnen behalve in
hun eigen naam, en in die van bepaalde nader aangeduide personen.
(9) De Praetor voegt er vervolgens aan toe: "Indien iemand van hen, die hierboven zijn vermeld, niet in zijn
oorspronkelijke toestand is hersteld". Onder "de bovengenoemden" verstaat hij een van hen die onder de derde
clausule van het Edict vallen, die niet voor bepaalde personen mogen verschijnen; want als zij onder de andere
clausules vielen, zou volledige teruggave met moeite worden verkregen.
(10) Pomponius vraagt op welke restitutie de Praetor doelt, is het die welke door de Keizer of die welke door de
Senaat wordt verleend? Hij is van mening dat een van beide bedoeld wordt, maar de vraag is of de Praetor
restitutie kan verlenen, en het lijkt mij dat dergelijke decreten van de Praetor niet moeten worden nageleefd, tenzij
ze deel uitmaken van de plichten van zijn jurisdictie; zoals in het geval van de jeugd, waar iemand bedrogen is, en
in de andere gevallen die wij slinks onderzoeken onder de titel: "Betreffende volledige restitutie". Het bewijs van
deze mening is dat wanneer iemand veroordeeld is voor een vergrijp dat schande inhoudt, en het vonnis wordt
vernietigd door volledige teruggave, Pomponius denkt dat hij bevrijd is van de schande.
(11) De Praetor zegt ook: "Zij kunnen voor niemand verschijnen behalve voor een ouder, hun beschermheer, hun
beschermvrouwe, hun kinderen, of de ouders van hun beschermheer of beschermvrouwe"; over welke personen
wij uitvoeriger hebben gesproken onder de Titel: "Betreffende dagvaardingen". Hij voegt daaraan toe: "Of voor
hun kinderen, hun broeder, zuster, echtgenoote, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter,
stiefvader, stiefmoeder, stiefzoon, stiefdochter, mannelijke of vrouwelijke ondergeschikte, of een persoon van
beiderlei geslacht, die krankzinnig is".
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
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Of voor een idioot van beide geslachten (want curatoren worden ook aangesteld voor personen van deze
beschrijving).
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
"Wanneer de voogdij of curatele over deze personen is uitgesproken door een ouder, of door de meerderheid van
de voogden, of door een magistraat die ter zake bevoegd was."
(1) Wanneer men het heeft over verwantschap, moet men daaronder niet verstaan dat wat vroeger bestond, maar
dat wat nu bestaat.
(2) Pomponius zegt dat de woorden schoondochter, schoonzoon, schoonvader en schoonmoeder bedoeld zijn om
graden te omvatten die verder weg zijn dan die welke het voorzetsel pro gewoonlijk aanduidt.
(3) En dat hij, met betrekking tot de curatoren, personen had moeten toevoegen die stom zijn, en anderen voor wie
het gebruikelijk is curatoren aan te stellen, dat wil zeggen, doven, gierigaards en minderjarigen.
4. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Ook degenen voor wie de pretor vanwege een slechte gezondheid gewoon is curatoren aan te stellen:
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
En ook zij, die door een chronische ziekte niet in staat zijn hun eigen zaken te regelen.
(6) Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Ik ben van mening dat zij voor het gerecht kunnen verschijnen zonder overtreding van het Edict, die niet vrijwillig
maar uit noodzaak de plichten van een ambt vervullen, zelfs als zij van dien aard zijn dat zij niet in eigen naam
kunnen verschijnen.
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1. Waar het iemand verboden is als advocaat op te treden, meen ik, indien dit betrekking heeft op de tijd gedurende
welke de magistraat rechtspraak uitoefent, dat hij daarna voor zijn opvolger kan verschijnen.
(7) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer de Praetor iemand verbiedt voor hem te verschijnen, is het verbod absoluut, ook al stemt zijn
tegenstander daarin toe.
8. Papinianus, Vragen, Boek II.
Keizer Titus Antoninus verklaarde in een Rescript: "Dat het hem, die voor de tijd van vijf jaren verboden was het
beroep van advocaat uit te oefenen, niet verboden was voor iemand voor het gerecht te verschijnen, nadat de vijf
jaren verstreken waren". Ook de goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Dat iemand voor het gerecht
mocht verschijnen nadat hij uit ballingschap was teruggekeerd"; ook werd geen onderscheid gemaakt naar de
misdaad waarvoor de straf tot zwijgen of ballingschap was opgelegd; anders zou, nadat de tijd van de straf was
verstreken, deze nog verder verlengd kunnen worden in strijd met de voorwaarden van het vonnis.
9. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Hij, die verboden wordt voor een ander te verschijnen om een reden, die geen schande inhoudt, en dus niet het
recht wordt ontnomen voor een ieder te verschijnen, is alleen wettelijk uitgesloten voor anderen te verschijnen in
de provincie, waarover de Gouverneur, die het vonnis oplegde, rechtsmacht heeft; en het is hem niet verboden dit
in een andere provincie te doen, ook al kan die dezelfde naam hebben.
10. Paulus, Regels.
Het is degenen die optreden namens de schatkist niet verboden op te treden voor hun kinderen, hun ouders of hun
kinderen, over wier voogdij zij de voogdij hebben, ook al is de zaak in strijd met de schatkist.
1. Decurions zijn ook verboden om zaken te voeren tegen hun eigen gemeentesteden, behalve voor die personen
die eerder zijn genoemd.
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11. Tryphoninus, Disputaties, Boek V.
Onze keizer heeft in een Rescript verklaard: "Dat het een voogd niet verboden is voor zijn pupil te verschijnen in
een zaak waarin hij als advocaat tegen zijn vader was aangesteld". En het is hem daardoor ook toegestaan op te
treden tegen de Schatkist; zelfs wanneer hij eerder voor de Schatkist was verschenen in een of andere procedure
tegen de vader van zijn pupil.
Wie degenen zijn die als berucht worden beschouwd, zal in de volgende Titel worden uitgelegd.

Tit. 2. Betreffende hen die gebrandmerkt zijn met schande
1. Julianus, Over het Edict, Boek I.
De woorden van de Praetor zijn als volgt: "Hij die uit het leger wordt ontslagen wegens schandelijk gedrag, hetzij
door de Keizer, hetzij door iemand aan wie het gezag is verleend ter zake op te treden, wordt met schande
gebrandmerkt. Dit geldt ook voor iemand die op het toneel verschijnt om te acteren of te declameren; voor iemand
die het beroep van makelaar uitoefent; voor iemand die voor het gerecht veroordeeld is wegens valse
beschuldiging of verraad aan het belang van zijn cliënt; voor iemand die in eigen naam veroordeeld is wegens
diefstal, beroving, verwonding, kwade trouw of fraude, of die een van deze misdrijven heeft gecompromitteerd;
voor iemand die in eigen naam veroordeeld is in een rechtsgeding dat gebaseerd is op partnerschap, voogdijschap,
mandaat of borgstelling, in een rechtstreeks geding; aan hem die zijn dochter, die onder zijn beheer stond, ten
huwelijk heeft gegeven na de dood van zijn schoonzoon, terwijl hij wist dat hij dood was vóór het verstrijken van
de tijd die voor een weduwe gebruikelijk is om om haar echtgenoot te rouwen; aan hem die haar, ook dit wetende,
ten huwelijk heeft gegeven zonder het bevel van degene onder wiens beheer hij stond; aan hem, die toestond, dat
hij haar huwde, terwijl hij onder zijn toezicht stond, terwijl hij van de bovengenoemde feiten op de hoogte was; en
ook aan hem, die op eigen verantwoordelijkheid, en niet op bevel, of in naam van degene, onder wiens toezicht hij
stond, toestaat, dat een man of een vrouw, die hij onder zijn toezicht heeft, twee verlovingen, of twee huwelijken
tegelijk sluit".

175

2. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
De woorden van de Praetor: "Wie uit het leger ontslagen is", moet worden opgevat als iemand die de militaire
insignes draagt, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand tot de rang van centurio, of prefect van een cohort, of van een
troep, of van een legioen, of de tribuun van een cohort, of van een legioen, ontslagen is. Pomponius gaat nog
verder en zegt dat de bevelhebber van een leger, ook al draagt hij de insignes van de consulaire rang, als hij door
de keizer om een schandelijke reden wordt ontslagen, met dit merkteken van schande wordt gebrandmerkt.
Wanneer dus een generaal wordt ontslagen, terwijl hij aan het hoofd van het leger staat, wordt hij met schande
gebrandmerkt, en wanneer de keizer hem ontslaat, en daaraan toevoegt, dat dit geschiedt wegens schandelijk
gedrag, zoals hij gewoonlijk doet, is er geen twijfel aan, dat hij krachtens het edict van de Praetor met schande
wordt gebrandmerkt. Dit is echter niet het geval, indien een opvolger voor hem wordt benoemd, zonder dat hij het
ongenoegen van den Keizer heeft gewekt.
1. Daarom zeggen wij, dat iemand een leger aanvoert, wanneer hij de leiding heeft over een legioen, of over een
aantal legioenen, die hem door de keizer zijn toevertrouwd, met de hulptroepen. Maar in dit geval, wanneer een
man het bevel over een legioen is ontnomen, moeten we begrijpen dat hij uit het leger is ontslagen.
2. De zinsnede "ontslagen wegens schandelijk gedrag" is toegevoegd om de reden dat er verschillende soorten
ontslagen zijn; een daarvan is een eervol ontslag, toegestaan door de Keizer, wanneer een man zijn diensttijd heeft
volbracht, of wanneer dit eerder is gebeurd door de lankmoedigheid van de Keizer; een andere is wanneer een
soldaat uit de militaire dienst wordt ontslagen op grond van slechte gezondheid; en er is ook oneervol ontslag. Dit
laatste komt voor wanneer degene die het bevel geeft er uitdrukkelijk aan toevoegt dat het gebeurt wegens
schandelijk gedrag, en men moet er altijd aan toevoegen waarom de soldaat wordt ontslagen. Maar wanneer een
man wordt gedegradeerd, d.w.z. van zijn rangonderscheidingsteken wordt ontdaan, wordt hij berucht, ook al zijn
de woorden "gedegradeerd wegens schandelijk gedrag" er niet aan toegevoegd. Er is een vierde soort ontslag,
wanneer iemand in militaire dienst treedt om de plichten van een ambt niet te hoeven vervullen, maar dit tast zijn
reputatie niet aan, zoals zeer vaak in afschriften is vermeld.
3. Een soldaat die veroordeeld is op grond van de Lex Julia de Adulteriis, wordt zo berucht dat het vonnis zelf hem
op schandelijke wijze van zijn eed ontslaat.
4. 4. Wie oneervol ontslagen is, mag noch in Rome, noch in de keizerlijke residentie wonen.
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5. De Praetor zegt: "Hij die op het toneel verschijnt is berucht". Het toneel, zoals Labeo het definieert, is elke
plaats, publiek of privé, of op straat, waar iemand verschijnt of rondloopt om zichzelf te vertonen; op voorwaarde
dat het een plaats is waar personen, zonder onderscheid, worden toegelaten om een publiek spektakel te bekijken;
en zij die vechten om winst, evenals allen die tegen vergoeding op het toneel verschijnen, zijn berucht; zoals
Pegasus en de jongere Nerva hebben verklaard.
(3) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Hij die zichzelf huurt om op openbare tentoonstellingen te verschijnen, en dat niet doet, wordt niet met schande
gebrandmerkt; omdat het vergrijp niet zo schandelijk is dat zelfs de intentie om het te begaan gestraft zou moeten
worden.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Sabinus en Cassius hebben hun mening gegeven dat atleten in geen geval moeten worden beschouwd als
beoefenaars van het beroep van acteur, omdat hun doel is hun kracht tentoon te stellen; en in het algemeen zijn alle
mensen het erover eens dat het nuttig lijkt, en dat noch musici, noch worstelaars, noch wagenmenners, noch
degenen die paarden wassen, noch degenen die andere taken verrichten bij de heilige spelen, als schandelijk
moeten worden beschouwd.
(1) Celsus beweert dat zij die de openbare spelen leiden en die de Grieken brabeutas noemen, geen theaterberoep
uitoefenen, omdat zij een openbare dienst verrichten en niet als spelers optreden; en inderdaad wordt deze plaats
thans door de keizer als een buitengewone gunst verleend.
(2) De Praetor zegt: "Die optreedt als een makelaar". Hij handelt als een souteneur, die winst maakt door slaven te
prostitueren; maar wanneer iemand zulk een winst maakt door middel van vrije personen, behoort hij tot dezelfde
categorie. Bovendien, als hij dit tot zijn hoofdberoep maakt, of als een aanvulling op een ander bedrijf; als hij
bijvoorbeeld herbergier of stalhouder is en slaven van deze soort heeft om vreemdelingen te verzorgen, en door
middel van hun kansen op deze manier geld verkrijgt; of als hij badmeester is, zoals de gewoonte is in sommige
provincies, en slaven heeft om de kleren van klanten te verzorgen, en deze zich schuldig maken aan dergelijke
praktijken in de baden, dan staat hij bloot aan de straf van een souteneur.
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(3) Pomponius is van mening dat een slaaf die voor dit doel andere slaven gebruikt die zijn privé-eigendom zijn,
met schande wordt gebrandmerkt nadat hij zijn vrijheid heeft verkregen.
(4) Ook degene die zich aan laster schuldig maakt, wordt met schande gebrandmerkt, als er om die reden een
vonnis tegen hem wordt uitgesproken; want het is niet voldoende dat hij de daad begaan heeft, en dezelfde regel
geldt voor iemand die tegenspreekt. Een prevaricator is, om zo te zeggen, iemand die niet consequent is, maar die
zijn eigen partij verraadt door de andere bij te staan; de naam Labeo zegt is afgeleid van Varia Gertatione, want
wie prevariceert, neemt zijn positie in aan beide kanten en in feite aan de kant van zijn tegenpartij.
(5) Bovendien: "Een ieder die in eigen naam veroordeeld is wegens diefstal, roof, verwonding of kwade trouw, of
die een van deze misdrijven op soortgelijke wijze in opspraak heeft gebracht, is berucht."
5. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Dit is het geval omdat een man die een misdaad compromitteert, geacht wordt deze misdaad te hebben begaan.
(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
De term diefstal moet worden opgevat als hetzij datgene wat manifest of niet-manifest is.
1. 1. Wanneer een partij die veroordeeld is wegens diefstal, of een ander berucht misdrijf, in hoger beroep gaat,
wordt hij niet tot de beruchte personen gerekend zolang de zaak aanhangig is, maar wanneer de termijn voor het
hoger beroep verstreken is, wordt hij berucht geacht vanaf de datum van zijn veroordeling; hoewel ik van mening
ben dat, als zijn hoger beroep ongegrond blijkt te zijn, hij vanaf die dag gebrandmerkt moet worden, en niet vanaf
de tijd van het vonnis.
2. En daarom zal noch mijn gemachtigde, noch mijn verdediger, noch mijn voogd, noch mijn curator, noch mijn
erfgenaam worden gebrandmerkt met schandvlek in een diefstalzaak, of een andere zaak van hetzelfde karakter;
zelfs niet als de zaak vanaf het begin werd verdedigd door een gemachtigde.
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3. "Of een compromis." Wij verstaan onder compromis, dat er een overeenkomst is gesloten voor een som geld,
zonder verwijzing naar het bedrag; want anders, als een partij een ander er met geweld of smeekbede toe brengt
niet tegen hem te procederen, zal hij met schande worden gebrandmerkt, zodat geen toegeeflijkheid zal worden
overwogen; hetgeen onmenselijk is. Hij die op bevel van de Praetor een compromis sluit voor een bepaalde som,
wordt niet als berucht beschouwd.
4. Maar wanneer een eed is afgelegd, en de partij zweert dat hij geen kwaad heeft gedaan, zal hij niet als berucht
worden beschouwd, omdat hij tot op zekere hoogte zijn onschuld bewijst door zijn eed.
5. 5. Wanneer iemand een zaak van lastgeving verliest, wordt hij, volgens de bewoordingen van het Edict,
gebrandmerkt met schande; en dit geldt niet alleen voor hem die het vertrouwen aanvaardde, maar ook voor hen
die niet trouw bleven, wanneer de wederpartij ervan afhing dat hij dat deed; zoals, bijvoorbeeld, wanneer ik uw
borg ben geworden en betaling heb gedaan, als ik vonnis tegen u verkrijg in een zaak van lastgeving, maak ik u
schandelijk.
6. 6. Hieraan moet in elk geval worden toegevoegd, dat een erfgenaam soms voor eigen rekening wordt
veroordeeld en daardoor berucht wordt, bijvoorbeeld als hij schuldig is aan kwade trouw met betrekking tot een
deposito of een lastgeving. Een erfgenaam kan immers niet voor eigen rekening worden veroordeeld in zaken die
voortvloeien uit voogdij of maatschap, omdat hij een overledene noch in voogdij noch in maatschap opvolgt, maar
alleen aansprakelijk is voor schulden van de overledene.
7. Een partij die zijn zaak verliest in een tegengestelde vordering die tegen hem is ingesteld, is niet berucht; en niet
zonder reden, want in tegengestelde vorderingen is er geen sprake van kwade trouw, maar alleen van berekening,
die over het algemeen door de rechter wordt beslist.
7. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Bij contractuele vorderingen, ook al zijn ze schandelijk en worden zij die verliezen erdoor gebrandmerkt, wordt
een partij die een overeenkomst sluit toch niet schandelijk, en dat is maar goed ook, want een compromis is in dit
soort gevallen niet schandelijk, zoals het in de voorgaande gevallen wel is.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
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De Praetor zegt: "Wanneer de schoonzoon dood is", en voegt er op gepaste wijze aan toe: "Wanneer hij weet dat
hij dood was", om te voorkomen dat hij gestraft wordt voor onwetendheid; want omdat de rouwtijd ononderbroken
is, is het passend dat deze loopt vanaf de dag van de dood van de echtgenoot, zelfs als zijn weduwe daarvan niet op
de hoogte is; en daarom zegt Labeo dat zij, als zij er na de door de wet vastgestelde tijd achter komt, de rouw nog
op dezelfde dag kan voortzetten en laten rusten.
9. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Echtgenoten zijn niet verplicht om te rouwen om hun vrouwen.
1. Er is geen rouw voor een verloofde.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek VIII.
Het is gebruikelijk om toestemming van de keizer te verkrijgen voor een weduwe om te trouwen binnen de door de
wet vastgestelde tijd.
1. Een vrouw kan verloofd worden gedurende de tijd dat zij in rouw is om haar man.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Rouw om kinderen of ouders is geen beletsel voor het huwelijk.
(1) Zelfs als de echtgenoot zo iemand was dat het niet gepast was om over hem te rouwen, kan zijn weduwe
volgens de gewoonte van onze voorouders niet trouwen voordat de door de wet voorgeschreven periode is
verstreken; want de Praetor gaat terug naar de tijd gedurende welke over een echtgenoot moet worden gerouwd,
want dit is gebruikelijk om verwarring van bloed te voorkomen.
(2) Pomponius meent, dat wanneer een vrouw binnen de door de wet bepaalde tijd een kind heeft gekregen, zij
zonder uitstel kan trouwen, hetgeen ik juist acht.
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(3) Het is niet gebruikelijk, zoals Neratius zegt, te rouwen om vijanden, of om personen die wegens verraad zijn
veroordeeld, of om hen die zichzelf ophangen of op andere wijze gewelddadig aanpakken, niet uit levensmoeheid,
maar vanwege een slecht geweten. Daarom, als iemand na de dood van zo'n echtgenoot met zijn weduwe trouwt,
zal zij met schande worden gebrandmerkt.
(4) Hij wordt ook gebrandmerkt, die met haar trouwt, als hij het weet; want onwetendheid van de wet is niet te
verontschuldigen, maar onwetendheid van het feit wel. Hij, die haar huwt in opdracht van iemand onder wiens
toezicht hij stond, wordt verontschuldigd, en hij, die hem toestond haar te huwen, wordt met schande
gebrandmerkt. In deze beide gevallen is de regel juist, want hij die gehoorzaamde, verdient vergiffenis, en hij die
hem toestond te trouwen, wordt met schande gebrandmerkt.
12. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Wie onder zulke omstandigheden, op bevel van zijn vader, met een vrouw trouwt, zelfs als hij haar behoudt nadat
hij van de macht van zijn vader is bevrijd, wordt niet met schande gebrandmerkt.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Wat nu als hij hem niet heeft laten trouwen, maar het huwelijk heeft bekrachtigd nadat het was gesloten,
bijvoorbeeld als hij aanvankelijk niet wist dat de vrouw binnen de voorwaarden van het Edict viel, maar dit later
vaststelt? Hij zal niet met schande worden gebrandmerkt, want de Praetor gaat terug tot het begin van het huwelijk.
1. 1. Wanneer een partij twee verlovingen aangaat in naam van een ander, zal hij niet met schande worden
gebrandmerkt, tenzij hij ze aanging in naam van een persoon van een van beide geslachten, die hij onder zijn
beheer heeft. Wanneer een partij zijn zoon of zijn dochter een verloving laat aangaan, wordt hij, tot op zekere
hoogte, geacht deze zelf te zijn aangegaan.
2. Wanneer de Praetor zegt: "Terzelfder tijd", moet men niet verstaan, dat de verloven terzelfder tijd werden
aangegaan, maar ook, dat zij in dezelfde periode bestonden.
3. Bovendien, wanneer een vrouw verloofd is met de ene man en getrouwd met de andere, wordt zij gestraft door
de bepalingen van het Edict.
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4. 4. Daar het de daad is, die met schande wordt gebrandmerkt, zo zal ook, wanneer een man een huwelijk of
verloving aangaat met een vrouw, met wie hij of niet wettig kan trouwen, of met wie het huwelijk niet wettig is, hij
met schande worden gebrandmerkt.
5. 5. Een scheidsrechter wordt niet met schande overladen, omdat zijn uitspraak niet in alle opzichten gelijk is aan
een vonnis.
6. 6. Wat de schande betreft, het maakt een groot verschil, wanneer een vonnis wordt gewezen na een proces,
waarin iets is verklaard, dat niet tot het doel behoorde, want schande wordt niet gemaakt door dergelijke zaken.
7. Wanneer een zwaardere straf wordt opgelegd dan door de wet is toegestaan, blijft de reputatie van de partij in
stand. Dit is reeds vastgesteld door rescripties en adviezen; zoals bijvoorbeeld wanneer een magistraat een partij
die een boete had moeten krijgen een deel van zijn eigendom verbant, moet worden gezegd dat de partij door deze
strengere straf een compromis heeft gesloten voor het behoud van zijn reputatie, en dat hij daarom niet berucht is.
Wanneer echter in een geval van niet-gemanifesteerde diefstal de rechter de schuldige een viervoudige boete
oplegt, wordt deze in feite onderdrukt met een verhoogde straf; (want in een geval van niet-gemanifesteerde
diefstal zou hij slechts voor het dubbele moeten worden vervolgd) maar hierdoor wordt zijn reputatie niet in stand
gehouden, hoewel hij, als hij niet met een geldelijke straf was onderdrukt, toch zou zijn geacht een compromis te
hebben gesloten.
8. Veroordeling voor het misdrijf van oplichting legt schande op aan de dader, ook al is dit niet het onderwerp van
een strafrechtelijke vervolging.
14. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Wanneer een meester zijn slaaf verdedigt in een rechtsgeding, en hem daarna bevrijdt en tot zijn erfgenaam maakt,
en het vonnis wordt in hetzelfde geding tegen de slaaf uitgesproken, dan wordt hij niet berucht, omdat hij niet voor
zichzelf veroordeeld is, omdat hij in het begin geen partij was bij de zaakwaarneming.
(15) Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
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Met schande wordt gebrandmerkt een vrouw die in het bezit wordt gesteld van een landgoed in naam van een
ongeboren kind door bedrieglijk te beweren dat zij zwanger was;
16. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Of zij niet werkelijk zwanger was, of dat zij verwekt was door een ander.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Ook zij die de Praetor bedriegt moet gestraft worden, maar alleen een vrouw die dit doet terwijl zij haar eigen
minnares is, wordt met schande gebrandmerkt.
18. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Een vrouw die zelf bedrogen wordt door een valse indruk, kan niet worden geacht bedrieglijk in het bezit te zijn
gesteld.
19. 19. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Geen vrouw wordt berucht, behalve degene van wie gerechtelijk is vastgesteld "dat zij door bedrog in het bezit van
het goed is gesteld". Deze regel is ook van toepassing op een vader die toestond dat zijn dochter, terwijl zij onder
zijn toezicht stond, op frauduleuze wijze in het bezit werd gesteld ten behoeve van haar ongeboren kind.
20. Papinianus, Opinies, Boek I.
Een partij tot wie de volgende woorden van een vonnis van de gouverneur van een provincie waren gericht,
namelijk: "U schijnt door een listig middel tot een aanklacht te zijn aangespoord"; wordt geacht hem liever met
schaamte te bedekken dan hem met schande te brandmerken, want hij die iemand aanspoort, vervult niet de
functies van een mandator.
21. Paulus, Opinies, Boek II.
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Lucius Titius diende een aanklacht in tegen Gaius Seius, verklarend dat hij van hem letsel had opgelopen, en las
daartoe schriftelijke bewijzen voor in aanwezigheid van de praetoriaanse prefect. De prefect, zonder aandacht te
schenken aan de getuigenis, oordeelde: "Lucius Titius heeft geen letsel opgelopen door toedoen van Gaius Seius'.
Ik vraag of de getuigen wier getuigenis werd verworpen, als berucht moeten worden beschouwd omdat zij een
valse getuigenis hebben afgelegd? Paulus antwoordde dat niets was aangetoond dat zou rechtvaardigen dat de
partijen over wie het onderzoek is gedaan, als berucht zouden worden beschouwd, omdat het niet juist is dat
wanneer een vonnis, hetzij rechtvaardig of onrechtvaardig, ten gunste van een partij wordt uitgesproken, een
andere partij daardoor wordt benadeeld.
22. Marcellus, Publieke Zaken, Boek II.
Het slaan met roeden veroorzaakt op zichzelf geen schande, maar wel de reden waarom de persoon de straf
verdiende, als die van dien aard was dat hij die veroordeeld werd, schandelijk werd. Dezelfde regel geldt ook voor
andere soorten straffen.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Rouw moet plaatsvinden voor ouders en kinderen van beide geslachten, alsmede voor andere bloedverwanten en
aanverwanten, overeenkomstig het dictaat van genegenheid en het geestelijk lijden in de mate die iemand kan
wensen; maar wie niet om hen rouwt, wordt niet met schande gebrandmerkt.
(24) Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Keizer Severus verklaarde in een Rescript dat een vrouw niet met schande werd gebrandmerkt, die gedwongen was
zich te prostitueren voor geld, terwijl zij in slavernij was.
25. Papinianus, Vragen, Boek II.
Het is geregeld dat een zoon, hoewel onterfd, moet rouwen om de nagedachtenis van zijn vader; en dezelfde regel
geldt voor een moeder wier nalatenschap niet op haar zoon overgaat.
Wanneer iemand sneuvelt in de strijd moet hij worden betreurd, ook al wordt zijn lichaam niet gevonden.
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Tit. 3. Betreffende agenten en verdedigers
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Een agent is iemand die de zaken van een ander afhandelt op aanwijzing van zijn opdrachtgever.
1. Een agent kan worden aangesteld om zaken in het algemeen of één zaak in het bijzonder af te handelen; hij kan
ook worden aangesteld in aanwezigheid van zijn principaal, door een bode, of door een brief, hoewel sommige
autoriteiten (zoals Pomponius stelt in het Vierentwintigste Boek) menen dat iemand die het beheer van een enkele
zaak op zich neemt, geen agent is, net zoals een man niet juist een agent wordt genoemd die het op zich neemt om
een artikel, of een brief, of een boodschap te dragen; maar de betere mening is dat een partij een agent is die is
aangesteld om slechts één transactie bij te wonen.
2. 2. Het aanstellen van gemachtigden is absoluut noodzakelijk, opdat zij die niet bereid of in staat zijn hun eigen
zaken te behartigen, door middel van anderen kunnen worden aangesproken of gedagvaard.
3. Een gemachtigde kan worden aangesteld zelfs wanneer hij afwezig is;
2. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Op voorwaarde dat de persoon die wordt aangesteld bekend is, en instemt met zijn aanstelling.
(1) Een krankzinnige moet niet als afwezig worden beschouwd, omdat hij gebrekkig van verstand is, en zijn
benoeming niet kan bekrachtigen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
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Een gemachtigde kan ook worden aangesteld in een zaak die nog niet is begonnen, of voor toekomstige tijd, of
onder een voorwaarde, en ook tot een bepaalde dag.
4. Paulus, Over het Edict, Boek VIII. En voor onbepaalde tijd.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Een .... wordt geacht aanwezig te zijn die zich op dat moment in zijn tuin bevindt; ....
(6) Paulus, Over het Edict, Boek VI.
En ook iemand die zich op het Forum bevindt, in de stad, en waar de gebouwen aaneengesloten zijn.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Zodat zijn gemachtigde wordt geacht aanwezig te zijn.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek VIII.
De zoon van een familie kan een gemachtigde aanstellen om een rechtszaak aan te spannen, wanneer het er een is
die hij zelf zou kunnen aanspannen, niet alleen wanneer hij zelf bezittingen heeft, maar elke zoon van een familie
kan dit doen; zoals hij bijvoorbeeld, wanneer hij een verwonding heeft opgelopen, een gemachtigde kan aanstellen
om een rechtszaak aan te spannen wegens verwonding, wanneer zijn vader niet aanwezig is en geen gemachtigde
van zijn vader de zaak wenst te berechten, en wanneer een gemachtigde wordt aangesteld door de zoon van de
familie zelf, zal zijn daad geldig zijn. Julianus gaat nog verder, want hij zegt dat wanneer de zoon van een familie
een zoon heeft die onder toezicht staat van dezelfde persoon die hij is, en hem een verwonding wordt aangedaan
door zijn zoon, en zijn grootvader niet aanwezig is, de vader een gemachtigde kan aanstellen om de verwonding
die de kleinzoon van de afwezige partij heeft opgelopen, te vervolgen. De zoon van een familie kan ook een
gemachtigde aanstellen om de verdediging van een zaak voor de rechtbank te voeren. De dochter van een familie
kan ook een gemachtigde aanstellen om een vordering wegens letsel in te stellen. Valerius Severus verklaarde, dat
wanneer de dochter zich bij haar vader voegt bij de benoeming van een gemachtigde, dit overbodig is, daar het
voldoende is dat de vader de benoeming doet met instemming van zijn dochter. Ik ben echter van mening, dat
indien de vader afwezig is, of een man is met een verdacht karakter (in beide gevallen heeft de dochter het recht
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om haar bruidsschat terug te vorderen), zij een gemachtigde kan aanwijzen. De zoon van een familie kan ook tot
gemachtigde worden benoemd voor het instellen of verdedigen van een rechtsvordering.
1. Het is niet gebruikelijk dat een gemachtigde wordt benoemd wanneer hij onwillig is. Onder "onwillig" moet niet
alleen worden verstaan het feit dat een partij weigert, maar ook het feit dat niet bewezen is dat hij zijn toestemming
heeft gegeven.
2. Veteranen kunnen tot lasthebber worden benoemd, maar soldaten in actieve dienst kunnen niet worden
benoemd, zelfs niet als de tegenpartij ermee instemt; tenzij dit op het moment dat de zaak aanhangig werd gemaakt
door een of ander ongeluk over het hoofd is gezien, behalve in het geval dat de soldaat werd benoemd in een zaak
waarin hij zelf belanghebbende was; of wanneer hij als vertegenwoordiger van zijn compagnie bij de vervolging of
verdediging verschijnt, in welk geval zijn benoeming tot lasthebber is toegestaan.
3. De Praetor zegt: "Wanneer een agent is aangesteld om een zaak te verdedigen en, met zijn toestemming, zijn
principaal heeft ingestemd om het vonnis te betalen, zal ik hem dwingen om het proces te leiden". Maar onder
bepaalde omstandigheden mag hij hiertoe niet worden gedwongen; bijvoorbeeld wanneer er een dodelijke
vijandschap ontstaat tussen de zaakwaarnemer en de principaal; Julianus zegt dan dat een proces tegen de
zaakwaarnemer niet mag worden toegestaan. Dezelfde regel geldt wanneer een hoge functie aan de
zaakwaarnemer is toegekend, of wanneer hij afwezig is voor zaken voor de staat;
9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Of als hij beweert in slechte gezondheid te verkeren, of een noodzakelijke reis te maken.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Of wanneer hij zich bezighoudt met een landgoed dat aan hem is overgegaan, of wanneer er een andere goede
reden bestaat. Er is des te meer reden voor de agent om niet gedwongen te worden de zaak over te nemen, als zijn
principaal aanwezig is.
11. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
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Als, echter, de principaal daartoe gedwongen kan worden.
12. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Men is van mening dat soms, zelfs onder deze omstandigheden, een gemachtigde kan worden gedwongen om de
zaak in handen te nemen; zoals bijvoorbeeld wanneer de principaal niet aanwezig is, en de eiser verklaart dat door
verder uitstel het betrokken eigendom verloren zal gaan.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Al deze zaken moeten niet klakkeloos worden toegestaan of verworpen, maar moeten worden geregeld door de
Praetor nadat hij de feiten heeft vastgesteld.
14. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Als er, nadat een gemachtigde is aangesteld, dodelijke vijandschap ontstaat tussen hem en zijn opdrachtgever, kan
hij niet gedwongen worden de zaak op zich te nemen, noch wordt een beding dat is aangegaan om een zaak te
verdedigen geschonden, omdat de voorwaarden verschillend zijn.
(15) Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Indien de principaal overlijdt voordat de zaak aanhangig is gemaakt, en nadat hij heeft bedongen dat het vonnis
door de gemachtigde zal worden betaald, kan deze gedwongen worden de zaak over te nemen, op voorwaarde
echter dat de principaal het beding met medeweten van de gemachtigde is aangegaan; omdat het anders in strijd
met de regels van het recht zou zijn dat de gemachtigde wordt gebonden voor een handeling waarvan hij geen
kennis had; een vordering kan echter worden ingesteld op grond van het beding, omdat de zaak niet werd
verdedigd.
(1. Wanneer een gemachtigde is aangesteld om een zaak tot verdeling van goederen te leiden, wordt hij ook geacht
te zijn aangesteld om zich te verdedigen, en moet een dubbele borgtocht worden gesteld.
16. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
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Voordat een zaak aanhangig wordt gemaakt, heeft de opdrachtgever de volledige bevoegdheid om ofwel de
gemachtigde te veranderen, ofwel zelf de zaak te leiden.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Na de voeging kan de gedaagde, als hij een gemachtigde heeft aangesteld, ofwel van gemachtigde veranderen,
ofwel de leiding van de zaak aan zichzelf overdragen, zolang de gemachtigde nog in leven is of in de stad verblijft;
maar daarvoor moet eerst een reden worden aangetoond.
1. Dit is toegestaan, niet alleen aan de partij die de gemachtigde heeft aangesteld, maar ook aan zijn erfgenaam en
andere opvolgers.
2. Bij het doen van een onderzoek naar oorzaak, moet niet alleen rekening worden gehouden met de zaken die wij
hierboven noemden, die een gemachtigde niet verplichten een zaak in handen te nemen, maar ook met zijn leeftijd;
18. Modestinus, Pandecten, Boek X.
Of enig voorrecht van godsdienstige aard.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Als de agent een verdacht persoon is, of in de gevangenis, of in de macht van de vijand, of van rovers:
20. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Of als hij verhinderd is door een criminele of een civiele zaak, door een slechte gezondheid, of door belangrijke
zaken van hemzelf;
21. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Of als hij verbannen is, of verborgen is, of daarna de vijand van de opdrachtgever wordt;
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22. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Of als hij door huwelijk verbonden is met zijn tegenstander, of diens erfgenaam wordt;
23. 23. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Of als een lange reis, of andere soortgelijke zaken hem verhinderen;
24. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Onder zulke omstandigheden moet de zaakwaarnemer worden vervangen, zelfs op zijn eigen verzoek.
25. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Al deze dingen moeten in acht genomen worden, niet alleen van de kant van de gedaagde, maar ook ten opzichte
van de eiser. Als de tegenpartij, of de zaakwaarnemer zelf, beweert dat de principaal liegt, moet dit door de Praetor
geregeld worden; want hij mag niet getolereerd worden als een zaakwaarnemer die beweert dat hij het recht heeft
er een te zijn, want hij wordt verdacht, door het feit dat hij zijn dienst dwingt aan een onwillige principaal; tenzij,
misschien, hij het agentschap eerder op zich genomen heeft om zichzelf te rechtvaardigen dan om het alleen maar
uit te voeren, en hij moet gehoord worden als hij beweert: "Dat hij bereid is om het agentschap op te geven als dit
kan worden gedaan zonder schade aan zijn reputatie". Bovendien moet hij worden gehoord als hij probeert zijn
karakter te zuiveren. Indien hij duidelijk verklaart dat hij was aangesteld als vertegenwoordiger in een zaak waarin
hij zelf belang had, en dit bewijst, mag hem niet het recht worden ontnomen om in eigen naam een procedure aan
te spannen. Nogmaals, indien een gemachtigde gebruik wenst te maken van een of ander voorbehoud, zal het niet
gemakkelijk zijn hem het recht te ontnemen een rechtsvordering in te stellen;
26. Paulus, Over het Edict, Boek VIII. Tenzij de principaal bereid is hem te betalen.
27. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Bij de berechting van de zaak moet ervoor gewaakt worden, dat de zaak niet aan de zaakwaarnemer wordt
ontnomen, tenzij de partij bereid is hem het geheel te ontnemen; want als hij slechts een gedeelte wil afnemen en
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de rest laten staan, kan de zaakwaarnemer terecht weigeren deze regeling te aanvaarden. Dit geschiedt, wanneer
een gemachtigde handelt onder aanwijzing van een principaal; maar wanneer geen aanwijzing is gegeven, en niets
in rechte is voorgesteld, en u geen handelingen hebt goedgekeurd, die zonder uw toestemming zijn verricht,
schaden zij u niet; en daarom is de overdracht van de zaak aan uzelf niet noodig, opdat u niet door de handelingen
van een andere partij zou worden benadeeld. Een verzoek tot verandering van lasthebber moet worden ingediend
bij de Praetor.
(1) Wanneer een overdracht van de zaak van de kant van de eiser wordt gedaan, zijn wij van mening dat een
beding van de gedaagde dat hij zich aan het vonnis zal houden, geldig is; en deze mening wordt door Neratius en
Julianus overgenomen, en wij maken nog steeds gebruik van deze regel, mits de principaal de zekerheid heeft
aanvaard. Maar wanneer de lasthebber de zekerheid heeft aanvaard en het beheer van de zaak aan de lastgever is
overgedragen, is men van mening dat de zekerheid geldig is en dat het recht om actie te ondernemen krachtens het
beding van de lasthebber op de lastgever is overgegaan. Maar wanneer het wordt overgedragen van de principaal,
of van de agent op een andere agent, twijfelt Marcellus er niet aan dat het beding geldig is; en dit is de betere
mening, en ook al kan het recht van actie op grond van het beding bij de agent zijn gevestigd, toch moet een actie
op grond van hetzelfde aan de principaal worden toegekend, aangezien het directe recht van actie is uitgewist.
28. Dezelfde, Disputations, Boek I.
Wanneer mijn gemachtigde een borgtocht heeft aanvaard voor de nakoming van het vonnis, heb ik recht op een
billijke vordering op grond van het beding, net zoals mij een vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis wordt
gegeven. Indien mijn gemachtigde op grond van dit beding een vordering heeft ingesteld zonder mijn
toestemming, is mij toch een vorderingsrecht op het beding verleend; hieruit volgt, dat het instellen van een
vordering op grond van het beding door een exceptie aan mijn gemachtigde kan worden tegengeworpen, op
dezelfde wijze als het instellen van een vordering op grond van het vonnis, wanneer hij niet is aangesteld in een
zaak waarin hij zelf belanghebbende is, of daartoe als gemachtigde is gemachtigd. Indien echter mijn gemachtigde
zekerheid heeft gesteld, dat hij het vonnis zal nakomen, zal geen beroep op het beding tegen mij worden
toegelaten. Indien de partij die met mijn verdediging is belast, zekerheid stelt, wordt een vordering op grond van
het beding tegen mij niet toegewezen, omdat het vonnis mij niet kan worden tegengeworpen.
29. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
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Als de eiser er de voorkeur aan geeft de principaal aan te klagen in plaats van degene die als gemachtigde voor
hemzelf is aangesteld, dan moet gezegd worden dat hij dat kan doen.
30. Paulus, Zinnen, Boek I.
De gemachtigde van een eiser die niet in zijn eigen naam is aangesteld, kan vragen dat de kosten die hij tijdens het
proces heeft gemaakt, uit het vonnis worden betaald, als de principaal in de actie niet solvabel is.
(31) Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Wanneer iemand die een zaak verloren heeft waarin hij als gemachtigde optrad, erfgenaam wordt van de
principaal, kan hij zijn aansprakelijkheid voor het vonnis niet wettig ontkennen; en dit gebeurt wanneer hij
erfgenaam is van de gehele nalatenschap. Indien hij echter slechts erfgenaam wordt van een deel van de
nalatenschap, en het gehele bedrag betaalt, mits hem was opgedragen het gehele bedrag te betalen, zou hij
gerechtigd zijn tot een vordering in mandaat tegen zijn mede-erfgenaam; indien hem echter niet was opgedragen
dit te doen, wordt hem een vordering in rechte toegekend. Deze regel geldt ook, wanneer de lasthebber betaalt en
geen erfgenaam wordt.
1. Het is niet verboden meerdere lasthebbers aan te stellen in een zaak waarin meerdere partijen belang hebben.
2. Julianus zegt, dat wanneer een partij twee gemachtigden op verschillende tijdstippen heeft aangesteld, hij geacht
wordt de aanstelling van de eerste te hebben opgeheven door de aanstelling van de tweede.
32. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Wanneer verschillende gemachtigden tegelijkertijd zijn aangesteld voor één doel, heeft degene die het eerst
handelt voorrang; zodat degene die daarna komt niet als gemachtigde kan optreden in een zaak die de eerste heeft
aangespannen.
33. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
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Er wordt gezegd dat een slaaf en de zoon van een familie beiden een vertegenwoordiger kunnen hebben, en voor
zover dit van toepassing is op de zoon van een familie is het juist; maar met betrekking tot de slaaf betwisten wij
het. Wij erkennen echter dat een partij zaken kan doen met betrekking tot het peculium van een slaaf, en in dit
geval als zijn agent kan optreden; welke mening ook Labeo is toegedaan, maar het is hem verboden een proces aan
te spannen.
1. Het lijdt geen twijfel, dat hij een gemachtigde kan hebben om een proces aan te spannen om zijn toestand vast te
stellen, niet alleen voor het beheer van zijn eigendom, maar ook om processen voor of tegen hem te voeren, of die
nu zijn bezit als slaaf betreffen, of zijn status als vrije man. Anderzijds is het duidelijk dat hij een lasthebber kan
worden aangesteld.
2. Het is voor het algemeen welzijn dat afwezigen door iemand verdedigd worden, en ook in halszaken worden
verweermiddelen toegekend. Daarom is het, wanneer een partij bij afwezigheid kan worden veroordeeld, niet meer
dan rechtvaardig dat iemand wordt gehoord die zijn onschuld zal verdedigen en in zijn voordeel zal spreken; en dit
is gebruikelijk, zoals blijkt uit een Rescript van onze Keizer.
3. De Praetor zegt: "Wanneer iemand vraagt dat hem het recht wordt verleend om in naam van een ander een
rechtszaak aan te spannen, moet hij hem verdedigen naar het oordeel van een goed burger, en moet hij degene
tegen wie hij in naam van een ander een rechtszaak aanspant, zekerheid verschaffen dat de belanghebbende zijn
daden zal bekrachtigen."
4. 4. De Praetor acht het niet meer dan billijk, dat hij, die als gemachtigde voor een ander optreedt, ook de
verdediging van diezelfde partij op zich neemt.
5. 5. Wanneer iemand als gemachtigde optreedt in een zaak waarin hij belanghebbende is, is het nog steeds de
regel, dat hij zijn principaal moet verdedigen, tenzij deze gedwongen was hem aan te wijzen.
34. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Wanneer iemand als gemachtigde in eigen naam een proces aanspant, bijvoorbeeld als koper van een landgoed,
moet hij dan de verkoper verdedigen? Het is vastgesteld, dat als de zaak te goeder trouw is gedaan, en niet om
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diegenen te bedriegen, die een proces tegen de verkoper zouden willen aanspannen, hij niet verplicht zal zijn hem
te verdedigen.
35. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Maar de volgende personen, die als lasthebber optreden, zijn verplicht hun principalen te verdedigen, als zij zonder
lastgeving mogen procederen: kinderen, mits onder toezicht van anderen; ouders, broers, verwanten; en
vrijgelatenen.
1. Een patroon kan door middel van een gemachtigde zijn vrije man beschuldigen van ondankbaarheid, en de vrije
man kan door een gemachtigde antwoorden.
2. Niet alleen wanneer de zaak door de gemachtigde wordt verzocht, maar ook wanneer hij verzoekt om een
vooronderzoek, of een interdict; of wanneer hij door een beding zekerheid wil stellen voor de betaling van legaten,
of ter voorkoming van dreigende schade; zal hij verplicht zijn zijn principaal te verdedigen, terwijl hij afwezig is,
voor een bevoegde rechtbank en in dezelfde provincie. Het zou echter een ongemak zijn, als hij gedwongen zou
zijn Rome te verlaten en naar een provincie te gaan, of omgekeerd, of van de ene provincie naar de andere te gaan,
om hem te verdedigen.
3. De term "verdedigen" betekent doen wat de principaal zou doen in het voeren van een zaak, en het verschaffen
van de juiste zekerheid; en aan een agent mag geen zwaardere voorwaarde worden gesteld dan aan zijn principaal,
behalve in het geven van zekerheid. Met uitzondering van de zekerheid, wordt een agent geacht de verdediging op
zich te nemen wanneer hij de leiding van de zaak op zich neemt. Om die reden werd door Julianus de vraag gesteld
of hij daartoe kan worden gedwongen, of dat het voldoende is, wanneer geen verweer wordt geboden, om een
vordering in te stellen op grond van het beding; en Julianus zegt in het Derde Boek van de Digest, dat hij moet
worden gedwongen om de leiding van de zaak op zich te nemen, tenzij hij een geldige reden aantoont om te
weigeren te handelen, of wanneer hij om een goede reden zou moeten worden verwijderd. Een zaakwaarnemer
verdedigt zich ook als hij toestaat wat zijn principaal zou toestaan.
4. 4. Een gemachtigde wordt geacht de verdediging te voeren, zelfs wanneer hij toelaat dat de tegenpartij bezit
neemt, wanneer deze laatste zekerheid eist ter voorkoming van dreigende schade, of voor de betaling van legaten,
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36. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Of wanneer de aankondiging van een nieuwe structuur wordt gegeven. Als hij toestaat, dat een slaaf in een
kwaadaardige zaak wordt weggevoerd, wordt hij geacht hem te verdedigen, op voorwaarde echter, dat hij in al
deze gevallen zekerheid stelt, dat zijn opdrachtgever zijn handelingen zal bekrachtigen.
37. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Een zaakwaarnemer moet zijn principaal verdedigen in alle soorten zaken, zelfs in zaken die niet tegen een
erfgenaam zijn gericht.
1. De vraag rees, wanneer een tegenpartij meerdere vorderingen instelde, en er meerdere verdedigers waren die
bereid waren om de verdediging op zich te nemen, of een partij die afwezig is, geacht wordt te worden verdedigd?
Julianus zegt dat hij naar behoren verdedigd lijkt te zijn, en Pomponius verklaart dat dit nu de praktijk is.
38. Dezelfde, Over het Edict, Boek XL.
We moeten echter niet zo ver gaan dat we stellen dat als er een zaak is aangespannen voor tienduizend aurei, en er
verschijnen twee verdedigers die bereid zijn elk voor vijfduizend te verdedigen, zij zullen worden gehoord.
(39) Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Een zaakwaarnemer moet zijn principaal verdedigen, niet alleen in rechtsvorderingen, veroordelingen en bedingen,
maar ook met betrekking tot ondervragingen; zodat hij, als hij voor het gerecht wordt ondervraagd, kan
antwoorden in alle gevallen waarin zijn principaal dat zou kunnen doen. Als hem dus wordt gevraagd of de
erfgenaam afwezig is, moet hij antwoorden; en of hij antwoordt of zwijgt, hij zal aansprakelijk zijn.
1. Hij, die een vordering van welke aard ook voor een ander instelt, moet zekerheid stellen, dat zijn principaal in de
zaak alles zal bekrachtigen wat wordt gedaan. Maar soms moet de gemachtigde, ook al stelt hij in eigen naam een
vordering in, toch zekerheid stellen, dat zijn daden zullen worden bekrachtigd, zoals Pomponius in het
vierentwintigste boek verklaart; bijvoorbeeld wanneer de wederpartij de gemachtigde een eed heeft afgelegd, en
deze heeft gezworen dat de principaal iets verschuldigd was; en hij in dit geval op grond van zijn eed in eigen
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naam handelt, want deze vordering kon door de principaal niet worden ingesteld; niettemin zal de gemachtigde
verplicht zijn zekerheid te stellen, dat deze zal worden bekrachtigd. Maar wanneer een overeenkomst voor iets met
de agent is gesloten, en hij op deze grond een vordering instelt, is er zonder twijfel een goede reden om zekerheid
voor bekrachtiging te eisen; en dit verklaarde Pomponius als het feit.
2. Julianus vraagt zich af of de zaakwaarnemer verplicht is te garanderen dat alleen zijn principaal zijn daden zal
bekrachtigen, of dat ook de andere schuldeisers dat zullen doen; en hij zegt dat de garantie alleen moet worden
gegeven met betrekking tot de principaal; want in de woorden "de partij die belang heeft bij de zaak" zijn de
schuldeisers niet begrepen; want een dergelijke verbintenis wordt niet van de principaal zelf geëist.
3. Wanneer een vader een vordering instelt voor de bruidsschat van zijn dochter, moet hij zekerheid stellen dat zijn
dochter zijn daad zal bekrachtigen, en hij moet haar ook verdedigen; zoals Marcellus verklaarde.
4. 4. Wanneer een vader een vordering wegens letsel instelt in naam van zijn zoon, omdat er twee vorderingen
kunnen zijn, één ingesteld door de vader en één door de zoon, is geen borgtocht voor bekrachtiging vereist.
5. 5. Wanneer een lasthebber de toestand van iemand betwist, of deze hem als slaaf vervolgt om zijn vrijheid te
verkrijgen, of dat de lasthebber een proces aanspant om iemand die beweert vrij te zijn, tot slaaf te maken, moet hij
zekerheid stellen dat zijn principaal zijn daad zal bekrachtigen; en dit is in het Edict vastgelegd, zodat hij in beide
gevallen als eiser wordt beschouwd.
6. Er zijn gevallen waarin een partij verplicht is om zowel zekerheid te stellen voor de bekrachtiging als voor de
nakoming van het vonnis in dezelfde zaak; zoals bijvoorbeeld bij een verzoek tot volledige teruggave, wanneer een
minderjarige bij een verkoop zou zijn bedrogen, en de gemachtigde voor de andere partij verschijnt. In dit geval
moet de gemachtigde de zekerheid geven, dat zijn principaal zijn daad zal bekrachtigen; anders zou de principaal,
die is teruggekeerd, misschien eisen willen stellen. Ook moet hij de zekerheid geven dat hij zich aan het vonnis zal
houden, zodat, als er iets aan de minderjarige moet worden gegeven vanwege deze teruggave, dit kan worden
gedaan. Deze dingen vermeldt Pomponius in het Vijfentwintigste Boek over het Edict.
{7) Hij zegt ook dat wanneer een voogd beschuldigd wordt omdat hij verdacht wordt, zijn verdediger zekerheid
moet stellen voor de bekrachtiging, uit vrees dat de principaal zal terugkeren en zal trachten ongedaan te maken
wat gedaan is. Het is geen gemakkelijke zaak om iemand die verdacht wordt door een gemachtigde te laten
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beschuldigen, daar de zaak met reputatie te maken heeft; tenzij het duidelijk is dat de gemachtigde speciaal door
een voogd is aangesteld; of, indien deze laatste afwezig is, de Praetor de zaak gaat behandelen alsof deze niet
verdedigd werd.
40. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Pomponius zegt dat alle soorten van vorderingen niet door een gemachtigde kunnen worden ingesteld. Daarom
zegt hij, dat een interdict niet kan worden aangevraagd om kinderen weg te halen, waarvan gezegd wordt, dat ze
onder toezicht staan van iemand die afwezig is, tenzij, zoals Julianus stelt, er een goede reden wordt aangetoond;
dat wil zeggen, als hij uitdrukkelijk opdracht heeft gekregen om dit te doen; en de vader verhinderd is door een
slechte gezondheid, of om een andere goede reden.
1. Wanneer een lasthebber zekerheid eist ter voorkoming van dreigende schade, of voor de betaling van legaten,
moet hij zelf een borgstelling geven ter bekrachtiging.
2. 2. Ook hij, die als verdediger optreedt, en tegen wie een echte rechtsvordering is ingesteld, moet, behalve de
gewone zekerheid om aan het vonnis te voldoen, ook een belofte tot bekrachtiging afleggen; want inderdaad, als de
partij, wier verdediger verschijnt, naar voren komt en het land opeist, nadat het door het vonnis tot mijnen is
verklaard, zal het dan niet lijken, dat hij het niet bekrachtigd heeft? Sterker nog, als er een algemeen gemachtigde
was geweest, of de partij zelf zijn eigen zaak had gevoerd, en was verslagen, en vervolgens een proces tegen mij
had aangespannen om het eigendom terug te krijgen, zou hij dan door een exceptie op grond van het res judicata
zijn uitgesloten?" Dit verklaarde Julianus in het Twintigste Boek van de Digest, want toen werd besloten dat het
eigendom van mij was, werd tegelijkertijd besloten dat het niet van hem was.
3. 3. Van een gemachtigde wordt ook een bekrachtigingsbrief geëist, voordat de zaak wordt gevoegd, want daarna
kan hij niet meer worden gedwongen die te verstrekken.
4. Ten aanzien van de personen van wie wij geen volmacht verlangen, moet worden geoordeeld, dat, indien blijkt
dat zij tegen de wil van degenen voor wie zij optreden, een geding aanhangig maken, hun verzoek moet worden
afgewezen. Wij eisen dus niet dat zij bewijzen dat zij toestemming of een volmacht hebben, maar alleen dat zij niet
tegen de wil van hun opdrachtgever handelen, ook al bieden zij eventueel een obligatie ter bekrachtiging aan.
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41. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Het is vrouwen toegestaan voor hun ouders te procederen, wanneer daarvoor een goede reden wordt aangetoond;
bijvoorbeeld wanneer hun ouders door ziekte of door ouderdom verhinderd zijn, en niemand hebben om hen te
vertegenwoordigen.
42. Dezelfde, Over het Edict, Boek VIII.
Hoewel een gemachtigde niet kan worden aangesteld in een volksvordering, wordt toch zeer juist gesteld dat
wanneer een partij een rechtszaak aanspant met betrekking tot een openbaar recht, en enig particulier verlies zou
lijden door verhinderd te worden dit te doen, hij een gemachtigde kan aanstellen, zoals hij dat kan in een
particuliere rechtszaak. Met veel meer reden kan een agent worden aangesteld om een rechtszaak aan te spannen
wegens schending van een tombe door een belanghebbende partij.
(1) Op grond van de Lex Cornelia kan een gemachtigde worden aangesteld in een vordering wegens schade; want
hoewel de vordering wordt ingesteld ten behoeve van het algemeen welzijn, is zij niettemin van particuliere aard.
(2) De verbintenis die gewoonlijk bestaat tussen de lastgever en de lasthebber geeft aanleiding tot een vordering tot
mandaat; soms echter wordt een verbintenis op basis van mandaat niet aangegaan; hetgeen zich voordoet wanneer
men een lasthebber in eigen naam benoemt, en belooft, onder de gegeven omstandigheden, het vonnis uit te
voeren; want als wij iets betalen op grond van de belofte, kunnen wij geen vordering instellen op grond van
mandaat, maar op grond van verkoop, als wij een nalatenschap hebben verkocht; of op grond van een of ander
vroeger mandaat, zoals geschiedt wanneer een borg de hoofdschuldenaar tot zijn lasthebber benoemt.
(3) Degene aan wie een nalatenschap is overgedragen krachtens het Trebellian-decreet van de Senaat, kan wettelijk
de erfgenaam tot zijn gemachtigde benoemen.
(4) Evenzo kan de schuldeiser in de Servische Actie de eigenaar van het verpande goed wettelijk tot zijn
gemachtigde benoemen.
(5) Bovendien kan een partij die met een van de gezamenlijke schuldeisers een overeenkomst sluit over een reeds
bestaande schuld en een andere schuldeiser aanwijst om de overeenkomst ten uitvoer te leggen, dit recht niet
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worden ontzegd. En wanneer er twee gezamenlijke schuldenaren zijn, kan de een de ander aanwijzen om hem te
verdedigen.
(6) Wanneer er verscheidene erfgenamen zijn, en een proces wordt aangespannen tot verdeling van de
nalatenschap, of een proces tot verdeling van gemeenschappelijke goederen; is het niet geoorloofd dat dezelfde
lasthebber door verscheidene lastgevers wordt aangesteld, daar de zaak niet kan worden geregeld zonder vonnissen
en veroordelingen. Maar het is zeker, dat het zal worden toegestaan, wanneer er verscheidene erfgenamen van één
mede-erfgenaam zijn.
(7. Wanneer een schuldenaar verborgen blijft nadat de zaak is aangebracht, zijn zijn borgen niet gehouden hem
wettig te verdedigen, tenzij een van hen hem verdedigt voor het gehele bedrag dat in het geding is, of allen, of
verscheidene van hen een van hen aanwijzen aan wie de leiding van de zaak zal worden toevertrouwd.
43. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Het is iemand die stom en doof is, niet verboden een gemachtigde aan te stellen, op welke wijze hij dit ook kan
doen; en personen van deze beschrijving kunnen ook zelf worden aangesteld; echter niet om een rechtszaak aan te
spannen, maar om zaken te doen.
1. Wanneer de vraag wordt gesteld of een bepaalde persoon een gemachtigde kan hebben, moet worden overwogen
of het hem al dan niet verboden is er een aan te stellen, want dit Edict is verbodsbepalend.
2. In volksvorderingen, waarbij een partij als een van het volk optreedt, kan hij niet gedwongen worden als
gemachtigde de verdediging te voeren.
3. 3. Wanneer iemand de benoeming van een curator vraagt voor een aanwezige partij, moet deze laatste
toestemmen, tenzij hij meerderjarig is; en indien hij afwezig is, moet van de gemachtigde verlangd worden, dat hij
zekerheid stelt voor de bekrachtiging.
4. 4. De lasthebber die zijn principaal niet verdedigt, wordt gestraft met ontzegging van zijn vorderingsrecht.
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5. 5. Wanneer een vertegenwoordiger een aanklacht indient en er een slaaf van de afwezige vertegenwoordiger
aanwezig is, moet volgens Atilicinus de slaaf en niet de vertegenwoordiger zekerheid worden gesteld.
6. Wanneer een partij niet verplicht is om een afwezige te verdedigen, dan kan hij toch, als hij zekerheid heeft
gesteld dat het vonnis zal worden uitgevoerd, omdat hij de verdediging op zich heeft genomen, gedwongen worden
om door te gaan; want als hij dat niet doet, zal hij die de zekerheid heeft gesteld, bedrogen uitkomen; want wie niet
verplicht is om een zaak te verdedigen, is verplicht om dat te doen nadat zekerheid is gesteld. Labeo is van mening
dat toegeeflijkheid moet worden verleend als er een goede reden wordt aangetoond, en als de eiser schade lijdt
door tijdsverloop, moet de andere partij worden gedwongen de zaak te voeren; maar als in de tussentijd een
huwelijksrelatie is verbroken, of vijandschap is ontstaan tussen de partijen, of het eigendom van de afwezige
persoon in bezit is genomen;
(44) Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Of als hij op het punt staat op een lange reis te vertrekken, of als er een andere goede reden moet worden
aangevoerd;
45. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Hij mag niet gedwongen worden. Sabinus meent echter dat het niet tot de taken van de Praetor behoort om een
partij te dwingen een andere partij te verdedigen, maar dat een proces kan worden aangespannen op grond van de
bepaling, omdat de vordering niet werd verdedigd; en als de gemachtigde een goede reden heeft om te weigeren in
de zaak op te treden, zullen zijn borgs niet aansprakelijk zijn, omdat een arbiter geen goed mens zou zijn als hij
een partij die een geldig excuus had, zou dwingen een verdediging op zich te nemen. Indien hij geen zekerheid
heeft gesteld, maar men op zijn belofte heeft vertrouwd, moet dezelfde regel in acht worden genomen.
1. 1. Partijen die handelen in naam van het publiek en die tegelijkertijd zaken verdedigen waarin zij persoonlijk
belang hebben, mogen een gemachtigde aanstellen op vertoon van een geldige reden; en een ieder die daarna een
rechtszaak aanspant, zal door een uitzondering worden uitgesloten.
2. Wanneer een nieuwe structuur aan een gemachtigde is meegedeeld en hij gebruik maakt van het interdict dat
bepaalt: "Julianus is van mening dat hij de plaats inneemt van een verdediger, en niet kan worden gedwongen om
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zekerheid te stellen dat zijn opdrachtgever zijn daden zal bekrachtigen; en als hij zekerheid stelt, (zegt Julianus),
"begrijp ik niet onder welke omstandigheden een proces kan worden aangespannen op grond van het beding".
46. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Wanneer een partij het beheer van een zaak in eigen naam op zich heeft genomen, en een gemachtigde wenst aan
te stellen die de eiser in zijn plaats kan aanvaarden, moet hij worden gehoord, als hij in de gebruikelijke vorm
zekerheid stelt dat het vonnis zal worden nageleefd.
(1) Hij die een ander verdedigt in wiens naam hij geen geding aanhangig maakt, heeft het recht de verdediging te
voeren met betrekking tot één bepaald punt.
(2) Hij die een ander verdedigt, is verplicht zekerheid te stellen; want niemand wordt geacht als een behoorlijk
verdediger op te treden in een geding met een andere partij zonder zekerheid te stellen.
(3) Men vraagt zich ook af, wanneer een verdediger ermee instemt een zaak te voeren, en de eiser volledige
teruggave verkrijgt, of hij dan verplicht kan worden de vordering tot teruggave op zich te nemen? De betere
mening is dat hij daartoe kan worden gedwongen.
(4) Een gemachtigde is verplicht te goeder trouw rekening en verantwoording af te leggen in zaken die verband
houden met een rechtsgeding, zoals hij dat ook moet doen in andere zakelijke transacties. Daarom moet hij, telkens
wanneer hij in een geding iets verkrijgt, hetzij rechtstreeks op grond van de vordering, hetzij onrechtstreeks door
middel daarvan, dit in een lastgevingsvordering afstaan; zodat hij, indien hij per vergissing of door een verkeerde
beslissing van de rechter iets verkrijgt dat niet verschuldigd was, dit eveneens moet afstaan.
(5) Anderzijds kan de gemachtigde, wat hij ook betaalt op grond van een vonnis, terugvorderen door middel van
een tegenvordering in mandaat. Hij kan echter geen boete terugvorderen die hij heeft betaald wegens een
onrechtmatige handeling van hemzelf.
(6) De billijkheid gebiedt dat alle kosten van het geding die te goeder trouw zijn gemaakt, hetzij door de
gemachtigde van de eiser, hetzij door die van de verweerder, aan hem worden terugbetaald.
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(7) Wanneer twee partijen op last van een ander zaken doen en een van hen een schuldenaar is van degene die hen
heeft aangesteld, kan de ander hem dan wettelijk vervolgen? Het lijdt geen twijfel, dat hij dat kan, want hij wordt
niet minder als een lasthebber beschouwd, omdat de partij tegen wie hij een vordering instelt, ook een lasthebber
is.
47. Julianus, Over Urseius Ferox.
Wanneer een man twee gemachtigden zijn zaken laat behartigen, tenzij hij uitdrukkelijk verklaart dat de een de
ander moet aanklagen voor geld, kan niet worden volgehouden dat een dergelijk mandaat aan een van hen werd
gegeven.
48. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Daarom, als zo'n uitdrukkelijke opdracht was gegeven, als één van hen, die door de ander wordt gedagvaard, tegen
de actie aanvoert: "dat mij geen opdracht werd gegeven om schuldenaars aan te klagen"; de eiser kan antwoorden:
"of was mij gegeven om u aan te klagen".
(49) Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
De toestand van de opdrachtgever kan niet door zijn lasthebber verslechterd worden zonder zijn medeweten.
50. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Op welke manier uw agent ook door mij van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven, het moet u ten goede komen.
51. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Als een minderjarige onder de vijfentwintig jaar als verdediger verschijnt, is hij niet de juiste in elke zaak waarin
hij recht heeft op volledige teruggave; omdat een dergelijk vonnis zowel hem als zijn borgen vrijspreekt.
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(1) Daar het voeren van verweer een partij aan dezelfde aansprakelijkheid onderwerpt als de hoofdschuldenaar,
mag de verweerder van een echtgenoot niet aansprakelijk worden gesteld voor iets meer dan de echtgenoot zelf
kan betalen.
(2) Wanneer een man die de verdediging van een ander op zich heeft genomen, ook al is hij vermogend;
52. Paulus, Over het Edict, Boek LVII. Of van consulaire rang;
53. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Hij wordt niet geacht hem naar behoren te verdedigen, tenzij hij bereid is zekerheid te verschaffen. 54. Paulus,
Over het Edict, Boek L.
Noch een vrouw, noch een soldaat, noch iemand die op het punt staat voor de staat afwezig te zijn, noch iemand
die aan een chronische ziekte lijdt, noch iemand die op het punt staat de functie van magistraat op zich te nemen,
noch iemand die niet tegen zijn wil gedwongen kan worden om partij te zijn in een gerechtelijke procedure, wordt
geacht een behoorlijke verdediger te zijn.
1. Ook voogden, die in enige plaats hun ambt hebben uitgeoefend, moeten in die plaats verdedigd worden.
(55) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXV.
Wanneer iemand is aangesteld als gemachtigde in een zaak waarin hij belanghebbende is, moet zijn principaal niet
de voorkeur krijgen bij het aanspannen van de rechtszaak, of bij het innen van geld; omdat hij die het recht heeft
om in zijn eigen naam te procederen, deze zaken naar behoren kan behartigen.
56. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVI.
Een gemachtigde, aangesteld om een vordering in te stellen voor het terugkrijgen van persoonlijke bezittingen, kan
naar behoren verzoeken om de overlegging daarvan voor het gerecht.
(57) Idem, Over het Edict, Boek LXXIV.
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Wie een gemachtigde aanwijst om onmiddellijk een proces aan te spannen, moet zo worden begrepen dat hij de
gemachtigde toestaat de zaak daarna tot een einde te brengen.
1. Wanneer een partij verzuimt aan een gemachtigde een exceptie aan te bieden, kan hij die later, als hij van
gedachten verandert, niet inbrengen.
58. Paulus, Over het Edict, Boek LXXI.
Een gemachtigde aan wie, in het algemeen, de vrije verrichting van zaken is opgedragen, kan innen wat
verschuldigd is, en kan ook het ene voor het andere inwisselen.
59. Dezelfde, Over Plautius, Boek X.
Hij wordt ook geacht te zijn aangesteld om schuldeisers te betalen.
60. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
De bevoegdheid om een compromis te sluiten met het oog op een schikking is niet inbegrepen in een algemene
volmacht; en daarom, als de partij die de volmacht gaf het compromis naderhand niet bekrachtigt, zal hij niet
worden verhinderd om gebruik te maken van zijn oorspronkelijke recht van actie.
61. Dezelfde, Over Plautius, Boek I.
Plautius zegt dat het de mening van iedereen is dat een lasthebber die een vonnis tegen zich heeft gekregen, zelf
niet kan worden aangesproken; tenzij hij was aangesteld in een zaak waarin hij belang stelde, of zich ter plaatse
aanbood terwijl hij wist dat er geen borg was gesteld. Dezelfde regel moet in acht worden genomen wanneer hij
zelf heeft aangeboden de verdediging in de zaak op zich te nemen en zekerheid te stellen.
(62) Pomponius, Over Plautius, Boek II.
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Wanneer een gemachtigde is aangesteld voor de inning van een legaat, en gebruik maakt van een interdict tegen de
erfgenaam voor de overlegging van het testament, kan een exceptie tegen de gemachtigde op grond van het feit dat
hij daartoe niet gemachtigd is door het mandaat, niet tegen hem worden ingeroepen.
63. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Een agent die is aangesteld om de zaken van zijn principaal te behartigen, kan in het algemeen noch de onroerende
noch de roerende goederen van zijn principaal, noch zijn slaaf vervreemden, zonder een uitdrukkelijke volmacht
daartoe; met uitzondering van vruchten, of andere dingen die gemakkelijk kunnen bederven.
(64) Dezelfde, Regels, Boek III.
Als degene voor wiens rekening de verdediger verschijnt, zelf naar de rechtbank komt voordat de zaak aanhangig
is gemaakt, en toestemming vraagt om de zaak in zijn eigen naam te voeren, moet hij gehoord worden, als
daarvoor een goede reden wordt aangetoond.
65. Idem, over uitvindingen.
Wanneer een principaal zijn afwezige gemachtigde wenst te ontheffen van de verplichting om zekerheid te stellen,
dient hij zijn wederpartij een brief te zenden, waarin hij verklaart dat hij een bepaalde partij heeft aangesteld om
tegen hem op te treden, (met vermelding van de zaak) en waarin hij belooft dat hij alle door die gemachtigde
verrichte handelingen zal bekrachtigen; en in dit geval, als de brief wordt goedgekeurd, wordt begrepen dat de
bedoelde partij verschijnt als de gemachtigde van de principalen alsof hij aanwezig was. Indien hij dus naderhand,
na van gedachten te zijn veranderd, niet meer wil dat de genoemde partij als zijn lasthebber optreedt, zal de
procedure niettemin als geldig worden beschouwd.
66. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Als een persoon bedingt "Stichus of Damas, welke hij ook verkiest", en Titius als gemachtigde een proces
aanspant om een van beide terug te vorderen, en zijn principaal bekrachtigt zijn daad; dan is het resultaat dat de
zaak geacht wordt onder de rechtsmacht van de rechtbank te zijn gebracht, en dat het beding nietig wordt
verklaard.
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67. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Wanneer een agent zijn eigen geloof verpandt voor de titel van landerijen die hij verkocht heeft, wordt hij niet van
zijn verplichting ontheven door de hulp van de Praetor, zelfs nadat hij opgehouden heeft als agent op te treden;
want een agent die de band van een verplichting voor zijn principaal op zich neemt, kan niet weigeren zijn last te
ondersteunen.
68. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer een agent een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot eigendom van zijn principaal, die niet in
strijd was met de voorwaarden van zijn mandaat, dan kan de principaal een rechtszaak aanspannen, zelfs als zijn
agent onwillig is.
69. Paulus, Opinies, Boek III.
Paulus oordeelde dat het een partij die een gemachtigde heeft aangesteld om een zaak te verdedigen, niet verboden
is om in diezelfde zaak in eigen naam te verschijnen.
(70. Scaevola, Opinions, Book I.
Een vader benoemde Sempronius, een van zijn schuldeisers, tot voogd van zijn zoon; en hij, na de voogdij te
hebben uitgeoefend, benoemde zijn broer tot erfgenaam, die zelf stierf, en de schuld van zijn vader in beheer naliet
aan Titius, en de vorderingsrechten werden door de erfgenamen aan hem overgedragen. Daar zowel de vordering
van de voogdij als die van het geleende geld uit de nalatenschap van Sempronius stammen, vraag ik, of het recht
van vordering onder mandaat hem alleen wordt verleend als hij de erfgenamen verdedigt door wie de
vorderingsrechten aan hem zijn overgedragen? Ik antwoordde, dat hij hen moet verdedigen.
71. Paulus, Zinnen, Boek I.
Een afwezige verweerder kan door middel van een gemachtigde de oorzaak van zijn afwezigheid opgeven.
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72. Dezelfde, Handleidingen, Boek I.
Wij verwerven niet altijd een vorderingsrecht door middel van een gemachtigde, maar wij behouden een reeds
verworven recht; zoals bijvoorbeeld, wanneer een geding wordt aangespannen binnen de door de wet
voorgeschreven tijd; of wanneer een bezwaarschrift tegen een of ander nieuw bouwwerk wordt betekend; zodat wij
gebruik kunnen maken van het Interdict Quod vi aut clam want hier is ons voormalig recht voor ons gereserveerd.
73. Idem, over het ambt van Assessoren.
Wanneer de gedaagde bereid is het gevorderde geld te betalen, voordat de zaak aanhangig is gemaakt, wat moet er
dan gebeuren? Het zou onrechtvaardig zijn, als hij gedwongen zou worden zich bij de zaak te voegen en als
verdachte beschouwd zou worden, omdat hij het geld niet aanbood toen de opdrachtgever aanwezig was. Maar als
hij op dat moment het geld niet had, zou hij dan gedwongen moeten worden om de zaak voort te zetten? Wat als
het om een zaak ging waarbij schande in het spel was? Het is echter een vaststaand feit dat de rechter, voordat de
zaak aanhangig is gemaakt, kan bevelen dat het geld in een of ander heilig gebouw wordt gedeponeerd, zoals dat
ook gebeurt met geld dat aan de voogden toebehoort. Wanneer de zaak echter in het geding is, is het aan de rechter
om de zaak te regelen.
74. Ulpianus, Opinies, Boek IV.
Een ambtenaar die voor een stad optreedt, kan geen openbare zaken doen via een gemachtigde.
75. Julianus, Digest, Boek III.
Een partij die een afwezige koper van land verdedigde, die ook in bezit was, en die de zaak in zijn naam
behandelde, verzocht de verkoper om de verdediging op zich te nemen, en de verkoper eiste dat de gemachtigde
zekerheid zou geven dat de koper zijn daden zou bekrachtigen. Ik ben van mening dat hij de verkoper zekerheid
zou moeten geven voor de bekrachtiging; want als deze het land aan de eiser zou teruggeven, zou niets de
opdrachtgever ervan weerhouden om hetzelfde te vorderen, en zou de verkoper gedwongen zijn om de vordering
een tweede keer te verdedigen.
(76) Dezelfde, Over Minicius, Boek V.
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Titius, terwijl hij een zaak verdedigde voor een afwezige partij, gaf zekerheid, en voordat de zaak in behandeling
werd genomen, werd de schuldenaar insolvent; om die reden weigerde de verdediger om de zaak tegen zichzelf in
behandeling te nemen. Ik vraag of hem dit toegestaan moet worden? Julianus antwoordt, dat de verdediger geacht
moet worden de plaats van de opdrachtgever in te nemen, toen hij zekerheid stelde; en als de Praetor hem niet zou
dwingen de voeging van de zaak te aanvaarden, zou hem dat niet veel voordeel opleveren, daar men verhaal zou
kunnen nemen op de borg, en wat deze betaalde, zou kunnen worden verhaald op de verdediger.
77. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Wanneer iemand door een ander verdedigd wordt, moet dat gebeuren naar het oordeel van een goed burger.
78. Africanus, Vragen, Boek VI.
Daarom kan hij niet geacht worden een rechtszaak naar behoren te verdedigen overeenkomstig het oordeel van een
goed burger, die, door de eiser dwars te zitten, verhindert dat de zaak in geschil tot een einde komt.
(1) Wanneer een gemachtigde is aangesteld om voor twee zaken te procederen, en hij doet dat slechts voor één
zaak, dan wordt hij niet door een exceptie uitgesloten, en heeft hij de zaak naar behoren voor de rechter gebracht.

Tit. 4. Hoe een procedure wordt ingesteld voor of tegen vennootschappen
1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Het is niet aan iedereen toegestaan zonder onderscheid vennootschappen, verenigingen of soortgelijke lichamen op
te richten, want dit wordt geregeld door wetten, decreten van de Senaat en grondwetten van de Keizers. Het recht
om vennootschappen op te richten is bijvoorbeeld voorbehouden aan diegenen die als vennoten betrokken zijn bij
het innen van overheidsbelastingen, of die samen goud-, zilver- en zoutmijnen exploiteren. Er zijn ook bepaalde

208

gilden in Rome waarvan de organisatie is bevestigd door decreten van de Senaat en edicten van de Keizers; zoals
bijvoorbeeld die van de bakkers en enkele andere, evenals die van de reders, die ook in de provincies bestaat.
1. 1. Wanneer aan personen wordt toegestaan zich te verenigen onder de naam van een corporatie, gilde, of een
ander lichaam van deze soort, hebben zij, evenals een gemeente, recht op gemeenschappelijke bezittingen, een
gemeenschappelijke schatkist, en een agent of een syndicus, en, zoals in het geval van een gemeente, wordt alles
wat door hem wordt afgehandeld en gedaan, geacht te zijn afgehandeld en gedaan door allen.
2. Wanneer een vereniging niemand heeft om haar te verdedigen, zegt de Proconsul dat hij zal bevelen dat haar
gemeenschappelijke bezittingen in bezit worden genomen, en als zij, na te zijn gewaarschuwd, geen maatregelen
nemen om zich te verdedigen, zal hij bevelen dat de bezittingen worden verkocht. Wij begrijpen dat een vereniging
geen vertegenwoordiger of syndicus heeft, wanneer deze afwezig is, of verhinderd door ziekte, of anderszins niet
in staat is zaken te doen.
3. Wanneer een vreemdeling verschijnt om een vereniging te verdedigen, staat de Proconsul hem dat toe, zoals dat
gebeurt bij de verdediging van particulieren; omdat op die manier de toestand van de vereniging verbeterd wordt.
(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Wanneer de leden van een gemeente, of van enige vereniging, een gemachtigde aanstellen om hun rechtszaken te
behartigen, mag niet worden gezegd dat hij geacht wordt door verscheidene individuen te zijn aangesteld, want hij
verschijnt voor de gehele gemeente, of vereniging, en niet voor de leden afzonderlijk.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Niemand mag een proces aanspannen in naam van een stad of een curie, dan hij die daartoe door de wet
gemachtigd is; of, wanneer er geen wet is, hij die gemachtigd is door een stemming van de leden, wanneer
tweederde, of meer dan tweederde van hen aanwezig is.
4. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Het is duidelijk dat, om de twee-derde van de decurions te vormen, de benoemde persoon kan worden opgenomen.
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(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Opgemerkt moet worden, zoals Pomponius zegt, dat de stem van een vader zal worden aanvaard ten gunste van
zijn zoon en, die van een zoon ten gunste van zijn vader.
6. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
De stemmen van hen die onder dezelfde controle staan, worden op dezelfde manier geteld; want elke partij brengt
zijn stem uit als een decurion, en niet als een persoon die tot het huishouden behoort. Dezelfde regel moet in acht
worden genomen bij het uitbrengen van stemmen op de kandidaat voor een ambt, tenzij een of andere
gemeentelijke wet, of lang gevestigd gebruik het verbiedt.
1. Indien de decurio's besloten hebben dat een rechtsgeding zal worden aangespannen door de partij die door de
duumvirs is gekozen, wordt hij geacht door het gehele lichaam gekozen te zijn, en kan hij dus zijn gang gaan; want
het maakt maar weinig verschil of het lichaam zelf hem gekozen heeft, of iemand die daartoe bevoegd was. Maar
als zij besloten zouden hebben, dat Titius bevoegd zou zijn om een zaak aanhangig te maken, telkens wanneer er
een geschil ontstaat, zou het besluit geen effect hebben, omdat men niet kan stellen, dat het recht om een zaak
aanhangig te maken wordt verleend met betrekking tot een zaak, waarover nog geen geschil bestaat. Thans is het
echter gebruikelijk, dat alle zaken van deze aard door syndici worden behandeld, naar de gewoonte der
verschillende plaatsen.
2. 2. Wanneer een agent is aangesteld, kan hij dan achteraf door een besluit van de decurions worden verhinderd
op te treden? Zal hij door een uitzondering worden verhinderd? Ik ben van mening dat men moet begrijpen dat hij
alleen mag handelen zolang zijn toestemming duurt.
3. Wanneer de gemachtigde van een rechtspersoon een rechtsgeding aanhangig maakt, is hij ook verplicht dit te
verdedigen wanneer het wordt vervolgd; maar hij is niet verplicht zekerheid te stellen voor de bekrachtiging. Soms
echter, wanneer er twijfel bestaat over het besluit waarbij hem bevoegdheid is verleend, meen ik dat zekerheid
voor bekrachtiging moet worden gesteld; daarom vervult een dergelijke syndicus de functies van een gewone
gemachtigde, en wordt hem door geen enkel decreet een vorderingsrecht tot uitvoering van een vonnis verleend,
tenzij hij is aangesteld met betrekking tot een zaak waarin hij belanghebbende was, en hij kan ook een belofte tot
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betaling aanvaarden. De bevoegdheid van een syndicus kan ook worden herroepen om dezelfde reden als die van
een gewone gemachtigde. De zoon van een familie kan benoemd worden tot syndicus.
(7) Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Zoals de Praetor een vorderingsrecht toekent ten behoeve van een gemeentebestuur, zo vond hij het ook volkomen
billijk dat het Edict een vorderingsrecht tegen het gemeentebestuur toekent. Ik ben echter van mening dat een
vorderingsrecht wordt toegekend aan een plaatsvervanger tegen een gemeente wanneer hij kosten heeft gemaakt in
een of andere aangelegenheid van openbaar belang.
1. Wanneer iets verschuldigd is aan een vennootschap, is het niet verschuldigd aan de individuele leden van die
vennootschap, noch zijn deze laatsten verschuldigd wat de gehele vereniging verschuldigd is.
2. 2. In zaken die betrekking hebben op het lichaam van decurions, of op andere verenigingen, is het van geen
belang of alle leden erin blijven, of slechts een deel, of dat zij allen worden veranderd; maar wanneer het gehele
lichaam wordt teruggebracht tot één enkel lid, is de betere mening dat hij kan dagvaarden en gedagvaard kan
worden, omdat het recht van allen is samengevoegd in één, en de naam van vereniging blijft.
(8) Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Wanneer een gemeentelijke corporatie niet wordt verdedigd door degenen die de leiding hebben over haar zaken,
en er geen gemeenschappelijk eigendom bestaat waarvan bezit kan worden verkregen, moet betaling worden
gedaan aan degenen die een proces aanspannen voor schulden die verschuldigd zijn aan de corporatie.
9. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Als u een gemeenschappelijk belang heeft met een gemeente, kunt u beiden een vordering instellen tot verdeling
van het eigendom. Hetzelfde kan gezegd worden van een vordering tot vaststelling van de grenzen en tot
voorkoming van het wegstromen van regenwater op uw terrein.
10. Paulus, Handboeken, Boek I.
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Een syndicus kan ook worden aangesteld in geval van kennisgeving van een nieuw bouwwerk, en voor het
aangaan van bedingen; zoals bijvoorbeeld in geval van legaten, het voorkomen van dreigende schade, of voor de
tenuitvoerlegging van een vonnis; hoewel het de voorkeur verdient dat de zekerheid wordt gegeven aan een slaaf
van de gemeente, toch, als het wordt gegeven aan de syndicus, zal de partij die belast is met de zaken van de
gemeente een billijk recht van actie hebben.

Tit. 5. Betreffende de verrichting van zaken van anderen
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Het volgende edict is een noodzakelijk edict, omdat het van groot voordeel is voor partijen die afwezig zijn om
niet te worden blootgesteld aan het verlies van het bezit van hun eigendom, of de verkoop van hetzelfde, of de
vervreemding van een pand, of een actie voor de invordering van een boete, of aan het onrechtvaardige verlies van
hun eigendom door hun niet-vertegenwoordigd zijn.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Wanneer iemand zaken heeft gedaan voor iemand die afwezig is, ook al is deze laatste daarvan niet op de hoogte;
toch zal hij, wat hij ook uitgeeft ten behoeve van de ander, of welke verplichting hij ook aangaat met betrekking tot
het eigendom van de afwezige, op die grond recht hebben op een vordering. Zo ontstaat in dit geval aan beide
zijden een vorderingsrecht, dat wordt aangeduid als een vordering op grond van zakelijke transacties; en in feite,
zoals het juist is dat hij die voor een ander optreedt, rekenschap aflegt van wat hij heeft gedaan, en om die reden
een vonnis tegen hem laat uitspreken, telkens wanneer hij de zaken niet naar behoren heeft afgewikkeld, of enig
eigendom behoudt dat van die zaken afkomstig is; zo is het aan de andere kant niet meer dan billijk om hem te
vergoeden voor alles wat hij ofwel heeft verloren, ofwel op het punt staat te verliezen op deze grond, indien hij de
zaken naar behoren had afgewikkeld.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
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De Praetor gebruikt de volgende taal: "Wanneer iemand de zaken van een ander heeft afgehandeld, of zaken heeft
behartigd waarin een partij belang had op het moment van zijn dood, 'zal ik hem het recht geven om hiertegen op
te komen'. "
1. Onder "iemand" moet ook de vrouw worden verstaan; de vrouw heeft immers het recht om zaken aanhangig te
maken en het lijdt geen twijfel, dat ook tegen haar een vordering kan worden ingesteld.
2. 2. "Transacties" moeten worden opgevat als één of meer transacties.
3. 3. De term "een ander" verwijst naar personen van beide geslachten.
4. 4. Wanneer een lid van een kerkelijke gemeente zaken doet, kan tegen hem een proces worden aangespannen tot
het bedrag waarmee hij rijker is geworden, overeenkomstig een Rescriptie van de Goddelijke Pius; maar wanneer
hij een proces aanspant, moet hij toestaan dat zijn vergoeding wordt verrekend.
5. 5. Als ik zaken heb gedaan met een krankzinnige, heb ik om die reden het recht hem aan te klagen. Labeo zegt,
dat een vorderingsrecht moet worden toegekend aan de curator van een krankzinnige van beiderlei geslacht.
6. Deze woorden, "zich bezig te houden met alle zaken waarin iemand belang had op het tijdstip van zijn dood",
hebben betrekking op de tijd gedurende welke hij iemands zaken na zijn dood afhandelde; en het was noodzakelijk
dit in het Edict te vermelden, omdat men niet kon zeggen dat hij de zaken van de erflater afhandelde, die reeds
dood was, noch die van de erfgenaam, die nog niet tot de nalatenschap was toegetreden. Wanneer echter de
nalatenschap na zijn dood werd vermeerderd, bij voorbeeld met kinderen van slaven, jongen van dieren of oogsten,
of indien een der slaven eigendom had verkregen, moeten deze vermeerderingen, hoewel zij niet in de
bewoordingen van het Edict zijn begrepen, niettemin geacht worden daarin te zijn begrepen.
7. Daar dit vorderingsrecht voortvloeit uit de verrichting van zaken, is het zowel voor als tegen de erfgenaam
beschikbaar.
8. 8. Indien een partij, die door de Praetor is aangesteld om het vonnis ten uitvoer te brengen, mij bedriegt, heb ik
het recht hem aan te klagen.
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9. Labeo zegt, dat soms bij een vordering, gegrond op een zakelijke transactie, het enige punt van overweging
fraude is; bijvoorbeeld als u zich, door genegenheid gedreven, in mijn zaken hebt gemengd om te voorkomen dat
mijn eigendom verkocht zou worden, moet u alleen aansprakelijk zijn in geval van fraude. Deze mening is
gebaseerd op billijkheid.
10. Niet alleen hij die zich vrijwillig en zonder noodzaak in andermans zaken heeft gemengd en deze heeft
afgehandeld, is aansprakelijk voor deze vordering, maar ook hij die, daartoe gedreven door een dringende
noodzaak of door de indruk dat een dergelijke noodzaak bestond, deze zaken heeft afgehandeld.
11. De vraag wordt door Marcellus in het tweede boek van de Digest gesteld, of ik, als ik van plan was geweest
zaken te doen voor Titius, en u mij daartoe opdracht had gegeven, recht zou hebben op beide vorderingen? Ik denk
van wel, zoals Marcellus zelf zegt als ik een borg op me nam toen ik op het punt stond de zaak te leiden; want hij
stelt dat ik ook onder deze omstandigheden recht zou hebben op een vordering tegen beiden.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLV.
Laten we nagaan of een borg in dit geval een vordering kan instellen, en het is zeker dat hij een vordering kan
instellen op grond van de zakendeal, tenzij hij de verplichting geheel uit vrijgevigheid op zich heeft genomen.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Bovendien, als ik uw zaken afhandelde, terwijl ik in de veronderstelling was, dat u mij daartoe opdracht had
gegeven; ook hier ontstaat een vorderingsrecht, gegrond op de afhandeling van de zaken; maar de vordering uit
lastgeving zal niet gelden. Dezelfde regel is van toepassing als ik borg voor u sta, terwijl ik denk dat u mij daartoe
opdracht hebt gegeven.
(1) En ook als ik, terwijl ik in de veronderstelling was dat het om de zaak van Titius ging, terwijl het in feite om
die van Sempronius ging, die zaak bijwoon; Sempronius alleen zal jegens mij aansprakelijk zijn in een vordering,
gegrond op de verrichting van zaken.
6. Julianus, Digest, Boek III.
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Als ik de zaken van uw pupil bijwoon, zonder uw mandaat, maar om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt
gesteld in een voogdijzaak, dan zal ik u aansprakelijk stellen voor een zaak op grond van zakendoen en ik zal ook
recht hebben op een zaak tegen uw pupil, maar alleen als hij daardoor rijker is geworden.
(1) Bovendien, als ik geld leen aan uw lasthebber voor uw rekening, om hem in staat te stellen uw schuldeiser te
betalen, of uw eigendom vrij te geven dat in pand is gegeven, zal ik een vordering tegen u hebben op grond van de
zakentransactie, maar geen tegen uw lasthebber, met wie ik een overeenkomst heb gesloten. Maar wat zou het
geval zijn als ik met uw agent beding? Men kan zeggen, dat ik nog een vordering tegen u heb, op grond van de
gesloten zaken, omdat ik dit beding bij wijze van overvloedige voorzichtigheid heb gemaakt.
(2) Indien iemand geld of een ander goed heeft ontvangen, om het naar mij te brengen, heb ik een vordering tegen
hem op grond van de zaken die hij heeft gedaan.
(3) Wanneer iemand zaken met mij doet, niet uit tegenprestatie voor mij, maar uit winstbejag, dan is hij volgens
Labeo eerder met zijn eigen zaken bezig dan met de mijne; want als hij handelt met het oog op persoonlijk gewin,
beoogt hij zijn eigen voordeel en niet het mijne. Desalniettemin is er des te meer reden om hem aansprakelijk te
stellen voor een rechtszaak die gebaseerd is op het zakendoen. Als hij echter iets heeft uitgegeven terwijl hij zich
met mijn zaken bemoeide, heeft hij het recht mij aan te klagen; niet voor wat hij heeft verloren, daar hij te kwader
trouw was door zich met mijn zaken te bemoeien, maar alleen om het bedrag vast te stellen waarmee ik ben
verrijkt.
(4) Wanneer iemand zo dwaas is te denken dat hij, terwijl hij zijn eigen zaken behartigde, ook de mijne behartigde,
dan ontstaat aan geen van beide zijden een vorderingsrecht, omdat de goede trouw dit niet toelaat. En als hij zowel
zijn als mijn zaken deed, terwijl hij dacht dat hij alleen de mijne deed, dan is hij alleen aansprakelijk tegenover mij
voor de mijne. Want als ik iemand opdraag mijn zaken te behartigen, waarbij ook u belang had, dan moet volgens
Labeo worden geoordeeld, dat als hij uw zaken behartigt en daarvan op de hoogte is, hij tegenover u aansprakelijk
is voor de zaken die hij behartigt.
(5) Wanneer iemand, handelend als mijn slaaf, mijn zaken doet, terwijl hij ofwel een vrijgelatene, ofwel een
vrijgeborene was, zal hem een rechtszaak op grond van gedane zaken worden toegekend.
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(6) Als ik de zaken van uw zoon of uw slaaf behartigde, laat ons dan overwegen of ik het recht zal hebben u aan te
klagen op grond van een gedane zaak? Het lijkt mij beter de leer van Labeo aan te nemen die Pomponius in het
Zesentwintigste Boek goedkeurt, namelijk: als ik uit consideratie voor u zaken heb gedaan die betrekking hebben
op het peculium van een van beiden, dan bent u aansprakelijk jegens mij; maar als ik dit uit vriendschap voor uw
zoon of uw slaaf heb gedaan, of uit consideratie voor hen, dan moet een vordering tegen de vader of de eigenaar
slechts worden toegewezen tot het bedrag van het betrokken peculium. Dezelfde regel geldt als ik dacht dat zij hun
eigen meesters waren, want als ik van uw zoon een slaaf koop die hij niet nodig heeft, en u bekrachtigt de koop,
dan is uw bekrachtiging niet geldig. Pomponius verklaart op dezelfde plaats dat hij van mening is dat zelfs als er
niets in het peculium is, omdat het bedrag dat aan de vader of eigenaar verschuldigd is groter is dan de waarde
ervan; toch moet een vordering tegen de vader worden ingesteld voor het bedrag waarmee hij als gevolg van mijn
beheer is verrijkt.
(7) Als ik zaken deed met een man die vrij was, maar die u te goeder trouw als slaaf diende, en ik deed dat in de
veronderstelling dat hij uw slaaf was; Pomponius stelt dat ik recht zou hebben op een aanklacht tegen u op grond
van zaken die gedaan zijn met betrekking tot zoveel van het peculium van de slaaf als u kunt behouden; maar wat
hij kan wegnemen, heb ik geen vorderingsrecht tegen u, maar ik heb er een tegen hem. Als ik echter wist dat hij
vrij was, zou ik een vordering tegen hem kunnen instellen voor wat hij kan wegnemen, en ook een tegen u voor
wat u kunt behouden.
(8) Als ik geld betaal om te voorkomen dat een slaaf van Sempronius, die volgens mij aan Titius toebehoort,
gedood wordt, dan heb ik recht op een proces tegen Sempronius op grond van gedane zaken, zo zegt Pomponius.
(9) De vraag wordt door Pedius in het Zevende Boek gesteld: als ik Titius, als uw schuldenaar, buiten de rechtbank
om aanzeg mij te betalen terwijl hij u in feite niets schuldig is, en u komt daar naderhand achter, en bekrachtigt wat
ik heb gedaan; kunt u dan een rechtszaak tegen mij beginnen op grond van zakendoen? Hij zegt dat dit kan worden
betwijfeld, omdat er geen zaken van jou bij betrokken waren, aangezien de partij niet jouw schuldenaar was, maar
hij is van mening dat de bekrachtiging de zaak tot de jouwe maakt; en net zoals iemand van wie betaling is
gevraagd een recht van terugvordering heeft tegen hem die de handeling bekrachtigt; op dezelfde manier zal hij die
heeft betaald recht hebben op een vordering tegen mij na de bekrachtiging. Zo maakt de bekrachtiging de zaak tot
de uwe, die in het begin niet de uwe was, maar slechts voor uw rekening werd afgehandeld.
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(10) Hij zegt ook dat als ik, op dezelfde manier, een schuldenaar van Titius, van wie ik denk dat hij uw erfgenaam
is, aanklaag en betaling afdwing, terwijl Seius in feite uw erfgenaam is; en u naderhand bekrachtigt wat ik heb
gedaan, ik een vordering tegen u zal hebben, en u een tegen mij, beide gebaseerd op zaken die zijn gedaan. Het is
echter niet uw zaak die is afgewikkeld, maar uw bekrachtiging maakt het tot een dergelijke zaak; en het resultaat is
dat de transactie wordt beschouwd als de uwe, en een vordering tegen u kan worden ingesteld van de kant van de
nalatenschap.
(11) Wat zou er dan gebeuren, vroeg Pedius, als ik, in de overtuiging dat u de erfgenaam was, een huis zou
repareren dat tot de nalatenschap behoorde, en u zou mijn daad bekrachtigen? Zou ik dan het recht hebben om een
aanklacht tegen u in te dienen? Hij zegt dat er geen grond voor zou zijn, omdat de erfgenaam rijker is geworden
door mijn daad, en de transactie is uitgevoerd met betrekking tot het eigendom van een ander; het is dus niet
mogelijk dat wanneer een voordeel toekomt aan een ander door de transactie zelf, dit als uw zaak zou worden
beschouwd.
(12) Laten we het geval onderzoeken waarin een man, terwijl hij zaken doet voor een ander, sommige zaken
bijwoont en andere verwaarloost, en een andere partij dit opmerkt, en zich niet ontfermt over wat werd
verwaarloosd, terwijl een ijverig man - want dit is wat wij eisen - al deze zaken zou hebben bijgewoond; moet dan
worden geoordeeld dat hij aansprakelijk moet worden geacht in een rechtszaak die is gebaseerd op zaken die zijn
gedaan, met inbegrip van die zaken die hij heeft verwaarloosd? Ik denk dat dit de betere mening is, want als er iets
was waarvoor hij zonder twijfel verantwoordelijk was, moet hij in elk geval worden verplicht daarvan rekenschap
te geven; want ook al kan hem niet worden verweten dat hij geen proces tegen de andere schuldenaren heeft
aangespannen, omdat hij daartoe niet bevoegd was, omdat hij niet bevoegd was om een proces aan te spannen,
toch moet hij verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat hij zijn eigen schuld niet heeft betaald; En als de
schuld geen rente draagt, is zij onmiddellijk opeisbaar, zoals de goddelijke Pius in een rescript aan Flavius
Longinus heeft verklaard, tenzij hij, zoals hij zegt, hem van de betaling van rente had vrijgesteld:
7. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Omdat het ambt van rechter dezelfde kracht heeft in bonafide acties, als ondervraging heeft in een beding dat
uitdrukkelijk voor hetzelfde doel is gemaakt.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
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Indien echter hij, die de zaken van een ander beheert, behoort tot de klasse, die geen lastgeving behoeft, kan hij ter
verantwoording worden geroepen, omdat hij een schuldenaar niet in rechte heeft aangesproken, indien een
bekrachtigingsbrief werd aangeboden; mits hij gemakkelijk zekerheid kon stellen. Dit is onbetwistbaar waar met
betrekking tot een persoonlijke schuld, en daarom, indien de aansprakelijkheid van de partij op een bepaald tijdstip
zou eindigen, en hij om die reden werd vrijgesteld, zou hij niettemin aansprakelijk zijn in een vordering op grond
van gedane zaken. Dezelfde regel moet van toepassing worden geacht op een geval waarin een erfgenaam niet
aansprakelijk is; dat was de mening van Marcellus.
(1) Bovendien, als ik een proces aanspan voor een stuk grond dat u toebehoort, of aan een stad, en ik gebruik
onbehoorlijke middelen bij het verhandelen van uw zaak of die van de stad, en meer winst behaal dan waar ik recht
op had, dan zal ik verplicht zijn dit aan u, of aan de stad, terug te betalen, hoewel ik er geen proces voor had
kunnen aanspannen.
(2) Als het gebeurt, onder welke omstandigheden dan ook, dat een rekening voor schuldvergelijking door de
rechter niet wordt toegestaan, kan een tegenvordering worden ingesteld; maar als, na onderzoek, de
schuldvergelijking wordt afgewezen, is de betere mening dat de tegenvordering niet kan worden ingesteld, omdat
de zaak al gerechtelijk is beslist; en een exceptie op grond van res judicata kan worden ingeroepen.
(3) Julianus, in het Derde Boek behandelt het volgende geval. "Wanneer één van de twee vennoten mij verboden
heeft zaken te doen in de maatschap en de andere niet, heb ik dan recht op een vordering op grond van zaken die
gedaan zijn tegen de vennoot die mij dat niet verboden heeft? De moeilijkheid ligt in het feit dat, als een vordering
tegen hem wordt toegewezen, degene die mij verboden heeft ook getroffen moet worden; en het zou
onrechtvaardig zijn als hij die mij niet verboden heeft, door de daad van een ander ontslagen zou worden; want als
ik geld leen aan de ene vennoot tegen het uitdrukkelijke verbod van de andere, zou ik een geldige vordering op de
eerste hebben; En ik ben met Julianus van mening, dat een vordering op grond van de gesloten zaken gericht moet
zijn tegen hem, die mij niet verboden heeft, zodat hij, die het wel gedaan heeft, in geen enkel opzicht schade lijdt,
noch door zijn partner, noch door hem, die de zaken gesloten heeft.
9. Scaevola, Vragen, Boek I.
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Pomponius zegt dat als ik een transactie van jou goedkeur, ook al is die slecht uitgevoerd, je toch niet
aansprakelijk bent jegens mij op grond van de gedane zaken. Als het niet waar is, dat zolang het twijfelachtig is of
ik het al dan niet zal goedkeuren, het recht van vordering op grond van gedane zaken opgeschort is; want als het
eenmaal is ontstaan, hoe kan het dan door de loutere wilsuiting ongedaan worden gemaakt? Hij meent echter, dat
dit alleen geldt, wanneer men niet te kwader trouw is. En Scaevola stelt dat zelfs als ik bekrachtigd heb wat gedaan
is, een vordering op grond van een zakelijke overeenkomst nog steeds mogelijk is; en waar gezegd wordt dat u
tegenover mij niet aansprakelijk bent, is dat omdat ik niet kan afkeuren wat ik eenmaal overeengekomen ben; en
zoals alles wat op de juiste wijze gedaan is, door de rechter als bekrachtigd moet worden beschouwd, zo moet ook
alles wat door de partij zelf is goedgekeurd, worden bekrachtigd. Bovendien, als er geen rechtsvordering op grond
van een transactie kan worden ingesteld als ik mijn goedkeuring heb gegeven, wat moet er dan gebeuren als de
tegenpartij geld van mijn schuldenaar int en ik dat goedkeur? Hoe kan ik het dan terugvorderen? En ook, stel dat
hij eigendom van mij heeft verkocht, hoe kan hij dan de kosten terugvorderen die hij heeft gemaakt? Want als er
geen mandaat is, zal een vordering op grond van een gedane zaak, zelfs na bekrachtiging, opkomen.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Maar wordt mij ook een vordering toegekend voor de kosten die ik heb gemaakt? Ik denk dat dit het geval is, tenzij
uitdrukkelijk is overeengekomen dat geen der partijen een vordering tegen de ander heeft.
(1) Wanneer een man een rechtsvordering instelt op grond van zijn handelwijze, stelt hij deze rechtsvordering niet
alleen in wanneer hetgeen hij deed enig gevolg heeft gehad, maar het is voldoende wanneer hij zijn handelwijze
naar behoren heeft uitgevoerd, zelfs indien deze geen gevolg heeft gehad; en daarom, wanneer hij een gebouw
heeft gerepareerd of een zieke slaaf heeft genezen, heeft hij nog steeds het recht om op deze grond een
rechtsvordering in te stellen, zelfs wanneer het huis is afgebrand of de slaaf is gestorven; En ook Labeo was deze
mening toegedaan; maar Celsus zegt dat Proculus in een noot over Labeo zegt dat de vordering niet altijd moet
worden toegewezen; want wat als hij een huis repareerde dat de eigenaar had verlaten omdat het niet de moeite van
het repareren waard was, of waarvan hij dacht dat hij het niet nodig had? Volgens Labeo legt hij de eigenaar in dit
geval een last op, omdat iedereen zijn eigendom mag achterlaten om een vordering wegens dreigende schade te
vermijden. Celsus maakt deze mening zeer terecht belachelijk; want hij stelt dat degene die op gepaste wijze zaken
doet, op deze grond een vorderingsrecht heeft; maar hij neemt de zaak niet in acht zoals het hoort, die iets toevoegt
wat niet nodig was, of het hoofd van het huishouden een last oplegt. Wat Julianus schreef is van toepassing waar
hij, die een huis repareert of een zieke slaaf geneest, recht heeft op een rechtsvordering op grond van gedane
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zaken, indien hetgeen hij doet een voordeel is, zelfs indien het algemene resultaat niet gunstig was. Ik vraag wat er
moet gebeuren als hij dacht dat hij voordelig handelde, maar het het gezinshoofd geen voordeel opleverde? Ik zeg,
dat hij geen aanspraak kan maken op een vordering op grond van een zakelijke transactie, want het begin moet
voordelig zijn, ook al beschouwen wij het resultaat niet.
11. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXI.
Als je zaken doet met een afwezige zonder dat hij het weet, ben je verantwoordelijk voor nalatigheid en fraude;
maar Proculus is van mening dat je soms verantwoordelijk moet zijn voor ongelukken, bijvoorbeeld als je nieuwe
zaken doet in naam van de afwezige die hij niet gewoon was te doen, bijvoorbeeld door nieuwe slaven te kopen of
door een andere onderneming aan te gaan, want als hij daardoor enig verlies lijdt, ben jij verantwoordelijk; Maar
elke winst zou aan de afwezige partij toebehoren, en als in sommige gevallen winst werd gemaakt, en in andere
gevallen verlies werd geleden, zou de afwezige principaal de winst met het verlies moeten verrekenen.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Deze actie moet worden toegekend aan de opvolger van een persoon die in de handen van de vijand sterft, en aan
wie de zaak toebehoorde.
(1) Wanneer ik ben opgetreden voor een zoon die onder het beheer van zijn vader stond, en die in de dienst stierf
na het maken van een testament, moet eveneens een rechtsvordering worden toegekend.
(2) Het is ook voldoende, dat zaken voordelig worden afgehandeld ten aanzien van personen, die in leven zijn,
alsmede ten aanzien van goederen, nagelaten door hen, die gestorven zijn; ook al kan het resultaat anders zijn dan
men had verwacht.
13. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Mijn schuldenaar die mij vijftig aurei schuldig was, stierf. Ik nam de zorg op mij van zijn nalatenschap, en gaf tien
aurei uit. Daarna legde ik honderd aurei in een kist, die de opbrengst was van de verkoop van goederen die tot de
nalatenschap behoorden, en deze som ging buiten mijn schuld verloren. De vraag rees of ik, als zich een erfgenaam
zou aandienen, hem kon aanklagen voor de som van vijftig aurei die ik had geleend, of voor de tien die ik had
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uitgegeven. Julianus zegt dat de vraag die we moeten overwegen afhangt van de vraag of ik een goede reden had
om de honderd aurei opzij te zetten; want als ik mijzelf en de andere schuldeisers van de nalatenschap had moeten
betalen, zou ik niet alleen verantwoordelijk moeten zijn voor de zestig aurei, maar ook voor de resterende veertig.
Ik zou echter de tien aurei die ik had uitgegeven, kunnen behouden; dat wil zeggen, ik zou slechts de negentig
aurei moeten betalen. Als er echter een goede reden was om de hele som van honderd opzij te leggen; als er
bijvoorbeeld gevaar bestond dat land dat deel uitmaakte van de nalatenschap verbeurd zou worden verklaard
wegens belastingen; of dat de boete voor geld dat geleend was op bodemschatten zou worden verhoogd; of dat
betaling zou worden geëist wegens een toewijzing; dan kon ik van de erfgenaam niet alleen de tien aurei innen die
ik had uitgegeven in verband met de zaken van de nalatenschap, maar ook de vijftig die mij toekwamen.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Wanneer de zoon van een familie vrijwillig de zaken van anderen doet, is het niet meer dan rechtvaardig dat ook
zijn vader wordt aangeklaagd, of de zoon nu zijn eigen bezittingen heeft of dat zijn vader voordeel heeft gehad van
zijn daden. Dezelfde regel geldt, wanneer een slavin met de zaken belast is geweest.
15. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Pomponius stelt in het Zesentwintigste Boek dat, waar zaken worden afgehandeld, de toestand van de partijen in
het begin in aanmerking moet worden genomen; want, zoals hij zegt: "Stel dat ik begin met het afhandelen van
zaken van een minderjarige die intussen de leeftijd van puberteit heeft bereikt? Of van een slaaf, of van de zoon
van een familie, die intussen vrij wordt, of de vader van een familie?" Ikzelf heb verklaard, dat dit de betere
mening is, tenzij ik mij in het begin slechts met een enkele zaak heb beziggehouden, en mij daarna met een andere
bedoeling met een andere heb beziggehouden, op het ogenblik, dat de partij ofwel de puberteit bereikt, ofwel vrij
wordt, ofwel vader van een gezin; want hier werden, om zo te zeggen, verschillende zaken behandeld, zodat de
handeling, zowel als het vonnis, in overeenstemming met de toestand van de partijen zal worden geschikt en
geregeld.
16. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer iemand mijn zaken afhandelt, zijn er niet verschillende zaken, maar slechts één contract; tenzij de partij
zich in het begin verplichtte om slechts één ding te doen, en zich terug te trekken wanneer dat klaar was; want in
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dat geval, als hij zich verplichtte om iets anders te doen, nadat hij van gedachten veranderd was, is er een nieuw
contract.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer een partij een handeling verrichtte terwijl hij in slavernij was, is hij niet verplicht daarvan rekenschap af
te leggen nadat hij is vrijgelaten. Wanneer echter een zodanig verband tussen de handelingen bestaat, dat het
verslag van wat in slavernij is gedaan, niet kan worden gescheiden van de handelingen die in vrijheid zijn verricht,
is het vaststaand dat wat in slavernij is gedaan, voor het gerecht kan worden gebracht in een proces over mandaat,
of over zaken die zijn gedaan. Want indien de partij, terwijl hij in slavernij was, grond kocht, en daarop een huis
bouwde, en het huis instortte, en hij vervolgens, nadat hij was gemanumitteerd, de grond zou pachten, zou de pacht
van de grond alleen worden opgenomen in de rechtszaak die is gegrond op zakelijke transacties, om de reden dat
niets meer voortvloeit uit de transacties van eerdere datum kan worden opgenomen; tenzij de rekening van de
zakelijke transacties die zijn gedaan gedurende de tijd dat de partij vrij was, niet kan worden opgemaakt zonder
deze.
18. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Proculus en Pegasus zijn van mening dat iemand die zaken begon te doen terwijl hij in slavernij was, te goeder
trouw moest handelen; en daarom moet hij het bedrag dat hij had kunnen verdienen als iemand anders zijn zaken
beheerde, als hij het niet van zichzelf eiste, aan zijn opdrachtgever betalen in een vordering op grond van gesloten
zaken; als zijn peculium zoveel bedroeg dat hij, door het te behouden, dat bedrag had kunnen verdienen. Neratius
is dezelfde mening toegedaan.
19. Dezelfde, Over Neratius, Boek II.
Zelfs indien hij geen peculium had, maar van nature een schuldenaar was en daarna bleef handelen, is hij verplicht,
zelf te betalen; zoals hij, die aansprakelijk is in een rechtsgeding, dat door tijdsverloop zou zijn verjaard, ook door
een rechtsgeding, dat op zakelijke handelingen berust, gedwongen is, zijn principaal te betalen, nadat de tijd
verstreken is.
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(1) Onze Scaevola zegt dat hij van mening is dat de uitspraak van Sabinus dat de rekening vanaf het begin moet
worden opgemaakt, zo moet worden opgevat dat die rekening moet laten zien wat er over was op het moment dat
de partij voor het eerst vrij werd, en niet dat hij aansprakelijk moet worden gesteld voor enige kwaadwilligheid of
nalatigheid waaraan hij zich tijdens zijn slavernij schuldig heeft gemaakt; en daarom moet hij, als wordt
vastgesteld dat hij tijdens zijn slavernij geld op een onjuiste manier heeft uitgegeven, van zijn aansprakelijkheid
worden ontheven.
(2) Als ik een vrije man, die door mij als slaaf wordt gehouden, te goeder trouw opdraag een bepaalde handeling te
verrichten, dan is Labeo van mening dat ik geen recht heb op een vordering onder mandaat tegen hem, omdat hij
door zijn slavernij gedwongen is; vandaar dat een vordering op grond van gedane zaken gegrond is, omdat hij
enerzijds de wens had zich met mijn zaken bezig te houden, en hij zich anderzijds in een positie bevond waarin ik
hem kon dwingen zich daarmee bezig te houden.
(3) Terwijl u tijdens mijn afwezigheid mijn zaken behartigde, kocht u, zonder het te weten, goederen die mij
toebehoorden; en, nog steeds onwetend van dit feit, verwierf u het eigendom door verjaring. U bent niet verplicht
mij dit terug te geven in een vordering wegens zakelijke transacties; maar als u, voordat u het eigendom door
verjaring verkreeg, had vernomen dat het mijn eigendom was, moet u iemand in dienst nemen om het in mijn naam
tegen u in te vorderen, zodat hij het voor mij kan terugvorderen en u de gelegenheid geeft uw beding tegen
uitzetting af te dwingen; en u zult niet worden geacht schuldig te zijn aan bedrog bij het in dienst nemen van deze
persoon, aangezien u dit moet doen om niet aansprakelijk te zijn in een vordering wegens zakelijke transacties.
(4) In een vordering op grond van zakelijke transacties moeten wij niet alleen de hoofdsom betalen, maar ook de
rente die wij hebben geïnd van het geld van de wederpartij, of zelfs die wij hadden kunnen innen. Anderzijds
kunnen wij door middel van deze vordering ook de rente terugvorderen die wij hebben betaald, of de rente die wij
hadden kunnen innen over ons eigen geld, en die is uitgegeven in de zaak van de wederpartij.
(5) Ik heb zaken gedaan met Titius terwijl hij in handen van de vijand was; na zijn terugkeer heb ik een
vorderingsrecht tegen hem op grond van gedane zaken, ook al handelde hij op het moment dat dit gebeurde niet als
opdrachtgever.
20. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
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Maar als hij sterft terwijl hij in handen van de vijand is, dan is zowel de directe vordering, als de tegenvordering op
basis van gedane zaken, mogelijk voor en tegen zijn opvolger.
21. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Servius was van mening, zoals door Alfenus in het Negenendertigste Boek van de Digest wordt verklaard, dat
wanneer drie mannen door de Lusitaniërs gevangen waren genomen, en één van hen was vrijgelaten op
voorwaarde dat hij losgeld voor alle drie zou brengen, en als hij niet zou terugkeren, de twee anderen ook losgeld
voor zichzelf zouden moeten betalen; en omdat hij had geweigerd terug te keren, en de anderen om die reden
zowel zijn losgeld als hun eigen losgeld hadden betaald, antwoordde Servius dat het rechtvaardig was dat de
Praetor hun een vordering tegen hem toestond.
(1) Wanneer iemand zaken doet met betrekking tot een landgoed, verbindt hij het landgoed tot op zekere hoogte
aan zichzelf, en zichzelf aan het landgoed; en daarom maakt het geen verschil of er een minderjarige erfgenaam
van het landgoed is, omdat de schuld, samen met de resterende lasten van het landgoed, op hem rust.
(2) Als ik, tijdens het leven van Titius, begonnen ben met het beheren van zijn zaken, moet ik daar niet mee
ophouden als hij overlijdt. Ik ben echter niet verplicht om iets nieuws te beginnen, maar het is noodzakelijk om af
te maken wat begonnen is, en er zorg voor te dragen; zoals het geval is wanneer een partner overlijdt, want voor
zover het gaat om iets dat gedaan wordt om reeds begonnen zaken te beëindigen, maakt het geen verschil op welk
tijdstip het afgemaakt werd, maar wel op welk tijdstip het begonnen werd.
(3) Lucius Titius heeft in uw opdracht mijn zaken waargenomen; als hij dat niet naar behoren heeft gedaan, zult u
tegenover mij aansprakelijk zijn in een vordering op grond van de afgelegde zaken, niet alleen om u te dwingen uw
vorderingsrecht tegen hem over te dragen, maar ook omdat u onvoorzichtig hebt gehandeld door hem te kiezen, en
u moet mij schadeloos stellen voor alle schade die door zijn nalatigheid is ontstaan.
22. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Wanneer iemand tijdens het zakendoen van een landgoed of van particulieren goederen koopt omdat dat nodig is,
kan hij een vordering instellen op grond van zakendoen voor wat hij heeft uitgegeven, ook al zijn de goederen
vernietigd; bijvoorbeeld wanneer hij graan of wijn voor slaven heeft gekocht, en het is verloren gegaan door een
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ongeluk, zoals brand of het omvallen van een huis. Het moet echter duidelijk zijn, dat de genoemde val of brand
buiten zijn schuld moet zijn voorgevallen; want als er een vonnis tegen hem zou worden uitgesproken wegens een
van de genoemde ongelukken, zou het absurd voor hem zijn om iets te kunnen terugvorderen wegens het vernielde
eigendom.
23. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer iemand in de uitoefening van een bedrijf van een ander een schuld heeft geïnd die niet opeisbaar was, kan
hij gedwongen worden tot teruggave; maar wanneer hij in de uitoefening van een bedrijf een schuld heeft betaald
die niet opeisbaar was, is het de betere mening dat hij zichzelf daarvan de schuld moet geven.
24. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIV.
Als ik geld betaal aan een agent, met de bedoeling dat het mijn schuldeiser zal toebehoren, wordt het eigendom
daarvan niet door de schuldeiser verkregen via de agent; de schuldeiser kan echter, door de handeling van de agent
te bekrachtigen, het geld tot het zijne maken, zelfs tegen mijn toestemming; om de reden dat de agent, door het in
ontvangst te nemen, alleen de zaken van de schuldeiser behartigde, ben ik daarom van mijn aansprakelijkheid
ontheven door de bekrachtiging van de schuldeiser.
25. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.
Wanneer iemand, terwijl hij zaken doet voor een ander, meer uitgeeft dan hij had moeten doen, kan hij het bedrag
dat hij had moeten betalen, terugvorderen van zijn opdrachtgever.
26. Modestinus, Opinies, Boek I.
Wanneer een landgoed dat aan een gemeente in beheer was gegeven, moest worden afgeleverd, benoemde de
magistraat Titius, Seius en Gaius als geschikte agenten voor het beheer van het eigendom. Deze agenten
verdeelden vervolgens het beheer van het landgoed onder elkaar, en deden dit zonder het gezag of de toestemming
van de magistraten. Enige tijd daarna werd voor de rechtbank bewezen dat het testament dat de trust bevatte op
grond waarvan de nalatenschap aan de gemeente moest worden overgedragen, nietig was; en Sempronius
verscheen als erfgenaam ab intestato van de overledene, maar een van de voornoemde gemachtigden stierf
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insolvent, en zonder een erfgenaam na te laten. Ik vraag, als Sempronius een proces zou aanspannen tegen deze
gemachtigden van de nalatenschap, wie zou dan het risico dragen veroorzaakt door het onvermogen van de
overleden gemachtigde? Herennius Modestinus antwoordde dat de vordering op grond van de gedane zaken niet
kon worden ingesteld tegen een van de gemachtigden wegens wat hij alleen had gedaan, en dat elk verlies moest
worden gedragen door hem die als erfgenaam aanspraak maakte op de nalatenschap.
27. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Twee broers, de een meerderjarig, de ander minderjarig, bezaten een onproductief stuk land gemeenschappelijk.
De oudste broer bouwde grote gebouwen op het stuk land waar het huis van zijn vader stond, en toen hij het land
met zijn broer verdeelde, eiste hij dat hij betaald zou worden voor wat hij had uitgegeven, omdat het eigendom
verbeterd was door wat hij had gedaan; zijn jongere broer was op dat moment meerderjarig geworden. Herennius
Modestinus antwoordde, dat hij, voor wie het onderzoek was ingesteld, geen recht van aanspraak had wegens
gedane uitgaven, wanneer die niet noodzakelijk waren, en wanneer zij alleen voor het genoegen waren gedaan.
(1) Ik gaf als mijn mening dat als Titius zijn nichtje opvoedde uit genegenheid voor zijn zuster, er op deze grond
geen vordering tegen haar zou zijn.
28. Javolenus, Over Cassius, Boek VIII.
Wanneer iemand zaken heeft gedaan met Seius op aanwijzing van Titius, is hij aansprakelijk tegenover Titius in
een lastgevingsvordering, en in de vordering moet het bedrag van de rente van zowel Seius als Titius in
aanmerking worden genomen; de rente van Titius moet echter worden bepaald door het bedrag dat hij Seius moet
betalen, aan wie hij aansprakelijk is, hetzij in lastgeving, hetzij voor de zaken die hij heeft gedaan. Titius heeft ook
een vorderingsrecht tegen degene die hij belastte met het behartigen van de zaken van een ander, voordat hij zelf
iets aan zijn opdrachtgever betaalt; want hij wordt geacht het bedrag waarvoor hij aansprakelijk was, te hebben
verloren.
29. Callistratus, Monitory Edict, Boek III.
Wanneer een vader bij testament een voogd heeft aangesteld voor zijn postuum geboren zoon, en de voogd in de
tussentijd de voogdij uitoefent en het kind niet geboren is, kan er een vordering tegen hem ingesteld worden, niet
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op grond van de voogdij, maar op grond van zaken die gedaan zijn; maar als er een postuum kind geboren wordt,
kan er een vordering ingesteld worden op grond van voogdijschap, en dit omvat beide termijnen van beheer, de ene
vóór de geboorte van het kind, en de andere daarna.
30. Julianus, Digest, Boek III.
Er is een onderzoek gedaan naar het volgende feit. Een zekere man was door een besluit van een gemeente
aangesteld om tarwe te kopen, en een andere persoon die was aangesteld om onder hem als ondergeschikte curator
op te treden, bedierf de tarwe, door er ander graan door te mengen. De prijs van de tarwe die voor de gemeente
was gekocht, kwam ten laste van de curator; welke vordering kon de curator tegen de ondercurator instellen, opdat
hij vergoeding zou krijgen van de schade die hij voor zijn rekening had geleden? Valerius Severus antwoordde, dat
een voogd een vorderingsrecht heeft tegen zijn medevoogd, op grond van gedane zaken, en hij verklaarde ook, dat
hetzelfde vorderingsrecht wordt toegekend aan de ene magistraat tegen de andere, mits hij echter niet op de hoogte
was van het bedrog. In overeenstemming met deze adviezen moet worden gezegd dat dezelfde regel van
toepassing is op een ondercurator.
31. Papinianus, Opinies, Boek II.
Een zekere man gaf een vrije man of een vriend opdracht geld te lenen, en de schuldeiser sloot, op grond van de
brief, de overeenkomst, en de borg werd gegeven. In dit geval, hoewel het geld niet aan goederen werd besteed,
wordt toch een vordering toegekend aan de schuldeiser of zijn borg, tegen de partij, op grond van een zakelijke
transactie; die zeker gelijkenis vertoont met de Actio Institoria.
(1) Een man die zaken deed voor Sempronius, was onwetend betrokken bij een zaak waarin Titius geïnteresseerd
was. Hij zal ook jegens Sempronius aansprakelijk zijn wegens deze zaak, maar hij kan bij de rechtbank een
vordering instellen tot vrijwaring van Titius, aan wie een vorderingsrecht is toegekend. Dezelfde regel geldt in het
geval van een voogd.
(2) Wanneer een zaak op de rol stond en de verweerder niet verscheen, nam een vriend van hem vrijwillig zijn
plaats in en deelde de oorzaak van zijn afwezigheid aan de rechtbank mee. Deze wordt niet geacht schuldig te zijn
geweest aan nalatigheid, indien hij niet in hoger beroep is gegaan, wanneer een vonnis is uitgesproken tegen de
partij die afwezig was. Ulpianus zegt in een noot, dat dit juist is, omdat de eerste partij die in gebreke bleef, zijn
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rechtszaak verloor; maar wanneer een vriend een afwezige verdedigt en toestaat dat er vonnis tegen hem wordt
gewezen, en een rechtszaak aanspant op grond van gedane zaken, zal hij aansprakelijk worden gesteld, als hij niet
in hoger beroep gaat, terwijl hij dat wel kon doen.
(3) Degene die zaken doet voor een ander, is verplicht rente te betalen over het geld dat hij onder zich heeft, nadat
de noodzakelijke kosten zijn voldaan.
(4) Een erflater heeft verklaard, dat aan zijn vrijgelatene een bepaalde som geld zal worden betaald voor de kosten
van het oprichten van een monument; en indien meer dan dat bedrag is uitgegeven, kan dat niet worden gevorderd
op grond van de uitoefening van een bedrijf of op grond van een trust, aangezien de wens van de erflater een grens
aan de uitgave heeft gesteld.
(5) De erfgenaam van een voogd, die een jongen is beneden de leeftijd van puberteit, is niet aansprakelijk voor de
zaken die door zijn voogd worden behandeld met betrekking tot de goederen van de vrouwelijke voogd van zijn
vader; maar de voogd van de jongen kan in eigen naam worden aangesproken op grond van zakelijke transacties.
(6) Hoewel een moeder de zaken van haar zoon kan afhandelen overeenkomstig de wil van zijn vader, door middel
van het aanzetten van natuurlijke genegenheid; toch zal zij niet bevoegd zijn om een gemachtigde aan te stellen, op
haar eigen risico, voor het instellen van een rechtsvordering, omdat zij zelf niet wettelijk kan handelen in naam van
haar zoon, of haar eigendom kan vervreemden, of een schuldenaar van de minderjarige kan kwijten door betaling
te aanvaarden.
(7. Wanneer een partij een zaak heeft verdedigd waarin een gemeenschappelijk recht van water in het geding was,
en het vonnis is gewezen ten gunste van de eigenaar van de grond; zal hij die de noodzakelijke, redelijke kosten
heeft betaald in de zaak waarin beiden belanghebbende waren, recht hebben op een vordering op grond van een
gedane zaak.
32. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Een borg, door onervarenheid, ontving onderpanden of zekerheden met betrekking tot een andere overeenkomst
waarin hij geen belang had, en betaalde beide schulden aan de schuldeiser, denkend dat hij schadeloosstelling kon
verkrijgen door de zekerheden te combineren. Daardoor zou een tegen hem aangespannen vordering wegens
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mandaat geen gevolg hebben, en zou hij zelf de schuldenaar niet kunnen aanklagen, maar zou ieder van hen de
ander moeten aanklagen op grond van de gesloten zaken. Bij de berechting hiervan is het voldoende de nalatigheid
in aanmerking te nemen, maar niet het ongeval, om de reden dat een borg niet als rover wordt beschouwd. De
schuldeiser kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor de teruggave van het goed in een
pandrechtsvordering, daar hij zijn recht lijkt te hebben verkocht.
32. (1) Wanneer een moeder van een man, die met haar dochter verloofd is, geschenken heeft ontvangen, waarvan
het meisje niet op de hoogte is, is een vordering uit lastgeving of borgtocht niet in haar voordeel, maar kan er wel
een worden ingesteld op grond van zaken die zijn gedaan.
33. Dezelfde, Opinies, Boek X.
De erfgenaam van een overleden echtgenoot kan zijn vrouw (die tijdens haar huwelijk de goederen van haar
echtgenoot onder haar beheer had) niet aanklagen wegens plundering van een nalatenschap; en hij zal verstandiger
handelen als hij haar zou aanklagen wegens productie van goederen op grond van gedane zaken, als zij
daadwerkelijk de zaken van haar echtgenoot behartigde.
34. Paulus, Vragen, Boek I.
Nesennius Apollinaris aan Julius Paulus, Gegroet. Een grootmoeder deed zaken met haar kleinzoon, en na de dood
van beiden werden de erfgenamen van de grootmoeder door de erfgenamen van de kleinzoon gedagvaard in een
rechtszaak gebaseerd op de zaken die zij hadden gedaan, maar de erfgenamen van de grootmoeder dienden een
vordering in voor alimentatie aan de kleinzoon. Hierop werd geantwoord dat de grootmoeder deze uit haar eigen
vermogen uit natuurlijke toegenegenheid had verstrekt, aangezien zij niet had gevraagd dat het bedrag van de
alimentatie zou worden vastgesteld, en dat dit ook niet was gebeurd; bovendien stond vast dat indien de moeder
alimentatie had verstrekt, zij deze niet uit haar eigen vermogen kon terugvorderen uit natuurlijke toegenegenheid.
Anderzijds is gesteld, en ik acht dit juist, dat dit het geval is wanneer bewezen is dat een moeder uit haar eigen
vermogen in het onderhoud heeft voorzien; maar in het onderhavige geval is het waarschijnlijk dat de grootmoeder
die de zaken van haar kleinzoon behartigde, hem uit zijn eigen vermogen heeft onderhouden. Er is gediscussieerd
over de vraag of de kosten geacht moeten worden uit beide boedels te zijn betaald, en ik vraag wat de meest
rechtvaardige conclusie lijkt te zijn. Ik antwoordde dat de beslissing in dit geval afhangt van de feiten. Ik ben
namelijk van mening dat wat in het geval van de moeder is vastgesteld, niet altijd moet worden nageleefd; want
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wat zou het gevolg zijn als de moeder positief had verklaard dat zij, toen zij haar zoon onderhield, dit deed om een
vordering in te stellen tegen hemzelf of zijn voogden? Veronderstel bijvoorbeeld, dat zijn vader ver van huis
gestorven was, en dat zijn moeder, terwijl zij naar haar land terugkeerde, haar zoon en de slaven had onderhouden;
in dit geval stelde de goddelijke Pius Antoninus de regel vast, dat een rechtsvordering op grond van gedane zaken
tegen de minderjarige zelf kon worden toegewezen. Daar het hier dus om een feitelijke kwestie gaat, meen ik dat
de grootmoeder of haar erfgenamen moeten worden gehoord, indien zij een boekhouding van de alimentatie
wensen, en vooral indien blijkt dat de grootmoeder de posten op de onkostenrekening had geboekt. Ik meen dat
geenszins moet worden toegegeven dat de uitgaven ten laste van beide nalatenschappen moeten worden gebracht.
35. Scaevola, Vragen, Boek I.
Wanneer een echtgenoot de zaken van zijn vrouw heeft afgehandeld nadat een echtscheiding heeft plaatsgevonden,
kan haar bruidsschat worden teruggevorderd, niet alleen door een vordering wegens bruidsschat, maar ook op
grond van afgehandelde zaken. Dit is het geval, wanneer de echtgenoot in staat was de bruidsschat te leveren,
terwijl hij de zaken behartigde; anders kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld, omdat hij deze niet van
zichzelf heeft gevorderd; maar nadat hij zijn eigendom heeft verloren, zal een volledig vorderingsrecht op grond
van zakelijke transacties tegen hem openstaan; hoewel, indien de echtgenoot wordt aangesproken in een vordering
voor bruidsschat, hij moet worden ontslagen. Maar in dit geval moet een grens worden gesteld, dus als de
verklaring van de klacht luidt: "Voor zover hij daartoe in staat was, hoewel hij daarna zijn eigendom verloor";
indien hij gedurende die tijd in staat was haar te betalen; want hij was, wat zijn plicht betreft, niet schuldig aan
onrechtvaardigheid, indien hij niet onmiddellijk zijn eigendom verkocht om het bedrag te verkrijgen, want hij moet
enige tijd hebben laten verstrijken, gedurende welke hij niets gedaan scheen te hebben. Indien in de tussentijd,
voordat hij zijn plicht had vervuld, het eigendom verloren is gegaan, is hij op grond van de gesloten zaken niet
meer aansprakelijk dan wanneer hij het geld nooit had kunnen betalen. Maar wanneer de echtgenoot in staat is te
betalen, is een vordering op grond van een zakelijk geschil toegestaan, omdat er gevaar bestaat indien hij niet meer
solvabel is.
(1) Ik denk niet dat iemand die zaken doet met een schuldenaar, verplicht is hem een pandrecht terug te geven
wanneer hij het geld nog verschuldigd is en er geen andere manier is waarop het kan worden betaald.
(2) De vordering tot ontbinding van een overeenkomst behoort niet tot de klasse van de op zakelijke transacties
gegronde vorderingen, en verjaart na verloop van zes maanden, indien de partij de slaaf niet heeft gevonden onder
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de goederen van de ander; of, indien hij ze wel gevonden heeft, bepaalde bijkomende goederen niet gevonden
heeft, en dus niet teruggevorderd heeft, die onder het hoofd van de toevoegingen behoorden, zodat de slaaf minder
waard werd, of enig ding dat door middel van de slaaf verkregen werd en dat niet afkomstig was uit het vermogen
van de koper; en er niet genoeg verkregen is uit het bedrijf van de koper voor de verkoper om zijn vordering te
voldoen.
(3) Bovendien, indien degene die de zaken doet, zijn principaal iets anders verschuldigd is, en de verplichting van
lange duur is, en de partij vermogend is, kan hem niet worden verweten dat hij de schuld niet betaalt; dat wil
zeggen, mits de betaling van de rente geen aanleiding geeft tot een klacht. De regel is anders in het geval waarin
een voogd schuldenaar is van zijn voogd, omdat de voogd in dat geval belang had bij de betaling van de oude
schuld, aangezien hij de schuld dan op grond van de voogdij zou kunnen aanvechten.
36. Paulus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een man, die vrij is, maar mij te goeder trouw als slaaf dient, geld heeft geleend en ten bate van mij heeft
aangewend, laten we dan overwegen door welke actie ik moet terugbetalen wat hij voor mij heeft uitgegeven;
aangezien hij de zaak voor mij niet als vriend, maar als zijn eigenaar heeft afgehandeld. Een vordering, gegrond op
het feit dat hij zaken heeft gedaan, moet worden toegewezen, en dit houdt op juist te zijn, zodra zijn schuldeiser is
betaald.
37. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Wanneer de zaak van een ondergeschikte zonder toestemming van zijn voogd is behandeld, is het gebruikelijk om
bij de voeging van de zaak te onderzoeken of de ondergeschikte zich door de zaak, die tegen hem is aangebracht,
heeft verrijkt.
(1. Wanneer iemand voor een ander zaken doet, waarin geld is betrokken, is hij verplicht ook rente te betalen en
het risico te dragen voor zulke beleggingen, als hij zelf is aangegaan; behalve wanneer de schuldenaars door
toevallige omstandigheden zoveel van hun geld hebben verloren, dat zij ten tijde van de voeging van het geding
insolvabel zijn geworden.
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(2. Wanneer een vader goederen onder zich heeft, die aan zijn geëmancipeerde zoon toebehoren en die hij hem
heeft gegeven, is hij aansprakelijk voor een rechtsgeding op grond van zaken die hij heeft gedaan.
38. Tryphoninus, Geschillen, Boek II.
Een man die een schuld had die niet rentedragend was, deed zaken met zijn schuldeiser, en de vraag rees of hij
gedwongen kon worden rente te betalen over voornoemde som door een rechtszaak op grond van zakendoen. Ik
stelde dat hij rente verschuldigd zou zijn als hij het voor zichzelf had moeten innen, maar als de dag voor betaling
nog niet was aangebroken op het moment dat hij de zaak uitoefende, zou hij niet worden gedwongen om rente te
betalen; maar als de tijd was verstreken en hij het door hem verschuldigde geld niet had opgenomen in de
rekeningen van de schuldeiser wiens zaak hij uitoefende, zou hij zeker worden gedwongen om rente te betalen in
een rechtszaak te goeder trouw. Laten wij eens zien, welke rente hij verschuldigd zou zijn, of het die zou zijn,
waartegen dezelfde schuldeiser aan anderen geld zou lenen, of zou het de hoogste rente zijn? Het is waar, dat wie
het geld van een partij, wier voogdij of zaak hij onder zich heeft, voor eigen gebruik aanwendt, of als een
magistraat zich het geld van een gemeente toe-eigent, hij de hoogste rentevoet moet betalen, zoals door de
Goddelijke Keizers is vastgesteld. Maar het is anders in dit geval, waarin een partij zich geen geld heeft
toegeëigend van de zaken die hij in beheer had, maar het van een vriend heeft geleend voordat hij het beheer van
diens zaken op zich nam; want degenen op wie de bovenstaande regel betrekking heeft, waren verplicht goede
trouw te betonen zonder vergoeding, in ieder geval zodanig als absoluut was en zonder enig gewin; en wanneer zij
hun voorrechten blijken te hebben misbruikt, worden zij bij wijze van straf gedwongen de hoogste rentevoet te
betalen; maar deze partij ontving op wettige wijze eigendom als lening, en is rente verschuldigd omdat hij de
hoofdsom niet betaalde, en niet omdat hij zich geld toe-eigende dat afkomstig was van de zaken die hij deed, voor
eigen gebruik aanwendde. Het maakt veel verschil of de schuld pas is ontstaan, of dat dit al eerder is gebeurd, want
in het laatste geval is dit voldoende om een schuld rentedragend te maken, terwijl dat daarvoor niet het geval was.
39. Gaius, Over mondelinge verbintenissen, Boek III.
Wanneer iemand een schuld voor een ander betaalt, ook al is deze onwillig of onwetend, ontheft hij hem van zijn
aansprakelijkheid; maar wanneer iemand geld verschuldigd is, kan een ander dit niet wettelijk vorderen zonder de
toestemming van eerstgenoemde; want zowel het natuurlijke verstand als de wet hebben de regel vastgesteld dat
we de toestand van iemand die onwetend en onwillig is, kunnen verbeteren, maar we kunnen deze niet
verslechteren.
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40. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Als ik met u een huis gemeenschappelijk heb en voor uw deel van dat huis zekerheid stel ter voorkoming van
dreigende schade, moet worden vastgesteld dat wat ik aan schade betaal, ik u eerder kan aanklagen op grond van
een zakelijke overeenkomst dan op grond van een gemeenschappelijke verdeling van de kosten; omdat ik in staat
was mijn eigen deel te beschermen zonder gedwongen te worden dat van mijn partner te beschermen.
41. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer iemand mijn slaaf heeft verdedigd in een zaak van schadelijke daden, en ik was onwetend van het feit, of
afwezig, dan heeft hij een vorderingsrecht tegen mij voor het gehele bedrag op grond van zakelijke transacties, en
niet een op grond van peculium.
42. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Als u mijn zaken doet op verzoek van mijn slaaf, en dit slechts op zijn voorstel hebt gedaan, zal er tussen ons een
vordering op grond van zakendoen ontstaan; maar als u dit doet op aanwijzing van mijn slaaf, heeft men
geoordeeld dat u een vordering kunt instellen, niet alleen ter hoogte van het peculium, maar ook op grond van het
feit dat het voor mijn voordeel is geweest.
43. Labeo, Over de Laatste Epitomen van Javolenus, Boek VI.
Wanneer u geld betaalt op naam van iemand die u dat niet speciaal heeft opgedragen, dan hebt u recht op een
rechtsvordering op grond van een gedane zaak; want door die betaling is de schuldenaar door zijn schuldeiser
ontslagen, tenzij de schuldenaar er enig belang bij had dat het geld niet betaald werd.
44. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Wanneer een man, door vriendschap voor hun vader aangezet, een verzoek indient tot aanstelling van een voogd
voor minderjarigen, of maatregelen neemt tot verwijdering van voogden die verdacht worden, heeft hij geen recht
van rechtsvordering tegen genoemde minderjarigen, volgens een constitutie van de Goddelijke Severus.
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45. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Wanneer een uitgave van geld op voordelige wijze is gedaan door iemand, terwijl hij de zaken van een ander
afhandelde, waaronder uitgaven die eervol zijn gedaan om openbare ambten te verkrijgen, die door graden zijn
verkregen; de som die is uitgegeven kan worden teruggevorderd door een vordering gebaseerd op de zaken die zijn
afgehandeld.
(1) Wanneer slaven hun vrijheid absoluut bij testament hebben verkregen, zijn zij niet verplicht rekenschap af te
leggen van de zaken die zij tijdens het leven van hun meester hebben gedaan.
(2) Titius, in de veronderstelling dat zijn zuster testamentair erfgenaam van de overledene was, betaalde een schuld
aan de schuldeisers van de nalatenschap. Hoewel hij dit deed met de bedoeling de zaken van zijn zuster te
behartigen, deed hij het in feite voor de kinderen van de overledene, die de eigenlijke erfgenamen van hun vader
zouden zijn, indien er geen testament was geweest; en omdat het rechtvaardig is, dat hij niet aan schade wordt
blootgesteld, staat het vast, dat hij hetgeen hij heeft betaald, kan terugvorderen door middel van een rechtsgeding,
gebaseerd op zaken, die hij heeft gedaan.
46. Africanus, Vragen, Boek VII.
U hebt mijn zoon opgedragen een stuk land voor u te kopen, en toen ik daarvan hoorde heb ik zelf het land voor u
gekocht. Ik denk dat men moet overwegen met welke bedoeling ik de koop heb gedaan; want als ik wist dat het
was vanwege iets dat voor u noodzakelijk was, en het ook uw wil was dat u blij zou zijn met de koop, dan ontstaat
er tussen ons een vorderingsrecht op grond van een zakelijke overeenkomst; net zoals er een vorderingsrecht zou
zijn als er geen opdracht van welke aard dan ook was geweest, of als u Titius opdracht had gegeven de koop te
doen, en ik de koop had gedaan omdat ik de zaak gemakkelijker kon afhandelen. Als ik echter tot de koop zou zijn
overgegaan om te voorkomen dat mijn zoon door een lastgevingsvordering aansprakelijk zou worden gesteld, dan
zou ik volgens de beste opvatting namens hem een vordering in mandaat tegen u kunnen instellen, en zou u tegen
mij een vordering in peculio kunnen instellen; want zelfs als Titius een lastgeving had uitgevoerd en ik, om te
voorkomen dat hij uit dien hoofde aansprakelijk zou worden gesteld, tot de koop zou zijn overgegaan, zou ik een
vordering tegen Titius kunnen instellen op grond van de zakendoen, en hij een vordering in mandaat tegen u, en u
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een vordering in mandaat tegen hem. Dezelfde regel geldt als u mijn zoon opdracht geeft borg voor u te staan, en
ik zelf borg voor u word.
(1) Als de suggestie wordt gewekt dat u Titius hebt opgedragen borg voor u te staan, en hij om de een of andere
reden verhinderd is dat te doen, en ik word uw borg om hem van zijn belofte te bevrijden, dan heb ik recht op een
vordering op grond van zakendoen.
47. Paulus, Zinnen, Boek I.
Een vordering op grond van een zakelijke overeenkomst wordt toegekend aan hem die er belang bij heeft dat een
dergelijke zaak wordt aangespannen.
(1) Het maakt geen verschil of een partij een zaak aanspant door middel van een directe of een andere actie, of dat
een zaak tegen hem wordt aangespannen; (aangezien in buitengewone procedures waar het gebruik van formules
niet in acht wordt genomen dit onderscheid overbodig is), vooral waar deze beide acties dezelfde kracht en
uitwerking hebben.
48. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een broeder, die de zaken van zijn zuster zonder haar medeweten afhandelt, haar bruidsschat met haar
echtgenoot bedingt; kan er wettig een rechtsvordering tegen hem worden ingesteld op grond van afhandelde zaken
om hem te dwingen haar echtgenoot vrij te laten.
49. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Als een slaaf die ik heb verkocht iets van mij, zijn verkoper, steelt, en de koper verkoopt het artikel, en dan houdt
het op te bestaan, dan moet mij een vordering voor de prijs worden toegekend op grond van een zakelijke
transactie; zoals het geval zou zijn als je een of andere zaak had gedaan waarvan je dacht dat het de jouwe was,
terwijl het in feite de mijne was; Of, aan de andere kant, zou u recht hebben op een vordering tegen mij als u,
wanneer u dacht dat een goed u toebehoorde, terwijl het in werkelijkheid mij toebehoorde, aan iemand anders een
goed van uzelf leverde dat aan u was nagelaten (aangezien de betaling van het legaat mij in dit geval zou
bevrijden).
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Tit. 6. Betreffende personen die lasterlijke vorderingen instellen
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
"Wanneer iemand gezegd wordt geld te hebben ontvangen met het doel ergernis te veroorzaken, of zich daarvan te
onthouden, dan is er gedurende een jaar een vordering in factum tegen hem om het viervoudige terug te vorderen
van het bedrag dat hij gezegd wordt te hebben ontvangen; en na een jaar is er een vordering voor het werkelijke
bedrag."
(1) Pomponius stelt dat deze vordering niet alleen van toepassing is op gevallen waarin geld in het spel is, maar
ook op openbare vervolgingen, en vooral omdat degene aansprakelijk is volgens de Lex Repetundarum die geld
ontvangt als tegenprestatie voor het doen van iets om ergernis te veroorzaken of voor het nalaten van het doen
daarvan.
(2) Een ieder die geld ontvangt voordat een zaak aanhangig is gemaakt of die het achteraf ontvangt, is evenzeer
aansprakelijk.
(3) Een grondwet van onze Keizer, gericht aan Cassius Sabinus, verbiedt het geven van geld aan een rechter of een
tegenspeler in openbare of particuliere zaken, of in zaken waarin de schatkist belang heeft; en wanneer dit toch
gebeurt, beveelt hij het verlies van het recht van beroep. Want men kan zich afvragen of de grondwet van
toepassing is als de tegenpartij, niet met kwade bedoelingen maar met het oog op een compromis, het geld heeft
aanvaard. Ik ben van mening van niet, omdat het recht van actie is opgehouden; want compromissen zijn niet
verboden, maar slechts onfatsoenlijke daden van afpersing.
(4) Nogmaals, van een partij wordt ook gezegd dat hij geld heeft ontvangen wanneer hij in plaats van geld iets
anders heeft ontvangen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek X.
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Bovendien, wanneer iemand wordt bevrijd van een verplichting kan dit worden beschouwd als het ontvangen van
geld; en ook wanneer hem geld wordt geleend om het om niet te gebruiken, of eigendom wordt verkocht of
verhuurd voor minder dan de waarde. Het maakt geen verschil of de partij het geld zelf ontving, of het aan iemand
anders liet betalen, of het bekrachtigde nadat het in zijn naam door een ander was aangenomen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
In het algemeen geldt deze regel ook wanneer een partij tegen een dergelijke vergoeding enig voordeel verkrijgt, of
hij dit nu van zijn tegenstander of van iemand anders krijgt.
(1) Als een partij dus geld ontvangt om ergernis te veroorzaken, is hij aansprakelijk, of hij dat nu gedaan heeft of
niet; en als hij het niet ontvangen heeft om ergernis te veroorzaken, is hij aansprakelijk als hij die toch veroorzaakt.
(2) Krachtens dit Edict is ook hij aansprakelijk die depectus is, dat wil zeggen iemand die een schandelijk contract
heeft gesloten.
(3) Opgemerkt moet worden dat hij die geld heeft betaald opdat iemand ergernis zou ondervinden, zelf geen recht
van terugvordering heeft, want hij heeft oneervol gehandeld; maar het recht van terugvordering wordt toegekend
aan hem voor wiens rekening het geld is betaald met het doel hem te hinderen; om die reden zal iemand die geld
van u ontvangt met het doel mij te hinderen, en van mij om te voorkomen dat ik gehinderd word, tegenover mij
aansprakelijk zijn in twee vorderingen.
4. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Een erfgenaam heeft echter geen recht op deze vordering, omdat het voor hem voldoende moet zijn dat hij een
vorderingsrecht heeft om het geld terug te vorderen dat door de overledene is betaald:
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Maar deze vordering wordt toegekend tegen een erfgenaam voor alles wat in zijn handen is gekomen; want het is
vastgesteld dat dit oneerbaar gewin kan worden teruggevorderd van erfgenamen, hoewel strafvorderingen zijn
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uitgewist; zoals bijvoorbeeld wanneer geld wordt gegeven voor valsheid in geschrifte, of aan een rechter voor een
gunstige uitspraak, en wordt teruggevorderd van de erfgenaam, zoals alles kan worden teruggevorderd wat op een
onrechtmatige manier is verkregen.
(1) Naast deze vordering staat ook een vordering tot terugvordering van het geld open, wanneer de enige onwettige
gedraging die is van degene die het heeft ontvangen; want als dit ook geldt voor de gever, dan staat hij die het
heeft bezeten, in een betere positie. Indien een vordering voor het geld zou worden ingesteld, zou dit
vorderingsrecht dan verloren zijn, of zou een vordering voor het drievoudige van het bedrag moeten worden
toegestaan? In het geval van een dief kennen wij een vordering toe tot viervoudiging van het bedrag, alsmede een
vordering tot teruggave van het eigendom. Ik ben van mening dat een van beide vorderingen voldoende is, want als
een vordering tot terugvordering van het geld mogelijk is, dan is het niet nodig om na verloop van een jaar een
vordering in feite toe te kennen.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Het jaar waarin aan iemand geld wordt betaald om te voorkomen dat een rechtszaak tegen hem wordt
aangespannen, begint op het moment dat de betaling werd gedaan, als hij toen de bevoegdheid had om een
rechtszaak aan te spannen om het geld terug te vorderen. Maar in het geval van een persoon aan wie een ander geld
heeft betaald om een proces tegen hem aan te spannen, kan men zich afvragen of het jaar moet worden gerekend
vanaf de dag waarop het geld is betaald, of vanaf de dag waarop de partij wist dat het was betaald; want als hij niet
weet dat er reden is om een proces tegen hem aan te spannen, wordt hij geacht niet de bevoegdheid te hebben om
er een aan te spannen, en de betere mening is dat het jaar moet worden gerekend vanaf het moment dat hij het wist.
7. Paulus, Over het Edict, Boek X.
Wanneer iemand geld van een ander heeft ontvangen om te voorkomen dat ik aan ergernissen zou worden
blootgesteld, dan word ik geacht het geld zelf te hebben betaald, als het werd gegeven op mijn aanwijzing, of door
mijn agent die belast was met al mijn zaken, of door een partij die vrijwillig in mijn naam handelde, en wiens
handeling ik bekrachtigde. Maar als een ander het geld niet op mijn bevel heeft betaald, ook al heeft hij het voor
mij gedaan onder bezwarende titel opdat de daad niet zou worden begaan, en ik heb niet bekrachtigd wat hij heeft
gedaan, dan kan degene die het geld heeft betaald het geld terugvorderen, en heb ik een vorderingsrecht voor het
viervoudige van het bedrag.
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(1) Als het geld betaald is om de zoon van een familie te laten vervolgen, dan heeft ook de vader deze vordering.
Evenzo, als de zoon van een familie geld aanneemt om hem ertoe te bewegen een lasterlijke rechtszaak tegen
iemand aan te spannen, of om het niet aan te spannen, dan wordt een vordering tegen zijn vader toegewezen.
Indien een ander hem geld heeft betaald om de zaak niet aanhangig te maken, zonder dat ik hem daartoe heb
aangezet, kan hij dat geld terugvorderen en heb ik het recht om het viervoudige van het bedrag te vorderen.
(2) Wanneer een landbouwer van de opbrengst iemands slaven vasthoudt, en aan hem geld is betaald dat niet
verschuldigd was, is hij, ook, aansprakelijk in een actie in factum door deze sectie van het Edict.
8. Ulpianus, Opinies, Boek IV.
Wanneer een bevoegde rechter door een onschuldige man ervan in kennis wordt gesteld dat hij geld heeft betaald
wegens een misdaad die niet tegen hem is bewezen, moet hij de terugbetaling bevelen van wat onrechtmatig is
afgeperst, overeenkomstig de bepalingen van het Edict die betrekking hebben op personen van wie wordt gezegd
dat zij geld hebben ontvangen hetzij om ergernis te veroorzaken, hetzij om zich daarvan te onthouden; en hij moet
een straf opleggen die in verhouding staat tot de misdaad, aan degene die de misdaad heeft begaan.
9. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Als een slaaf beschuldigd wordt, moet hij gefolterd worden, als dat geëist wordt; en als hij vrijgesproken wordt,
moet de aanklager veroordeeld worden om zijn meester het dubbele van zijn waarde te betalen; en naast het
dubbele van zijn waarde, moet onderzocht worden of de vervolging ingesteld werd met het oog op ergernis,
aangezien het misdrijf van onwettige vervolging los staat van enig verlies dat de meester geleden heeft door de
foltering van de slaaf.
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Boek IV
1. Betreffende de volledige teruggave.
2. Wanneer een handeling wordt verricht uit vrees.
3. Betreffende bedrieglijk opzet.
4. Met betrekking tot personen jonger dan 25 jaar.
5. Betreffende de verandering van de toestand.
6. Wat de gronden zijn waarop personen ouder dan 25 jaar recht hebben op volledige teruggave.
7. Wat betreft de vervreemding met het oog op de wijziging van de voorwaarden van een proces.
8. Aangaande zaken die voor arbitrage naar anderen zijn verwezen (...)
9. Zeelieden, herbergiers en eigenaars van stallen moeten de hun toevertrouwde goederen teruggeven.

************************************************
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Tit. 1. Betreffende de volledige teruggave
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Het nut van deze titel behoeft geen lof, want hij spreekt voor zichzelf. Onder deze titel komt de Praetor op vele
manieren degenen te hulp die fouten hebben gemaakt, of zijn bedrogen, en die, door intimidatie, sluwheid, jeugd,
of afwezigheid, zijn overvraagd.
Paulus, Zinnen, Boek I.
Of door een verandering van toestand, of door een verschoonbare dwaling.
Modestinus, Pandects, Boek VIII.
De Praetor belooft iedereen volledige schadeloosstelling als er een goede reden wordt aangetoond; zodat hij de
rechtvaardigheid van de zaak kan onderzoeken, en kan vaststellen of het tot de klasse behoort waaraan hij
schadeloosstelling kan verlenen.
Callistratus, Monitory Edict, Boek I.
Ik weet dat sommige autoriteiten van mening zijn dat een partij die om volledige teruggave vraagt, niet wordt
gehoord als het om een onbeduidende zaak of een onbeduidend bedrag gaat, als dit de behandeling van een
belangrijkere zaak of de inning van een groter bedrag in de weg zou staan.
Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Niemand wordt als uitgesloten beschouwd aan wie de Praetor belooft volledige restitutie te verlenen.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
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Volledige teruggave kan worden verleend aan de erfgenamen van minderjarigen, evenals aan de erfgenamen van
hen die afwezig zijn voor publieke zaken, en in feite aan allen die zelf recht hadden op volledige teruggave; en dit
is zeer vaak besloten. Daarom kan een erfgenaam, of degene aan wie een nalatenschap is afgestaan, of de opvolger
van de zoon van een familie die soldaat was, volledige teruggave verkrijgen. Indien dus een minderjarige van
beiderlei geslacht tot slavernij is gebracht, zal volledige teruggave worden verleend aan zijn meester, binnen de
door de wet gestelde termijn. Maar als het zou gebeuren dat zo'n minderjarige overvraagd werd met betrekking tot
een landgoed dat hij had betreden, dan zegt Julianus, in het Zeventiende Boek van de Digest, dat zijn meester het
recht zal hebben het te verwerpen, niet alleen op grond van jeugdigheid, maar zelfs wanneer jeugdigheid niet kan
worden aangevoerd; omdat patroons het voordeel van de wetten hebben gebruikt, niet om een landgoed te
verwerven, maar met het oog op wraak.
Marcellus, Digest, Boek III.
De goddelijke Antoninus deed de volgende uitspraak in een Rescript, gericht aan Marcius Avitus, de Praetor, over
het onderwerp van het ontlasten van een persoon die zijn eigendom had verloren tijdens zijn afwezigheid: "Hoewel
men in plechtig vaststaande zaken niet zo maar veranderingen mag aanbrengen, moet men toch, wanneer de
billijkheid dit verlangt, genoegdoening verlenen; en daarom, wanneer een gedagvaarde partij niet is verschenen en
er daarom formeel vonnis tegen hem is gewezen, en hij kort daarna voor de rechtbank verscheen waar u voorzat,
mag men aannemen dat zijn niet-verschijnen niet zozeer aan zijn eigen schuld te wijten was, als wel aan de niet
goed gehoorde stem van de omroeper, en daarom heeft hij recht op restitutie."
De hulp van de keizer schijnt niet beperkt te zijn tot dit soort gevallen, want ook personen die buiten hun schuld
bedrogen zijn, en vooral wanneer hun tegenstanders bedrog hebben gepleegd, moeten schadeloos worden gesteld,
want het is gebruikelijk dat om een op bedrog gebaseerde rechtsvordering wordt verzocht; en het is de plicht van
een rechtvaardige praetor om een nieuw proces toe te staan, wat zowel de rede als de rechtvaardigheid eisen, in
plaats van toe te staan dat een rechtsvordering wegens verdorvenheid wordt ingesteld, die alleen moet worden
aangewend wanneer er geen ander rechtsmiddel voorhanden is.
Macer, Over het beroep, Boek III.
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Dit verschil bestaat tussen het geval van minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar en van personen die afwezig
zijn op openbare zaken, namelijk: minderjarigen, zelfs wanneer zij verdedigd worden door hun voogden en
curatoren, kunnen nog volledige restitutie tegen de Staat verkrijgen, dat wil zeggen, wanneer de juiste reden wordt
aangetoond; maar wanneer iemand afwezig is op openbare zaken, of wanneer anderen die hetzelfde voorrecht
genieten, als zij verdedigd worden door hun agenten, worden gewoonlijk slechts verlicht door volledige restitutie
in zoverre dat zij beroep mogen aantekenen.

Tit. 2. Wanneer een handeling wordt verricht uit vrees
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
De Praetor zegt: "Ik zal niets goedkeuren wat uit angst is gedaan." Vroeger stond er in het Edict: "Wat door dwang
of angst is gedaan." Geweld werd genoemd om tegen de wil opgelegde dwang aan te duiden, en angst om
geestesangst aan te tonen vanwege een huidig of toekomstig gevaar; maar naderhand werd de vermelding van
geweld weggelaten, omdat alles wat door hevig machtsvertoon wordt veroorzaakt, ook geacht wordt door angst te
zijn veroorzaakt.
Paulus, Over het Edict, Boek I.
Geweld is een aanval van superieure macht die niet kan worden weerstaan.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Deze clausule bevat dus zowel geweld als angst; en wanneer iemand door geweld gedwongen wordt om een of
andere daad te verrichten, wordt hem door dit Edict restitutie verleend.
Maar onder geweld verstaan wij het extreme geweld dat tegen de goede zeden wordt gebruikt, niet datgene wat
een magistraat naar behoren gebruikt, namelijk in overeenstemming met de wet en met het recht van het ambt dat
hij bekleedt. Toch, als een magistraat van het Romeinse volk, of de gouverneur van een provincie, een onwettige
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daad begaat, zegt Pomponius dat dit Edict van toepassing zal zijn; zoals bijvoorbeeld als Re geld afperst door de
vrees voor de dood, of voor geseling.
Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Ik ben van mening dat de vrees voor slavernij, of iets anders van dezelfde soort, moet worden opgenomen.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Labeo zegt dat de term "angst" niet moet worden opgevat als enige vrees, maar als de vrees voor een of ander
buitengewoon kwaad.
Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
De angst die volgens ons bedoeld wordt met dit Edict is niet de angst die een besluiteloos man ervaart, maar de
angst die redelijkerwijs een man met een zeer vastberaden karakter zou treffen.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Pedius verklaart in het Zeventiende Boek, dat noch de vrees voor schande, noch die om aan enige ergernis
blootgesteld te worden, in dit Edict zijn inbegrepen, als grond voor restitutie onder hetzelfde. Dus, als iemand die
van nature schuw was, bang zou zijn voor iets waarvoor geen grond was, zou hij geen teruggave krachtens dit
Edict kunnen verkrijgen, omdat er geen handeling was verricht met geweld of intimidatie.
Dus als iemand die betrapt was op diefstal, overspel of een andere misdaad, iets betaalde of zich daartoe verbond,
dan zei Pomponius in het Achttiende Boek heel juist, dat dit binnen de voorwaarden van het Edict valt, wanneer de
partij in angst was voor de dood of gevangenschap; hoewel het niet geoorloofd is om een overspelige of een dief te
doden, tenzij hij zich met een wapen verdedigt, maar ze kunnen illegaal gedood worden; en daarom was de angst
gegrond. Maar wanneer iemand zijn eigendom opgeeft om te voorkomen dat degene door wie hij betrapt is, hem
verraadt, heeft hij volgens dit Edict recht op verlichting; want als hij verraden zou zijn, zou hij de straffen
opgelegd hebben gekregen die wij genoemd hebben.
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Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Deze personen vallen inderdaad onder de Lex Julia, omdat zij geld hebben aangenomen om een ontdekte daad van
overspel te verbergen. De Praetor moet echter tussenbeide komen om hen tot teruggave te dwingen, want de daad
is in strijd met de goede zeden, en de Praetor houdt er geen rekening mee of degene die betaald heeft al dan niet
een overspelige is, maar alleen met het feit dat de eerste het geld heeft verkregen door de tweede met de dood te
bedreigen.
Als iemand mij geld afneemt door te dreigen mij de documenten te ontnemen die mijn burgerlijke staat bepalen,
als ik niet betaal, dan is er geen twijfel dat ik onder dwang sta, veroorzaakt door extreme intimidatie, vooral als er
een poging wordt ondernomen mij tot slaaf te maken, en als de genoemde documenten verloren zouden gaan, zou
ik niet vrij verklaard kunnen worden.
Als een man of een vrouw iets geeft om niet gedwongen te worden een verkrachting te ondergaan, is dit Edict van
toepassing; aangezien voor goede personen de vrees hiervoor groter is dan die voor de dood.
In deze zaken, die wij genoemd hebben als vallend onder het Edict, maakt het geen verschil of iemand voor
zichzelf of voor zijn kinderen vreest; want vanwege hun genegenheid worden ouders gemakkelijker ongerust
gemaakt over hun kinderen dan over zichzelf.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wij moeten de vrees opvatten als een aanwezige vrees, en niet als het loutere vermoeden dat zij kan worden
uitgeoefend. Dit verklaart Pomponius in het Achtentwintigste Boek, want hij zegt: "De vrees moet worden
verstaan te zijn veroorzaakt", dat wil zeggen, de vrees moet door iemand zijn opgewekt. Daarop stelt hij dit punt
aan de orde, namelijk: "Zou het Edict van toepassing zijn als ik mijn land verlaten heb, nadat ik gehoord had dat
iemand gewapend zou komen om mij met geweld uit te zetten?" En hij verklaart dat Labeo van mening is dat het
Edict in dit geval niet van toepassing zou zijn, noch dat het interdict Unde vi van toepassing zou zijn; want het lijkt
er niet op dat ik met geweld ben uitgezet, want ik heb niet gewacht totdat dit zou gebeuren, maar ben gevlucht. Het
zou anders zijn indien ik was vertrokken nadat gewapende mannen het land waren binnengetrokken, want in dat
geval zou het Edict kunnen worden toegepast. Hij zegt ook dat als u met geweld een gebouw op mijn terrein
opricht door middel van een gewapende bende, zowel het interdict Quod vi aut clam, als dit Edict van toepassing
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zou zijn, omdat ik u dit in feite door intimidatie laat doen. Als ik u echter door het gebruik van geweld in het bezit
stel, is er volgens Pomponius grond voor dit Edict.
Ook moet worden opgemerkt dat de Praetor in dit Edict in algemene bewoordingen spreekt en verwijst naar de
feiten, en hij voegt er niet aan toe door wie de daad is gepleegd; en daarom, of het nu een individu is, of een
menigte, of een gemeente, of een vereniging, of een bedrijf dat de intimidatie veroorzaakt, het Edict zal van
toepassing zijn. Maar hoewel de Praetor geweld dat door wie dan ook is gepleegd, onder het toepassingsgebied laat
vallen, zegt Pomponius heel juist dat als ik iets van je aanneem, of je ertoe beweeg je aan mij te binden als
tegenprestatie voor het feit dat ik je verdedig tegen het geweld van vijanden, rovers of een menigte, of om je
vrijheid te verkrijgen, dat ik dan niet aansprakelijk ben volgens dit Edict, tenzij ik zelf dit geweld tegen je heb
gebruikt. Als ik echter geen geweld heb gebruikt, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld, want ik zou eerder
moeten worden geacht een vergoeding voor mijn diensten te hebben ontvangen.
Pomponius zegt ook dat de mening van diegenen gegrond is die menen dat restitutie kan worden verkregen onder
dit Edict, wanneer iemand gedwongen wordt een slaaf te manumiteren, of een huis af te breken.
Laten wij nu eens zien wat bedoeld wordt met de uitspraak van de Praetor, dat hij iets dat gedaan is, niet
goedkeurt. En inderdaad kan een zaak onvoltooid blijven, ook al wordt er intimidatie gebruikt; zoals bijvoorbeeld
wanneer een beding is aangegaan maar er geen geld is betaald; of wanneer de transactie voltooid was maar het
geld werd geteld nadat het beding was aangegaan; of wanneer een schuldenaar door zijn schuldeiser wordt
vrijgelaten door intimidatie; of een andere soortgelijke omstandigheid zich voordoet die de transactie voltooit.
Pomponius zegt dat wanneer de transactie volledig is, de partij soms zowel recht heeft op een uitzondering als op
een vordering; maar wanneer zij onvolledig is, heeft hij alleen recht op een vordering. Toch weet ik van een geval
waarin enkele Campaniërs, door intimidatie van een partij, van hem een schriftelijke belofte afpersten om een som
geld te betalen, en onze Keizer een Rescript uitvaardigde dat hij de Praetor om volledige teruggave kon verzoeken,
en terwijl ik bij hem was als assessor, besloot hij: "Dat als de partij tegen de Campaniërs een proces wilde
aanspannen, hij dat kon doen; of als hij een exceptie tegen hen wilde aanvoeren, als zij een proces aanspanden, het
niet zonder gevolg zou zijn." Uit deze grondwet kan worden afgeleid dat, ongeacht of de transactie volledig of
onvolledig is, zowel een rechtsvordering als een exceptie zal worden toegestaan.
Een vordering in rem, of een in personam, zal worden toegekend aan een partij die dat wenst, wanneer de
kwijting, of elke andere vorm van vrijlating die door hem is gegeven, is herroepen.
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Julianus, in het Derde Boek van de Digest, meent dat wanneer eigendom aan een persoon is afgestaan door
intimidatie, dat deze laatste het niet alleen moet teruggeven, maar ook aansprakelijk moet zijn voor
kwaadwilligheid.
Hoewel wij van mening zijn dat een zakelijke vordering moet worden toegewezen, omdat het geleverde voorwerp
deel uitmaakt van het eigendom van hem die geweld is aangedaan, wordt toch beweerd, en niet zonder reden, dat
als iemand een vordering indient voor viervoudige schadevergoeding, de zakelijke vordering wordt beëindigd, en
het omgekeerde is ook waar.
De teruggave die krachtens dit Edict moet geschieden, dat wil zeggen de volledige teruggave op gezag van de
rechter, is van deze aard, namelijk wanneer het eigendom door intimidatie is afgestaan, moet het worden
overgegeven, en de borgtocht om de eigenaar te vrijwaren tegen kwaadwilligheid (zoals reeds gezegd) moet
voorzien tegen schade aan het eigendom. Wanneer een vrijlating plaatsvond door een ontlading, moet de
verplichting in haar vroegere toestand worden hersteld; zodat, zoals Julianus in het Vierde Boek van de Digestus
verklaarde, als geld verschuldigd was en een vrijlating door geweld werd afgeperst, de partij veroordeeld moet
worden tot het betalen van viervoudige schadevergoeding, tenzij de betaling werd gedaan, of de verplichting werd
hersteld en de kwestie werd gevoegd. Bovendien, als ik door geweld een belofte heb gedaan bij wijze van beding,
moet er een vrijlating van het beding zijn, en als er vruchtgebruik of servitudes verloren zijn gegaan, moeten deze
worden hersteld.
Aangezien het om een zakelijke vordering gaat, wordt niemand die geweld heeft gebruikt gedwongen; maar de
Praetor wil dat wanneer iets door intimidatie is gedaan, het recht op teruggave tegen iedereen wordt uitgeoefend;
En het is niet onredelijk dat Marcellus, onder verwijzing naar een uitspraak van Julianus, opmerkt dat indien een
borg geweld heeft gebruikt om kwijting te verkrijgen door middel van een vrijlating, er geen vordering tot
teruggave wordt toegewezen tegen de hoofdschuldenaar; maar de borg moet worden veroordeeld tot betaling van
het viervoudige van het bedrag, tenzij hij het recht van teruggave tegen de hoofdschuldenaar herstelt. De mening
van Marcellus is de beste, want hij is van mening dat deze vordering tegen de hoofdschuldenaar zal worden
ingesteld, zoals het in rem is gesteld.
Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
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Het is zeker dat als de borg door de hoofdschuldenaar wordt vrijgelaten door intimidatie, een vordering tegen de
borg kan worden ingesteld om hem te dwingen zijn aansprakelijkheid te vernieuwen.
Als ik, door u uit angst gedwongen, uw verplichting loslaat, is het aan het oordeel van de rechter, voor wie het
proces op grond van dit Edict wordt aangespannen, niet alleen om de verplichting door u persoonlijk te laten
vernieuwen, maar ook om u te dwingen zekerheden te stellen, hetzij dezelfde, hetzij andere, niet minder solvabel;
en bovendien om de onderpanden die u op dezelfde plaats hebt gegeven, te vernieuwen.
Paulus, Aantekeningen bij de Digest van Julianus, Boek IV.
Wanneer een derde, zonder bedrog van de zijde van de borg, geweld gebruikt om de borg vrij te krijgen, zal deze
niet ook aansprakelijk zijn om de verplichting van de hoofdschuldenaar te vernieuwen.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
De nakomelingen van slavinnen, de jongen van het vee, de oogst en alles wat daarvan afhangt, moet worden
teruggegeven; niet alleen wat al verkregen is, maar bovendien moet ik schadeloos worden gesteld voor wat ik zou
hebben kunnen verkrijgen, als ik niet door intimidatie was verhinderd.
Men zou zich kunnen afvragen, of de Praetor, als degene die geweld gebruikt heeft, ook geweld tegen zich
gebruikt heeft, zou oordelen dat krachtens het Edict die dingen teruggegeven moeten worden, die hij vervreemd
heeft? Pomponius zegt in het achtentwintigste boek, dat de Praetor niet verplicht is hem te hulp te komen; want hij
is van mening, dat, aangezien het geoorloofd is geweld met geweld af te weren, hij hetzelfde heeft geleden als wat
hij heeft toegebracht. Daarom, als iemand u door intimidatie dwingt om hem iets te beloven, en ik hem daarna door
angst dwing om u te ontslaan door een vrijlating, kan hem niets worden teruggegeven.
Julianus zegt dat wanneer een schuldeiser geweld gebruikt tegen zijn schuldenaar om betaling van zijn schuld te
verkrijgen, hij niet aansprakelijk is volgens dit Edict, vanwege de aard van de actie gebaseerd op intimidatie, die
vereist dat er schade moet worden veroorzaakt; hoewel niet kan worden ontkend dat de partij binnen het bereik van
de Lex Julia de vi valt, en zijn recht als schuldeiser heeft verloren.
Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek V.
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Er bestaat een decreet van de Goddelijke Marcus in de volgende bewoordingen: "De beste weg om te volgen als je
denkt dat je een wettelijke aanspraak hebt, is die te testen door een rechtszaak"; en toen Marcianus zei: "Ik heb
geen geweld gebruikt", antwoordde de keizer: "Denk je dat er geen geweld wordt gebruikt, behalve als er
gewonden vallen? Geweld wordt evenzeer gebruikt in het geval van iemand die meent dat hem iets verschuldigd is
en dat opeist, zonder een gerechtelijke procedure te beginnen; daarom, als iemand voor mij bewezen wordt dat hij
moedig en zonder gerechtelijke autoriteit bezit heeft genomen van enig eigendom van zijn schuldenaar, of van enig
geld dat hem verschuldigd was en dat niet vrijwillig door de schuldenaar aan hem is betaald; en die de wet voor
zichzelf heeft vastgesteld in de zaak, zal hij niet het recht van een schuldeiser hebben".
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Bovendien, als ik tegen u beschermd ben door een eeuwigdurende uitzondering, en u dwing mij vrij te laten, is het
Edict niet van toepassing omdat u niets verloren hebt.
De Praetor belooft dat wanneer een partij niet tot teruggave overgaat, tegen hem een vordering kan worden
ingesteld tot viervoudige schadevergoeding, dat wil zeggen het viervoudige van het gehele bedrag dat
teruggegeven had moeten worden. De Praetor behandelt de schuldenaar met voldoende toegeeflijkheid door hem
de gelegenheid tot teruggave te geven, indien hij de straf wenst te ontlopen. Na het verstrijken van een jaar belooft
hij hem echter slechts een eenvoudige actie, maar niet altijd, en alleen wanneer de juiste reden wordt aangetoond.
Bij het onderzoek naar de oorzaak is het van belang, dat deze vordering slechts wordt toegestaan, wanneer een
andere niet voorhanden is; en aangezien in een geval van door intimidatie toegebrachte schade het vorderingsrecht
na een jaar vervalt, waaronder wordt verstaan een jaar met de gebruikelijke vergoeding; en er moet een of andere
passende oorzaak zijn om deze vordering na het verstrijken van een jaar toe te staan. Een ander vorderingsrecht
kan op de volgende wijze worden verkregen, namelijk wanneer degene tegen wie het geweld was gericht, is
overleden, dan heeft zijn erfgenaam recht op een vordering tot verhaal van de nalatenschap, daar degene die het
geweld heeft aangewend, in het bezit is; daarom heeft de erfgenaam geen recht op een vordering op grond van
intimidatie, hoewel hij, als er geen jaar was verstreken, een vordering tot viervoudige schadevergoeding zou
kunnen instellen. De vordering wordt toegekend aan de rechtverkrijgenden, omdat zij de achtervolging van het
goed omvat.
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Bij deze vordering wordt niet onderzocht of de gedaagde intimidatie heeft toegepast, of dat iemand anders dat
heeft gedaan; want het is voldoende vast te stellen dat er ofwel angst ofwel geweld is gebruikt, en dat de gedaagde,
ook al is hij onschuldig aan de misdaad, niettemin voordeel heeft gehad bij de transactie; Want aangezien vrees
ook onwetendheid inhoudt, is het redelijk dat een partij niet gedwongen wordt om aan te wijzen wie intimidatie of
geweld tegen hem heeft gebruikt; en daarom is de eiser alleen verplicht om aan te tonen dat vrees werd gebruikt
om hem te dwingen iemand vrij te laten voor verschuldigde gelden, of goederen af te staan, of een andere
handeling te verrichten. Want het lijkt niet onrechtvaardig, dat iemand veroordeeld wordt tot het betalen van
viervoudige schadevergoeding wegens de daad van een ander; want in het begin wordt de vordering niet ingesteld
voor het viervoudige van het betrokken bedrag, maar wanneer de teruggave van het eigendom niet geschiedt.
Daar het een arbitrale vordering betreft, heeft de verweerder het recht teruggave te vorderen voordat de arbiter
uitspraak heeft gedaan, zoals wij hierboven hebben uiteengezet; en indien hij dit niet doet, moet hij terecht en
verdiend een veroordeling tot viervoudigde schadevergoeding tegen zich zien uitgesproken.
Soms echter, zelfs wanneer intimidatie is gebruikt, ontslaat de uitspraak van de arbiter de gedaagde. Want als
Titius zonder mijn medeweten intimidatie heeft toegepast, en het op die manier verkregen eigendom in mijn bezit
is gekomen, en als het, zonder dat ik bedrogen ben, niet meer bestaat, zal ik dan door de enkele daad van de rechter
ontslagen worden? Of, als de slaaf in kwestie op de vlucht slaat, en de rechter eist dat ik zekerheid stel om hem
terug te brengen als hij onder mijn controle komt, dan moet ik worden vrijgelaten. Daarom zijn sommige
autoriteiten van mening dat een koper die het eigendom te goeder trouw heeft verkregen van degene die geweld
heeft gebruikt, niet aansprakelijk moet worden gesteld; evenmin als iemand die het eigendom als schenking heeft
ontvangen, of iemand aan wie het is nagelaten. Vivianus stelt terecht dat deze personen aansprakelijk zijn, anders
zou ik benadeeld worden omdat ik geïntimideerd ben. Pedius zegt ook in het Vierde Boek dat de rechter in een
geval van teruggave degene die geweld heeft gebruikt moet bevelen om terug te geven, ook al is het eigendom in
het bezit van een derde gekomen; of deze laatste moet dwingen om terug te geven, ook al heeft een ander
intimidatie gebruikt; want intimidatie door een persoon mag niet ten goede komen aan een ander.
Labeo zegt dat wanneer iemand door intimidatie schuldenaar is geworden en een borg heeft gesteld die daartoe
bereid was, zowel de schuldenaar als de borg zullen worden vrijgelaten; maar als alleen de borg werd
geïntimideerd, en niet de hoofdschuldenaar, zal alleen de borg worden vrijgelaten.
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Het viervoudige van de waarde omvat het gehele eigendom in kwestie, dat wil zeggen, de oogst en alle
vermeerdering.
Wanneer iemand onder dwang is gedwongen te beloven voor het gerecht te verschijnen, maar daarna een borg
stelt, zullen beiden worden vrijgelaten.
Wanneer iemand door geweld gedwongen is een overeenkomst aan te gaan, en omdat hij geen vrijlating gaf,
veroordeeld is tot het betalen van viervoudige schadevergoeding, dan is Julianus van mening dat hij kan
antwoorden, wanneer hij een proces aanspant op grond van de overeenkomst, en wordt tegengewerkt door een
exceptie; omdat de eenvoudige waarde van het eigendom dat door de gedaagde werd verkregen, was inbegrepen in
de viervoudige schadevergoeding. Labeo zegt echter, dat zelfs nadat de vordering tot viervoudige
schadevergoeding is afgehandeld, de partij die geweld heeft gebruikt, niettemin door een exceptie zou worden
verhinderd; maar omdat dit hard lijkt, moet het in die zin worden gewijzigd, dat hij aansprakelijk wordt gesteld
voor drievoudige schadevergoeding, en ook dat hij in elk geval zal worden gedwongen tot het geven van een
vrijlating.
Met betrekking tot wat wij hebben gezegd over de eenvoudige waarde die is inbegrepen in de viervoudige
schadevergoeding, moet dit zo worden opgevat dat in de beschikking die viervoudige schadevergoeding toekent,
het eigendom dat door geweld is verkregen, vanzelfsprekend is inbegrepen; en daarom wordt teruggave van
hetzelfde gedaan, zodat de straf is beperkt tot drievoudige schadevergoeding.
Wat gebeurt er als een slaaf verloren gaat zonder dat er sprake is van opzet of nalatigheid van degene die geweld
heeft gebruikt en tegen wie een vonnis is uitgesproken? In dit geval, als de slaaf sterft voordat het vonnis wordt
gevorderd, zal de regel worden versoepeld om het vonnis ten uitvoer te leggen, omdat de partij gedwongen wordt
om genoegdoening te geven voor zijn overtreding door de straf van drievoudige schadevergoeding. Met betrekking
tot een slaaf van wie gezegd wordt dat hij op de vlucht is geslagen, wordt de gedaagde gedwongen zekerheid te
stellen dat hij hem zal vervolgen en terugbrengen; en niettemin zal de partij die het geweld heeft ondergaan, al zijn
zakelijke of productierechten of andere rechten die hij bezat om de slaaf terug te krijgen, volledig behouden; zodat,
als zijn meester hem op enigerlei wijze terugvordert, en de ander op grond van de bepaling wordt aangesproken,
hij door een uitzondering zal worden beschermd. Dit alles geschiedt na het vonnis, maar indien de slaaf sterft vóór
het vonnis, zonder dat de verweerder kwaadwillig of nalatig is geweest, zal deze niettemin aansprakelijk zijn. Dit
volgt uit de volgende woorden van het Edict: "Indien het eigendom niet wordt hersteld ten gevolge van de
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beslissing van het Hof". Dus als de slaaf op de vlucht slaat zonder dat er sprake is van kwaadwilligheid of
nalatigheid van de partij tegen wie de rechtszaak is aangespannen, moet voor het gerecht de zekerheid worden
gegeven dat hij de slaaf zal opvolgen en terugbrengen; Maar als het eigendom niet verloren is gegaan door de
nalatigheid van de gedaagde, dan is de gedaagde toch aansprakelijk, als het helemaal niet verloren zou zijn gegaan
als er geen intimidatie was geweest, net zoals dat het geval is bij een interdict Unde vi, of Quod vi aut clam; om de
reden dat iemand soms de prijs kan terugvorderen van een dode slaaf die hij verkocht zou hebben als hij niet
geïntimideerd zou zijn.
Als iemand geweld tegen mij gebruikt, omdat hij bezit van mij verkrijgt, is hij geen dief; hoewel Julianus van
mening is dat iedereen die bezit verkrijgt door geweld, een gewetenlozere dief is.
Wanneer iemand intimidatie toepast, is het zeker dat hij ook aansprakelijk is voor kwaadwilligheid; en Pomponius
zegt hetzelfde; en beide vorderingen zijn een beletsel voor de andere, wanneer een exceptie in factum wordt
aangevoerd.
Julianus zegt dat een viervoudige schadevergoeding slechts het belang van de eiser vertegenwoordigt, en daarom,
als een man die veertig aurei schuldig was op grond van een trust, onder dwang belooft om driehonderd te betalen,
en betaling verricht, kan hij viermaal tweehonderdzestig aurei terugvorderen, want dit was het bedrag met
betrekking waartoe hij dwang ondervond.
Volgens deze regel worden, als verschillende personen onder dwang werken, en slechts één van hen wordt
vervolgd, en hij vrijwillig terugbetaalt vóór het vonnis, alle anderen vrijgesproken. Maar als hij dit niet doet, maar
na het vonnis het viervoudige van het bedrag betaalt, is de betere mening, dat de op intimidatie gebaseerde
vordering ook is beëindigd, wat de anderen betreft.
Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Want tegen de anderen wordt een rechtsvordering ingesteld voor het bedrag dat niet is verhaald op de partij tegen
wie de rechtsvordering was ingesteld.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
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Wat wij hebben gezegd over het geval waarin verschillende slaven intimidatie gebruiken, moet ook gelden
wanneer het eigendom in handen kwam van de één, terwijl een ander verantwoordelijk was voor de dwang.
Wanneer slaven intimidatie gebruiken, zal een vordering tot doodslag tegen hen ingesteld kunnen worden; maar
iedereen kan zijn meester aanklagen, in wiens bezit het eigendom overging; en als hij, na te zijn aangesproken, het
eigendom afstaat, of, zoals reeds is gezegd, een viervoudige schadevergoeding betaalt, zal dit ook de slaven ten
goede komen. Indien hij, na gedagvaard te zijn, er de voorkeur aan geeft de slaaf over te geven, kan hij zelf ook
gedagvaard worden, als hij het eigendom in bezit heeft gekregen.
Deze vordering wordt toegekend aan de erfgenaam en aan andere rechtverkrijgenden, aangezien zij het recht
omvat om het goed op te volgen. Het wordt ook toegestaan tegen de erfgenaam en andere erfgenamen, voor het
bedrag van wat in hun bezit is gekomen; en dit is niet onredelijk, want hoewel de straf niet op de erfgenaam
overgaat, toch (zoals in het rescript staat), mag wat oneervol verkregen is, niet ten goede komen aan de erfgenaam.
Paulus, Vragen, Boek I.
Laten we eens kijken, als de erfgenaam iets in bezit heeft gekregen, en heeft verbruikt wat hij heeft verkregen, is
hij dan niet meer aansprakelijk, of is het feit dat hij eens het bezit had voldoende? En als hij overlijdt nadat hij het
goed heeft verbruikt, kan zijn erfgenaam dan absoluut worden aangesproken, omdat hij met de nalatenschap een
schuld heeft ontvangen, of kan geen vordering worden ingesteld omdat de tweede erfgenaam niets heeft
ontvangen? Het is de betere mening, dat in elk geval de erfgenaam van de erfgenaam kan worden aangesproken;
want het is voldoende, dat het goed eenmaal op de oorspronkelijke erfgenaam is overgegaan, en het
vorderingsrecht wordt eeuwigdurend. Anders moet worden geoordeeld dat de erfgenaam zelf, die verbruikt wat in
zijn handen was gekomen, niet aansprakelijk is.
Julianus, Digest, Boek LXIV.
Als het eigenlijke eigendom dat in handen van de persoon kwam, vernietigd werd, kunnen we niet zeggen dat hij
verrijkt is, maar als het omgezet werd in geld, of iets anders, moet niet verder onderzocht worden wat er van
geworden is; maar de partij wordt geacht verrijkt te zijn, ook al heeft hij naderhand misschien verloren wat hij
verkregen had. Keizer Titus Antoninus verklaarde in een Rescript aan Claudius Frontinus, met betrekking tot de
waarde van de goederen van een landgoed, dat een proces tegen hem kon worden aangespannen wegens het
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landgoed, juist om deze reden; omdat, hoewel de goederen die oorspronkelijk deel uitmaakten van het landgoed
niet in zijn bezit waren, toch de prijs van de goederen waardoor hij rijker werd, hoe vaak de afzonderlijke artikelen
ook van karakter waren veranderd, hem in dezelfde mate aansprakelijk maakte als wanneer de artikelen zelf in hun
oorspronkelijke vorm waren gebleven.
Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Met betrekking tot het feit dat de Proconsul een vordering tegen de erfgenaam slechts belooft tot de omvang van
wat in zijn handen is gekomen, moet worden begrepen dat dit verwijst naar het verlenen van een eeuwigdurend
vorderingsrecht.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Om het bedrag te bepalen dat in handen van de erfgenaam is gekomen, moeten we teruggaan tot het tijdstip van de
voeging, als het zeker is dat er iets in zijn handen is gekomen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer iets
overgaat in het grootste deel van de nalatenschap van degene die geweld heeft gebruikt, op een zodanige wijze dat
het duidelijk is dat het in het bezit van de erfgenaam zal komen; dat wil zeggen, als de schuldenaar van zijn
aansprakelijkheid is ontheven.
Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer een vrije vrouw zich schuldig maakt aan ondankbaarheid jegens haar beschermheer, en zich ervan bewust
is dat zij ondankbaar is geweest; en dus, omdat zij haar status dreigt te verliezen, iets aan haar beschermheer geeft
of belooft om te voorkomen dat zij tot slavernij wordt teruggebracht; is het Edict niet van toepassing, om de reden
dat zij zelf degene is die de vrees heeft veroorzaakt.
Wanneer een handeling is verricht uit vrees, zal de Praetor deze niet bevestigen op grond van tijdsverloop.
Wanneer een partij grond in bezit heeft gegeven, die zij niet bezat, is de viervoudige schadevergoeding, of de
enkele waarde met de winsten, die zij zal verhalen, niet de waarde van de grond, maar die van het bezit; want de
schatting van wat hersteld moet worden, is gebaseerd op wat verloren was, en in dit geval is het het enkele bezit
met de oogsten; dit is ook de mening van Pomponius.
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Wanneer een bruidsschat is beloofd door intimidatie, denk ik niet dat er een verplichting ontstaat, want het is
volkomen zeker dat zo'n belofte van een bruidsschat gelijk staat aan helemaal geen.
Wanneer ik door intimidatie gedwongen ben afstand te doen van een koop- of huurovereenkomst, moet men zich
afvragen of de transactie nietig is of niet en de vroegere verbintenis onverminderd van kracht blijft; of dat dit
gelijkt op een vrijgave, omdat men zich niet kan beroepen op een verbintenis die te goeder trouw is aangegaan,
aangezien een dergelijke is geëindigd wanneer zij verloren is gegaan. De beste mening is, dat het om een soort
vrijlating gaat, en dat daarom een praetoriaanse vordering moet worden ingesteld.
Als ik, door vrees gedwongen, een landgoed binnentreed, meen ik dat ik als erfgenaam heb gehandeld, want al
zou ik vrij zijn geweest, dan zou ik het niet hebben willen doen; toch had ik, nu ik onder dwang stond, de wil om te
handelen; maar ik zou van de Praetor een bevel tot teruggave moeten krijgen, opdat mij de bevoegdheid wordt
verleend het landgoed te verwerpen.
Als ik, daartoe gedwongen, een nalatenschap verwerp, kan de Praetor mij op twee manieren te hulp komen: ofwel
door een vordering in billijkheid toe te kennen, zoals hij aan een erfgenaam zou doen, ofwel door een vordering op
grond van dwang toe te staan; en ik heb het recht om te kiezen welke weg ik kies.
Paulus, Zinnen, Boek I.
Wanneer iemand iemand in de gevangenis heeft gezet met het doel hem iets af te persen, is wat er onder de
omstandigheden is gedaan van geen belang.
Ulpianus, Meningen, Boek V.
Het is niet waarschijnlijk dat iemand in een stad onder dwang en ten onrechte iets zou betalen wat hij niet
verschuldigd was, als hij kon aantonen dat hij een hoge rang had; hij zou immers een beroep kunnen doen op de
openbare wet en zich kunnen wenden tot iemand met gezag die zou verbieden dat hij met geweld behandeld zou
worden. Om dit vermoeden te weerleggen, moet het sterkst mogelijke bewijs van geweld worden geleverd.
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Wanneer iemand terecht doodsbenauwd is voor het vooruitzicht van een gerechtelijk onderzoek, waartoe een
machtige tegenstander hem in ketenen dreigt te sturen; onder dwang verkoopt wat hij rechtens mocht behouden,
wordt de zaak door de gouverneur van de provincie in de juiste toestand hersteld.
Wanneer een geldhandelaar een atleet in strijd met de wet in hechtenis houdt, en hem, door hem te verhinderen
aan wedstrijden deel te nemen, dwingt tot het stellen van zekerheid voor een grotere som geld dan hij verschuldigd
is; zal een bevoegde rechter, wanneer dit is bewezen, bevelen dat de zaak in de juiste toestand wordt hersteld.
Wanneer iemand door tussenkomst van de ambtenaren van de Gouverneur, met geweld en zonder rechterlijke
tussenkomst, gedwongen wordt, aan een partij, die op grond van een cessie vordert, geld te betalen, dat hij niet
verschuldigd is; zal de rechter bevelen, dat hetgeen wederrechtelijk is afgeperst, door hem, die de schade heeft
toegebracht, zal worden hersteld. Indien hij echter zijn schuld heeft voldaan op eenvoudige vordering en niet door
een gerechtelijke procedure, ook al had de partij wettig moeten handelen en de schuld niet op onregelmatige wijze
moeten innen, dan nog is het niet in overeenstemming met de wet om een transactie die de betaling van een
opeisbare verbintenis tot stand heeft gebracht, nietig te verklaren.

Tit. 3. Betreffende bedrieglijk opzet
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
In dit Edict geeft de Praetor vrijstelling tegen listige en bedrieglijke personen, die kunstgrepen uithalen om anderen
schade te berokkenen, om te voorkomen dat de eersten door hun boosaardigheid profijt hebben, of de laatsten door
hun onnozelheid worden benadeeld.
0. Het Edict luidt als volgt: "Wanneer men zegt dat iets met bedrieglijk opzet is gedaan en er geen andere actie op
van toepassing is, zal ik een actie toestaan als daar een goede grond voor lijkt te zijn."
1. Servius definieert "bedrieglijk opzet" als een plan om een ander te bedriegen, waarbij het ene wordt voorgewend
en het andere wordt gedaan. Labeo zegt echter dat het mogelijk is dat dit gebeurt zonder voorwendsel, om een
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ander te overreden; en het is mogelijk dat het ene gebeurt zonder bedrog, en het andere voorwendt; net zoals
personen handelen die hun eigen belangen of die van anderen beschermen, door dit soort bedrog toe te passen. Zo
geeft hij een definitie van bedrieglijk opzet als zijnde: "Een list, bedrog of misleiding met het doel een ander te
omzeilen, te misleiden of te bedriegen". De definitie van Labeo is de juiste.
2. De Praetor was niet tevreden met alleen maar dolus te noemen, maar hij voegde er malus aan toe, omdat de oude
autoriteiten gewoon waren te zeggen dolus bonus, en zij verstonden onder deze uitdrukking behendigheid, vooral
wanneer iemand een list gebruikte tegen een vijand, of een dief.
3. De Praetor zegt: "En geen andere actie is van toepassing in deze zaak." Hij belooft dus redelijkerwijs deze
rechtsvordering, wanneer er geen andere voorhanden is, omdat een rechtsvordering, die schande inhoudt, door hem
niet onbezonnen moet worden bevolen, wanneer een burgerlijke of praetoriaanse kan worden ingesteld, zoals
Pedius in het Achtste Boek zegt; maar ook wanneer een interdict zal liggen, waardoor iemand een rechtsvordering
kan instellen of een exceptie kan worden ingeroepen, waardoor hij kan worden beschermd, is dit Edict niet van
toepassing. Pomponius zegt hetzelfde in het Achtentwintigste Boek, en hij voegt eraan toe dat, zelfs als een man
kan worden beschermd door een beding, hij geen vordering kan hebben die is gebaseerd op bedrieglijk opzet; zoals
bijvoorbeeld wanneer een beding is gemaakt met verwijzing naar bedrieglijk opzet.
4. Pomponius zegt ook, dat wanneer geen rechtsvordering tegen ons kan worden ingesteld, bijvoorbeeld wanneer
het beding zo schandelijk met bedrog was bezoedeld, dat geen rechter een daarop gegronde rechtsvordering zou
toestaan; ik moet niet proberen een rechtsvordering op grond van bedrieglijk opzet te verkrijgen, omdat geen
rechter zou toestaan, dat een dergelijke rechtsvordering tegen mij zou worden ingesteld.
5. Pomponius zegt ook dat Labeo van mening is dat, zelfs als iemand volledige restitutie zou kunnen verkrijgen,
hij niet het voordeel van deze vordering zou moeten hebben; en als een ander vorderingsrecht verloren is gegaan
door tijdsverloop, dan nog zou deze vordering niet moeten worden toegestaan; want hij die het instellen van een
vordering uitstelt, heeft alleen zichzelf te verwijten, tenzij het bedrog werd gepleegd met het speciale doel om tijd
te laten verstrijken.
6. 6. Wanneer iemand, die een burgerlijk of praetorisch vorderingsrecht heeft, dit in een beding opneemt en het
daarna door een vrijgave of op andere wijze teniet doet, kan hij geen rechtsvordering instellen, die op bedrog
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berust, omdat hij een ander vorderingsrecht heeft, tenzij hij opzettelijk bedrogen werd, toen hij zijn vorderingsrecht
verloor.
7. Want alleen wanneer een andere rechtsvordering kan worden ingesteld tegen hem, wiens bedrog het voorwerp
van onderzoek is.
(23) Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Of waar de zaak, die de grondslag van het onderzoek tegen hem is, op een andere wijze kan worden veilig gesteld.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Dit Edict is niet van toepassing; en het houdt ook op van toepassing te zijn wanneer een derde partij:
Paulus, Over het Edict, Boek XI.
kan worden aangesproken; of wanneer het eigendom voor mij door een ander kan worden veiliggesteld.
37. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als een voogd dus door Titius is bedrogen, en zijn voogd heeft met hem samengespannen, dan heeft hij geen recht
op een vordering tegen Titius, gebaseerd op bedrog, aangezien hij een vordering op voogdij heeft, waarmee hij kan
terugvorderen wat zijn belang bedraagt. Indien zijn voogd insolvabel is, kan hem ongetwijfeld een vordering op
grond van bedrog worden toegekend:
38. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Want een persoon kan niet geacht worden recht te hebben op enige actie, wanneer deze nutteloos zou zijn vanwege
de insolventie van zijn tegenpartij.
0. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
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Pomponius legt de woorden zeer juist uit: "Geen andere actie is van toepassing', om aan te geven dat het
onmogelijk is om de zaak in kwestie op een andere manier voor de belanghebbende te behouden. Dit schijnt ook
niet in strijd te zijn met de mening die Julianus in het Vierde Boek verkondigt, namelijk dat wanneer een
minderjarige onder de vijfentwintig jaar, misleid door het advies van een slaaf, hem met zijn peculium verkocht, en
de koper hem manumitteerde, de minderjarige het recht had om een vordering op grond van bedrog in te stellen
tegen de gemanumitteerde slaaf; want we moeten begrijpen dat de koper vrij is van bedrog, en dat hij niet
aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de koop, of dat de koop nietig is als de minderjarige door
frauduleuze voorstellingen ertoe werd aangezet om de koop te sluiten. Het feit dat de partij wordt verondersteld
minderjarig te zijn, geeft haar geen recht op volledige restitutie, aangezien geen volledige restitutie kan worden
verkregen tegen een gemanumitteerde slaaf.
Wanneer iemand door middel van een strafvordering in zijn eigen schadeloosstelling kan voorzien, moet daarom
worden gezegd dat een vordering wegens bedrog niet mogelijk is.
Pomponius zegt echter, dat als het een volksvordering is, een op bedrog gebaseerde vordering niet van toepassing
is.
Labeo is van mening dat een vordering op grond van bedrog niet mag worden toegewezen, niet alleen wanneer er
geen andere vorderingsmogelijkheid bestaat, maar zelfs wanneer het twijfelachtig is of een andere al dan niet
voorhanden is; en hij voert het volgende voorbeeld aan: Wanneer een partij mij een slaaf schuldig is op grond van
een verkoop of een beding, en hem vergif geeft en hem aan mij uitlevert, of wanneer hij mij een stuk land schuldig
is en tijdens de levering daarop een dienstbaarheid vestigt, of gebouwen afbreekt, bomen omhakt of met wortel en
al rooit, dan zegt Labeo dat, of hij mij nu wel of geen zekerheid tegen bedrog heeft gegeven, een daarop
gebaseerde vordering tegen hem moet worden toegewezen; want als hij wel zekerheid heeft gegeven, is het
twijfelachtig of er een vorderingsrecht op grond van het beding bestaat. De betere opvatting is echter, dat indien
zekerheid is gesteld tegen kwaadwilligheid, een daarop gebaseerde vordering niet ontvankelijk is, omdat een
vordering op grond van het beding mogelijk is; maar indien geen zekerheid is gesteld, zal, indien een vordering op
grond van koop wordt ingesteld, een vordering op grond van bedrog niet ontvankelijk zijn, omdat een vordering op
grond van koop mogelijk is; maar indien een vordering op grond van het beding wordt ingesteld, zal een vordering
op grond van bedrog noodzakelijk zijn.
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Wanneer de meester van een slaaf, op wie een ander recht had, hem doodt, is zowel de rechtsvordering van de Lex
van Aquilia als de vordering tot productie mogelijk, indien de meester in het bezit van de slaaf was toen hij hem
doodde; en daarom is de rechtsvordering op grond van bedrog niet mogelijk.
Bovendien, wanneer een erfgenaam, voordat hij de nalatenschap betreedt, een slaaf doodt die is nagelaten;
aangezien deze laatste is vernietigd voordat hij het eigendom van de legataris werd, is de vordering van de Lex
Aquilia niet van toepassing, maar de vordering op grond van bedrog, ongeacht op welk tijdstip hij hem heeft
gedood, is evenmin van toepassing, omdat een vordering op grond van het testament beschikbaar is.
Wanneer een dier dat u toebehoort mij schade berokkent door de kwaadwilligheid van een derde, rijst de vraag of
ik een vordering wegens kwaadwilligheid tegen hem kan instellen. Ik ben het eens met de mening van Labeo, dat
wanneer de eigenaar van een dier onvermogend is, een vordering op grond van kwaadwilligheid moet worden
toegewezen; indien er echter sprake is geweest van een overgave van het dier bij wijze van schadeloosstelling,
denk ik niet dat deze moet worden toegewezen, zelfs niet voor het teveel.
Labeo stelt ook de volgende vraag: "Als u mijn slaaf uit zijn boeien bevrijdt zodat hij kan ontsnappen, moet dan
een vordering op grond van kwaadwilligheid worden toegewezen?" Quintus zegt in een noot hierover dat als je de
daad niet uit medelijden hebt gepleegd, je aansprakelijk kunt worden gesteld voor diefstal, maar wanneer je wel
door medelijden bent beïnvloed, moet een actie in factum worden toegekend.
Een slaaf brengt bij zijn meester een persoon die ermee instemt verantwoordelijk te zijn voor de overeenkomst
van de slaaf met betrekking tot zijn vrijheid, op voorwaarde dat, nadat hij vrij is, de verplichting aan hem wordt
overgedragen; maar na te zijn gemanumitteerd, zou de slaaf er niet mee instemmen dat de verplichting aan hem
wordt overgedragen. Pomponius zegt dat een vordering op grond van kwaadwilligheid ontvankelijk is. Maar als de
opdrachtgever schuld heeft aan het feit dat de verplichting niet is overgedragen, dan moet worden aangenomen dat
hij wordt uitgesloten door een exceptie van de borg, als deze wordt aangesproken. Ik ben in verlegenheid gebracht
door het punt, hoe kan een vordering op grond van kwaadwilligheid worden toegestaan, wanneer een andere
beschikbaar is? Tenzij, misschien, iemand zou kunnen beweren dat, aangezien de beschermheer door een exceptie
kan worden uitgesloten als hij een vordering tegen de andere partij instelt, moet worden geoordeeld dat een
vordering op grond van kwaadwilligheid moet worden toegestaan; aangezien een vordering die door een exceptie
kan worden uitgesloten in het geheel geen vordering is. Maar als de beschermheer dan is uitgesloten omdat hij de
gemanumitteerde slaaf niet wil aannemen in plaats van de borg, dan is het duidelijk dat de partij die de verplichting
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op zich heeft genomen in plaats van de slaaf, een vordering op grond van kwaadwilligheid moet krijgen tegen
laatstgenoemde nadat hij is gemanumitteerd; of als de borg insolvabel is, moet het recht van vordering aan de
eigenaar worden gegeven.
Indien mijn gemachtigde toestaat, dat mijn wederpartij door kwaadwilligheid zijn zaak wint, zodat deze laatste
van zijn aansprakelijkheid kan worden ontheven, kan men zich afvragen, of ik recht heb op een vordering op grond
van kwaadwilligheid tegen degene, die de zaak gewonnen heeft? Ik denk dat ik daar geen recht op heb, wanneer de
partij bereid is de vordering tegen deze uitzondering te verdedigen, als er sprake is van samenspanning; zo niet,
dan moet een vordering op grond van kwaadwilligheid worden toegestaan, mits ik mijn gemachtigde niet kan
aanklagen om reden dat hij niet solvabel is.
Bovendien zegt Pomponius dat Praetor Caecidianus geen vordering op grond van bedrog heeft toegewezen aan
iemand die beweerde dat een bepaalde persoon aan wie geld zou worden geleend, solvabel was, wat de juiste
opvatting van de zaak is; want een vordering op grond van bedrog moet niet worden toegewezen tenzij kwade
trouw flagrant en duidelijk was.
40. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Als u echter wist dat de persoon zijn eigendom verloren had, en u mij uit winstbejag verklaarde dat hij solvabel
was, zou een vordering op grond van bedrog terecht tegen u worden toegewezen; aangezien u een ander valselijk
hebt aanbevolen met de bedoeling mij te bedriegen.
41. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer iemand beweert dat een nalatenschap van zeer geringe waarde is, en het vervolgens van de erfgenaam
koopt, zal een vordering op grond van bedrog geen stand houden, daar de vordering op grond van verkoop
voldoende is.
(0) Indien gij mij er echter toe hebt overgehaald de nalatenschap te verwerpen, onder het voorwendsel dat de
schuldeisers er niet door zouden worden betaald, of indien gij mij ertoe hebt gebracht een bepaalde slaaf te kiezen,
omdat er geen betere in de huishouding was, dan zeg ik dat een vordering wegens bedrog moet worden
toegewezen, indien gij dit met kwaadwillig opzet hebt gedaan.
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(1) Bovendien, als een testament lange tijd was onderdrukt, om te voorkomen dat het als onachtzaam zou worden
bestempeld, en na de dood van een zoon werd het alsnog overgelegd; dan kunnen de erfgenamen van die zoon een
vordering instellen op grond van bedrog, zowel als op grond van de Lex Cornelia, tegen degenen die het hebben
onderdrukt.
(2) Labeo zegt in het zevenendertigste boek van de Posteriora, dat als Titius uw olie opeist als de zijne, en u
deponeert de genoemde olie in handen van Seius opdat hij ze verkoopt, en houdt het koopgeld totdat de
controverse over wie van u de olie toebehoort is beslecht, en Titius weigert zich daarbij aan te sluiten; aangezien u
Seius noch in mandaat, noch als gemachtigde kunt aanklagen, omdat de voorwaarde van het depot nog niet is
vervuld, kunt u Titius aanklagen op grond van bedrog. Pomponius zegt echter in het Zevenentwintigste Boek, dat
een vordering in het algemeen kan worden ingesteld op grond van zaakwaarneming; of als de partij niet solvabel
is, kan zij worden ingesteld op grond van fraude tegen Titius; hetgeen het juiste onderscheid lijkt te zijn.
(3) Als u op voorstel van de rechter uw slaaf aan mij hebt afgestaan om mij schadeloos te stellen voor schade die
hij heeft aangericht, en als gevolg daarvan van uw aansprakelijkheid bent ontslagen, kunt u worden vervolgd op
grond van bedrog, als zou blijken dat de genoemde slaaf aan een ander was verpand. Deze actie gebaseerd op
fraude is noxaal, en daarom verklaarde Labeo in het Dertigste Boek van de Praetor voor Vreemdelingen, dat de
actie gebaseerd op fraude gepleegd met betrekking tot een slaaf soms De Peculio en soms noxaal is. Want als de
zaak met betrekking waartoe fraude is gepleegd er een is waarvoor een actie De Peculio zou worden toegekend,
dan zou een actie op die grond worden toegestaan; maar als het er een is waarvoor de actie noxaal zou zijn, dan
moet het er ook een van hetzelfde karakter zijn.
(4) De Praetor voegt met reden de woorden "goede reden moet worden aangetoond" toe, want deze actie moet niet
zonder onderscheid worden toegestaan; bijvoorbeeld in de eerste plaats als het betrokken bedrag onbeduidend is,
23. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
dat wil zeggen, niet meer dan twee aurei,
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI. het moet niet worden verleend.
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44. De actie wordt niet toegestaan aan bepaalde personen, bijvoorbeeld aan kinderen of aan vrijgelatenen tegen
hun ouders of hun beschermheren; omdat het schande impliceert. Evenmin mag het worden toegestaan aan een
persoon in nederige omstandigheden tegen een ander die superieur is in rang; bijvoorbeeld aan een plebejer tegen
een persoon van consulaire rang en erkende positie, of aan een losbandig persoon, of een verkwister, of iemand die
anderszins verachtelijk is, tegen een man van onbesproken gedrag; en Labeo is dezelfde mening toegedaan. Wat
moeten we dan doen? Ten aanzien van zulke personen moet worden gezegd, dat een vordering in factum moet
worden toegestaan, waarbij gelet moet worden op de bewoordingen, zodat melding kan worden gemaakt van de
goede trouw:
0. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Om te voorkomen dat de partijen voordeel halen uit hun eigen bedrog.
46. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Een vordering op grond van bedrog moet worden toegewezen aan de erfgenamen van deze personen, evenals tegen
de erfgenamen van de andere partijen.
47. Labeo zegt dat er bij het onderzoek naar de oorzaak op gelet moet worden dat een vordering op grond van
bedrog niet wordt toegewezen tegen een erfgenaam, tenzij tegen hem een proces als erfgenaam wordt
aangespannen. Ik denk dat hij kan worden aangesproken op grond van zijn eigen bedrog, als hij bijna de leeftijd
van de puberteit heeft bereikt, en vooral als hij door de daad rijker is geworden.
48. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Wat zou het gevolg zijn als hij de toestemming van de gemachtigde van de eiser zou krijgen om de aanklacht tegen
hem te verwerpen; of als hij geld van zijn voogd zou hebben verkregen door valse voorstellingen; of als hij een
ander soortgelijk bedrog zou hebben gepleegd waarvoor geen grote dubbelhartigheid nodig was?
385875968. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
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Ik denk dat een vordering tegen hem ook moet worden toegewezen, als hij geldelijk voordeel heeft gehad van het
bedrog van zijn voogd; net zoals een uitzondering kan worden toegewezen.
(1) Er bestaat echter twijfel of een vordering op grond van bedrog kan worden toegewezen tegen een gemeente? Ik
ben van mening dat het niet kan worden toegestaan op grond van haar eigen bedrog, want hoe kan een gemeente
bedrog plegen? Maar ik denk dat dit wel het geval moet zijn wanneer de gemeente voordeel heeft bij de fraude van
degenen die haar zaken behartigen. Een vordering op grond van fraude zal worden toegewezen tegen Decurions als
individuen.
(2) Bovendien, indien een principaal enig voordeel heeft verkregen door het bedrog van zijn lasthebber, zal een
vordering tegen eerstgenoemde worden toegewezen voor het bedrag dat in zijn handen is gekomen; er is immers
geen sprake van dat de lasthebber aansprakelijk is voor zijn eigen frauduleuze gedrag.
(3) In het kader van deze vordering moet worden aangegeven wie de frauduleuze handeling heeft gepleegd, maar
het is niet nodig om intimidatie te beweren.
(0) Paulus, Over het Edict, Boek XI.
De Praetor eist ook dat vermeld wordt wat bedrieglijk is gedaan, daar de eiser het recht heeft te weten in welk
opzicht hij bedrogen is, om zich niet vaag uit te laten over een vergrijp van zo ernstige aard.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer verscheidene personen bedrog plegen, en één van hen herstelt, worden allen vrijgesteld van
aansprakelijkheid; en als één van hen een bedrag betaalt dat gelijk is aan de veroorzaakte schade, ben ik van
mening dat de anderen worden vrijgesteld.
23. Deze vordering wordt toegewezen tegen de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden van een nalatenschap,
maar alleen tot het bedrag dat zij hebben verkregen.
53. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
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Nogmaals, restitutie is inbegrepen in deze actie naar goeddunken van de rechter; en tenzij restitutie is gedaan, zal
vonnis worden gewezen in verhouding tot het betrokken bedrag. Daarom wordt in deze rechtsvordering en in de op
intimidatie gebaseerde rechtsvordering geen bepaalde som genoemd, opdat de gedaagde, wanneer hij schuldig is
aan baldadigheid, een vonnis tegen hem kan laten uitspreken voor het bedrag dat de eiser ter terechtzitting kan
zweren, hoewel dit in beide rechtsvorderingen, door tussenkomst van de rechter, kan worden beperkt door de
belasting van het bedrag.
0. De toewijzing van deze vordering is echter niet altijd aan het oordeel van de rechter overgelaten, wanneer het
duidelijk is dat teruggave niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf, na bedrieglijk te zijn uitgeleverd,
overlijdt; vandaar dat de partij onmiddellijk moet worden gedwongen tot betaling van een bedrag gelijk aan het
belang van de eiser in het eigendom.
1. Wanneer de eigenaar van een huis, waarvan het vruchtgebruik is nagelaten, het in brand steekt, is een vordering
wegens bedrog niet mogelijk, daar uit deze handeling andere vorderingen voortvloeien.
2. Trebatius kent een vordering op grond van bedrog toe in een geval waarin een partij willens en wetens valse
gewichten heeft uitgeleend, waarmee een verkoper koopwaar voor een koper kon wegen. Indien hij echter te zware
gewichten heeft uitgeleend, kan de verkoper het overschot van de koopwaar terugvorderen door middel van een
persoonlijke vordering; en indien hij te lichte gewichten heeft uitgeleend, kan de koper een vordering instellen tot
levering van de rest van de koopwaar, tenzij deze was verkocht onder de voorwaarde dat zij met deze gewichten
zou worden gewogen, daar degene die ze met het oogmerk van bedrog heeft uitgeleend, heeft beweerd dat zij juist
waren.
3. Trebatius verklaart, dat een proces op grond van bedrog moet worden toegewezen tegen iemand, door wiens
bedrog een vorderingsrecht door tijdsverloop verloren is gegaan; niet opdat de rechter tot teruggave zou kunnen
overgaan, maar opdat de eiser schadevergoeding zou kunnen krijgen voor het belang dat hij had bij het niet
tenietgaan van het vorderingsrecht; want als andere maatregelen zouden worden genomen, zou de wet worden
omzeild.
4. Als iemand een slaaf doodt die jij mij beloofd hebt, vinden veel autoriteiten terecht dat een op bedrog
gebaseerde vordering tegen hem moet worden toegewezen; want jij bent ontslagen voor zover het je
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aansprakelijkheid jegens mij betreft, en daarom zou een vordering op grond van de Lex van Aquilia je worden
geweigerd.
23. Papinianus, Vragen, Boek LVII.
Wanneer een borg een dier doodt dat was beloofd voordat de opdrachtgever in gebreke was met de levering ervan,
stellen Neratius Priscus en Julianus dat een vordering op grond van bedrog tegen hem moet worden ingesteld;
omdat de schuldenaar is ontslagen, is hij dientengevolge zelf van zijn aansprakelijkheid ontslagen.
23. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Uw slaaf die u geld schuldig was, en die geen middelen had om te betalen, leende op uw advies geld van mij, en
betaalde u. Labeo zegt dat een vordering op grond van bedrog tegen u moet worden toegewezen, omdat ik mij niet
kon beroepen op een vordering De Peculio, aangezien er geen privé-eigendom was; noch lijkt er iets te zijn
uitgegeven ten gunste van de meester, aangezien hij het ontving ter betaling van een schuld.
23. Als u mij ervan overtuigt dat er geen partnerschap bestond tussen u en de persoon van wie ik de erfgenaam
ben, en ik u op grond daarvan kwijting verleen voor de rechtbank, stelt Julianus dat ik recht heb op een vordering
op grond van bedrog.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als u door mijn toedoen een eed hebt afgelegd, en u wordt ontslagen, en naderhand wordt bewezen dat u meineed
hebt gepleegd; Labeo zegt dat een vordering op grond van bedrog tegen u moet worden toegewezen; want
Pomponius is van mening dat de handeling gelijk staat aan een compromis, en ook Marcellus is deze mening
toegedaan in het achtste boek van de Digest, omdat er aandacht moet worden besteed aan het religieuze karakter
van een eed:
23. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Want, in deze Instantie, is de straf voor meineed voldoende.
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60. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Als een legataris, aan wie goederen zijn nagelaten boven hetgeen is voorgeschreven door de Lex Falcidia, de
erfgenaam, die nog onwetend is over de waarde van de nalatenschap, hetzij door eed, hetzij door een andere
misleiding, ervan overtuigt dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is om alle legaten te betalen, en op deze
wijze de betaling van zijn eigen nalatenschap volledig verkrijgt; zal een vordering op grond van bedrog worden
toegewezen.
61. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als het gebeurt, dat door bedrog van een partij die verschijnt voor een persoon die probeert zijn vrijheid te
verkrijgen, een vonnis ten gunste van zijn vrijheid wordt uitgesproken terwijl zijn tegenstander niet aanwezig is,
moet een vordering op grond van bedrog onmiddellijk tegen hem worden toegewezen, omdat een vonnis ten
gunste van de vrijheid niet kan worden heroverwogen.
62. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Als ik u aanklaag voor een som geld, en de zaak is gevoegd, en u overtuigt mij er ten onrechte van dat u het geld
aan mijn slaaf of aan mijn zaakwaarnemer hebt betaald, en op deze grond hebt u met mijn instemming de
verwerping van de zaak bewerkstelligd; Wij hebben gevraagd of een vordering op grond van bedrog tegen u moest
worden toegewezen, en men oordeelde dat een dergelijke vordering niet kon worden toegewezen, omdat ik op een
andere manier genoegdoening kon krijgen; want ik kon de zaak opnieuw aanhangig maken, en als een exceptie op
grond van een eerder vonnis werd opgeworpen, kon ik rechtmatig gebruik maken van een repliek.
(1) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Een proconsul belooft een vordering tegen een erfgenaam toe te staan tot het bedrag van wat in zijn handen komt,
dat wil zeggen tot het bedrag waarmee de nalatenschap verrijkt is door de transactie wanneer die op hem overgaat:
63. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Of wat hij zou hebben ontvangen, als dit niet was verhinderd door het bedrog dat hij pleegde.
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0. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Als dus een door u bedrieglijk verkregen eigendom aan u is afgestaan voor een schuld, kan zonder twijfel een
rechtsvordering tegen uw erfgenaam worden ingesteld. Maar als een goed op deze wijze aan u is afgestaan en u
overlijdt, kan, als het goed bestaat, een rechtsvordering tegen uw erfgenaam worden ingesteld; als het niet bestaat,
kan dat niet. Een vordering tegen een erfgenaam wordt echter zonder tijdsbeperking toegewezen, omdat hij niet
mag profiteren van de schade van een ander. In overeenstemming hiermee moet een vordering in factum, zonder
verwijzing naar de tijd, worden toegewezen tegen de partij die schuldig was aan het bedrog, voor het bedrag
waarmee hij verrijkt is geworden.
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Sabinus is van mening dat de erfgenaam eerder wordt aangesproken voor de correctie van een rekening, dan voor
een onrechtmatige daad; en in elk geval houdt de vordering geen schande in, en daarom mag de aansprakelijkheid
van de partij niet worden beperkt door het verstrijken van de tijd.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Er behoeft geen behoorlijke grond te worden aangetoond, wanneer een vordering tegen een erfgenaam wordt
ingesteld.
3. Proculus, Epistels, Boek II.
Wanneer iemand mijn slaaf ertoe brengt mijn eigendom af te staan, is het bezit ervan niet werkelijk verloren; maar
een vordering op grond van bedrog zal tegen de partij in kwestie aanhangig worden gemaakt, als ik enig verlies
heb geleden.
4. Scaevola, Digest, Boek II.
Een zoon die een slaaf als preferent legaat had ontvangen, werd gevraagd hem na een bepaalde tijd te
manumiteren, op voorwaarde dat hij in de tussentijd rekening en verantwoording had afgelegd aan de genoemde
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erfgenaam en zijn broers die zijn mede-erfgenamen waren, maar hij gaf de slaaf zijn vrijheid door manumissie
voordat de tijd was verstreken, en voordat de rekening was afgelegd. De vraag rees of hij als curator aansprakelijk
was tegenover zijn broers om hun de rekening voor hun aandeel te betalen? Ik antwoordde, dat hij, daar hij zijn
slaaf had vrijgelaten, niet aansprakelijk was tegenover zijn broers als syndicus, maar dat, indien hij hem overhaast
had gemanumitteerd om te voorkomen, dat hij rekening en verantwoording aan zijn broers zou afleggen, tegen
hem een vordering wegens bedrog kon worden ingesteld.
5. Ulpianus, Opinies, Boek IV.
Een zeker man was de bezitter van een artikel dat hij wilde verkopen, en een ander spande een proces aan om het
eigendomsrecht vast te stellen, en nadat hij hem de gelegenheid had ontnomen het artikel aan de koper te
verkopen, zag hij van de zaak af. Men oordeelde dat de bezitter onder de gegeven omstandigheden recht had op
een vordering in factum tot vrijwaring.
6. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Als u mij toestaat steen van uw land te verwijderen, of kalk of zand te graven, en ik heb daar kosten voor gemaakt,
en u staat mij niet toe het te verwijderen, dan zal geen andere vordering in mijn voordeel tegen u openstaan,
behalve die op grond van kwaadwillige opzet.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Indien iemand een testament, dat hem na de dood van de erflater is nagelaten, vernietigt of op enigerlei wijze
verminkt, zal degene, die daarin als erfgenaam wordt genoemd, tegen hem een rechtsvordering kunnen instellen op
grond van bedrog. Dezelfde vordering moet worden toegekend aan hen aan wie legaten zijn nagelaten.
8. Marcianus, Regels, Boek II.
Wanneer twee personen zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog, kunnen zij elkaar niet op deze grond
aanspreken.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIV.
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Wanneer een verkoper iets zegt om zijn koopwaar te prijzen, moet men aannemen dat hij niets heeft gezegd of
beloofd; maar wanneer hij zulke verklaringen heeft afgelegd met de bedoeling een koper te bedriegen, is men
terecht van mening dat er geen recht van vordering ontstaat op grond van wat hij heeft gezegd of beloofd, maar dat
een vordering op grond van bedrog kan worden ingesteld.
10. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een zekere schuldenaar liet een brief naar zijn schuldeiser sturen, die geschreven leek te zijn door Titius, met het
verzoek hem te ontslaan van zijn aansprakelijkheid; en de schuldeiser, die door deze brief was bedrogen, ontsloeg
de schuldenaar door een Aquiliaans beding en een vrijlating. Als later wordt vastgesteld dat de brief vals of
waardeloos is, kan de schuldeiser, als hij ouder is dan vijfentwintig jaar, een rechtsvordering instellen op grond van
bedrog, en krijgt de minderjarige volledige restitutie.
11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVII.
Als je jezelf aanbiedt aan Titius met betrekking tot iets waarvan je niet in het bezit bent, zodat een ander het
gebruik van hetzelfde kan verkrijgen; en je geeft zekerheid dat het vonnis zal worden nageleefd, ook al mag je
worden vrijgelaten, dan ben je nog steeds aansprakelijk voor fraude; en dit was de mening van Sabinus.
12. Furius Anthianus, Over het Edict, Boek XI.
Hij die iemand bedriegt om hem ertoe te brengen een nalatenschap aan te gaan die niet voldoende is om zijn
schuldeisers te betalen, zal aansprakelijk zijn wegens bedrog, tenzij hij zelf de enige schuldeiser is; want dan is het
voldoende om een exceptie op grond van bedrog tegen hem in te roepen.

Tit. 4. Betreffende personen beneden de leeftijd van vijfentwintig jaar
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
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De Praetor stelde het volgende Edict voor in overeenstemming met de principes van natuurlijke billijkheid,
waarmee hij de bescherming van minderjarigen op zich neemt; want, zoals iedereen weet, is het oordeel van
personen van deze leeftijd zwak en besluiteloos, blootgesteld aan vele strikken, en onderworpen aan vele nadelen,
en daarom beloofde de Praetor hen door dit Edict hulp en vrijwaring van bedrog.
14. De Praetor zegt in het Edict: "Wanneer van een minderjarige onder de vijfentwintig jaar wordt gezegd dat hij
iets heeft gedaan, zal ik onderzoeken wat er is gedaan".
15. Het blijkt dat de Praetor bijstand belooft aan minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar, want na die tijd
wordt de mannelijke kracht geacht te zijn vastgesteld.
16. 16. Om deze reden worden minderjarigen thans tot die leeftijd aan het bestuur van curatoren onderworpen; ook
mag hun het beheer van hun eigen zaken vóór die tijd niet worden toevertrouwd, ook al zijn zij in staat deze naar
behoren af te handelen.
17. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIX.
Ook zal een minderjarige niet eerder het bezit van zijn eigendom van zijn curatoren verkrijgen op grond van het
feit dat hij kinderen heeft; want wat de wet bepaalt, namelijk dat voor elk kind een jaar wordt kwijtgescholden,
heeft volgens de goddelijke Severus betrekking op de geschiktheid voor een openbaar ambt, en niet op het beheer
van eigendom.
18. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Tenslotte hebben de Goddelijke Severus en onze Keizer de decreten van consuls en gouverneurs van deze
beschrijving uitgelegd als ingegeven door hun eigen belang, want zijzelf lieten zeer zelden minderjarigen toe in het
bestuur van hun eigen zaken, in tegenstelling tot de gevestigde gewoonte; en dit is onze praktijk tot op de dag van
vandaag.
19. 19. Wanneer iemand een contract sluit met een minderjarige, en dit contract wordt van kracht op een tijdstip
nadat hij meerderjarig is geworden, beschouwen wij dit dan als het begin of het einde van de transactie? Men is
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van mening, en dit is in een grondwet vastgelegd, dat wanneer een partij bevestigt wat hij deed toen hij minderjarig
was, er geen grond is voor teruggave. Daarom behandelt Celsus, in het elfde boek van de brieven en in het tweede
deel van de Digest, deze kwestie op een bekwame manier met betrekking tot een geval waarin hij door de Praetor
Flavius Respectus werd geraadpleegd. Een minderjarige die nog geen vijfentwintig jaar oud was, en die misschien
in zijn vierentwintigste jaar was, had een voogdijzaak aangespannen tegen de erfgenaam van zijn voogd, en het
resultaat was dat de genoemde erfgenaam van de voogd werd vrijgelaten voordat het proces was beëindigd;
aangezien de eiser reeds de meerderjarigheid van vijfentwintig jaar had bereikt en daarom volledige restitutie werd
gevraagd. Celsus raadde Respectus dan ook aan dat de voormalige minderjarige niet gemakkelijk volledige
restitutie zou kunnen krijgen; maar als hem bewezen zou worden dat dit was bewerkstelligd door de list van zijn
tegenstander, opdat hij zou worden vrijgelaten zodra de minderjarige meerderjarig zou zijn, zou restitutie dan
kunnen worden verleend: "Want", zo zei hij, "de minderjarige bleek pas op de laatste dag van het proces te zijn
overvraagd, en de hele zaak was klaarblijkelijk zo gepland dat de voogd zou worden ontslagen nadat de
minderjarige meerderjarig was geworden". Niettemin geeft hij toe dat wanneer er slechts een gering vermoeden
bestaat dat zijn wederpartij zich aan bedrog schuldig heeft gemaakt, hij geen volledige teruggave kan verkrijgen.
20. Ik weet ook dat zich ooit de volgende vraag voordeed. Een minderjarige die nog geen vijfentwintig jaar oud
was, bemoeide zich met de nalatenschap van zijn vader en eiste, nadat hij meerderjarig was geworden, betaling van
enkele van zijn vaders schuldenaren, en eiste vervolgens volledige restitutie om hem in staat te stellen de
nalatenschap te verwerpen. Aan de andere kant werd aangevoerd dat hij, nadat hij meerderjarig was geworden, had
goedgekeurd wat hij als minderjarige had gedaan; en wij zijn van mening dat volledige teruggave moet worden
verleend om reden dat het begin van de transactie in aanmerking moet worden genomen. Ik ben van mening dat
dezelfde regel van toepassing zou zijn, indien hij zich op het landgoed van een vreemde had begeven.
21. Ook moet met betrekking tot de geboorte van een man van vijfentwintig jaar in aanmerking worden genomen,
of wij moeten zeggen, dat hij op zijn verjaardag nog minderjarig is vóór het uur, waarop hij geboren is, zodat hij,
indien hij bedrogen is, teruggave kan verkrijgen; en indien hij die leeftijd nog niet geheel heeft bereikt, moet
worden geoordeeld, dat de tijd moet worden gerekend van het ene ogenblik tot het andere. Daarom meent Celsus,
als hij in een bissextiel jaar geboren is, dat het geen verschil maakt of hij op de vroegere of op de latere dag
geboren is, maar de twee dagen worden als één beschouwd, en de laatste wordt ingehaald.
22. In de volgende plaats moet worden overwogen of verlichting alleen moet worden gegeven aan hen die hun
eigen meesters zijn, of ook aan hen die onder de controle van anderen staan; En het punt dat twijfel oproept is, dat
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als iemand zou zeggen dat de zonen van een familie recht hebben op verlichting in zaken die hun peculium
betreffen, dit tot gevolg zou hebben dat het voordeel via hen zou toekomen aan degenen die meerderjarig zijn, dat
wil zeggen, aan hun vaders, wat op geen enkel moment door de Praetor werd bedoeld; want deze beloofde hulp
aan minderjarigen en niet aan degenen die meerderjarig waren geworden. Ik ben echter van mening, dat de optie
van hen, die menen, dat de zoon van een familie, die minderjarig is dan vijfentwintig jaar, alleen recht heeft op
volledige teruggave in zaken, waarbij hij zelf belang heeft; bijvoorbeeld, wanneer hij door een of ander contract
gebonden is. Indien hij dus door het bevel van zijn vader is gebonden, kan deze zeker voor het gehele bedrag
worden aangesproken, en wat de zoon betreft (aangezien hij zelf kan worden aangesproken naar de mate van zijn
solvabiliteit, ongeacht of hij nog onder het gezag van zijn vader staat, dan wel is geëmancipeerd of onterfd, en,
inderdaad, zolang hij nog onder het gezag van zijn vader leeft, kan een vordering tot tenuitvoerlegging van een
vonnis tegen hem worden ingesteld), moet hij een verzoek om redres indienen, indien hij zelf wordt aangesproken.
Maar of deze vrijstelling ook zijn vader ten goede komt, zoals soms gebeurt in het geval van een borg, moet
worden overwogen, en ik denk niet dat dit het geval zal zijn. Daarom kan de zoon, indien hij wordt gedagvaard,
om genoegdoening verzoeken, maar indien een schuldeiser zijn vader dagvaardt, kan geen genoegdoening worden
verkregen, tenzij het geld is geleend; en ook, in dit geval, indien hij het geld heeft geleend in opdracht van zijn
vader, kan hem geen genoegdoening worden gegeven. Als hij dus een contract heeft gesloten zonder het bevel van
zijn vader, en hij is overvraagd, en er wordt een rechtsvordering De Peculio tegen de vader ingesteld, kan de zoon
geen teruggave krijgen, maar als deze laatste wordt gedagvaard, kan hij die wel krijgen; Evenmin ontstaat er een
moeilijkheid omdat de zoon belang heeft bij de peculium, want het belang van de vader is groter dan dat van de
zoon, hoewel in sommige gevallen de peculium aan de zoon toebehoort; bijvoorbeeld wanneer het eigendom van
de vader wegens een schuld door de schatkist in beslag wordt genomen; want in dat geval wordt, volgens de
grondwet van Claudius, de peculium van de zoon daarvan gescheiden.
23. Om deze reden ben ik van mening dat, wanneer de dochter van een familie is bedrogen met betrekking tot haar
bruidsschat, terwijl zij haar toestemming gaf voor het later aangegane beding van haar vader dat de bruidsschat
moest worden teruggegeven, of iemand moest worden gevonden die ervoor wilde bedingen, haar teruggave moet
worden verleend, omdat de bruidsschat het persoonlijk eigendom van de dochter zelf is.
24. Wanneer een minderjarige, jonger dan vijfentwintig jaar, zich heeft laten overvallen en beweert, dat hij bij de
overval is bedrogen; bijvoorbeeld, dat hij, als man van goederen, door een partij is overvallen met het oogmerk om
te roven, ben ik van mening, dat hij gehoord moet worden, indien hij om volledige teruggave verzoekt.
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25. Wanneer aan de zoon van een familie een legaat of een trust wordt nagelaten, dat na de dood van zijn vader
moet worden betaald, en hem iets wordt opgelegd, bijvoorbeeld wanneer hij heeft ingestemd met de overeenkomst
van zijn vader dat er geen rechtszaak over het legaat zou worden aangespannen, kan worden gezegd dat hij recht
heeft op volledige teruggave, omdat hij een belang heeft, op grond van zijn verwachting van het legaat waarop hij
na de dood van zijn vader recht heeft. Maar wanneer hem iets wordt nagelaten, dat op hem persoonlijk betrekking
heeft, bijvoorbeeld een bevel in het leger, moet worden geoordeeld, dat hij recht heeft op volledige teruggave,
omdat hij er belang bij heeft niet bedrogen te worden, daar hij dit niet voor zijn vader verkrijgt, maar het zelf zal
hebben.
26. Wanneer een erfgenaam wordt aangesteld onder voorwaarde, dat hij binnen honderd dagen door zijn vader zal
worden geëmancipeerd, moet hij zijn vader daarvan terstond in kennis stellen; en indien hij dit niet heeft gedaan,
toen hij daartoe in staat was, en zijn vader hem zou hebben geëmancipeerd, indien hij daarvan had geweten, moet
worden geoordeeld, dat hij recht heeft op volledige restitutie, indien zijn vader bereid is hem te emanciperen.
27. Pomponius voegt eraan toe dat in die gevallen waarin de zoon van een familie restitutie kan verkrijgen in een
zaak waarin zijn peculium, betrokken is, zijn vader, als erfgenaam van zijn zoon, volledige restitutie kan eisen na
diens dood.
28. Maar wanneer de zoon van een familie een castrense peculium heeft, is er geen sprake van, dat hij in zaken die
de castrense peculium betreffen, recht zal hebben op volledige restitutie; net alsof hij bedrogen zou zijn met
betrekking tot zijn eigen patrimonium.
29. Een slaaf die de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet heeft bereikt, kan in geen geval aanspraak maken op
teruggave, daar het de persoon van zijn meester is die in aanmerking wordt genomen, en hij zichzelf verwijten
moet maken wanneer hij een minderjarige iets heeft toevertrouwd. Als hij dus een contract sluit met een
minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt, geldt dezelfde regel, zoals Marcellus in het tweede boek van
de Digest verklaart. En als het vrije beheer van zijn peculium aan een minderjarige slaaf wordt gegeven, kan zijn
meester, als hij meerderjarig is, daarvoor geen teruggave verkrijgen.
30. Africanus, Vragen, Boek VII.
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Want wat een slaaf in een dergelijk geval ook doet, hij wordt geacht te doen met toestemming van zijn eigenaar; en
dit zal duidelijker blijken als de vraag zich voordoet met betrekking tot een institorische actie, of waar een persoon
ouder dan vijfentwintig jaar een minderjarige opdroeg een of andere zaak te regelen, en deze laatste daarbij werd
misleid.
31. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer echter de slaaf iemand was die recht had op onmiddellijke vrijheid krachtens een trust, en hem werd
opgelegd, zoals hij leed door in gebreke te blijven, kan men stellen dat de Praetor verplicht zal zijn hem verlichting
te verlenen.
32. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Verlichting wordt verleend door volledige teruggave van minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar, niet alleen
wanneer zij enig verlies van eigendom lijden, maar ook wanneer zij er belang bij hebben niet lastig gevallen te
worden met rechtszaken en kosten.
33. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
De Praetor zegt: "Elke transactie waarvan gezegd wordt dat ze heeft plaatsgevonden". Wij verstaan onder de term
"transactie" een transactie van welke aard dan ook, of het nu een contract is, of niet.
34. Dus, als een minderjarige iets koopt, als hij iets verkoopt, als hij een vennootschap aangaat, of geld leent en
bedrogen wordt, zal hij verlichting hebben.
35. Ook als hij geld betaald heeft gekregen van een schuldenaar van zijn vader of van een van zijn eigen
schuldenaren, en het verliest, moet worden geoordeeld, dat hij recht heeft op redres, daar de zaak met hem was
gesloten. En daarom, als een minderjarige een proces aanspant tegen de schuldenaar, moet hij curatoren aanwezig
hebben, opdat hij betaald kan worden, want anders kan een schuldenaar niet gedwongen worden hem te betalen.
Tegenwoordig is het echter gebruikelijk om het geld in een tempel te deponeren (zoals Pomponius in het
Achtentwintigste Boek zegt), zodat de schuldenaar niet wordt onderdrukt door de betaling van buitensporige rente,
of een minderjarige schuldeiser zijn geld verliest; of de betaling wordt gedaan aan de curatoren, als die er zijn. Het
275

is een schuldenaar ook toegestaan, door een keizerlijke grondwet, een minderjarige te dwingen curatoren voor
zichzelf aan te stellen. Maar wat als de Praetor beveelt dat het geld aan een minderjarige wordt betaald zonder
tussenkomst van curatoren, en het wordt betaald? Men kan betwijfelen of hij veilig zal zijn. Ik ben echter van
mening, dat als hij gedwongen wordt te betalen nadat hij erop gewezen heeft dat de schuldeiser minderjarig is, hij
vrij zal zijn van verantwoordelijkheid; tenzij iemand van mening zou zijn dat hij in beroep zou moeten gaan op
grond van het feit dat hij een schade heeft geleden. Ik geloof echter dat de Praetor een minderjarige niet zou horen
als hij in een dergelijk geval om volledige restitutie zou verzoeken.
36. Niet alleen onder deze omstandigheden wordt aan een minderjarige vrijstelling verleend, maar ook wanneer hij
tussenbeide komt in verplichtingen die anderen zijn aangegaan; bijvoorbeeld wanneer hij zichzelf bindt, of zijn
eigendom bezwaart als borg. Pomponius schijnt het echter eens te zijn met hen, die een onderscheid maken
tusschen een minderjarige, wanneer een arbiter een partij heeft aangewezen om borg te stellen, en wanneer zijn
tegenpartij hem heeft aangenomen. Het komt mij voor, dat in al deze gevallen, indien de partij minderjarig is, en
bewijst dat hij is omzeild, hij recht heeft op redres.
37. Ontheffing wordt ook verleend in processen, of de partij die is overreed, een proces heeft aangespannen, of is
gedagvaard.
38. Wanneer echter een minderjarige in een nalatenschap is getreden, die niet toereikend is om de schuldeisers te
betalen, wordt hem vrijstelling verleend, opdat hij in staat zal zijn deze te verwerpen; want ook in dit geval is hij
bedrogen. Dezelfde regel geldt in het geval van het bezit van een goed of een andere nalatenschap. Niet alleen de
zoon, die zich met de nalatenschap van zijn vader heeft bemoeid, zal teruggave verkrijgen, maar ook iedere andere
minderjarige, die tot de familie behoort, zal daarop recht hebben, zoals bijvoorbeeld een slaaf, die tot erfgenaam is
benoemd en zijn vrijheid heeft verkregen; want men moet aannemen, dat, indien hij zich met de zaken van de
nalatenschap heeft bemoeid, hij op grond van zijn leeftijd kan worden ontheven, opdat hij een scheiding van zijn
eigen bezit kan krijgen. Het is duidelijk, dat hij, indien hij teruggave verkrijgt, nadat hij in de nalatenschap is
getreden, ieder deel daarvan moet afstaan, dat met zijn eigen bezit vermengd is geweest en niet door de zwakheid
van zijn jeugd verloren is gegaan.
39. Op het ogenblik is het gebruikelijk, dat minderjarigen worden afgelost, wanneer zij er niet in geslaagd zijn
winst te verkrijgen.
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40. Pomponius verklaarde ook in het Achtentwintigste Boek, dat wanneer iemand een legaat verwerpt, zonder dat
iemand schuldig is aan bedrog, of wanneer iemand wordt uitgebuit bij het maken van een keuze uit twee legaten,
terwijl hij het legaat van mindere waarde heeft gekozen; of wanneer hij iemand belooft het een of het ander van
twee dingen te geven, en hem het waardevollere geeft, hij recht heeft op kwijtschelding, en het hem moet worden
verleend.
41. De vraag rees met betrekking tot het punt, dat zegt, dat aan minderjarigen vrijstelling moet worden verleend,
ook wanneer zij geen winst verkrijgen, zoals wanneer het eigendom van een minderjarige verkocht is, en zich
iemand meldt, die bereid is er meer voor te betalen; of volledige teruggave moet geschieden, wegens de winst, die
hij niet heeft verkregen? De Praetoren verlenen dagelijks restitutie onder deze omstandigheden, zodat nieuwe
biedingen kunnen worden gedaan. Hetzelfde doen zij met betrekking tot goederen die voor minderjarigen moeten
worden bewaard. Dit moet echter met grote zorgvuldigheid gebeuren, anders zou niemand de verkoop van
goederen van minderjarigen bijwonen; zelfs niet als deze te goeder trouw werd uitgevoerd; en het is een beginsel
dat grondig moet worden goedgekeurd, dat met betrekking tot goederen die aan ongeluk zijn blootgesteld, geen
vrijstelling mag worden verleend aan een minderjarige tegen de koper, tenzij wordt vastgesteld dat er sprake was
van corruptie, of duidelijke partijdigheid van de voogd of curator.
42. Wanneer een minderjarige restitutie is verleend en zich mengt in de zaken van een nalatenschap, of een
nalatenschap betreedt die hij had verworpen, kan hij opnieuw restitutie verkrijgen om hem in staat te stellen deze
te verwerpen; en dit is ook verklaard in rescripties en adviezen.
43. Papinianus zegt echter in het Tweede Boek der Meningen, dat wanneer een slaaf als noodzakelijke erfgenaam
voor een minderjarige in de plaats wordt gesteld, en de minderjarige de nalatenschap verwerpt, de genoemde slaaf
de noodzakelijke erfgenaam zal worden, en, als de minderjarige restitutie verkrijgt, hij niettemin vrij zal blijven;
maar als, voordat de minderjarige in de eerste plaats in de nalatenschap intreedt en deze later verwerpt, de slaaf die
voor hem in de plaats is gesteld met een schenking van vrijheid, niet de erfgenaam kan worden, of vrij zijn; en dit
is niet helemaal waar. Want als de nalatenschap niet solvabel is, en de erfgenaam haar verwerpt, heeft de
goddelijke Pius, evenals onze keizer, in een Rescriptie verklaard dat, in het geval van een minderjarige die een
vreemdeling is, er grond zal zijn voor de plaatsvervanging van een noodzakelijke erfgenaam; en waar hij zegt dat
hij vrij zal blijven, betekent dit blijkbaar dat hij niet ook de erfgenaam zal blijven, aangezien de minderjarige
teruggave verkrijgt na de nalatenschap te hebben verworpen; zodat, aangezien de minderjarige niet de erfgenaam
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wordt, maar een recht van billijke vordering heeft, hij ongetwijfeld de erfgenaam zal blijven die eens als zodanig is
verschenen.
44. Bovendien, indien de erfgenaam niet binnen de gestelde termijn in hoger beroep is gegaan, zal hem uitstel
worden verleend, opdat hij in hoger beroep kan gaan; in de veronderstelling dat hij dit wenst.
45. Bovendien wordt hem vrijstelling verleend wanneer het vonnis bij verstek tegen hem is gewezen. Het is echter
vastgesteld, dat mannen van elke leeftijd recht hebben op een nieuw proces in geval van verstek, indien zij kunnen
bewijzen, dat zij om een goede reden afwezig waren.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Zelfs wanneer een minderjarige zijn zaak heeft verloren wegens onkuisheid, kan hij een verzoek indienen tot
volledige restitutie.
47. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als, als gevolg van een vonnis, de pandrechten van een minderjarige in beslag worden genomen en verkocht; en
hij daarna restitutie verkrijgt tegen het vonnis van de Gouverneur, of van de Keizerlijke Procureur, moet men zich
afvragen of de bezittingen die verkocht zijn niet teruggevorderd moeten worden; want het is zeker dat geld dat
betaald is vanwege het vonnis aan de minderjarige terugbetaald moet worden, maar het is meer in het belang van
de laatste om de bezittingen terug te krijgen; en ik denk dat, in sommige gevallen, dit toegestaan moet worden, dat
wil zeggen als de minderjarige anders groot verlies zou lijden.
48. 48. Ook wordt aan een vrouw kwijtschelding verleend ter zake van haar bruidsschat, indien zij, na daartoe te
zijn gedwongen, meer heeft gegeven dan haar vermogen rechtvaardigde, of haar gehele vermogen heeft afgestaan.
49. Moet bijvoorbeeld een minderjarige die fraude heeft gepleegd met betrekking tot een goed dat hij in bewaring
heeft gegeven, heeft uitgeleend of aan een ander contract heeft onderworpen, in aanmerking komen voor
schadeloosstelling als hij door de transactie niets in handen heeft gekregen? Men is van mening, dat geen
vrijstelling mag worden verleend aan minderjarigen die de wet hebben overtreden; en daarom moet in dit geval
geen vrijstelling worden verleend, want wanneer een minderjarige een diefstal pleegt of schade toebrengt aan
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eigendom, zal hij geen recht hebben op vrijstelling. Wanneer hij echter, nadat hij de schade heeft begaan, had
kunnen bekennen en daardoor niet dubbel aansprakelijk zou worden gesteld, maar verkoos te ontkennen wat hij
had gedaan, moet hem slechts restitutie worden verleend, opdat hij wordt behandeld alsof hij had bekend. Indien
hij in staat was de door zijn diefstal veroorzaakte schade te vergoeden, in plaats van tot dubbele of viervoudige
schadevergoeding te worden aangesproken, zal hem derhalve vrijstelling worden verleend.
50. Wanneer een gehuwde vrouw, nadat zij door haar eigen schuld van haar man gescheiden is, verlichting wenst,
of haar man doet dat, meen ik niet dat teruggave moet worden verleend, want dit is geen gewoon vergrijp, en als de
minderjarige overspel heeft gepleegd, kan hem geen verlichting worden verleend.
51. Papinianus stelt dat als een minderjarige van twintig tot vijfentwintig jaar zich tot slavernij laat brengen - dat
wil zeggen als hij deelt in de prijs die voor hem betaald is - hij geen recht heeft op teruggave; en dit is redelijk,
want de zaak laat geen teruggave toe, omdat de partij zijn toestand veranderd heeft.
52. Wanneer van een minderjarige wordt gezegd, dat hij de straf wegens niet-betaling van belastingen heeft
ondergaan, heeft hij recht op volledige teruggave; maar men moet begrijpen, dat er van zijn kant geen bedrog is
geweest, anders zal geen teruggave worden toegestaan.
53. Het is ook onmogelijk, dat een Praetor teruggave verleent tegen de vrijheid van zijn slaaf.
54. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Tenzij hij deze gunst om een of andere goede reden van de keizer verkrijgt.
55. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Een rechtsvordering gebaseerd op bedrog, of een rechtsvordering van billijkheid, zal mogelijk zijn voor het bedrag
waarvoor de minderjarige belang had bij het niet manumitteren van de slaaf; vandaar dat wat hij had kunnen
hebben als hij de slaaf niet had gemanumitteerd, nu aan hem moet worden afgestaan. Ook met betrekking tot de
goederen van zijn meester, die de gemanumitteerde slaaf heeft gestolen, bestaat er een vorderingsrecht tegen hem,
voor de productie daarvan, of voor diefstal, of voor het terughalen van wat gestolen was, omdat hij zich die na zijn
manumitatie heeft toegeëigend; anders, wanneer het misdrijf is begaan terwijl hij in slavernij was, zal zijn meester
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niet gerechtigd zijn om een vordering tegen hem in te stellen nadat hij zijn vrijheid heeft verkregen. Dit staat in een
Rescript van de Goddelijke Severus.
56. Wat gebeurt er als een minderjarige, jonger dan vijfentwintig jaar, en ouder dan twintig jaar, een slaaf volgens
deze wet verkoopt, opdat hij wordt gemanumitteerd? Ik doel op iemand boven de twintig, zoals Scaevola ook deze
leeftijd noemde in het Veertiende Boek der Vragen; en het is de betere mening dat de regel die in de Constitutie
van de Goddelijke Marcus, gericht aan Aufidius Victorinus, wordt uiteengezet, dit geval niet omvat, namelijk dat
van een minderjarige boven de twintig jaar. Daarom moet worden overwogen of aan een minderjarige ouder dan
twintig jaar verlichting kan worden verleend, hij moet worden gehoord als hij daartoe een verzoek indient voordat
de slaaf zijn vrijheid verkrijgt, want als hij dat daarna doet, kan hij dat niet. Men kan zich ook afvragen of, indien
degene die krachtens deze wet een koop doet, minderjarig is, hij recht heeft op teruggave? Als de slaaf nog niet vrij
is, heeft hij recht op teruggave, maar als hij een verzoek indient nadat de vastgestelde dag is aangebroken, dan
bevrijdt de wil van de verkoper, als hij meerderjarig is geworden, de slaaf.
57. Er is onderzoek gedaan naar het volgende feitenrelaas. Enige minderjarige jongeren hadden een man, Salvianus
genaamd, als curator aangenomen, die, nadat hij zijn vertrouwen een tijdlang had beheerd, door de gunst van de
keizer een stadsambt verkreeg en van de Praetor zijn ontheffing verkreeg van het curatorschap over de
voornoemde minderjarigen gedurende hun afwezigheid. De minderjarigen verschenen toen voor de Praetor en
vroegen volledige restitutie, omdat de curator in strijd met de grondwet was ontheven, want het is niet gebruikelijk
dat partijen afstand doen van hun voogdijschap, tenzij zij buiten zee voor publieke zaken afwezig zijn, of wanneer
zij in persoonlijke dienst van de keizer zijn; zoals waar dit werd verleend in het geval van Menander Arrius de
Raadsman. Salvianus echter had zijn ontslag verkregen, en de minderjarigen, die als het ware waren opgedrongen,
dienden een verzoekschrift in bij de Praetor om volledige restitutie. Arrius Severus, die twijfelde, legde de kwestie
voor aan keizer Severus, die, in antwoord op dit overleg, in een Rescript aan zijn opvolger, Benidius Quietus,
verklaarde dat er geen reden was voor de tussenkomst van de Praetor, omdat niet was verklaard dat er een contract
was gesloten met een minderjarige onder de vijfentwintig jaar; maar het was de plicht van de vorst om tussenbeide
te komen, en ervoor te zorgen dat hij die door de Praetor ten onrechte was geëxcuseerd, het beheer van het
vertrouwen weer op zich nam.
58. Er zij ook op gewezen, dat aan minderjarigen niet zonder onderscheid vrijstelling kan worden verleend, maar
alleen wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd, en zij bewijzen, dat er van hen misbruik is gemaakt.
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59. Nogmaals, restitutie zal niet worden verleend wanneer iemand die zijn zaken naar behoren heeft gedaan, om
restitutie verzoekt wegens een of ander verlies dat niet het gevolg is van zijn eigen nalatigheid, maar van een
onvermijdelijk ongeval; maar het is niet het enkele optreden van verlies dat recht geeft op restitutie, maar het
gebrek aan bezonnenheid dat bedrog in de hand werkt; en dit heeft Pomponius verklaard in het Achtentwintigste
Boek. Daarom zegt Marcellus in een noot over Julianus, dat wanneer een minderjarige een slaaf kocht die hij nodig
had, en de slaaf kort daarna stierf, hij geen recht had op teruggave; want hij werd niet benadeeld toen hij een goed
kocht dat hij absoluut nodig had om te hebben, ook al was het sterfelijk.
60. Wanneer iemand erfgenaam wordt van een vermogend man, en het landgoed wordt plotseling verwoest;
bijvoorbeeld wanneer landerijen door een aardbeving zijn verwoest, of huizen door brand zijn verteerd, of slaven
zijn ontsnapt, of zijn gestorven; Julianus spreekt in het zesenveertigste boek op zo'n manier dat hij impliceert dat
een minderjarige recht heeft op volledige restitutie, maar Marcellus zegt in een noot over Julianus dat volledige
restitutie niet zal worden toegestaan, omdat de partij niet werd misleid vanwege de zwakheid van de jeugd, toen hij
een kostbaar landgoed betrad, en dat wat hem door toeval overkwam, ook kan gebeuren met het meest zorgvuldige
hoofd van een huishouden; Maar in het volgende geval kan aan een minderjarige teruggave worden verleend,
namelijk wanneer hij een landgoed is binnengetreden waartoe veel goederen behoorden die voor vernietiging
vatbaar waren; bijvoorbeeld land dat "door gebouwen wordt ingenomen, maar dat zwaar met schulden is
bezwaard, en hij niet heeft voorzien dat de slaven zouden kunnen sterven. of dat de gebouwen zouden worden
verwoest, of dat hij het goed dat aan zoveel ongelukken blootstond niet snel genoeg verkocht.
61. Ook wordt de vraag gesteld, wanneer een minderjarige tegen een andere minderjarige om teruggave verzoekt,
zal hij dan gehoord worden? Pomponius zegt eenvoudig dat hem geen restitutie moet worden verleend; maar ik
denk dat de Praetor moet onderzoeken wie van beiden is opgelegd, en of zij beiden zijn bedrogen, bijvoorbeeld als
de ene minderjarige de ander geld heeft geleend en hij het heeft verloren; dan is (volgens Pomponius) degene die
het geld heeft geleend en het heeft verkwist of verloren, in de betere toestand.
62. Het is duidelijk dat wanneer een minderjarige een contract sloot met de meerderjarige zoon van een familie, hij
dan, zoals Julianus in het Vierde Boek van de Digest en Marcellus in het Tweede Boek van de Digest stelt, recht
heeft op volledige restitutie; zodat de regel met betrekking tot de leeftijd meer overweging krijgt dan het Decreet
van de Senaat.
63. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
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Wanneer een vrouw namens een derde tussenkomt in het proces van een minderjarige, kan hem geen
rechtsvordering tegen de vrouw worden toegekend, maar zal hij, net als andere personen, door een uitzondering
worden uitgesloten; omdat hij volgens het gewoonterecht recht zal hebben op restitutie door een rechtsvordering
tegen de oorspronkelijke schuldenaar; en dit is het geval als de oorspronkelijke schuldenaar solvabel is, anders kan
de vrouw zich niet beroepen op de hulp van het Decreet van de Senaat.
64. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Bij het onderzoek van de zaak moet men letten op het feit of de hulp moet worden verleend aan de minderjarige
alleen, of ook aan degenen die zich in zijn naam hebben verbonden, zoals bijvoorbeeld de borgstellers. Als ik weet
dat de partij minderjarig is en geen vertrouwen in hem heb, en u wordt borg voor hem, dan is het niet juist dat de
borg wordt vrijgesteld, tot mijn schade; daarom moet de vordering in mandaat veeleer aan de borg worden
geweigerd. Met andere woorden, de Praetor moet zorgvuldig afwegen wie meer recht heeft op verlichting, de
schuldeiser of de borg; want de minderjarige die benadeeld wordt, is voor geen van beide aansprakelijk. Het is
gemakkelijker te stellen, dat geen vrijstelling mag worden verleend aan degene die de schuldeiser heeft aangesteld,
omdat hij als het ware de raadgever en overredende persoon was, die verantwoordelijk was voor het contract met
de minderjarige. De vraag kan dus worden gesteld of een minderjarige volledige terugbetaling moet vragen tegen
de schuldeiser of tegen de borg? Ik denk dat het veiliger is om dit tegen beiden te doen; omdat er een geldige reden
is, en de partijen aanwezig zijn - of afwezig zijn als zij door ontrouw in gebreke zijn gebleven - moet de vraag of
volledige teruggave moet worden verleend zorgvuldig worden afgewogen.
65. Soms is de aan de minderjarige toegekende teruggave zakelijk, d.w.z. tegen de bezitter van zijn eigendom,
hoewel er geen overeenkomst met hem gesloten is; bijvoorbeeld wanneer men een eigendom van een minderjarige
gekocht en aan een ander verkocht heeft, kan hij soms om teruggave tegen de bezitter verzoeken, om te voorkomen
dat hij zijn eigendom verliest of er van beroofd wordt; en in dit geval wordt de zaak ofwel door de Praetor
behandeld, ofwel wordt de overdracht nietig verklaard en een zakelijke vordering toegewezen. Pomponius
vermeldt ook in het achtentwintigste boek, dat Labeo in het geval waarin een minderjarige onder de vijfentwintig
jaar een stuk land verkocht en in bezit gaf, en de koper het vervreemdde; Als de tweede koper op de hoogte was
van wat er gebeurd is, dan kan restitutie tegen hem worden verleend, maar als hij onwetend was van de feiten, en
de eerste koper solvabel is, zal dit niet gebeuren; maar als hij niet solvabel is, zal het rechtvaardiger zijn om
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verlichting te verlenen aan de minderjarige, zelfs tegen de koper die onwetend was, hoewel hij het eigendom te
goeder trouw kocht.
66. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Het is duidelijk dat zolang hij die het eigendom van een minderjarige kocht, of de erfgenaam van die koper,
solvabel is, er geen vonnis moet worden uitgesproken tegen de partij die het eigendom te goeder trouw kocht; en
dit is ook de mening van Pomponius.
67. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Maar wanneer teruggave wordt verleend, kan de tweede koper verhaal nemen op zijn verkoper. Dezelfde regel
geldt wanneer de koop door de handen van verschillende personen is gegaan.
68. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer de zaak behandeld wordt, moet ook overwogen worden of er misschien geen andere vordering mogelijk
is, dan die tot volledige teruggave; want als de partij naar behoren beschermd wordt door het gebruikelijke
rechtsmiddel en de gewone wet, moet hem geen buitengewoon redres worden toegekend; zoals bijvoorbeeld
wanneer een contract is gesloten met een voogd zonder het gezag van zijn voogd, en hij daardoor niet rijker wordt.
69. Bovendien heeft Labeo verklaard, dat wanneer een minderjarige er op bedrieglijke wijze toe is aangezet een
vennootschap aan te gaan, of zelfs wanneer hij dit doet met het oogmerk een schenking te doen, er geen
vennootschap bestaat, zelfs niet onder minderjarigen; en dat de Praetor dus geen reden heeft om in te grijpen.
Ofilius is dezelfde mening toegedaan, want de minderjarige is van rechtswege voldoende beschermd.
70. Pomponius zegt ook in het Achtentwintigste Boek, dat toen een erfgenaam verzocht werd bepaalde artikelen af
te staan aan de dochter van zijn broer, op voorwaarde dat zij, indien zij zou sterven zonder afstammeling, deze aan
de erfgenaam zou teruggeven, en de erfgenaam gestorven was, zij er voor zorgde dat deze aan zijn erfgenaam
zouden worden teruggegeven; waarop Aristo dacht dat zij recht had op volledige teruggave. Pomponius voegt er
echter aan toe, dat de gegeven borgstelling ook bij een meerderjarige tot grondslag van een persoonlijke vordering
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tot een onzeker schadebedrag kon worden gemaakt, want de partij wordt niet alleen door het gewone recht, maar
ook door de persoonlijke vordering beschermd.
71. Het is algemeen vastgesteld, dat wanneer een contract niet geldig is, de Praetor niet moet ingrijpen, indien dit
vaststaat.
72. Pomponius stelt ook met betrekking tot de prijs in een geval van koop en verkoop, dat het de contracterende
partijen geoorloofd is van elkaar te profiteren volgens het natuurrecht.
73. Nu moet men nagaan wie degenen zijn die volledige restitutie kunnen verlenen. De prefect van de stad en de
andere magistraten kunnen, voor zover hun bevoegdheid dat toelaat, volledige teruggave verlenen in andere
gevallen, alsook in gevallen die tegen hun eigen beslissingen ingaan.
74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Praetoriaanse prefecten kunnen ook volledige restitutie verlenen tegen hun eigen beslissingen, hoewel niemand
daartegen in beroep kan gaan. De reden voor dit onderscheid is, dat een beroep gelijk staat aan een klacht dat de
beslissing onrechtvaardig is; en volledige restitutie omvat een verzoek tot opheffing van de eigen fout van de
partij, of een beschuldiging van bedrog van zijn tegenstander.
75. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Een lagere magistraat kan geen restitutie toekennen tegen een besluit van zijn meerdere.
76. Maar als de keizer de beslissing heeft genomen, staat hij zelden restitutie toe, of staat hij toe dat een partij in
zijn audiëntiezaal wordt binnengebracht die beweert dat hij werd gedwongen vanwege de zwakheid van zijn jeugd;
of die zegt dat zaken die gunstig voor hem waren niet werden genoemd; of die klaagt dat hij werd verraden door
zijn advocaat. Zo wilden de goddelijke Severus en keizer Antoninus Glabrio Acilius niet horen, die zonder opgaaf
van redenen een verzoek om teruggave tegen zijn broer indiende, nadat de zaak in hun audiëntiezaal tot een einde
was gebracht.
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77. De goddelijke Severus en Antoninus stonden, toen Percennius Severus om volledige teruggave verzocht, en er
reeds twee vonnissen waren gewezen, toe, dat zij in hun audiëntiezaal werden verhoord.
78. Dezelfde keizer verklaarde in een rescript aan Licennius Fronto, dat het ongebruikelijk was dat iemand,
behalve de keizer zelf, teruggave verleende nadat een beslissing was genomen op een beroep door een magistraat
die door de keizer was aangewezen om in zijn plaats voor te zitten.
79. Maar wanneer een door de keizer benoemde rechter de zaak behandelt, kan niemand tot teruggave overgaan
dan de keizer die de rechter heeft benoemd.
80. Volledige teruggave wordt niet alleen verleend aan minderjarigen, maar ook aan hun opvolgers, ook al zijn zij
zelf meerderjarig.
81. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Maar soms geven wij een opvolger een langere tijd dan een jaar om een procedure te beginnen, zoals in het Edict
staat, als zijn leeftijd daartoe aanleiding geeft; want na zijn vijfentwintigste jaar heeft hij recht op de tijd die de wet
hem toekent; want in dit geval wordt hij geacht bedrogen te zijn, omdat hij restitutie had kunnen verkrijgen binnen
de tijd die ten opzichte van de overledene was toegestaan, maar hij heeft er geen verzoek voor ingediend. Het is
duidelijk dat indien de overledene slechts een klein deel van de beschikbare tijd had om volledige teruggave te
verkrijgen, zijn erfgenaam, indien hij minderjarig was, na het bereiken van zijn vijfentwintigste jaar de tijd zal
krijgen om die teruggave te verkrijgen, niet de gehele voorgeschreven termijn, maar slechts zoveel als waarop de
minderjarige, die zijn erfgenaam was, recht had.
82. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Papinianus zegt in het Tweede Boek der Meningen, dat de tijd, die voor volledige teruggave is gesteld, niet
verlengd moet worden ten gunste van een partij die uit ballingschap terugkeert, om de reden dat hij afwezig was,
want hij had zich door middel van een gemachtigde tot de Praetor kunnen wenden, en heeft dat niet gedaan, of had
zich tot de Gouverneur kunnen wenden in de plaats waar hij zich bevond. Maar waar dezelfde schrijver zegt, dat
hij geen recht op verlichting heeft, wegens de straf die hem is opgelegd, is zijn mening niet juist, want wat is er
gemeenschappelijk tussen een strafbaar feit en een excuus, gebaseerd op de zwakheid van de jeugd?
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83. Wanneer echter iemand die ouder is dan vijfentwintig jaar en die zich binnen de door de wet gestelde termijn
voor de teruggave heeft gevoegd, later van de zaak afziet, zal de voeging van de zaak hem geen voordeel brengen
bij het verkrijgen van volledige teruggave; zoals zeer vaak in rescripties is uiteengezet.
84. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Hij wordt geacht van een zaak te hebben afgezien, niet wanneer hij die slechts uitstelt, maar wanneer hij er geheel
van afziet.
85. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer volledige restitutie wordt geëist tegen de inbreng in een nalatenschap gedaan door een minderjarige,
zullen alle kosten die zijn betaald voor legaten, of voor de waarde van slaven die hun vrijheid hebben verkregen
door middel van zijn inbreng, niet hoeven te worden terugbetaald door de minderjarige. Op dezelfde manier, aan
de andere kant, wanneer een minderjarige restitutie verkrijgt voor het binnentreden in een landgoed, moeten alle
zaken die door zijn curator zijn afgehandeld, voor de vervreemding van eigendommen krachtens het bevel van de
Praetor die de verkoop ervan toestaat volgens de vorm die door de wet is vastgesteld, worden bekrachtigd; zoals
Severus en Antoninus hebben verklaard in een rescript aan Calpurnius Flaccus.
86. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer de zoon van een familie zaken doet onder het mandaat van zijn vader, kan hij geen aanspraak maken op
restitutie; want als een ander hem het mandaat had gegeven, zou hij geen recht hebben op vrijstelling, omdat,
onder deze omstandigheden, de partij die het meest geïnteresseerd is meerderjarig zou zijn, en hij aansprakelijk
zou zijn voor verlies. Maar als de minderjarige uiteindelijk schade lijdt, omdat hij het bedrag, dat hij heeft
uitgegeven, niet kan terugvorderen van degene, wiens zaak hij heeft gedaan, omdat hij niet solvabel is, zal de
Praetor hem ongetwijfeld te hulp komen. Indien echter de principaal minderjarig is en de zaakwaarnemer
meerderjarig, zal de principaal niet snel worden gehoord, tenzij de zaak in zijn opdracht is afgehandeld en hij niet
door zijn zaakwaarnemer schadeloos kan worden gesteld. Als dus een minderjarige in zijn hoedanigheid van agent
wordt uitgebuit, moet de schuld daarvan worden toegerekend aan de principaal die zijn zaken aan een dergelijke
persoon heeft toevertrouwd, en dit is ook de mening van Marcellus.
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87. Paulus, Zinnen, Boek I.
Maar als een minderjarige zich vrijwillig bemoeit met de zaak van een meerderjarige, heeft hij recht op teruggave
om te voorkomen dat de meerderjarige schade lijdt; en als hij weigert dit te doen, en hij wordt vervolgens
aangesproken op grond van de afgelegde zaak, heeft hij geen recht op teruggave tegen de vordering; maar hij kan
worden gedwongen afstand te doen van zijn recht op volledige teruggave, teneinde de principaal tot een lasthebber
voor zichzelf te maken, zodat hij langs deze weg de schade kan vergoeden die hij door de minderjarige heeft
geleden.
88. Zakelijke transacties met minderjarigen moeten echter niet altijd worden ontbonden, maar dergelijke zaken
moeten worden gebaseerd op wat goed en rechtvaardig is, om te voorkomen dat personen van deze leeftijd worden
onderworpen aan grote ongemakken, omdat anders niemand met hen zou contracteren; en tot op zekere hoogte
zouden zij worden uitgesloten van commerciële zaken. Daarom zou de Praetor zijn gezag niet moeten laten gelden,
tenzij er duidelijke bewijzen van bedrog zijn, of de partijen met grove nalatigheid hebben gehandeld.
89. Scaevola, onze meester, was gewoon te zeggen, dat als iemand door de lichtzinnigheid van zijn jeugd een
landgoed of het bezit van een goed in de steek liet of verwierp, en alles intact bleef, hij met alle middelen gehoord
moest worden; maar als hij, nadat het landgoed verkocht en de zaak afgewikkeld was, moest verschijnen en het
geld opeisen, dat door een plaatsvervanger verkregen was, moest zijn verzoek afgewezen worden; en in een
dergelijk geval moest de rechter veel voorzichtiger zijn bij het toekennen van restitutie aan de erfgenaam van de
minderjarige.
90. 90. Wanneer een slaaf of een zoon van een familie een minderjarige heeft bedrogen, moet de vader of de
eigenaar veroordeeld worden tot teruggave van alles wat in zijn handen is gekomen, en alles wat hij niet in zijn
bezit heeft gekregen, moet uit het peculium worden betaald. Indien geen van beide genoegdoeningen kan worden
verkregen en de slaaf bedrog heeft gepleegd, moet hij worden gegeseld of bij wijze van genoegdoening worden
overgeleverd. Indien echter de zoon van een familie fraude pleegde, moet op die grond vonnis tegen hem worden
gewezen.
91. Restitutie moet worden verleend, opdat een ieder zijn gehele recht kan terugkrijgen. Daarom moet de Praetor,
wanneer aan iemand die bedrogen is bij de verkoop van land, restitutie wordt verleend, de koper gelasten het land
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met de oogst terug te geven, en de daarvoor betaalde prijs ontvangen; tenzij hij, toen hij betaalde, niet onwetend
was dat de verkoper het zou verkwisten, zoals in het geval van geld dat aan een persoon is geleend om te worden
uitgegeven. Maar in het geval van een verkoop wordt niet zo vrijelijk teruggave verleend, om de reden, dat de
koper aan de verkoper een schuld betaalt, die hij verplicht is te betalen, zoals niemand verplicht is geld te lenen;
want hoewel het contract in zijn oorsprong van dien aard kan zijn, dat het vernietigd zou moeten worden, mag
niettemin, indien de koopsom betaald moet worden, de koper op geen enkele wijze tot schade worden gebracht.
92. Geen bijzondere handeling of verbintenis vloeit uit dit Edict voort, want alles hangt af van het onderzoek door
de Praetor.
93. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Er is geen twijfel over het volgende, namelijk dat wanneer een minderjarige iets betaalt wat hij niet verschuldigd
is, in een zaak waar de eis tot teruggave niet is toegestaan door het burgerlijk recht, hij recht heeft op een
praetoriaanse actie voor de terugvordering ervan; aangezien een dergelijke eis gewoonlijk op goede gronden wordt
ingewilligd, zelfs voor personen die ouder zijn dan vijfentwintig jaar.
94. Wanneer zo'n jongeman, die recht heeft op teruggave, daarom verzoekt, moet die worden toegewezen op zijn
verzoek, of op dat van zijn gemachtigde, die uitdrukkelijk opdracht heeft gekregen daarom te vragen; maar
wanneer de partij alleen een algemene lastgeving aanvoert om de zaken van zijn opdrachtgever te behartigen, moet
hij niet worden gehoord.
95. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Als er twijfel ontstaat over een speciaal mandaat wanneer om teruggave wordt gevraagd, kan de zaak worden
geregeld door de invoering van een bepaling dat de lastgever de transactie zal bekrachtigen.
96. Wanneer de persoon, aan wie men zegt te zijn opgelegd, afwezig is, moet zijn verdediger zekerheid geven, dat
het vonnis zal worden nageleefd.
97. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
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Restitutie moet onder alle omstandigheden worden verleend aan een vader ten behoeve van zijn zoon; ook al stemt
deze er niet mee in; om de reden dat er een risico rust op de vader die aansprakelijk is voor een actie De Peculio.
Waaruit blijkt, dat andere bloedverwanten of aanverwanten in een andere rechtspositie verkeren, en niet mogen
worden gehoord, behalve wanneer zij een verzoek indienen met toestemming van de minderjarige; of wanneer het
leven van de minderjarige van dien aard is, dat er reden is om hem te verbieden de beschikkingsbevoegdheid over
zijn goederen te hebben.
98. Wanneer een minderjarige geld leent en het verkwist, moet de Proconsul weigeren zijn schuldeiser een
vordering tegen hem toe te kennen. Indien echter de minderjarige geld leent aan een behoeftige, mag geen andere
procedure worden gevolgd, dan dat de minderjarige wordt bevolen aan zijn schuldeiser de vorderingsrechten over
te dragen, die hij heeft tegen hem, aan wie hij het geld heeft uitgeleend. Indien hij met het geld een stuk land heeft
gekocht voor een hogere prijs dan hem had moeten worden gevraagd, moet de zaak worden geregeld door de
verkoper te gelasten het land terug te nemen en de prijs terug te geven, zodat de schuldeiser zijn geld van de
minderjarige kan terugvorderen zonder dat een ander daarvan nadeel ondervindt. Hieruit kunnen we leren wat er
moet gebeuren als een minderjarige met zijn eigen geld iets koopt dat meer waard is dan het waard is; maar in dit
geval, evenals in het vorige geval, moet de verkoper die het koopgeld teruggeeft ook de rente teruggeven die hij
heeft verkregen, of die hij had moeten verkrijgen door het gebruik van dat geld, en hij moet de winsten van het
land ontvangen waarmee de minderjarige verrijkt was. Anderzijds, wanneer een minderjarige een goed verkoopt
voor een lager bedrag dan het waard is, moet de koper veroordeeld worden hem het land met zijn winst terug te
geven, en de minderjarige moet zoveel van de prijs teruggeven als hij aan winst heeft gehad.
99. Wanneer een minderjarige beneden de vijfentwintig jaar zijn schuldenaar zonder gegronde reden vrijlaat, heeft
hij recht op een vordering tot teruggave, niet alleen tegen de schuldenaar, maar ook tegen diens borgen; alsmede
op een vordering tot teruggave van alle panden die aan hem zijn geleverd; en wanneer hij twee hoofdschuldenaren
had, en een van hen vrijliet, heeft hij recht op een vordering tot teruggave tegen beiden.
100. Hieruit begrijpen wij, dat indien een minderjarige een contract ten nadele van hem vernieuwt, bijvoorbeeld
indien hij door schuldvernieuwing de aansprakelijkheid overdraagt van een solvente schuldenaar op een
insolvente, hij restitutie moet krijgen tegen de eerste schuldenaar.
101. 101. Restitutie moet ook worden verleend aan hen, tegen wie wegens bedrog geen rechtsvordering kan
worden ingesteld, tenzij het personen betreft, die door een bijzondere wet zijn uitgezonderd.
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102. Celsus, Digest, Boek II.
Wanneer een minderjarige onder de vijfentwintig jaar restitutie verkrijgt tegen een partij die hij op grond van
voogdij aangesproken heeft, kan de voogd uit dien hoofde het recht op een tegenvordering op grond van voogdij
niet aan hem worden teruggegeven.
103. Modestinus, Opinies, Boek II.
Zelfs wanneer kan worden vastgesteld dat een minderjarige is opgelegd door zijn vader, die tevens zijn voogd was,
en er naderhand een curator voor hem is aangesteld, kan deze niet worden verhinderd om namens de minderjarige
volledige restitutie te vorderen.
104. Toen een vrouwelijke voogd, wier vonnis in een op curatele berustende zaak tegen haar was gewezen,
teruggave wenste te verkrijgen met betrekking tot een onderdeel van het vonnis; en toen bleek dat zij in haar opzet
was geslaagd met betrekking tot het andere onderdeel van de zaak, vorderde de eiseres, die meerderjarig was en
aanvankelijk in het vonnis had berust, dat er een nieuw proces zou worden toegewezen. Herennius Modestinus
antwoordde hierop, dat indien het punt, waarop de vrouwelijke afdeling volledige teruggave verzocht, geen
verband hield met de andere zaken, er geen reden werd aangevoerd, waarom de eiser zou kunnen eisen, dat het
gehele vonnis zou worden vernietigd.
105. Wanneer een minderjarige op grond van zijn jeugdige leeftijd volledige restitutie verkrijgt en daardoor de
nalatenschap van zijn vader verwerpt, terwijl geen van diens schuldeisers aanwezig is of door de Gouverneur is
opgeroepen om een procedure aan te spannen, rijst de vraag of restitutie moet worden geacht naar behoren te zijn
verleend? Herennius Modestinus was van mening dat, aangezien de schuldeisers niet waren gedagvaard, en het
vonnis van teruggave zonder dit was uitgesproken, de rechten van de schuldeisers niet in het minst waren
aangetast.
106. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een zoon, die geëmancipeerd is, niet verschijnt om het bezit van een landgoed op te eisen, maar een
verzoek indient tot teruggave, en wanneer hij de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt heeft en een rechtszaak
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aanspant voor een legaat krachtens het testament van zijn vader, dan wordt hij geacht de zaak te hebben laten
vallen, want als de tijd voor het verkrijgen van het bezit nog niet verstreken is, dan moet hij toch, omdat hij ervoor
gekozen heeft het testament van de overledene te aanvaarden, geacht worden het voordeel van de tussenkomst van
de Praetor te hebben verworpen.
107. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Toen een vrouw, nadat zij erfgename was geworden, volledige restitutie verkreeg om haar in staat te stellen de
nalatenschap te verwerpen, gaf ik als mijn mening dat de slaven die tot de nalatenschap behoorden en die door haar
in de juiste vorm, onder een trust, waren gemanumitteerd, het recht hadden hun vrijheid te behouden, en dat zij niet
gedwongen zouden worden twintig aurei te betalen om die te behouden, daar zij die op de meest goedgekeurde
manier verkregen bleken te hebben. Want indien iemand van de schuldeisers zijn geld van haar had teruggekregen
voordat zij teruggave had verkregen, zouden de vorderingen van anderen op degenen die waren betaald, met het
oogmerk het geld onder hen te laten verdelen, niet worden toegestaan.
108. Paulus, Vragen, Boek I.
Een minderjarige onder de vijfentwintig jaar die zich tot de Gouverneur had gewend, overtuigde hem, door zijn
uiterlijk, dat hij meerderjarig was, hetgeen niet het geval was; maar zijn curatoren bleven, omdat zij wisten dat hij
minderjarig was, zijn zaken behartigen. In de tussentijd, nadat zijn leeftijd was bewezen en voordat hij zijn
vijfentwintigste jaar had voltooid, werden bepaalde bedragen die de minderjarige toekwamen, aan hem uitbetaald,
die hij verkwistte. Ik vraag, wie voor dit verlies verantwoordelijk is; want als de curatoren zich vergist hadden en
dachten dat hij meerderjarig was geworden, het beheer van zijn goederen hadden opgegeven en hun rekeningen
hadden opgemaakt, zouden zij dan het risico moeten dragen voor de tijd die verstreken is nadat het bewijs van zijn
leeftijd was geleverd? Ik antwoordde dat zij die hun schulden hebben betaald, van rechtswege zijn bevrijd en niet
voor een tweede maal kunnen worden aangesproken. Het is duidelijk, dat de curatoren, die, wetende dat de
betrokkene minderjarig was, in de uitoefening van hun taak volhardden, niet hadden mogen toestaan, dat hij het
verschuldigde geld ontving, en dat daarom tegen hen een proces had moeten worden aangespannen. Indien zij
echter zelf de beslissing van de Gouverneur hebben aanvaard en hebben opgehouden hun vertrouwen te beheren,
of zelfs maar rekenschap hebben afgelegd, bevinden zij zich in dezelfde rechtspositie als andere schuldenaars, en
mogen zij daarom niet worden vervolgd.
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109. Aburnius Valens, Trusts, Boek VI.
Wanneer een minderjarige jonger dan vijfentwintig jaar wordt verzocht zijn slaaf te manumiteren, die meer waard
is dan de erfenis die in het testament aan die minderjarige is nagelaten, en hij de erfenis aanvaardt; kan hij niet
gedwongen worden de slaaf de vrijheid te schenken als hij bereid is de erfenis terug te geven. Julianus was van
mening dat, zoals minderjarigen het recht hebben een legaat te weigeren als zij niet bereid zijn een slaaf te
manumitteren; zo is een minderjarige, in dit geval, als hij het legaat teruggeeft, bevrijd van de noodzaak van
manumissie.
110. Paulus, Zinnen, Boek I.
Wanneer een minderjarige onder de vijfentwintig jaar geld leent aan de zoon van een familie die ook minderjarig
is, is de positie van degene die het geld uitgeeft de betere; tenzij hij die het ontvangt om deze reden de rijkere bleek
te zijn, op het moment dat de kwestie werd gevoegd.
111. Wanneer minderjarigen met elkaar zijn overeengekomen hun zaak aan een bepaalde rechter voor te leggen, en
met instemming van hun voogd hebben bedongen zich aan diens beslissing te houden, kunnen zij rechtmatig
volledige teruggave vragen tegen een verplichting van deze aard.
112. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Wanneer bij een aankoop van een goed op een veiling een ander een beter bod doet dan een minderjarige, moet
deze, als hij volledige teruggave vraagt, gehoord worden, als bewezen wordt dat hij belang had bij de aankoop van
het goed, bijvoorbeeld omdat het aan een van zijn voorvaderen had toebehoord; maar dit is alleen op voorwaarde
dat hij de verkoper het bedrag van het te hoge bod van de andere partij aanbiedt.
113. Paulus, Zinnen, Boek V.
Een minderjarige onder de vijfentwintig jaar die verzuimd heeft een of andere bewering te doen, kan dit doen met
behulp van volledige restitutie.
114. Tryphoninus, Disputaties, Boek III.
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De hulp die verleend wordt door volledige restitutie was niet voorzien voor het opleggen van straffen; en daarom
kan een minderjarige die eenmaal verzuimd heeft een aanklacht wegens schade in te dienen, het recht om dit te
doen niet terugkrijgen.
115. Wanneer de zestig dagen zijn verstreken, gedurende welke een man zijn vrouw van overspel kan
beschuldigen door het recht van een echtgenoot; volledige restitutie zal hem worden geweigerd, en indien hij nu
het recht, dat hij verzuimd heeft uit te oefenen, wenst te herstellen, hoe zou dit verschillen van een verzoek om van
het plegen van een strafbaar feit te worden vrijgesteld; dat wil zeggen van het instellen van een rechtsgeding met
het oog op ergernis. Aangezien het een vast rechtsbeginsel is dat de Praetor niet te hulp mag komen van partijen
die misdaden hebben begaan, of die een tergend proces hebben aangespannen, zal volledige restitutie onder
dergelijke omstandigheden niet van toepassing zijn. In geval van misdrijf heeft een minderjarige die jonger is dan
vijfentwintig jaar geen recht op volledige restitutie, in ieder geval niet als het om ernstigere misdrijven gaat; tenzij,
wanneer medelijden met zijn jeugdige leeftijd de rechter er soms toe kan brengen een mildere straf op te leggen.
Maar wat de Lex Julia betreft, die betrekking heeft op de bestraffing van overspel: wanneer een minderjarige
bekent schuldig te zijn geweest aan overspel, kan hij de straf voor dit vergrijp niet ontlopen; noch, zoals ik heb
gezegd, kan hij dat wanneer hij een van deze vergrijpen begaat die de wet bestraft zoals overspel; bijvoorbeeld
wanneer hij willens en wetens trouwt met een vrouw die is veroordeeld voor overspel; of zijn eigen vrouw, die op
overspel betrapt is, niet ontslaat; of wanneer hij profiteert van het overspel van zijn vrouw; of een beloning
aanneemt voor het verbergen van onwettige gemeenschap; of toestaat, dat zijn huis gebruikt wordt voor het plegen
van ontucht of overspel; want het excuus van jeugdigheid kan niet ingeroepen worden tegen wettelijke bepalingen,
wanneer een man, hoewel hij zich op de wet beroept, zelf die wet overtreedt.
116. Paulus, Decreten, Boek I.
Aemilius Larianus kocht van Obinius het Rutiliaanse stuk land, onder de voorwaarde van betaling op een bepaalde
dag, en betaalde een deel van de koopsom; met dien verstande, dat als hij binnen twee maanden na die datum niet
de helft van de rest van de prijs had betaald, de koop als nietig moest worden beschouwd; en ook, als hij het restant
niet binnen nog eens twee maanden had betaald, de koop als nietig moest worden beschouwd. Larianus, die vóór
het verstrijken van de eerste twee maanden was overleden, werd als erfgenaam opgevolgd door Rutiliana, een
minderjarige, wier voogden nalieten de betaling binnen de gestelde termijn te verrichten. Na de voogden
verschillende malen te hebben aangemaand, verkocht de verkoper na verloop van een jaar het eigendom aan
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Claudius Telemachus; vervolgens verzocht de voogdes om volledige teruggave en nadat zij de zaak zowel bij de
Praetor als bij de Prefect van de stad had verloren, ging zij in hoger beroep. Ik was van mening dat de beslissing
juist was, omdat haar vader en niet zijzelf de overeenkomst had gesloten; de Keizer besloot echter dat, aangezien
de dag waarop aan de voorwaarde moest worden voldaan, viel in de tijd dat het meisje onder zijn voogdij viel, dit
een goede reden was om de voorwaarde van de verkoop niet in acht te nemen. Ik verklaarde dat het beter was haar
terug te geven omdat de verkoper, door haar voogden op de hoogte te brengen na het tijdstip waarop was
overeengekomen dat de verkoop zou worden geannuleerd, en door de koopsom te eisen, moest worden geacht de
voorwaarde ten gunste van haar te hebben opgegeven, en dat ik niet werd beïnvloed door het feit dat de tijd daarna
was verstreken; net zo min als ik dat zou zijn geweest als een schuldeiser een onderpand had verkocht na het
overlijden van een schuldenaar, toen de dag van betaling was verstreken. Maar omdat de wet van de
voorwaardelijke ontwijking de keizer niet aanstond, verordende hij dat volledige teruggave moest worden
verleend. Hij werd ook beïnvloed door het feit dat vroegere voogden, die geen teruggave hadden gevraagd,
verdacht waren verklaard.
117. Wanneer gezegd wordt, dat aan de zoon van een familie, nadat hij geëmancipeerd is, gewoonlijk geen
vrijstelling wordt verleend, indien hij nog minderjarig is, met betrekking tot zaken, die hij verwaarloosd had, toen
hij onder vaders toezicht stond; dit wordt alleen geacht het geval te zijn, wanneer hij anders goederen ten gunste
van zijn vader zou verwerven.
118. Scaevola, Digest, Boek II.
Wanneer minderjarigen voor de Gouverneur verschenen, binnen de voorgeschreven tijd, om vrijstelling te
verkrijgen, en een verzoek tot volledige teruggave indienden, en hun leeftijd bewezen; en vonnis werd gewezen
wegens hun minderjarigheid; gingen hun tegenstanders, om verdere procedures voor de Gouverneur te voorkomen,
in beroep bij de Keizer, en de Gouverneur stelde de andere zaken uit, waarover in het geding beslist moest worden,
totdat de uitkomst van het beroep bekend was; De vraag rees, of, wanneer de behandeling van het beroep is
geëindigd, en het beroep is afgewezen, en de partijen meerderjarig zijn geworden, zij de zaak tot een einde kunnen
brengen, daar het niet hun schuld was, dat zij niet was geëindigd? Ik antwoordde dat, de vraag in aanmerking
genomen, de zaak kon worden berecht alsof de partijen nog minderjarig waren.
119. Lucius Titius kocht een stuk land dat door de curatoren van een minderjarige was verkocht, en hield het bijna
zes jaar in zijn bezit, en verbeterde het goed aanzienlijk. Ik vraag, of de minderjarige het recht heeft op volledige
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teruggave tegen Titius, de koper, als zijn curatoren solvabel zijn? Op grond van alles wat hier is gezegd, ben ik van
mening dat de minderjarige nauwelijks recht heeft op teruggave, tenzij hij er de voorkeur aan geeft de bonafide
koper te vergoeden voor alle kosten waarvan deze kan bewijzen dat hij ze heeft gemaakt, en vooral omdat hij
gemakkelijk genoegdoening kan krijgen, omdat zijn voogden solvabel zijn.
120. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Een minderjarige jonger dan vijfentwintig jaar verkreeg een vonnis waarbij hem een legaat, gebaseerd op een trust,
werd betaald; hij gaf er een vrijbrief voor, en de schuldenaar stelde hem zekerheid, net alsof hij dat gedaan zou
hebben als het geld geleend was. Onder deze omstandigheden heeft de minderjarige recht op volledige teruggave,
omdat hij een recht had verkregen om een geldvordering in te stellen op grond van een vonnis, en hij dit recht door
een nieuwe overeenkomst had ingewisseld voor een recht om een vordering van andere aard in te stellen.
121. Een minderjarige van minder dan vijfentwintig jaar heeft zonder beraad afstand gedaan van grond die aan zijn
vader toebehoorde, ter delging van schulden die blijkens de boekhouding behoorden tot de voogdij over andere
minderjarigen, wier zaken zijn vader had behartigd. Volledige teruggave werd bevolen om de zaken op billijke
wijze in hun vroegere toestand te herstellen, en het bedrag van de rente die wegens de voogdij verschuldigd bleek
te zijn, werd berekend en verrekend met het bedrag van de ontvangen winst.
122. Julianus, Digest, Boek XLV.
Wanneer een rechter de teruggave van land beveelt, wanneer een minderjarige bij een verkoop overvraagd is, en
hem opdraagt de prijs van het land aan de koper terug te geven, en deze niet bereid is van de volledige teruggave
gebruik te maken, omdat hij van gedachten veranderd is, dan heeft de minderjarige recht op een exceptie tegen de
partij die de koopsom opeist, zoals in het geval van res judicata; want het is een ieder geoorloofd te verwerpen wat
in zijn eigen voordeel is ingebracht. Evenmin kan de koper klagen, als hij in dezelfde toestand wordt hersteld,
waarin hij door zijn eigen daad was gebracht, en die hij niet had kunnen veranderen, als de minderjarige niet de
hulp van de Praetor had ingeroepen.
123. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek II.
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De gouverneur van een provincie kan aan een minderjarige volledige restitutie verlenen, zelfs tegen zijn eigen
besluit in, of dat van zijn voorganger; omdat minderjarigen, vanwege hun leeftijd, hetzelfde voordeel kunnen
verkrijgen dat een beroep verleent aan meerderjarigen.
124. Marcellus, Over het ambt van gouverneur, Boek I.
De leeftijd van een partij die verklaart ouder dan vijfentwintig te zijn, moet door onderzoek bewezen worden,
omdat daardoor zijn volledige teruggave, en ook andere zaken, verhinderd kunnen worden.
125. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Niet alle daden van minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar zijn ongeldig, maar alleen die van hen, van wie na
onderzoek is vastgesteld, dat zij overreed zijn; zoals wanneer zij door anderen zijn gedwongen, of door hun eigen
goedgelovigheid zijn misleid, of iets hebben verloren, dat zij vroeger hadden, of geen voordeel hebben behaald, dat
zij hadden kunnen behalen, of zich hebben onderworpen aan een aansprakelijkheid, die zij niet op zich hadden
mogen nemen.
126. Callistratus, Monitory Edict, Boek I.
Labeo verklaart dat een ongeboren kind recht heeft op een vordering tot teruggave, wanneer het iets verloren heeft
door vergetelheid.
127. Keizer Titus Antoninus verklaarde in een Rescript dat wanneer een minderjarige beweerde dat zijn tegenpartij
door bedrog van zijn voogd was ontslagen, en hij een nieuwe rechtsvordering tegen hem wenste in te stellen, hij
eerst zijn voogd kon aanklagen.
128. Paulus, Opinies, Boek II.
Wanneer iemand vrijwillig de verdediging op zich neemt van een minderjarige in een proces, en deze verliest zijn
zaak, dan kan tegen hem een proces worden aangespannen om het vonnis ten uitvoer te leggen; en de jeugd van de
partij die hij verdedigde, zal hem geen voordeel brengen bij het verkrijgen van restitutie, omdat hij zich niet tegen
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het vonnis kan verzetten. Hieruit blijkt, dat de minderjarige, voor wiens rekening het vonnis tegen hem is
uitgesproken, niet de hulp van teruggave tegen de beslissing kan inroepen.
129. Scaevola, Meningen, Boek I.
Een voogd, door schuldeisers onder druk gezet, deed een verkoop te goeder trouw van de goederen van zijn voogd,
en zijn moeder protesteerde tegen de verkoop aan de kopers. Ik vroeg, aangezien het eigendom verkocht was op
verzoek van de schuldeisers, en er redelijkerwijs niets beweerd kon worden over de corruptie van de voogd, of de
voogd recht had op volledige teruggave? Ik antwoordde dat er een onderzoek moest worden ingesteld om dit vast
te stellen; en daarom, als er een gegronde reden voor teruggave was, mocht deze niet worden geweigerd omdat de
voogd zich niet schuldig had gemaakt aan enig vergrijp.
130. Een voogd van minderjarigen verkocht bepaalde landerijen die hij gemeenschappelijk met zijn kinderen bezat
en waarover hij de leiding had. Ik vraag of de minderjarigen recht hebben op volledige teruggave door het decreet
van de Praetor, of dat de verkoop alleen ongedaan moet worden gemaakt voor zover zij een belang hadden in het
gemeenschappelijke eigendom? Ik heb geantwoord, dat de koop in zoverre moet worden ontbonden, tenzij de
koper de gehele koop wenst te ontbinden, omdat hij niet bereid is slechts een gedeelte van het land te kopen. Ik
vraag ook of de koper van de erfgenamen, Seius en Sempronius, de koopsom met rente moet ontvangen, of dat hij
die van de erfgenaam van de curator moet ontvangen? Ik antwoordde dat de erfgenaam van de curator
aansprakelijk zou zijn, maar dat vorderingen tegen Seius en Sempronius zouden worden toegewezen voor de
aandelen die zij in het land bezaten; in ieder geval, als het ontvangen geld tot dat bedrag in hun handen was
gekomen.
131. Paulus, Zinnen, Boek I.
Wanneer een minderjarige volledige restitutie verkrijgt in een zaak waarvoor hij borg is komen te staan, of een
mandaat heeft gegeven, laat hij de hoofdschuldenaar niet vrij.
132. Een minderjarige verkocht een slavin; als de koper haar manumitteerde, kon de minderjarige hiervoor geen
volledige restitutie verkrijgen, maar hij zou recht hebben op een vordering tegen de koper ten belope van zijn
belang.
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133. Wanneer de toestand van een vrouw beneden de vijfentwintig jaar verslechtert door een overeenkomst
betreffende haar bruidsschat; en zij een zodanige overeenkomst heeft gesloten als geen meerderjarige vrouw ooit
zou sluiten, en zij deze om die reden wenst te ontbinden, dient zij te worden gehoord.
134. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer goederen van een minderjarige of een voogd, waarvan de wet niet verbiedt dat ze worden verkocht,
worden vervreemd, is de verkoop geldig. Maar als er grote schade ontstaat voor de voogd of de minderjarige, zelfs
als er geen sprake is van samenspanning, kan de verkoop ongedaan worden gemaakt door volledige teruggave.
135. Pomponius, Brieven en verschillende passages, Boek IX.
"Julius Diophantus, aan zijn vriend Pomponius, Gegroet. Een minderjarige onder de vijfentwintig jaar, met de
bedoeling om een contract te vernieuwen, is tussengekomen in naam van de partij die aansprakelijk was in een
rechtszaak die verjaard zou zijn door tijdsverloop, terwijl er nog tien dagen van die tijd over waren, en hij heeft
daarna volledige restitutie verkregen. Moest het recht op teruggave aan de schuldeiser tegen de vroegere
schuldenaar worden toegekend voor tien dagen, of voor een langere periode? Ik was van mening dat er vanaf de
dag van volledige teruggave zoveel tijd moest worden gegund als er nog over was, en ik zou graag willen dat u mij
schrijft wat u daarvan vindt. Ik antwoordde, dat ik ongetwijfeld denk dat uw mening met betrekking tot het recht
van actie afhankelijk van de tijd waarin de minderjarige tussenbeide kwam, de meer juiste is; en daarom dat de
verpanding die de eerste gaf, nog steeds bezwaard zal blijven.

Tit. 5. Betreffende de verandering van de toestand
136. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV. Capitis Minutio is een verandering van toestand.
137. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Dit Edict heeft betrekking op die veranderingen van conditie die plaatsvinden zonder de rechten van het
burgerschap aan te tasten. Maar wanneer een verandering van toestand plaatsvindt door verlies van burgerschap of
vrijheid, is het Edict niet van toepassing, en kunnen deze personen in geen geval worden aangeklaagd, maar het is
duidelijk dat een vordering zal worden toegestaan tegen degenen in wier handen hun eigendom is overgegaan.
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138. De Praetor zegt: "Als van een man of vrouw wordt gezegd, dat hij of zij het burgerrecht heeft verloren, nadat
hij of zij een of andere handeling heeft verricht of een of ander contract heeft gesloten, zal ik toestaan, dat tegen
hem of haar een rechtsvordering wordt ingesteld, net alsof die verandering van toestand niet had plaatsgevonden."
139. Zij, wier toestand veranderd is, blijven natuurlijk gebonden, om de reden, welke vóór die verandering
bestond; maar indien zij naderhand zijn ontstaan, zal een ieder, die overeenkomt aan de genoemden geld te betalen,
of met hen een contract aangaat, alleen zichzelf iets te verwijten hebben, voor zover het de bepalingen van dit
Edict betreft. Maar soms moet een vordering worden toegewezen, wanneer een contract met hen is gesloten na hun
verandering van toestand; en, inderdaad, wanneer de partij hoogmoedig is, is er geen moeilijkheid, want dan is hij
aansprakelijk net als de zoon van een familie.
140. Niemand is vrijgesteld van de straf wegens misdaad, ook al is zijn burgerlijke toestand veranderd.
141. Wanneer een partij zijn schuldenaar heeft arrogant gemaakt, zal zijn recht van vordering tegen hem niet
worden hersteld nadat hij zijn eigen meester is geworden.
142. Dit vorderingsrecht is eeuwigdurend, en wordt zowel aan als tegen de erfgenamen verleend.
143. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Het staat vast, dat kinderen, wanneer zij hun vader volgen, die arrogant is geworden, een verlies van burgerrechten
lijden, omdat zij onder de heerschappij van een ander komen, en van familie veranderen.
144. Een verandering van toestand vindt klaarblijkelijk plaats wanneer een zoon of andere personen worden
geëmancipeerd, aangezien niemand kan worden geëmancipeerd zonder eerst te zijn teruggebracht tot een fictieve
dienstbare toestand. Het geval is geheel anders wanneer een slaaf wordt gemanumitteerd, aangezien een slaaf geen
enkel burgerrecht geniet, en hij daarom zijn toestand niet kan veranderen:
145. Modestinus, Pandects, Boek I.
Want hij begint voor het eerst een burgerlijke status te hebben op de dag dat hij is gemanumitteerd.
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146. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Een verandering van toestand vindt plaats door verlies van burgerschap, zoals in het geval van het verbod van vuur
en water.
147. Zij die deserteren, verliezen hun burgerrechten, en men zegt van hen dat zij deserteren, die degene onder
wiens bevel zij staan, in de steek laten, en zich in de klasse van vijanden plaatsen; en dit geldt voor personen die
door de Senaat tot vijanden worden verklaard, of door een verordening als zodanig worden bestempeld, in die mate
dat zij hun staatsburgerschap verliezen.
148. Men moet nu overwegen welke dingen verloren gaan door een verandering van burgerlijke staat; en in de
eerste plaats met betrekking tot dat verlies van toestand, dat gebeurt wanneer het burgerschap behouden blijft, en
waardoor vaststaat dat een partij niet beroofd wordt van zijn publieke rechten; want het staat vast dat de rang van
magistraat, senator, of rechter behouden blijft.
149. Ulpianus, Over Sabinus, Boek LI.
Want andere openbare ambten worden niet verloren door een persoon wiens status op deze wijze wordt gewijzigd;
want een verandering van status ontneemt iemand bepaalde particuliere en huiselijke rechten, maar niet die van het
burgerschap.
150. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Een verandering van toestand ontneemt iemand niet de rechten van voogdijschap; behalve in die gevallen waarin
ze worden gegeven aan partijen die onderworpen zijn aan het gezag van anderen; en daarom blijven voogden die
zijn aangesteld bij testament, bij wet, of bij een decreet van de Senaat nog steeds zulke voogden; maar wettige
voogdijschappen die gebaseerd zijn op de wet van de Twaalf Tafelen worden om dezelfde reden ingetrokken als
wettige erfenissen, omdat ze worden gegeven aan bloedverwanten die ophouden zulke te zijn wanneer hun families
worden veranderd. Zowel de erfenissen als de voogdijen, die op nieuwe wetten berusten, worden in het algemeen
zo toegekend, dat de ontvangers ervan door hun natuurlijke verwantschap worden aangeduid; zoals b.v. wanneer
decreten van de Senaat erfenissen toekennen aan moeders en zonen.
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151. Verplichtingen die voortvloeien uit verwondingen, en daden die voortvloeien uit misdaden, volgen het
individu overal.
152. Wanneer een partij van haar vrijheid wordt beroofd, verandert hij daardoor van toestand, en tegen een slaaf
kan geen recht op restitutie worden verleend, omdat een slaaf niet gebonden kan zijn om zelfs aansprakelijk te zijn
in een actie onder Praetoriaanse jurisdictie; maar een billijke actie zal worden verleend tegen zijn meester, zoals
Julianus beweert, en tenzij hij voor het gehele bedrag wordt verdedigd, moet mij een bevel worden verleend om
beslag te leggen op het eigendom dat hij voorheen bezat.
153. Evenzo is het in geval van verbeurdverklaring van het burgerschap niet rechtvaardig om teruggave toe te
staan aan een partij die zijn eigendom heeft verloren en die, nadat hij de stad heeft verlaten, ontdaan van alles in
ballingschap gaat.
154. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Het is duidelijk dat de verplichtingen die worden geacht te zijn vervuld in overeenstemming met het natuurrecht,
niet verloren kunnen gaan door een verandering van omstandigheden, omdat geen enkele burgerlijke regel
natuurlijke rechten kan vernietigen; daarom zal een vorderingsrecht voor bruidsschat, dat is gebaseerd op wat goed
en billijk is, nog steeds onaangetast blijven na een verandering van omstandigheden.
155. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Zodat een vrouw, zelfs nadat zij geëmancipeerd is, een aanklacht kan indienen.
156. Modestinus, Verschillen, Boek VIII.
Wanneer een legaat elk jaar of elke maand moet worden betaald, of wanneer een legaat voor bewoning wordt
nagelaten, vervalt het door de dood van de legataris; maar wanneer de toestand verandert, blijft het zonder
onderbreking voortbestaan, om de reden dat een legaat van deze aard eerder afhankelijk is van de feiten dan van de
wet.

301

157. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Er zijn drie soorten toestandsveranderingen, de grootste, de middelste en de minste; zoals er drie toestanden zijn,
die wij kunnen hebben, namelijk die van vrijheid, burgerschap en familie. Daarom, wanneer wij deze alle
verliezen, dat wil zeggen vrijheid, burgerschap en gezin, volgt de grootste verandering van toestand; maar wanneer
wij het burgerschap verliezen en de vrijheid behouden, treedt een tussenliggend verlies van toestand op; en
wanneer vrijheid en burgerschap behouden blijven, en alleen de gezinssituatie wordt veranderd, staat vast dat de
minste verandering van toestand plaatsvindt.

Tit. 6. Op welke gronden personen boven de vijfentwintig jaar recht hebben op volledige
teruggave
158. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Niemand zal weigeren te erkennen dat de grondslag van dit Edict volkomen rechtvaardig is; want wanneer
iemands rechten zijn aangetast gedurende de tijd dat hij in dienst van de Staat was, of wanneer hij een of ander
ongeluk heeft geleden, biedt het een remedie; en er wordt ook vrijstelling verleend tegen zulke personen, zodat wat
er ook is voorgevallen, hen niet zal baten noch schaden.
159. De voorwaarden van het Edict luiden als volgt: "Wanneer enig deel van het eigendom van een partij is
beschadigd terwijl hij onder dwang stond, of, zonder dat er sprake was van fraude, afwezig was in dienst van de
Staat, of in de gevangenis, of in slavernij, of in de macht van de vijand; of de tijd heeft laten verstrijken voor het
instellen van een rechtsvordering, of wanneer iemand eigendom heeft verkregen door gebruik, of iets heeft
verkregen en het heeft verloren door gebrek aan gebruik; of vrijgesteld is van aansprakelijkheid om te worden
gedagvaard, vanwege tijdsverloop, en hij, afwezig zijnde, niet werd verdedigd; of in ketenen was, of geen
voorziening had getroffen waardoor hij kon worden gedagvaard, of, wanneer het hem niet geoorloofd was tegen
zijn wil voor het gerecht te worden gebracht, geen verweer voor hem werd gevoerd, of wanneer een beroep werd
gedaan op een magistraat of op iemand die als magistraat optreedt, en zijn recht van vordering verloren ging, met
enig bedrog van zijn kant; in al deze gevallen zal ik een vordering toewijzen binnen het jaar waarin de partij het
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recht had zich te wenden. Bovendien zal ik, wanneer er enige andere gerechtvaardigde reden schijnt te bestaan,
volledige restitutie verlenen, wanneer de wetten, de plebiscieten, de decreten van de Senaat, of de edicten en
verordeningen van de Keizers dit toestaan."
160. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Dit Edict, voor zover het betrekking heeft op degenen die erin zijn opgenomen, wordt tegenwoordig niet veel meer
gebruikt, omdat voor deze personen recht wordt gesproken volgens een buitengewone procedure, gebaseerd op de
decreten van de Senaat en de keizerlijke grondwetten.
161. Onder dit hoofd worden voornamelijk die personen ontheven, die uit vrees afwezig zijn, dat wil zeggen, die
niet door ongegronde vrees zijn afgeschrikt.
162. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Iemand wordt geacht afwezig te zijn geweest uit vrees, die wegblijft door gerechtvaardigde vrees voor de dood of
lichamelijke foltering, en dit moet worden vastgesteld uit de uitwerking daarvan op hem; want het is niet
voldoende dat hij, beïnvloed door enige vorm van vrees, in doodsangst bleef, maar het vaststellen van dit feit is de
plicht van de rechter.
163. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Hieronder vallen zij die zonder bedrieglijk opzet afwezig waren in dienst van de Staat. De uitdrukking "bedrieglijk
opzet" moet begrepen worden als betrekking hebbend op een geval waarin iemand die kan terugkeren, dit niet doet
en niet ontheven wordt, in het geval dat enig onrecht tegen hem gepleegd is gedurende zijn afwezigheid; zoals,
bijvoorbeeld, wanneer hij wegbleef met het doel om enig wezenlijk voordeel voor zichzelf te verkrijgen terwijl hij
afwezig was in dienst van de Staat, hij van dit voorrecht zou worden beroofd.
164. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Hetzelfde geldt wanneer hij zijn afwezigheid heeft beraamd of ervoor heeft gezorgd, ook al heeft hij er geen
voordeel bij gehad; of wanneer hij te vroeg is vertrokken; of wanneer de oorzaak van zijn afwezigheid in een
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rechtsgeding is gelegen. De toevoeging van bedrieglijk opzet heeft betrekking op degenen die afwezig zijn in
dienst van de Staat, en niet op degenen die afwezig zijn uit vrees, aangezien er geen vrees is wanneer er sprake is
van bedrog.
165. Partijen echter, die te Rome in openbare ambten werkzaam zijn, worden niet geacht afwezig te zijn in dienst
van den Staat:
166. Paulus, Over het Edict, Boek XII. Zoals, bijvoorbeeld, magistraten.
167. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Het is duidelijk dat soldaten die in Rome gestationeerd zijn, beschouwd moeten worden als afwezig in dienst van
de Staat.
168. Paulus, Verkortingen, Boek III.
Verlichting wordt verleend aan gemeentelijke gezanten door een grondwet van de keizers Marcus en Commodus.
169. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Verlichting wordt ook verleend aan een ieder die in de gevangenis zit, waarmee niet alleen diegenen worden
bedoeld die in openbare gevangenissen zitten, maar ook personen die door dieven of rovers, of door het gebruik
van weerloos geweld, in opsluiting worden gehouden. De term heeft een ruimere betekenis, want als gevangenen
worden ook beschouwd zij die opgesloten zijn in steengroeven, want het maakt niet uit of zij door muren of door
boeien worden vastgehouden. Labeo meent echter dat de term alleen moet worden opgevat als wettige
gevangenschap.
170. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
In dezelfde positie verkeren ook de personen die bewaakt worden door militairen, suppoosten van de Magistraten,
of Gemeentebesturen, wanneer bewezen is dat zij niet in staat zijn hun eigen zaken te regelen. Wij beschouwen
ook degenen als onder bedwang gehouden, die zodanig gebonden zijn, dat zij niet zonder schande in het openbaar
kunnen verschijnen.
304

171. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Verlichting wordt ook verleend aan hen die in slavernij zijn, ongeacht of zij, vrije mensen zijnde, te goeder trouw
als slaaf hebben gediend, of dat zij slechts werden vastgehouden.
172. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Ook hij, die met betrekking tot zijn status in een proces verwikkeld is, valt niet onder dit Edict, zodra de zaak voor
het gerecht gebracht wordt; en daarom wordt hij alleen geacht in slavernij te zijn, zolang een dergelijk proces niet
aanhangig gemaakt wordt.
173. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Labeo zegt zeer juist dat een partij die tot erfgenaam is benoemd, en zijn vrijheid heeft gekregen, niet onder de
voorwaarden van het Edict valt voordat hij werkelijk erfgenaam is geworden; want voor die tijd kan hij geen
eigendom hebben, en de Praetor spreekt van mannen die vrij zijn.
174. Ik ben echter van oordeel, dat de zoon van een familie onder de termen van dit Edict valt, waar zijn castrense
peculium in het geding is.
175. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Ook wordt vrijstelling verleend aan hem die in de macht van de vijand is, d.w.z. die door hem gevangen is
genomen, want men moet niet denken dat er enig voordeel wordt verleend aan deserteurs, aan wie het recht op
terugkeer wordt ontzegd. Degenen echter, die in de macht van de vijand zijn, kunnen geacht worden te zijn
begrepen in dat deel van het Edict, waarin personen worden genoemd, die in slavernij zijn geweest.
176. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Degenen die door de vijand gevangen zijn genomen, krijgen hulp als zij terugkeren onder het recht van
postliminium, of als zij sterven; aangezien zij geen vertegenwoordiger kunnen aanstellen, terwijl de anderen die
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hierboven zijn genoemd, gemakkelijk kunnen worden geholpen door middel van een vertegenwoordiger; met
uitzondering van degenen die in slavernij zijn gehouden. Ik meen echter dat hulp kan worden verleend ten behoeve
van een partij die in de macht van de vijand is, indien een curator is aangesteld voor het beheer van zijn eigendom,
zoals in het algemeen het geval is.
177. Aan een kind dat in handen van de vijand is geboren, wordt hulp verleend, indien het het recht heeft om terug
te keren, net als aan iemand die gevangen is genomen.
178. Wanneer een man in het bezit wordt gesteld van het huis van een soldaat ter voorkoming van dreigende
verwonding; en de Praetor aan iemand het bezit verleent terwijl hij aanwezig is, zal hij geen recht hebben om
teruggave te eisen; maar, wanneer de bewaarder afwezig was, moet worden geoordeeld, dat hij recht heeft op
ontheffing.
179. Waar de Praetor in het Edict zegt: "Of daarna" zonder verder iets te zeggen, moet worden verstaan, dat, indien
een bezitter te goeder trouw het goed vóór de afwezigheid van de eigenaar in bezit had, en het bezit bij zijn
terugkeer eindigde, hij grond zou hebben om teruggave te vragen, niet op elk tijdstip, maar alleen wanneer dit
spoedig na zijn terugkeer gebeurde; dat wil zeggen gedurende de tijd die nodig was om een onderkomen te vinden,
zijn bagage te regelen, en een advocaat te zoeken; want Neratius verklaart, dat hij die een verzoek om teruggave
uitstelt, niet moet worden gehoord.
180. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
De teruggave wordt niet verleend aan personen die nalatig zijn, maar alleen aan hen die door dwang der
omstandigheden worden gehinderd. Dit alles moet worden verwezen naar het oordeel van de Praetor; dat wil
zeggen, hij moet alleen restitutie verlenen wanneer iemand zich niet bij de zaak kon voegen door gebrek aan tijd,
en niet wanneer hij schuldig was aan nalatigheid.
181. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Julianus verklaarde in het Vierde Boek, dat aan een soldaat niet alleen genoegdoening kon worden verleend tegen
de bezitter van een landgoed, maar ook tegen hen die van de bezitter hadden gekocht; zodat als de soldaat het
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landgoed zou aanvaarden, hij het eigendom kan terugkrijgen, maar als hij het niet aanvaardt, zou de verjaring
daarna kennelijk blijven lopen.
182. Wanneer een legaat is nagelaten in de volgende bewoordingen: "Of voor elk jaar, dat hij in Italië zal blijven";
kan restitutie worden verleend, zodat hij het bedrag kan ontvangen alsof hij in Italië was geweest, zoals Labeo
verklaart; en Julianus in het Vierde Boek, en Pomponius in het Dertigste Boek, keurden deze mening goed; want
het recht van actie is niet tenietgedaan door tijdsverloop wanneer de hulp van de Praetor noodzakelijk wordt, maar
de zaak is voorwaardelijk.
183. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Men moet bedenken, dat wij de hulp der restitutie, wanneer de partijen meerderjarig zijn geworden, alleen
verlenen, wanneer zij trachten hun eigendom terug te krijgen; en niet, wanneer zij verlangen, dat hun vrijstelling
wordt verleend, met het doel om er voordeel uit te halen, of om een ander een straf of verlies op te leggen.
184. Papinianus, Vragen, Boek III.
Bovendien, als een koper, voordat hij een eigendomstitel door verjaring heeft verkregen, door de vijand gevangen
wordt genomen, is het vaststaand dat het bezit, dat onderbroken was, niet hersteld wordt door het recht van
postliminium; omdat verjaring niet werkzaam is zonder bezit, want bezit is over het algemeen een kwestie van feit,
en dit valt niet onder de regel van postliminium.
185. Dezelfde, Vragen, Boek XIII.
Een praetoriaanse actie kan niet worden toegekend aan de koper, omdat het hoogst onrechtvaardig zou zijn om een
eigenaar iets te ontnemen waar dit niet door gebruik is geschied; noch kan worden verstaan dat iets verloren is
gegaan wat niet door een ander is weggenomen.
186. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
De Praetor zegt ook: "Wanneer iemand eigendom verkrijgt door gebruik, of het verliest door niet-gebruik, of
vrijgesteld wordt van aansprakelijkheid omdat zijn recht op actie verjaard is door tijdsverloop toen de partij
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afwezig was en er geen verweer voor hem werd gevoerd." De Praetor heeft deze clausule ingevoegd opdat hij,
zoals hij de bovengenoemde personen te hulp komt, om te voorkomen dat zij worden uitgebuit; zo kan hij ook
tussenbeide komen om te voorkomen dat zij anderen uitbuiten.
187. Er zij op gewezen, dat de Praetor zich vollediger uitdrukt, waar hij teruggave verleent tegen de afwezigen,
dan waar hij die aan hen verleent; want in dit geval somt hij niet, zoals boven, de personen op, tegen wie hij
teruggave verleent, maar hij voegt er een clausule aan toe, die allen omvat, die afwezig zijn en niet verdedigd
worden.
188. Deze restitutie wordt ook verleend, of zij, die afwezig zijn en niet verdedigd worden, door verjaring een
eigendomsrecht op het goed verkregen hebben, hetzij door henzelf, hetzij door personen, die onder hun toezicht
staan, maar alleen, wanneer geen van hen als verdediger verschenen is; want indien er een gemachtigde was, zoals
gij iemand hebt om een proces aan te spannen, moet de andere partij niet gestoord worden. Bovendien, als er geen
verdediger verscheen, is het volkomen billijk, dat vrijstelling wordt verleend; en er is des te meer reden voor, als
een van hen, die niet verdedigd werden, verborgen blijft; daar de Praetor in het Edict belooft, het bezit van het
goed te verlenen en, als het geval het vereist, het te verkopen; maar als de partijen niet verborgen blijven, hoewel
er niemand verschijnt om hen te verdedigen, belooft hij alleen het bezit van het goed te geven.
189. Een partij wordt niet geacht te zijn verdedigd, wanneer iemand vrijwillig als zijn vertegenwoordiger
verschijnt, maar wanneer hij door de eiser wordt verzocht en niet nalaat de verdediging te voeren; en onder een
volledige verdediging moet worden verstaan een verdediging, waarbij de partij zich niet aan het proces onttrekt, en
zekerheid geeft om aan het vonnis te voldoen.
190. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Men moet dus bedenken, dat dit Edict alleen van kracht is, wanneer aan de vrienden van de partij gevraagd werd,
of zij hem zouden verdedigen, of wanneer er niemand was, die daartoe gevraagd kon worden; want een afwezige
wordt niet geacht verdedigd te zijn, als de eiser uit eigen beweging een beroep op hem doet, en niemand zich
aanbiedt om de verdediging te voeren, en dus door bewijzen moet worden vastgesteld.
191. Daarom, gelijk de Praetor niet wil, dat de partijen schade lijden; zoo staat hij hun aan den anderen kant ook
geen voordeel toe.
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192. Labeo verklaart dat dit Edict ook betrekking heeft op krankzinnigen, zuigelingen, en gemeenten.
193. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
De Praetor zegt: "Of was in de gevangenis, en had geen voorziening getroffen waardoor hij kon worden
aangeklaagd." Dit wordt met reden toegevoegd, want het kon gebeuren dat een partij gevangen zat, en toch
aanwezig was, of hij nu door de overheid of door particulieren in bedwang werd gehouden; want het is algemeen
bekend dat iemand die gevangen zit, eigendom kan verwerven door gebruik, zolang hij niet in slavernij is.
Restitutie zal niet van toepassing zijn, wanneer degene die in de gevangenis zit, iemand heeft om zijn verdediging
te voeren.
194. Iemand die in de macht van de vijand is, kan geen eigendom voor zichzelf verwerven door gebruik, noch kan
hij, zolang hij in gevangenschap is, het bezit voltooien dat was begonnen te lopen; noch kan hij, als hij terugkeert
onder het recht van postliminium, de eigendomsverkrijging door gebruik terugvorderen.
195. Bovendien verklaart Papinianus, dat iemand verlichting moet worden verleend, die gedurende de
gevangenschap het bezit van grond of het quasi-bezit van het vruchtgebruik daarvan heeft verloren; en hij meent,
dat het rechtvaardig is, dat de winsten, die een ander intussen uit het vruchtgebruik heeft genoten, bij zijn terugkeer
aan de gevangene worden teruggegeven.
196. Het is duidelijk, dat zij, die onder de macht van de gevangene zijn, door gebruik, door hun peculium,
eigendom kunnen verwerven; en het zal rechtvaardig zijn, dat krachtens deze clausule verlichting wordt verleend
aan hen, die aanwezig zijn; d.w.z. aan hen, die niet in gevangenschap zijn, wanneer iets door een ander door
usucaptie werd verworven, terwijl zij niet verdedigd werden. Maar wanneer de tijd voor het instellen van een
vordering tegen de gevangene is verstreken, zal vrijstelling worden verleend tegen de partij die de vordering
instelt.
197. De Praetor voegt hieraan toe: "Of geen voorziening treft waardoor hij gedagvaard zou kunnen worden"; en
als, terwijl hij daarmee bezig was, de verwerving door gebruik voltooid zou worden, of iets anders voornoemd zou
gebeuren, zou teruggave verleend moeten worden. Daarin is reden, want een bevel van de rechter om de partij in
het bezit van het eigendom te stellen, is niet altijd voldoende, want soms zijn de omstandigheden van dien aard, dat
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het bezit van iemand die zich verbergt, niet kan worden gegeven; zoals bijvoorbeeld wanneer de vordering door
tijdsverloop is verjaard, terwijl de partij een advocaat zoekt, of wanneer zich iets anders voordoet waardoor het
proces wordt vertraagd.
198. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Het Edict heeft ook betrekking op hen die, wanneer zij gedagvaard worden, proberen de eiser in verlegenheid te
brengen, en door vertraging en kunstgrepen proberen de rechtszaak te verhinderen.
199. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Op dezelfde manier zeggen wij dat het betrekking heeft op iemand die zich verbergt, niet om een proces te
vermijden, maar omdat hij gehinderd wordt door de druk van een zaak.
200. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Maar als de Praetor iets te verwijten valt, zal restitutie worden verleend.
201. Pomponius zegt dat restitutie tegen een gedegradeerd man zal worden verleend onder de algemene
voorwaarden van het Edict; maar het zal niet aan hem worden verleend, omdat hij een gemachtigde had kunnen
aanstellen. Ik denk niettemin dat hijzelf, wanneer de juiste reden wordt aangetoond, recht zou hebben op
verlichting.
202. De Praetor zegt verder: "Of wanneer het hem niet geoorloofd was tegen zijn wil gedagvaard te worden, en
niemand hem verdedigde." Deze bepaling heeft betrekking op hen, die volgens het gebruik onzer voorvaderen niet
met recht voor het gerecht gedaagd konden worden; bijvoorbeeld de consul, de praetor en anderen, die macht of
gezag uitoefenen; dit Edict is echter niet van toepassing op hen, die de Praetor verbiedt zonder zijn toestemming
gedagvaard te worden (daar verzoek aan hem toestemming had kunnen verkrijgen), bijvoorbeeld beschermheren
en ouders.
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203. Hij voegt er vervolgens aan toe: "En niemand verdedigde hem"; hetgeen betrekking heeft op alle hierboven
genoemde partijen, behalve op iemand die tijdens zijn afwezigheid door usucaptie iets verkregen heeft, want in dit
geval is hierboven reeds volledig voorzien.
204. De Praetor zegt ook: "Of wanneer zijn vorderingsrecht verloren is gegaan door toedoen van de magistraat,
zonder dat er van zijn kant bedrog in het spel was." Wat is het doel hiervan? Het is dat restitutie kan worden
verleend indien een vorderingsrecht is ontnomen wegens vertragingen veroorzaakt door de rechter. Nogmaals, als
er geen magistraat in de buurt is, moet volgens Labeo teruggave worden verleend. Waar het vorderingsrecht "door
toedoen van de magistraat verloren is gegaan", moeten wij begrijpen dat dit geschiedde wanneer hij weigerde het
instellen van de zaak toe te staan; maar anders, waar onderzoek is gedaan en hij geweigerd heeft het instellen van
de vordering toe te staan, is teruggave niet van toepassing; en deze mening wordt door Servius gehuldigd.
Bovendien lijkt het de magistraat te verwijten, dat hij de vordering heeft afgewezen uit bevoorrechting van de
tegenpartij, of door corruptie; in dat geval is zowel dit artikel als het eerste van toepassing, namelijk: "Of geen
voorziening getroffen waardoor hij gedagvaard kon worden"; want de rechtzoekende deed dit, toen hij de rechter
omkocht om niet gedagvaard te worden.
205. Onder "verlies van het recht van vervolging" moet worden verstaan, dat de partij niet meer in staat was een
rechtsgeding aanhangig te maken.
206. Hij voegt er ook aan toe: "zonder bedrog van zijn kant", omdat hij, als hij bedrog gepleegd had, geen
genoegdoening zou kunnen krijgen; want de Praetor helpt geen personen die zelf strafbare feiten plegen. Bijgevolg
zal hij, indien hij een zaak bij de volgende Praetor aanhangig wil maken en de tijd daarvoor verstreken is, geen
recht op verlichting hebben. Ook zal, indien hij het bevel van den Praetor niet heeft opgevolgd, deze weigeren zijn
zaak te behandelen; en Labeo zegt dat teruggave niet moet worden verleend. Dezelfde regel geldt, wanneer de zaak
om een andere goede reden niet door hem werd behandeld.
207. Als er een ongewone feestdag wordt vastgesteld, bijvoorbeeld vanwege een gelukkige gebeurtenis of ter ere
van de keizer, en de pretor weigert om die reden de zaak te horen, dan verklaart Gaius Cassius in een edict
uitdrukkelijk dat hij restitutie zal verlenen, omdat men van mening is dat dit door de pretor moet zijn gedaan, want
met de gewone feestdagen moet geen rekening worden gehouden, omdat de eiser deze kon en moest voorzien, om
zich er niet mee te bemoeien; Dat is de betere mening, en die neemt Celsus ook over in het tweede boek van de
Digest. Maar wanneer feestdagen verantwoordelijk zijn voor tijdsverloop, moet restitutie alleen worden verleend
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met betrekking tot de genoemde dagen, en niet voor de gehele tijd; en dit verklaarde Julianus in het Vierde Boek
van de Digest, want hij zegt dat in geval van ontbinding van usucaptie, die dagen moeten worden hersteld
gedurende welke de eiser bereid was te handelen, maar verhinderd werd door het optreden van de feestdagen.
208. Wanneer een persoon door zijn afwezigheid niemand voor de gehele tijd uitsluit van handelen; zoals
bijvoorbeeld, wanneer ik minder dan één dag van de termijn, die voor de verkrijging door usucaptie is
voorgeschreven, in het bezit van uw eigendom was geweest, en ik daarna in de openbare dienst afwezig begon te
zijn, dan moet de teruggave tegen mij slechts voor één dag worden verleend.
209. De Praetor zegt ook: "Wanneer er een andere gerechtvaardigde reden schijnt te bestaan, zal ik volledige
restitutie verlenen." Deze bepaling is noodzakelijkerwijs in het edict opgenomen, want er kunnen zich vele
gevallen voordoen, die grond voor teruggave zouden opleveren, maar die niet afzonderlijk kunnen worden
opgesomd; zodat, zo dikwijls de gerechtigheid om teruggave vraagt, men zijn toevlucht tot deze bepaling kan
nemen. Indien bijvoorbeeld een partij optreedt als gezant van een stad, is het niet meer dan billijk dat hij restitutie
verkrijgt, hoewel hij niet afwezig is in dienst van de Staat; en het is herhaaldelijk vastgesteld dat hij recht heeft op
restitutie, of hij nu een gemachtigde had of niet. Ik denk dat dezelfde regel geldt wanneer hij uit een of andere
provincie is gedagvaard om te getuigen, hetzij in de stad, hetzij voor de Keizer; want in rescripties is zeer dikwijls
bepaald dat hij moet worden ontheven. Bovendien moet vrijstelling worden verleend aan hen die in het buitenland
zijn geweest wegens een of ander gerechtelijk onderzoek of beroep. En, in het algemeen, zo dikwijls als een partij
uit noodzaak, en niet vrijwillig, afwezig is, moet gezegd worden dat hij recht heeft op ontheffing.
210. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
En wanneer een persoon iets verliest, of er niet in slaagt winst te behalen, moet teruggave worden verleend, ook al
is er niets van zijn eigendom verloren gegaan.
211. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
En wanneer iemand om een redelijke reden afwezig is, moet de Praetor overwegen of hij recht heeft op vrijstelling;
zoals bijvoorbeeld wanneer zijn afwezigheid te wijten was aan zijn studie, of omdat zijn zaakwaarnemer dood was;
de bedoeling is dat hem geen onrecht wordt aangedaan wanneer zijn afwezigheid te wijten was aan een goede
reden.
312

212. Bovendien, wanneer iemand niet in hechtenis is, of in ketenen, maar zekerheid heeft gesteld met borgen, en
dan, uit hoofde daarvan, niet kan weggaan, en benadeeld wordt, heeft hij recht op restitutie; en restitutie zal ook
tegen hem worden verleend.
213. De Praetor zegt ook: "Wanneer de wetten, de plebiscieten, de decreten van de Senaat, de Edicten en de
ordonnanties van de Keizers zulks toestaan." Deze clausule belooft niet dat restitutie zal worden verleend als de
wetten het toestaan, maar als de wetten het niet verbieden.
214. Wanneer iemand zeer vaak afwezig is geweest in dienst van de Staat, meent Labeo dat de tijd die hij nodig
heeft om om teruggave te verzoeken, gerekend moet worden vanaf zijn laatste terugkeer. Maar als al zijn
afwezigheden samen een jaar bedragen, en elke afwezigheid afzonderlijk minder dan een jaar, moeten wij
overwegen of wij hem een heel jaar teruggave moeten geven, of slechts zoveel tijd als zijn laatste afwezigheid
heeft geduurd, en ik ben van mening dat een heel jaar moet worden toegekend.
215. Als u, terwijl u in de provincie verblijft, ook enige tijd in de stad verblijft, loopt het jaar dan tegen mij omdat
ik de bevoegdheid heb u aan te klagen? Labeo zegt van niet. Ik ben echter van mening dat dit alleen waar is als een
tegenpartij het recht heeft om te eisen dat u naar uw provincie wordt gestuurd; anders moet worden geoordeeld dat
ik de bevoegdheid heb om een aanklacht in te dienen, omdat de kwestie ook in Rome kan worden gevoegd.
216. Een uitzondering staat ook open voor een persoon die afwezig is geweest in dienst van de Staat, zoals hem
ook een vorderingsrecht tot ontbinding wordt toegekend; bijvoorbeeld indien, nadat hij het goed heeft verkregen,
tegen hem een vordering tot terugvordering daarvan zou moeten worden ingesteld.
217. In een rechtsvordering tot herroeping, die tegen een soldaat kan worden ingesteld, stelt Pomponius, dat het
volkomen rechtvaardig is, maar dat de gedaagde de winsten moet afstaan, die hij gedurende de tijd, dat hij afwezig
was en geen verweer voerde, heeft verkregen; en daarom moeten aan de andere kant de winsten ook aan de soldaat
worden afgestaan, daar er aan beide zijden een recht van rechtsvordering bestaat.
218. Africanus, Vragen, Boek VII.
De reden hiervoor is dat een publieke plicht voor niemand een bron van verlies of winst mag zijn.
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219. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Wanneer een soldaat die een recht op eigendom door usucaptie heeft verworven, sterft, en zijn erfgenaam de
daarvoor vereiste tijd volbrengt, is het rechtvaardig dat wat na zijn dood is verworven, ongedaan wordt gemaakt;
en dezelfde regel moet in acht worden genomen in het geval van erfgenamen die het recht van usucaptie opvolgen,
aangezien het bezit van de overledene, dat als het ware met de nalatenschap is verbonden, op de erfgenaam moet
neerdalen, en heel vaak wordt het recht volledig voordat de nalatenschap is betreden.
220. Wanneer een persoon die afwezig is geweest in dienst van de Staat, een goed door verovering heeft verkregen
en het daarna vervreemdt, moet teruggave worden verleend; en ook al was er geen bedrog in verband met zijn
afwezigheid en zijn verkrijging van het eigendom, hij moet worden verhinderd er voordeel uit te trekken. Ook in
alle andere gevallen moet teruggave worden verleend, alsof het vonnis tegen hem was uitgesproken.
221. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIII.
Wanneer hij, wiens eigendom door usucaptie door iemand is verkregen, terwijl hij afwezig was in dienst van de
Staat, het bezit verkrijgt van het eigendom dat hij op die manier heeft verkregen, en hij verliest naderhand
hetzelfde; zal hij recht hebben op een eeuwigdurend vorderingsrecht en niet op een dat beperkt is door de tijd.
222. Modestinus, Regels, Boek IX.
Iemand wordt geacht afwezig te zijn in dienst van de Staat zodra hij de stad heeft verlaten, hoewel hij de provincie
misschien nog niet heeft bereikt; en als hij is vertrokken, wordt hij geacht afwezig te zijn totdat hij naar de stad
terugkeert. Dit geldt voor Proconsuls en hun Plaatsvervangers, en ook voor degenen die de provincies besturen,
voor de Keizerlijke Procureurs die functies bekleden in de provincies, voor militaire tribunen, prefecten, en de
begeleiders van gezanten, wier namen zijn ingeschreven in de boeken van de Schatkist, of in de Keizerlijke
registers.
223. Hetzelfde, over de gevallen verklaard.
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Onder degenen die recht hebben op verlichting krachtens de algemene clausule van het Edict is inbegrepen de
Advocaat van de Schatkist.
224. Zij die de beslissingen van de magistraten optekenen, zijn zeker niet afwezig in de openbare dienst.
225. De geneesheren van de soldaten hebben het recht om een verzoekschrift in te dienen tot vrijstelling door
teruggave, daar de functies die zij uitoefenen in het algemeen belang zijn, en hun geen schade mogen berokkenen.
226. Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Een soldaat die thuis op verlof is, wordt niet geacht afwezig te zijn in dienst van de Staat.
227. Een persoon die zijn diensten verleent voor het innen van openbare belastingen die zijn uitgeboerd, is niet
afwezig in dienst van de Staat.
228. Paulus, Over de Lex Julia et Papia.
Degenen die uitgezonden worden om soldaten te geleiden, of terug te brengen, of belast zijn met de werving, zijn
afwezig in de openbare dienst.
229. Dit is ook het geval, wanneer personen worden gezonden om de keizer te feliciteren.
230. Zo ook de keizerlijke procureur, en niet alleen hij, aan wie de zaken van een provincie zijn toevertrouwd,
maar ook hij, die belast is met de afhandeling van bepaalde zaken, die daarop betrekking hebben, maar niet van
alle. Wanneer er dus verscheidene keizerlijke procureurs zijn, die met verschillende zaken zijn belast, worden zij
allen geacht afwezig te zijn in dienst van de Staat.
231. Ook de prefect van Egypte is afwezig in dienst van de Staat; en ook wie om enige andere reden de stad verlaat
voor een openbare boodschap.
232. De goddelijke Pius heeft dezelfde regel vastgesteld met betrekking tot het garnizoen van een stad.
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233. Men heeft gevraagd, of iemand die uitgezonden is om boosdoeners te onderdrukken, afwezig is in de
openbare dienst, en men heeft bepaald, dat hij dat is.
234. Dezelfde regel geldt, wanneer een burger zich onder bevel van een consulair officier bij een expeditie voegde
en in de strijd sneuvelde; aan zijn erfgenaam moet ontheffing worden verleend.
235. Iemand die voor de staat naar Rome is gereisd, wordt geacht in openbare dienst afwezig te zijn. Bovendien,
als hij zijn eigen land zou verlaten voor zaken voor de regering, zelfs als hij het recht heeft om door de stad te
reizen, is hij afwezig in dienst van de Staat.
236. Op dezelfde wijze wordt een man, die zich in een bepaalde provincie bevindt, wanneer hij zijn huis heeft
verlaten, of in zijn eigen provincie blijft om openbare zaken te doen, zodra hij zijn plichten begint te vervullen,
behandeld als een partij die afwezig is.
237. Een man die naar het kamp gaat, zowel als bij zijn terugkeer, is afwezig in dienst van de Staat; zoals iemand
die op het punt staat als soldaat dienst te doen, naar het kamp moet gaan en er ook van terugkeren. Vivianus zegt,
dat Proculus van mening was, dat een soldaat die met verlof is, afwezig is in de dienst van de Staat, terwijl hij naar
huis komt en terugkeert naar het leger, maar wanneer hij thuis is, is hij niet afwezig.
238. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Wij verstaan alleen diegenen als afwezig voor publieke zaken, die niet voor hun eigen gemak, maar uit noodzaak
afwezig zijn.
239. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Zij die als assessor in hun eigen provincie dienen na de tijd die is voorgeschreven door de Keizerlijke Constituties,
worden niet geacht afwezig te zijn voor publieke zaken.
240. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
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Ik ben van mening dat hij afwezig is in dienst van de Staat aan wie de Keizer, als een bijzondere gunst, heeft
toegestaan om op te treden als assessor in zijn eigen provincie; maar als hij dit niet doet met zijn toestemming,
moeten we stellen dat hij, door dit te doen, schuldig is aan een overtreding, en geen recht heeft op de voorrechten
van hen die afwezig zijn in dienst van de Staat.
241. Een partij wordt geacht afwezig te zijn in dienst van de Staat, zolang hij een ambt vervult, maar zodra zijn
ambtstermijn is geëindigd, houdt hij op afwezig te zijn voor openbare zaken. Wij berekenen echter de tijd die hem
voor zijn terugkeer wordt toegestaan, te rekenen vanaf de datum waarop hij ophield afwezig te zijn in openbare
dienst, dat wil zeggen zoveel als hij nodig heeft om naar de stad terug te keren, en het zal redelijk zijn hem de tijd
te gunnen die de wet aan andere terugkerende ambtenaren toestaat. Indien hij zich dus om een of andere reden
afwendt, zal hem de aldus verbruikte tijd ongetwijfeld niet worden toegekend, maar zal deze worden berekend op
grond van de termijn waarbinnen hij had kunnen terugkeren; en wanneer deze termijn is verstreken, moet worden
gezegd dat hij heeft opgehouden afwezig te zijn in dienst van de Staat. Het is duidelijk dat, indien hij door ziekte
verhinderd is zijn reis voort te zetten, humane overwegingen de overhand moeten hebben, zoals dat ook
gebruikelijk is in geval van slecht weer, navigatiemoeilijkheden en andere dingen die toevallig gebeuren.
242. Paulus, Zinnen, Boek I.
Hij die op het punt staat voor een openbare zaak afwezig te zijn, en een gemachtigde heeft achtergelaten door wie
hij zich kan laten verdedigen, en om volledige teruggave verzoekt, zal niet worden gehoord.
243. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Wanneer het in de macht van een soldaat ligt om strafvervolging in te stellen gedurende de tijd dat hij zijn diensten
aan de Staat wijdde, wordt hem zijn recht daartoe niet ontnomen.
244. Wanneer iemand op een eiland wordt vastgehouden in overeenstemming met de straf die hem is opgelegd op
grond waarvan hij teruggave heeft verkregen, en bewezen wordt dat een deel van het eigendom waarvan hij niet
was beroofd, door iemand anders is toegeëigend, moet het aan hem worden teruggegeven.
245. Julianus, Digest, Boek XXXV.
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Wanneer iemand een legaat heeft nagelaten aan Titius, op voorwaarde dat eerstgenoemde zich op het moment van
overlijden van de erflater in Italië bevindt, of hij laat het jaarlijks opeisbaar zolang hij in Italië verblijft; en de
legataris verkrijgt genoegdoening op grond van het feit dat hij van het legaat was uitgesloten omdat hij afwezig
was voor openbare zaken, wordt hij gedwongen om elk vertrouwen waarmee hij was belast, uit te voeren.
Marcellus vraagt in een noot of iemand eraan kan twijfelen dat, wanneer aan een soldaat een nalatenschap wordt
teruggegeven die hij had verloren omdat hij afwezig was in dienst van de Staat, het recht op legaten en trusts niet
zal worden aangetast?
246. Alfenus, Digest, Boek V.
Van hem kan niet juist gezegd worden dat hij afwezig was in dienst van de Staat, die zich bij een ambassade heeft
aangesloten vanwege zijn eigen privé-aangelegenheden.
247. Africanus, Vragen, Boek VII.
Wanneer iemand ieder jaar een bepaalde som afspreekt, zolang hij, of degene die de belofte doet, in Italië zal
blijven, en de een of de ander is toevallig afwezig in dienst van de staat, dan is het de plicht van de Praetor om een
billijke vordering toe te kennen. Wij zijn van mening, dat dezelfde regel geldt, wanneer het beding in de volgende
bewoordingen is gesteld: "Als een zekere man de komende vijf jaar in Rome zal zijn"; of "Als hij niet in Rome zal
zijn, stemt u er dan mee in om honderd aurei te betalen?"
248. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Hij die afwezig is in dienst van de staat en op enigerlei wijze wordt benadeeld, krijgt geen restitutie als hij de
schade heeft geleden onder omstandigheden waarin hij schade zou hebben geleden, zelfs als hij niet afwezig was
geweest voor publieke zaken.
249. Scaevola, Regels, Boek I.
Alle soldaten die hun standaarden niet zonder gevaar voor zichzelf kunnen verlaten, worden geacht afwezig te zijn
in dienst van de Staat.
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250. Marcianus, Regels, Boek II.
Een persoon die afwezig is in dienst van de staat heeft recht op restitutie tegen iemand die ook afwezig is voor
publieke zaken, als hij gegronde redenen heeft om te klagen omdat hij enig verlies heeft geleden.

Tit. 7. Betreffende vervreemdingen gedaan met het doel de voorwaarden van een proces te
veranderen
251. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
De Proconsul neemt alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat iemands rechtspositie verslechtert door
toedoen van een ander; en omdat hij begrijpt dat het resultaat van een proces ons soms veel meer leed berokkent
als we een andere tegenstander hebben dan we bij het begin hadden, heeft hij hiertegen voorzien door te verklaren:
"Indien iemand, door overdracht van het eigendom in kwestie, een ander als tegenpartij in zijn plaats stelt, en hij
dit opzettelijk met bedrieglijk opzet heeft gedaan, zal hij aansprakelijk zijn voor een actie in factum in de mate van
het belang dat de andere partij had bij het niet hebben van een andere tegenpartij."
252. Indien dus een procespartij een man uit een andere provincie, of iemand die machtiger is, tegenover ons als
wederpartij stelt, zal hij aansprakelijk worden gesteld;
253. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Of iemand die de tegenpartij waarschijnlijk zal ergeren.
254. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
De reden hiervoor is dat als ik een proces aanspan tegen iemand die tot een andere provincie behoort, ik
gedwongen ben dit in zijn eigen provincie te doen, en we kunnen niets op voet van gelijkheid doen waar de andere
partij machtiger is.
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255. Bovendien, als de man die wij aanklagen een slaaf manumitteert die in het geding wordt opgeëist, wordt onze
toestand minder gunstig, want de Praetors zijn voor vrijheid.
256. Bovendien, als u een of ander bouwwerk hebt opgericht op een stuk land, waarvoor u aansprakelijk kunt
worden gesteld voor een interdict Quod vi aut clam; of, in een rechtszaak die is toegewezen tegen een persoon die
regenwater afleidt van zijn natuurlijke loop, vervreemdt u genoemd stuk eigendom, dan wordt onze toestand als
slechter ervaren; want als ik een proces tegen u aanspan, zult u gedwongen worden het bouwwerk op eigen kosten
te verwijderen, maar nu ben ik gedwongen een proces aan te spannen tegen een andere partij dan degene die de
handeling heeft verricht, en zal ik gedwongen worden het bouwwerk op eigen kosten te verwijderen; om de reden
dat hij die in het bezit is van iets van deze aard dat door een ander is opgericht, in het kader van dit proces alleen
aansprakelijk is voor zover hij toestaat dat het bouwwerk wordt verwijderd.
257. Als ik u een nieuw bouwwerk aankondig, en u vervolgens het land vervreemdt, en de koper het werk afmaakt,
dan bent u volgens de rechtbank aansprakelijk voor deze vordering, om de reden dat ik u niet kan aanklagen op
grond van een aankondiging van een nieuw bouwwerk, omdat u niets hebt gebouwd; noch kan ik dat doen tegen
degene aan wie u het eigendom hebt overgedragen, omdat hij niet op de hoogte is gesteld.
258. Uit dit alles blijkt duidelijk dat, aangezien de Proconsul volledige restitutie belooft, de eiser in deze vordering
bij beschikking van de rechtbank schadevergoeding kan verkrijgen in de mate van zijn belang bij het niet hebben
van een andere tegenpartij; zoals bijvoorbeeld indien hij enige kosten had gemaakt of enig ander ongemak had
ondervonden door de vervanging van een andere tegenpartij.
259. Wat zou er dan gebeuren, als degene tegen wie een praetoriaanse vordering kan worden ingesteld, bereid is
die te verdedigen, alsof hij nog steeds in het bezit van het eigendom was? In dit geval is het zeer juist geoordeeld,
dat de op dit Edict gebaseerde rechtsvordering hem zal worden geweigerd.
260. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Hetzelfde Edict is ook van toepassing wanneer het eigendom door usucaptie is verkregen door de partij aan wie het
was overgedragen, zodat geen proces kon worden aangespannen om het van hem terug te krijgen.
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261. Het kan ook voorkomen, dat het bezit zonder kwade trouw is opgezegd, maar dat dit geschiedde met het doel
de voorwaarden van het proces te wijzigen, en er zijn talrijke andere gevallen van dien aard. Anderzijds kan een
partij op bedrieglijke wijze afstand doen van het bezit, en hij kan niet gehandeld hebben met het doel de
voorwaarden van het proces te veranderen; en dan zal hij niet aansprakelijk zijn volgens de bepalingen van dit
Edict, want hij vervreemdt geen eigendom, die slechts afstand doet van het bezit. De Praetor keurt echter niet de
daad af van een partij, die er zo naar streefde het eigendom af te staan, om te voorkomen, dat hij uit hoofde
daarvan voortdurend in een rechtsgeding verwikkeld zou zijn; en dit is in feite een zeer bescheiden bepaling van
iemand, die rechtsgedingen verafschuwt, en hem valt niets te verwijten; maar de Praetor houdt zich alleen bezig
met een partij, die, terwijl hij het eigendom wenst te behouden, zijn aandeel in de zaak aan een ander overdraagt,
zodat deze laatste, in plaats van hijzelf, zijn tegenpartij moeilijkheden bezorgt.
262. Pedius verklaart in het Negende Boek, dat dit Edict niet alleen betrekking heeft op een eigendomsoverdracht,
maar ook op een bezitsoverdracht; anders zegt hij, dat wanneer de eiser een zakelijk geding aanspant, en de
gedaagde afstand doet van het bezit, hij niet aansprakelijk zal zijn.
263. Wanneer echter iemand door ziekte, ouderdom of noodzakelijke zaken zijn vorderingsrecht aan een ander
overdraagt, is dit geen geval, waarin hij krachtens dit Edict aansprakelijk is, daar in het Edict van bedrog melding
wordt gemaakt; want anders zou het verboden zijn door middel van gemachtigden te procederen, daar de eigendom
in het algemeen aan hen wordt overgedragen, wanneer daartoe een behoorlijke aanleiding bestaat.
264. Dit Edict heeft ook betrekking op onroerende erfdienstbaarheden, wanneer de vervreemding daarvan
frauduleus geschiedt.
265. Als het eigendom hem niet toebehoorde, of als de vervreemde slaaf sterft buiten de schuld van degene die
hem vervreemdde, is de vordering niet ontvankelijk, tenzij de eiser enig bijkomend belang had.
266. Deze vordering is geen strafvordering, maar zij strekt tot terugverkrijging van eigendom bij beschikking van
het gerecht, om welke reden zij wordt toegekend aan een erfgenaam, en ook tegen een erfgenaam,
267. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Of iemand in soortgelijke omstandigheden;
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268. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII. Of na een jaar wordt het niet verleend.
269. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Omdat het betrekking heeft op het terugvorderen van eigendom, lijkt het nog steeds te worden verleend op grond
van een overtreding.
270. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Iemand is op grond van dit Edict aansprakelijk, ook al brengt hij het eigendom over, als hij de zaak, na
kennisgeving door de rechter, niet in de oorspronkelijke staat terugbrengt.
271. De Praetor zegt: "Of een vervreemding gedaan met het doel de voorwaarden van het proces te veranderen";
dat wil zeggen, de voorwaarden van een toekomstig proces en niet die van het huidige.
272. Onder "vervreemden" wordt ook verstaan het verkopen van het eigendom van een ander.
273. Maar wanneer iemand iets vervreemdt door een erfgenaam aan te wijzen, of door een legaat te doen, is het
Edict niet van toepassing.
274. Wanneer iemand iets vervreemdt, en het weer terugneemt, zal hij niet aansprakelijk zijn ingevolge dit Edict.
275. Wanneer een koper zijn verkoper dwingt het verkochte terug te nemen, wordt hij niet geacht het te hebben
vervreemd met het doel de voorwaarden van het proces te veranderen.
276. Paulus, Over het Edict van de Curule aediles, Boek I.
Om de reden dat wanneer een slaaf wordt teruggegeven, alles terugwerkende kracht heeft, en daarom wordt de
partij die het eigendom teruggeeft niet geacht het te hebben vervreemd, om de voorwaarden van het proces te
veranderen; tenzij hij de slaaf juist met dit doel teruggeeft, en hem anders niet zou hebben teruggegeven.

322

277. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Want als ik, in schuld, het eigendom lever waarvoor u mij wilde aanklagen, is dit Edict niet van toepassing.
278. Wanneer de voogd van een voogd, of de curator van een krankzinnige, goederen vervreemdt, zal een
praetoriaanse vordering ingesteld worden, omdat men niet kan veronderstellen dat ofwel de voogd, ofwel de
krankzinnige de bedoeling kan hebben om bedrog te plegen.
279. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Toen een soldaat een verzoek indiende om in eigen naam een proces aan te spannen ter verkrijging van een goed,
waarvan hij beweerde, dat het aan hem was geschonken, werd hem gezegd, dat, indien de schenking was geschied
met het doel de voorwaarden van het proces te veranderen, het proces door de vroegere eigenaar moest worden
aangespannen, opdat het zou kunnen blijken, dat deze het goed aan de soldaat had overgedragen, in plaats van een
proces.
280. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Wanneer iemand zijn aandeel in een goed vervreemdt om een proces in verdeling te ontlopen, is het hem door de
Lex Licinia verboden om zelf een proces in verdeling aan te spannen, bijvoorbeeld opdat een koper die machtiger
is het door een lager bod verkrijgt; en hij kan het op deze manier terugkrijgen. Hij echter, die zijn aandeel heeft
vervreemd, en later een vordering in verdeling wenst in te stellen, wordt niet gehoord; maar indien degene, die het
gekocht heeft, een vordering wenst in te stellen, wordt hem dit verboden krachtens die afdeling van het Edict,
waarin is bepaald, dat geen vervreemding mag geschieden met het doel de voorwaarden van een proces te
wijzigen.

Tit. 8. Betreffende zaken die ter arbitrage aan anderen zijn voorgelegd en degenen die deze
aannemen met het doel een uitspraak te doen
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281. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Arbitrage geschiedt op dezelfde wijze als een proces voor het gerecht, en is bedoeld om een einde te maken aan
geschillen.
282. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Het staat vast dat uit arbitrage geen exceptie kan voortkomen, maar een vordering wegens een opgelegde straf wel.
283. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Labeo zegt dat wanneer een vonnis is gegeven krachtens een arbitrage, waarbij een partij wordt vrijgesteld van een
voogdijvordering door een minderjarige onder de vijfentwintig jaar, dit vonnis niet door de Praetor moet worden
bevestigd; evenmin zal een vordering tot invordering van de straf op grond daarvan worden toegestaan.
284. Hoewel de Praetor niemand dwingt een arbitrage aan te gaan (omdat dit vrijwillig is en afhangt van de
uitoefening van de wil, en buiten zijn bevoegdheid valt), meent de Praetor niettemin, wanneer een partij eenmaal
de plichten van het ambt op zich heeft genomen, dat de zaak zijn zorg en aandacht vereist; niet zozeer omdat het
zijn doel is, dat rechtsgeschillen worden beëindigd, maar opdat personen niet teleurgesteld worden, die iemand
hebben uitgekozen om tussen hen te beslissen, die als een betrouwbaar man werd beschouwd. Want stel dat, nadat
de zaak een of meer malen is onderzocht, en de particuliere belangen van beide partijen openbaar zijn gemaakt, en
de geheimen van de zaak zijn onthuld, de arbiter zou weigeren een uitspraak te doen; hetzij om partijdigheid te
tonen, hetzij omdat hij door omkoping was gecorrumpeerd, of om een andere reden; zou iemand dan kunnen
ontkennen dat het niet volkomen terecht is dat de Praetor tussenbeide komt om de arbiter te dwingen de plichten te
vervullen van het ambt dat hij heeft aanvaard?
285. De Praetor zegt: "Een partij die een arbitrage aangaat waarbij men zich onder een geldelijke straf aan zijn
uitspraak onderwerpt."
286. Laten wij eerst de persoonlijkheid van de scheidslieden beschouwen. De Praetor kan een arbiter, ongeacht
zijn rang, dwingen de plichten te vervullen van het ambt dat hij op zich heeft genomen, ook al is hij van consulaire
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rang, tenzij hij een of andere magistrale functie bekleedt, of met een ander gezag is bekleed; zoals bijvoorbeeld dat
van Consul, of Praetor, aangezien hij dan geen rechtsmacht heeft;
287. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Want magistraten kunnen niet onderworpen worden aan dwang wanneer zij een hogere of gelijke autoriteit
bezitten; noch maakt het enig verschil of zij het ambt van arbiter aanvaard hebben tijdens de duur van hun
magistratuur, of daarvoor. Inferieure ambtenaren kunnen echter wel aan dwang worden onderworpen.
288. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Ook de zoon van een familie kan tot handelen worden gedwongen.
289. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Bovendien kan de zoon van een familie ook tot scheidsrechter worden benoemd in een zaak waarin zijn vader
belanghebbende is; en menigeen is van mening dat hij ook rechter kan zijn.
290. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Pedius zegt in het Negende Boek, en Pomponius in het Drieëndertigste Boek, dat het van weinig belang is of een
partij die tot scheidsrechter is benoemd vrijgeboren is, of een vrijgelatene van goede reputatie, of met schande is
gebrandmerkt. Labeo zegt dat een slaaf niet als scheidsrechter kan optreden, en deze mening is juist.
291. Julianus stelt daarom dat wanneer een vraag tot arbitrage wordt voorgelegd aan Titius en een slaaf, Titius niet
gedwongen kan worden een uitspraak te doen, omdat hij de arbitrage met een ander is aangegaan; hoewel hij stelt
dat er geen arbitrage door een slaaf is. Wat zou dan het gevolg zijn als Titius een vonnis zou wijzen? In dat geval
zou de straf niet verschuldigd zijn, omdat hij de uitspraak niet deed in overeenstemming met de voorwaarden
waaronder hij het ambt aanvaardde.
292. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
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Maar waar de voorwaarden van de arbitrage waren, "dat de uitspraak van één der partijen alleen geldig zou zijn",
dan kan tegen Titius geweld worden uitgeoefend.
293. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Maar als een slaaf tot scheidsrechter was benoemd en een vonnis velt nadat hij vrij is geworden, ben ik van mening
dat als hij dit doet nadat hij zijn vrijheid heeft verkregen, en de partijen daarmee instemmen, dat zijn daad dan
geldig zal zijn.
294. Noch een onderwijzer, noch een krankzinnige, noch iemand die doof of stom is, kan tot scheidsrechter
worden benoemd, zoals Pomponius in het Drieëndertigste Boek beweert.
295. Wanneer een partij rechter is, is het hem door de Lex Julia verboden, in dezelfde zaak waarin hij als rechter
moet beslissen, als scheidsrechter op te treden, of zichzelf aan te wijzen; en als hij een uitspraak doet, zal een
proces wegens de straf niet worden toegestaan.
296. Er zijn anderen, die niet kunnen worden gedwongen een uitspraak te doen; bijvoorbeeld, wanneer de corruptie
of de onkreukbaarheid van de arbiter duidelijk is.
297. Julianus zegt, dat als de justitiabelen de arbiter belasteren, de Praetor hem geenszins mag ontslaan, maar
alleen als daarvoor een goede reden wordt aangetoond. Dezelfde rechtsgeleerde zegt, dat als de partijen het gezag
van de arbiter met minachting behandelen, en zich tot het gerecht wenden,
298. Paulus, Over het Edict, Boek XIII. Of aan een andere arbiter;
299. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
En als daarna de procesvoerders naar de oorspronkelijke arbiter terugkeren, mag de Praetor hem niet dwingen te
beslissen tussen hen die hem beledigend hebben bejegend, en hem hebben afgewezen om zich tot een ander te
wenden.
300. Een arbiter kan niet gedwongen worden een uitspraak te doen, tenzij de arbitrage was overeengekomen.
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301. Waar de Praetor zegt: "Op straffe van een geldboete", moeten wij begrijpen, dat niet aan beide zijden een
geldsom moet worden betaald, maar dat er ook andere goederen bij wijze van straf kunnen worden beloofd,
wanneer een der partijen zich niet aan de uitspraak houdt; en dit was de mening van Pomponius. Wat nu, als
goederen bij de arbiter zijn gedeponeerd onder de voorwaarde dat hij ze moet afgeven aan de partij die de zaak
gewonnen heeft, of ze moet afgeven als een van de partijen zich niet aan de uitspraak houdt; zal hij dan
gedwongen zijn om een uitspraak te doen? Ik denk het wel. Het geval zou hetzelfde zijn wanneer een bepaald
bedrag voor dit doel in zijn handen wordt gelaten. Indien dus de ene partij in het beding beloofd heeft goederen te
leveren, en de andere geld te betalen, is de onderwerping aan de arbitrage volledig, en kan de arbiter gedwongen
worden een uitspraak te doen.
302. Soms, zoals Pomponius opmerkt, kan onderwerping aan arbitrage op de juiste wijze geschieden door een
eenvoudige overeenkomst; zoals bijvoorbeeld wanneer beide partijen schuldenaars zijn, en overeenkomen dat
indien een van hen de uitspraak van de arbiter niet nakomt, hij niet het recht zal hebben om te innen wat hem
verschuldigd is.
303. Bovendien verklaart Julianus, dat een arbiter niet gedwongen kan worden een uitspraak te doen, wanneer de
ene partij een belofte doet en de andere niet.
304. Hij is dezelfde mening toegedaan wanneer de boete onder een voorwaarde was overeengekomen; zoals
bijvoorbeeld: "Als een zeker schip uit Azië zou terugkeren zoveel duizend", want de arbiter kan niet gedwongen
worden een uitspraak te doen zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, opdat deze niet nietig zou zijn wegens het
niet voldoen aan de voorwaarde; en Pomponius zegt ook hetzelfde in het Drieëndertigste Boek over het Edict.
305. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
In dit geval zal misschien de enige reden om zich tot de Praetor te wenden zijn, wanneer de tijd die voor de
hoorzitting is vastgesteld kan worden verlengd, want dan kan het gebeuren.
306. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
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Pomponius zegt, dat als een der partijen van de overeengekomen straf wordt ontslagen, de arbiter niet gedwongen
moet worden een uitspraak te doen.
307. Hij zegt ook dat als alleen mijn eisen aan arbitrage worden onderworpen, en ik heb bedongen dat u een boete
moet betalen, men moet overwegen of dit al dan niet een verwijzing naar arbitrage is. Ik zie echter niet, waarin hij
enige moeilijkheid vindt; want als de afspraak van de partijen slechts betrekking heeft op de eisen van één van hen,
is er geen reden in zijn verklaring, omdat het geoorloofd is dat één ding wordt gearbitreerd; maar als hij bedoelt dat
de afspraak slechts aan één kant is gemaakt, is wat hij zegt redelijk. Indien echter de partij die het beding heeft
gemaakt, ook degene is die de rechtsvordering instelt, kan men zeggen dat de onderwerping aan arbitrage
vollediger is, omdat de gedaagde partij wordt beschermd, bijvoorbeeld door een uitzondering op grond van een
overeenkomst, en indien hij zich niet voegt naar het vonnis, kan hij die de rechtsvordering instelt, een beroep doen
op het beding. Ik geloof echter niet, dat deze opvatting juist is; want het is niet voldoende, dat de partij een
exceptie heeft, daar de arbiter gedwongen kan zijn, een uitspraak te doen.
308. Iemand wordt geacht het ambt van arbiter te hebben aanvaard (zoals Pedius in het Negende Boek zegt),
wanneer hij de plichten van een rechter op zich neemt, en belooft de geschillen van de partijen door zijn uitspraak
te beslechten. Maar als, zoals hij zegt, de arbiter slechts zover moet gaan dat hij vaststelt of de partijen zullen
toestaan dat hun geschil door zijn advies of autoriteit wordt beslecht, dan wordt hij niet geacht het ambt van arbiter
te hebben aanvaard.
309. Een benoemde arbiter is niet verplicht vonnis te wijzen op de dagen waarop de rechter niet verplicht is vonnis
te wijzen, tenzij de door de arbitrage bepaalde termijn op het punt staat te verstrijken, en niet kan worden verlengd.
310. Als de Praetor er dus bij de arbiter op aandringt, uitspraak te doen, is het volkomen billijk, dat hem daartoe
tijd wordt gegund, als hij zweert, dat de zaak hem nog niet voldoende duidelijk is.
311. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XI.
Als de zaak aan arbitrage wordt onderworpen zonder dat er een dag voor de zitting wordt vastgesteld, is het
absoluut noodzakelijk dat de arbiter er een vaststelt, uiteraard met instemming van de partijen, en dat de zaak dan
wordt beslist; want als hij dit nalaat, kan hij worden gedwongen om op elk moment uitspraak te doen.
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312. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
312. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII. Ook al moet de Praetor in het Edict onvoorwaardelijk verklaren dat hij
de arbiter zal dwingen een uitspraak te doen; toch moet hij soms aandacht schenken aan diens redenen, en diens
verontschuldigingen aanvaarden, als er een goede reden wordt aangetoond; zoals bijvoorbeeld wanneer hij door de
litiganten wordt belasterd; of wanneer er dodelijke vijandigheid ontstaat tussen hem en hen of een van hen; of
wanneer ouderdom of ziekte, waardoor hij nadien is overvallen, hem van de vervulling van zijn plicht ontheffen;
of wanneer hij met zijn eigen zaken bezig is, of wanneer er een dringende noodzaak is om hem te doen reizen; of
wanneer een of ander openbaar ambt zijn aandacht vereist; en dit is de mening van Labeo.
313. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Of wanneer de arbiter aan enig ander ongemak wordt blootgesteld nadat hij het ambt heeft aanvaard. Maar in geval
van ziekte of andere voorvallen van deze aard, kan hij gedwongen worden de behandeling van de zaak uit te
stellen, wanneer daarvoor een goede reden wordt aangevoerd.
314. Een arbiter moet van zijn optreden worden verschoond, wanneer hij in een zaak voor zichzelf is verwikkeld,
hetzij in het openbaar, hetzij in de privésfeer; in ieder geval, wanneer de dag van de zitting niet kan worden
uitgesteld; maar als dat wel kan, waarom zou de Praetor hem dan niet tot uitstel kunnen dwingen, daar hij daartoe
het recht heeft, daar dit soms zonder enig ongemak voor de arbiter kan worden volbracht? Wanneer echter beide
partijen wensen, dat hij uitspraak doet, ook al is geen verbintenis tot uitstel aangegaan, dan kan hij toch niet
anders, indien hij zelf een vordering heeft, tenzij hij ermee instemt, dat de zaak opnieuw aan hem wordt
voorgelegd. Dit is natuurlijk afhankelijk van het feit, dat de termijn op het punt staat te verstrijken.
315. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Bovendien, wanneer een van de procespartijen zijn eigendom heeft overgedragen, stelt Julianus in het Vierde Boek
van de Digest dat de arbiter niet gedwongen kan worden een uitspraak te doen, omdat de partij waarnaar verwezen
wordt noch kan procederen noch kan worden gedagvaard.
316. Wanneer de litiganten lange tijd daarna naar de arbiter terugkeren, verklaart Labeo dat hij niet gedwongen is
een uitspraak te doen.
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317. Wanneer verschillende scheidsrechters het ambt hebben aanvaard, kan één hunner niet gedwongen worden
een uitspraak te doen, maar allen moeten het doen, of niemand.
318. Daarom vraagt Pomponius in het Drieëndertigste Boek, of, wanneer een arbitrage zodanig was
overeengekomen, dat wat Titius besliste Seius ook moest toewijzen; wie van de twee zou aan dwang onderworpen
zijn? Ik ben van mening dat een dergelijke arbitrage, waarbij de arbiter niet de volmaakte vrijheid heeft om zijn
beslissing te geven, niet geldig is.
319. Maar waar de voorwaarden van de arbitrage zijn dat de vraag zal worden beslist door ofwel Titius, ofwel
Seius, zegt Pomponius - en wij zijn het met hem eens - dat de arbitrage geldig is; maar de arbiter die gedwongen
moet worden om de uitspraak te doen, is degene die de procespartijen overeenkomen.
320. Wanneer de arbitrage naar twee personen wordt verwezen, op voorwaarde dat zij, indien zij het oneens zijn,
een derde mogen oproepen; ik denk dat een dergelijke verwijzing niet geldig is, want zij kunnen het oneens zijn
over de persoon die wordt aangezocht, maar als de voorwaarde is dat Sempronius als derde partij zal worden
toegevoegd, zal de arbitrage geldig zijn, omdat er geen onenigheid kan zijn in het oproepen van hem.
321. Laten wij een bijzonder geval beschouwen, namelijk: wanneer een vraag aan twee scheidsrechters wordt
voorgelegd, moet de Praetor hen dan dwingen een uitspraak te doen; want wegens de natuurlijke neiging van de
mensen om het oneens te zijn, zou de vraag bijna onoplosbaar kunnen zijn. Wanneer het aantal oneven is, wordt de
arbitrage om die reden gehandhaafd, niet omdat alle partijen het gemakkelijk eens kunnen worden, maar omdat er,
als zij het oneens zijn, een meerderheid is op wier beslissing men kan vertrouwen. Het is echter gebruikelijk, dat
het geschil aan twee personen wordt voorgelegd, en dat, indien zij het niet eens worden, de Praetor deze
scheidsrechters dwingt een derde persoon aan te wijzen, wiens autoriteit gehoorzaamd kan worden.
322. Celsus zegt in het tweede boek van de Digest, dat wanneer het geschil aan drie scheidsrechters wordt
voorgelegd, het voldoende is als twee van hen het eens zijn, mits de derde aanwezig is; maar als hij afwezig is, ook
al zijn de overige twee het eens, dan zal de uitspraak niet geldig zijn, omdat de arbitrage aan meer dan twee werd
voorgelegd, en de derde door zijn aanwezigheid hen ertoe had kunnen brengen zijn eigen mening te accepteren:
323. Pomponius, Epistels en verschillende passages, Boek XVII.
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Evenals wanneer drie rechters worden benoemd, en twee van hen een beslissing nemen bij overeenkomst, tijdens
de afwezigheid van de derde, deze ongeldig is; om de reden dat een vonnis alleen geldig is wanneer het bij
meerderheid wordt uitgesproken, wanneer het duidelijk is dat allen een beslissing hebben genomen.
324. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Labeo zegt dat het de Praetor niet uitmaakt wat voor uitspraak de arbiter doet, als hij maar aangeeft wat zijn
mening is. Daarom, als de zaak aan de arbiter werd voorgelegd om een bepaalde beslissing te nemen, zou dit geen
arbitrage zijn; noch zou hij gedwongen kunnen worden om een uitspraak te doen; zoals Julianus verklaart in het
Vierde Boek van de Digest.
325. Wij moeten aannemen dat een arbiter een beslissing neemt, wanneer hij dit doet met de bedoeling dat de
gehele zaak waarover een geschil bestaat zal worden geregeld. Maar waar het gaat om arbitrage met betrekking tot
verschillende zaken, zal hij, tenzij hij alle in geschil zijnde zaken heeft afgedaan, niet geacht worden een uitspraak
te hebben gedaan, en kan hij nog steeds door de Praetor tot handelen worden gedwongen.
326. Daarom moet men zich afvragen of een arbiter zijn beslissing kan veranderen; en de vraag is zelfs
opgeworpen, wanneer een arbiter beveelt goederen af te geven, en dit later verbiedt, of wat hij beveelde, dan wel
wat hij verbood, moet blijven staan. Sabinus meent dat hij zijn beslissing kan veranderen. Cassius steunt de
mening van zijn meester en zegt dat Sabinus geen beslissing in gedachten had die een einde maakte aan de
arbitrage, maar alleen een beslissing die genomen werd tijdens de voorbereiding van de zaak; bijvoorbeeld
wanneer hij de procespartijen opdroeg om op de kalends te verschijnen, en daarna op de ides; want hij had het
recht om de dag te veranderen. Indien hij dus een uitspraak deed tegen de verweerder, of in zijn voordeel, dan kon
hij, daar hij ophield arbiter te zijn, zijn uitspraak niet veranderen;
327. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Omdat een arbiter zijn beslissing niet kan wijzigen, zelfs als hij een fout heeft begaan bij het uitspreken ervan.
328. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
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Maar als een arbiter, die is aangesteld voor het beslechten van verschillende geschillen, die niets met elkaar te
maken hebben, een uitspraak doet met betrekking tot een van die geschillen, maar niet met betrekking tot de
andere, wat dan? Heeft hij opgehouden scheidsrechter te zijn? Wij moeten dus nagaan of hij het recht heeft een
beslissing die hij reeds met betrekking tot de eerste heeft gegeven, te wijzigen. Het maakt veel verschil, of hij al
dan niet over alle aan hem ter arbitrage voorgelegde zaken tegelijk moest beslissen, want indien hij over al deze
zaken moest beslissen, kon hij zijn beslissing wijzigen, daar hij nog geen beslissing had genomen; doch indien hij
over alle zaken afzonderlijk moest beslissen, waren er als het ware verschillende zaken waarover moest worden
beslist, en heeft hij, voor zover het die ene betwiste zaak betrof, opgehouden arbiter te zijn.
329. Wanneer een arbiter uitspreekt, dat Titius Seius niets schuldig schijnt te zijn, hoewel hij Seius niet verbiedt
een rechtsvordering in te stellen; toch schijnt hij, indien laatstgenoemde dit zou doen, zich tegen de uitspraak van
de arbiter te verzetten; en zowel Ofilius als Trebatius zijn het op dit punt eens.
330. Ik denk dat een arbiter geen speciaal tijdstip voor betaling kan aanwijzen, en Trebatius schijnt ook deze
mening toegedaan te zijn.
331. Pomponius zegt, dat wanneer een scheidsrechter een dubbelzinnig vonnis uitspreekt, het ongeldig is;
bijvoorbeeld: "U moet hem betalen wat u hem schuldig bent"; of: "U moet zich aan uw verdeling houden"; of: "U
moet als uw deel aanvaarden wat u aan uw schuldeisers hebt betaald".
332. Bovendien, wanneer een scheidsrechter verbiedt een rechtsvordering in te stellen voor een boete,
overeenkomstig de voorwaarden van de arbitrage, vind ik in het Drieëndertigste Boek van Pomponius dat dit nietig
is; en hij heeft gelijk, want de voorwaarden van de arbitrage hebben geen betrekking op het innen van de boete.
333. Papinianus zegt in het Derde Boek der Vragen, dat als de voor de arbitrage vastgestelde tijd verstreken is, de
procespartijen een nieuwe kunnen overeenkomen, met dezelfde arbiter, maar als deze weigert in de tweede
arbitrage op te treden, kan hij daartoe niet gedwongen worden; mits hij niet verantwoordelijk was voor de
vertraging in de vervulling van zijn taak; want als hij schuld had aan de vertraging, zou het volkomen juist zijn dat
hij door de Praetor gedwongen zou worden opnieuw als arbiter op te treden. Deze vraag kan alleen rijzen, wanneer
bij de eerste arbitrage geen regeling tot verlenging van den tijd is getroffen; maar indien zulk een regeling is
getroffen, en hij deze zelf heeft verlengd, blijft hij als arbiter optreden.
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334. De term "volledige arbitrage" wordt gebruikt wanneer een schikking is getroffen met betrekking tot de zaken
waarover een geschil bestaat, want zij heeft betrekking op alle geschillen; maar wanneer er een geschil is over
slechts één zaak, kan weliswaar een volledige arbitrage zijn overeengekomen, maar toch blijven de
vorderingsrechten in andere zaken onaangetast; want bij een arbitrage is slechts datgene betrokken waarover is
overeengekomen dat het zou worden bepaald. Het is echter veiliger, wanneer iemand slechts een bepaalde zaak
door arbitrage wil laten beslechten, dit uitdrukkelijk te vermelden bij het indienen van de zaak.
335. Wanneer een arbiter beveelt, dat een of andere oneerbare handeling moet worden verricht, zijn de
procespartijen niet verplicht daaraan te gehoorzamen.
336. Wanneer de partijen binnen de gestelde termijn voor de arbiter verschijnen en hij hun beveelt te verschijnen
na het verstrijken van die termijn, kan geen dwangsom worden gevorderd.
337. Wanneer een der partijen niet verschijnt, omdat hij verhinderd was door ziekte, of door afwezigheid bij
openbare aangelegenheden, of door de plichten van een of ander magistraal ambt, of om enige andere goede reden,
dan kan volgens Proculus en Atilicinus de boete worden ingevorderd; maar wanneer hij bereid was dezelfde arbiter
voor een nieuwe arbitrage aan te wijzen, zal een vordering tegen hem niet worden toegestaan, of hij kan zich door
een exceptie beschermen. Dit geldt echter alleen wanneer de arbiter bereid was de tweede arbitrage te aanvaarden;
want Julianus heeft in het Vierde Boek van de Digest zeer juist verklaard, dat men hem daartoe niet kon dwingen
als hij onwillig was, en in elk geval is de partij vrijgesteld van de boete.
338. Wanneer bijvoorbeeld de arbiter de partijen beveelt in een provincie voor hem te verschijnen, terwijl was
overeengekomen dat de verwijzing in Rome zou plaatsvinden, rijst de vraag of hij straffeloos ongehoorzaam kan
zijn. De mening van Julianus in het Vierde Boek is de betere, namelijk dat de plaats die in de overeenkomst is
opgenomen om de zaak in geschil voor te leggen, de bedoelde plaats is; en daarom dat hij ongestraft
ongehoorzaam kan zijn als hij de partijen beveelt elders te verschijnen. Welke weg moet dan worden gevolgd,
wanneer niet blijkt, welke plaats is overeengekomen? De beste mening is, dat die plaats was bedoeld waar de
overeenkomst tot arbitrage werd gesloten. Maar wat moet er gebeuren als de arbiter hen beveelt te verschijnen in
een aan de Stad grenzende plaats? Pegasus meent, dat het bevel geldig zou zijn; maar ik meen, dat dit alleen waar
is, wanneer de arbiter een man van zodanige autoriteit is, dat hij zijn ambt in teruggetrokken plaatsen kan
uitoefenen, en de justitiabelen zich gemakkelijk naar de aangewezen plaats kunnen begeven.
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339. Maar als de arbiter de partijen beveelt zich naar een onbetamelijke plaats te begeven, bijvoorbeeld naar een
taveerne of een bordeel, zoals Vivianus zegt, dan kan hij ongetwijfeld straffeloos worden genegeerd; en deze
mening onderschrijft ook Celsus in het Tweede Boek van de Digest. In dit verband werpt hij zeer terecht de vraag
op of, als de plaats van het geschil van dien aard is dat de ene partij er niet eervol heen kan gaan en de andere wel,
en hij die kon gaan zonder zijn zelfrespect te verliezen dit niet deed en de andere ondanks zijn schande ging, de
straf die bij de arbitrage was overeengekomen dan kan worden geïnd omdat de daad niet werd volbracht? Hij
meent zeer terecht, dat zij niet kan worden ingevorderd, want het zou absurd zijn, dat de beschikking voor de ene
partij geldig zou zijn, en voor de andere nietig.
340. Overwogen moet worden binnen welke termijn een vordering op het beding moet worden ingesteld, als de
partij zich niet voegt naar de uitspraak van de arbiter. Celsus zegt in het tweede boek van de Digest dat, als er geen
bepaalde tijd is gesteld, er een redelijke tijd wordt bedoeld, en dat, als die is verstreken, onmiddellijk een
rechtszaak kan worden aangespannen voor de boete; niettemin zegt hij dat, als de partij de uitspraak nakomt
voordat de zaak in het geding is gekomen, de rechtszaak op grond van het beding geen doorgang kan vinden:
341. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Tenzij de eiser enig belang had bij de onmiddellijke betaling van het geld.
342. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.
Celsus zegt dat als de arbiter de betaling beveelt voor de kalends van september, en dit niet mocht gebeuren, ook al
werd het daarna aangeboden, toch, omdat de boete van de arbitrage eenmaal opeisbaar is geworden, het recht van
vordering niet tenietgaat, omdat het waar is dat het geld niet voor de kalends werd betaald. Wanneer de partij
echter de betaling heeft aanvaard toen deze werd aangeboden, kan zij de boete niet vorderen, maar zal zij worden
uitgesloten door een exceptie van bedrog. Het geval ligt anders wanneer hij alleen tot betaling is aangemaand.
343. Celsus zegt ook, dat als u mij beveelt u te betalen en u bent door ziekte of om een andere goede reden
verhinderd het geld in ontvangst te nemen, dat Proculus van mening is dat de boete niet kan worden gevorderd,
ook al betaal ik u pas na de kalends, hoewel u misschien bereid bent het in ontvangst te nemen. Hij meent ook,
zeer terecht, dat er twee beschikkingen van de arbiter in aanmerking moeten worden genomen, de ene om een som
geld te betalen, en de andere om het vóór de kalends te betalen; daarom, hoewel de boete niet van u kan worden
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gevorderd omdat u het geld niet vóór de kalends hebt betaald, omdat u geen schuld treft, zult u toch aansprakelijk
zijn voor het deel dat u niet hebt betaald.
344. Hij zegt ook dat de woorden "Voldoe aan het vonnis", niets anders betekenen dan dat de partij alles moet
doen wat in zijn macht ligt om de beslissing van de arbiter te gehoorzamen.
345. Celsus zegt ook, dat als een arbiter mij beveelt u op een bepaalde dag een som geld te betalen, en u weigert
die in ontvangst te nemen, het verweer kan worden gevoerd, dat de boete volgens de wet niet inbaar is:
346. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Maar als hij daarna bereid zou zijn het te ontvangen, kan ik niet straffeloos weigeren het te betalen, omdat ik het
eerder niet betaald heb.
347. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Labeo verklaart dat wanneer in de arbitrage-aanvraag was bepaald dat de arbiter op dezelfde dag uitspraak moest
doen over alle zaken die bij de zaak betrokken waren, en de bevoegdheid had om de tijd te verlengen, en hij de tijd
verlengde nadat bepaalde zaken waren beslist en andere niet; de verlenging is geldig, maar zijn uitspraak kan
straffeloos worden genegeerd. Pomponius keurt de mening van Labeo goed, die mij ook juist lijkt, omdat de arbiter
bij het wijzen van zijn vonnis zijn plicht niet vervuld heeft.
348. Deze clausule ook: "Hij kan de termijn van de arbitrage verlengen", geeft de arbiter niet het recht iets anders
te doen dan de termijn te verlengen, en daarom kan hij de voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst niet
verminderen of veranderen; daarom is hij altijd verplicht ook over de andere zaken te beslissen, en moet hij ten
aanzien van alles een vonnis wijzen.
349. Wanneer in de eerste overeenkomst tot arbitrage de borg is gesteld, moet deze volgens Labeo ook in de
tweede overeenkomst worden aangeboden. Pomponius betwijfelt echter of dezelfde, of andere solvabele borg moet
worden gesteld; want hij zegt wat het gevolg zou zijn als dezelfde zouden weigeren als borg op te treden. Ik denk
echter, dat als zij zouden weigeren als borg op te treden, dan zouden anderen, even goed als zij, moeten worden
gegeven:
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350. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Zodat het niet in de macht ligt van de borgen, die weigeren zich opnieuw te binden, om de straf te laten uitvoeren.
Dezelfde regel geldt als zij zouden overlijden.
351. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
De arbiter kan de tijd verlengen, of hij nu zelf aanwezig is, of dat hij dat doet door een bode, of door een brief.
352. Wanneer de erfgenaam of andere belanghebbenden bij de arbitrage niet worden genoemd, is de arbitrage
geëindigd door de dood. Wij aanvaarden niet de mening van Labeo, die meende, dat indien de arbiter een som
gelds beveelt te betalen, en de partij sterft vóór de betaling daarvan, de boete kan worden gevorderd, zelfs al was
de erfgenaam bereid die te betalen.
353. De uitspraak van de arbiter, die hij doet met betrekking tot de zaak waarover een geschil bestaat, moet worden
nageleefd, of zij nu rechtvaardig of onrechtvaardig is; want de partij die de arbitrage aanvaardde, had alleen
zichzelf iets te verwijten, zoals in een Rescript van de Goddelijke Pius als volgt werd verklaard: "De partij moet
zich met eenparigheid van stemmen bij de uitspraak neerleggen, ook al is deze in het geheel niet gegrond."
354. Wanneer er meerdere scheidsrechters zijn en zij verschillende vonnissen hebben gewezen, zal een partij niet
verplicht zijn zich bij die vonnissen neer te leggen, maar als de meerderheid het met hen eens is, moet hun vonnis
standhouden; anders kan de straf worden gevorderd. Vandaar de vraag die Julianus opwerpt: als van drie
scheidsrechters de ene een uitspraak doet voor vijftien aurei, de andere voor tien, en weer een ander voor vijf,
wiens beslissing moet dan standhouden? Julianus zegt dat vijf betaald moet worden, omdat zij het allen over dat
bedrag eens waren.
355. Wanneer een van de procespartijen niet verschijnt, omdat hij alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om te
voorkomen dat de zaak werd geregeld, kan de boete worden gevorderd. Aldus zal een uitspraak, gedaan, terwijl
alle procespartijen niet aanwezig waren, niet geldig zijn, tenzij in de overeenkomst om de zaak aan arbiters voor te
leggen uitdrukkelijk was bepaald, dat, of een van hen of beiden afwezig waren, de uitspraak kon worden gedaan,
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maar hij, die in gebreke was, is de boete verschuldigd, omdat hij er verantwoordelijk voor was, dat de arbitrage
niet plaatsvond.
356. Hij wordt geacht uitspraak te doen in tegenwoordigheid van partijen, wanneer hij dit doet ten overstaan van
hen, die met verstand zijn begiftigd; maar hij wordt ook geacht dit niet te hebben gedaan, wanneer hij uitspraak
doet in tegenwoordigheid van een partij, die krankzinnig is, of dement. Evenzo is een vonnis dat wordt
uitgesproken in tegenwoordigheid van een voogd, tenzij zijn voogd aanwezig is, niet wettig genomen. Julianus legt
dezelfde verklaring af met betrekking tot al deze zaken in het Vierde Boek van de Digest.
357. Nogmaals, wanneer een der partijen aanwezig is en de arbiter verhindert zijn uitspraak te doen, kan de boete
worden geïnd.
358. Wanneer in het arbitraal geding geen boete is genoemd, maar de partij eenvoudigweg heeft beloofd zich aan
het vonnis te houden, kan tegen hem een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld.
359. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Het maakt geen verschil of het bedrag dat als boete is overeengekomen zeker of onzeker is; zoals bijvoorbeeld
wanneer het was voor, "Zoveel als het eigendom waard was".
360. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer een proces wordt aangespannen tegen een persoon die de arbiter verboden heeft te worden vervolgd, is
dit in strijd met zijn uitspraak. Wat moet er dan gebeuren als zijn borg wordt aangeklaagd, kan de boete dan
worden geïnd? Ik denk van wel, en Sabinus is dezelfde mening toegedaan; want de zaak wordt praktisch tegen de
opdrachtgever aangespannen. Maar wanneer de afspraak was gemaakt met een borg, om de zaak aan arbitrage te
onderwerpen, en een proces wordt aangespannen tegen de opdrachtgever, kan de boete niet worden geïnd; tenzij
het in het belang van de borg was, dat het proces niet zou worden aangespannen.
361. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
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Wanneer iemand een zaak voor het gerecht brengt, die overeengekomen was aan arbitrage te onderwerpen, zeggen
sommige autoriteiten, dat de Praetor niet tussenbeide kan komen om de arbiter te dwingen een uitspraak te doen,
omdat nu geen boete zal worden opgelopen, net zo min als wanneer de arbitrage was afgewezen. Indien deze
opvatting echter wordt gevolgd, zal het resultaat zijn, dat wanneer een partij had ingestemd met arbitrage, en van
mening verandert, hij zich aan de verwijzing van de zaak zal kunnen onttrekken. Hij kan dus voor de sanctie
worden gedaagd, en de procedure kan in regelmatige vorm voor de rechter worden gebracht.
362. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer iets is gedaan in strijd met een beding, kan daarvoor alleen een rechtszaak worden aangespannen
wanneer de handeling is begaan zonder bedrog van degene die het beding heeft gemaakt; want een rechtszaak kan
alleen worden aangespannen op grond van het beding, dat niemand voordeel kan behalen door zijn eigen bedrog.
Maar indien aan de overeenkomst tot arbitrage is toegevoegd: "Indien er iets bedrieglijks in de zaak is geschied",
kan degene die bedrog heeft gepleegd, op grond van het beding worden aangesproken; en indien dus iemand een
scheidsrechter omkoopt, hetzij met geld, hetzij door onbehoorlijk aandringen, of de advocaat van de wederpartij
omkoopt, of iemand van hen aan wie hij zijn eigen zaak heeft toevertrouwd, kan hij worden aangesproken op
grond van het bedrogbeding, evenals wanneer hij door list het beste van zijn tegenstander krijgt. En in elk geval,
indien hij tijdens het proces op enigerlei wijze bedrieglijk handelt, kan een vordering op grond van het beding
worden ingesteld; indien zijn wederpartij dus een vordering op grond van bedrog wenst in te stellen, moet hij dat
niet doen, daar hij recht heeft op een vordering op grond van het beding. Wanneer echter een dergelijke clausule
niet in de overeenkomst tot arbitrage is opgenomen, kan een vordering uit hoofde van bedrog of exceptie worden
ingesteld. Deze onderwerping aan arbitrage is volledig, want zij vermeldt de bedinginging van bedrog.
363. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
In zaken die aan arbitrage worden onderworpen overwegen wij niet of de bedongen boete groter of kleiner is dan
het betrokken goed.
364. Een arbiter is niet verplicht een uitspraak te doen wanneer de straf is opgelopen.
365. Wanneer een vrouw een overeenkomst tot arbitrage sluit in naam van een derde, zal de procedure tot
invordering van geld niet Geldig zijn wegens haar optreden voor een ander.
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366. De conclusie van deze zaak is, dat de Praetor niet tussenbeide kan komen, hetzij wanneer er aanvankelijk
geen onderwerping tot arbitrage was, of, indien dit er was, het onzeker is of het er een is, waarvoor een straf kan
worden gevorderd, of de straf niet meer kan worden ingevorderd, omdat het recht tot arbitrage is vervallen, hetzij
door verloop van tijd, hetzij door overlijden, hetzij door vrijlating, hetzij door een rechterlijke uitspraak, hetzij
door een overeenkomst.
367. Wanneer de scheidsrechter met een sacerdotaal ambt is bekleed, laten wij overwegen, of hij tot een uitspraak
kan worden gedwongen; want lankmoedigheid moet niet alleen worden betoond aan de waardigheid van personen,
maar ook aan de majesteit van God, wiens dienaren zich uitsluitend met heilige zaken mogen bezighouden.
Wanneer hij echter het ambt later heeft aanvaard, moet hij onder deze omstandigheden met alle middelen uitspraak
doen.
368. Een arbiter mag niet gedwongen worden een uitspraak te doen, nadat de zaak in geschil is, of de slaaf, die het
onderwerp van de arbitrage was, dood is; tenzij, in het laatste geval, de partijen nog enig belang bij de procedure
hebben.
369. Julianus verklaarde op dubbelzinnige wijze dat als, door vergissing, een beroep werd gedaan op arbitrage met
betrekking tot een misdrijf dat schande inhield, of een zaak die strafrechtelijk vervolgd kon worden, zoals
bijvoorbeeld overspel, moord en andere misdaden van deze soort; de Praetor moest verbieden dat er een uitspraak
werd gedaan, en als die toch werd gedaan, moest weigeren om de uitvoering ervan toe te staan.
370. Wanneer een scheidsrechterlijke vraag wordt gesteld, waarbij de vrijheid in het geding is, kan de arbiter niet
door de wet gedwongen worden, een uitspraak te doen; want de gunst, die de vrijheid toekomt, vereist, dat in
zaken, die haar betreffen, door rechters van de hoogste rang beslist wordt. Dezelfde regel is van toepassing,
wanneer het gaat om de vrijheid van geboorte of om het verkrijgen van het vruchtgebruik, en wanneer wordt
verklaard, dat de vrijheid moet worden verleend uit hoofde van een trust. Hetzelfde geldt voor een vordering
wegens schending van de openbare orde.
371. Als een van de partijen bij een arbitrageverzoek een slaaf is, zegt Octavenus dat de arbiter niet gedwongen
mag worden een uitspraak te doen, en als hij dat toch doet, dat er geen uitzondering kan worden gemaakt voor de
straf in een actie De Peculio. Maar als de andere partij, die een vrije man is, een overeenkomst met hem sluit, laten
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we dan overwegen of een uitzondering moet worden toegestaan tegen de vrije man. De beste mening is, dat deze
niet moet worden toegestaan.
372. Bovendien, als iemand instemt met een arbitrage te Rome en, na te zijn vertrokken, daar terugkeert als lid van
een ambassade, is de arbiter niet verplicht een uitspraak te doen, net zo min als de partij verplicht zou zijn de zaak
te vervolgen als hij zich eerder in de zaak had gemengd; het doet er ook niet toe of hij in de eerste plaats al dan niet
aan een ambassade verbonden was. Maar als hij de zaak nu voorlegt aan een arbitragecommissie, kan de arbiter
mijns inziens worden gedwongen een uitspraak te doen, want als de partij zich vrijwillig had gevoegd in een
rechtsgeding, kon hij worden gedwongen om door te gaan. Sommige autoriteiten zijn echter onbeslist op dit punt,
maar niet terecht; zij zouden er in ieder geval niet aan twijfelen als de zaak waarin de partij ermee instemde zich in
een ambassade aan arbitrage te onderwerpen, een overeenkomst was die hij in die dienstbetrekking was aangegaan;
om de reden dat hij in een dergelijke zaak gedwongen zou kunnen worden om het proces voort te zetten. De vraag
in eerste instantie is de moeite van het overwegen waard, namelijk of de arbiter, indien hij vóór de instemming van
de gezant met de arbitrage, tot het doen van een uitspraak kon worden gedwongen, indien de gezant zelf daarom
verzocht. En dit zou, volgens de eerste vastgestelde regel, onrechtvaardig kunnen schijnen, omdat het onder de
controle van de partij zelf werd geplaatst. Dit zal echter onder dezelfde regel vallen als wanneer hij een
rechtsvordering zou willen instellen, waartoe hij het recht had. Een dergelijke arbitrage moet worden vergeleken
met een gewone rechtszaak; dus wanneer de partij wenst dat de arbiter een uitspraak doet, zal hij niet worden
gehoord, tenzij hij verweer voert.
373. Wanneer een persoon, die met iemand, die dood is, tot arbitrage was overeengekomen, de erfopvolging
betwist, zal, indien de arbiter vonnis wijst, de nalatenschap worden benadeeld; en daarom is het de arbiter in de
tussentijd verboden dit te doen.
374. De voor de arbitrage bepaalde tijd kan worden verlengd, niet bij overeenkomst der partijen, maar bij
beschikking van de arbiter, wanneer het noodzakelijk is haar te verlengen, opdat de aansprakelijkheid voor de
boete niet zal worden aangegaan.
375. Indien een scheidsman zich tracht te verbergen, moet de Praetor hem doen zoeken, en indien hij lange tijd niet
verschijnt, moet hem een boete worden opgelegd.
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376. Wanneer een overeenkomst is gesloten om een vraag aan verscheidene scheidsrechters voor te leggen, op
voorwaarde dat, indien een van hen een uitspraak doet, de partijen zich daaraan moeten houden; niettegenstaande
de andere scheidsrechters afwezig mogen zijn, kan een enkele scheidsrechter die aanwezig is, worden gedwongen
de uitspraak te doen. Maar wanneer de arbitrage is overeengekomen onder de voorwaarde, dat allen uitspraak
zullen doen, of dat zij met meerderheid van stemmen moet worden bekrachtigd, kan niet ieder van hen worden
gedwongen afzonderlijk uitspraak te doen, omdat in een dergelijk geval de uitspraak van één arbiter geen
aanleiding geeft tot strafvervolging.
377. Wanneer een arbiter om andere redenen klaarblijkelijk een vijand van een der partijen is, en ten overstaan van
getuigen werd verzocht geen uitspraak te doen, en hij desondanks aandrong, hoewel niemand hem daartoe dwong;
antwoordde keizer Antoninus, tot wie het verzoek was gericht, op de klacht van de partij, dat hij recht had op een
exceptie wegens kwaadwillige bedrog. Dezelfde keizer antwoordde, toen hem advies werd gevraagd door een
rechter voor wie een partij een strafproces had aangespannen, dat, hoewel er geen hoger beroep kon worden
ingesteld, het strafproces verjaard zou zijn door een exceptie op grond van kwaadwillige fraude; daarom is zo'n
exceptie een soort hoger beroep, omdat het de mogelijkheid biedt om de uitspraak van de arbiter te heroverwegen.
378. Bij de behandeling van de plichten van een arbiter moet men bedenken dat het gehele onderwerp afhangt van
de bepalingen van de overeenkomst tot arbitrage, aangezien de arbiter geen andere rechtmatige handeling kan
verrichten dan datgene wat bepaald is dat hij moet verrichten; en daarom kan hij niet beslissen wat hij wil, noch
met betrekking tot enige zaak die hij wil, maar alleen datgene wat in de overeenkomst tot arbitrage is vastgelegd,
en in overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomst.
379. Er is navraag gedaan naar het doen van een uitspraak, en er is gezegd dat geen enkele uitspraak geldig is,
hoewel er over bepaalde zaken verschil van mening bestaat. Ik denk namelijk dat de sanctie niet kan worden
gevorderd als de arbiter verklaart dat de partij in een dergelijke kwestie een nieuwe verwijzing moet beginnen voor
een rechter, of zichzelf, of een andere arbiter. Julianus is van mening dat hij straffeloos ongehoorzaam kan zijn, als
hij de partijen beveelt voor een andere arbiter te verschijnen; want als zij dat doen, komt er geen einde aan de zaak;
maar als hij als volgt beslist, namelijk dat land moet worden geleverd, of zekerheid moet worden gesteld, met
goedkeuring van Publius Maevius, dan moet de uitspraak worden gehoorzaamd. Ook Pedius neemt deze mening
in, om te voorkomen dat de arbitrage wordt voortgezet en soms wordt overgedragen aan andere arbiters, die de
partijen vijandig gezind zijn; en het is noodzakelijk, dat de arbiter zijn vonnis zodanig uitspreekt, dat er een einde
komt aan de controverse, want deze wordt niet beëindigd, wanneer de arbitrage ofwel wordt uitgesteld, ofwel
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wordt overgedragen aan een andere arbiter. Hij zegt ook dat het vonnis mede afhankelijk is van de aard van de
gestelde zekerheid en van de aard van de borgen; en dat dit niet kan worden gedelegeerd, tenzij is overeengekomen
dat de arbiter bepaalt door wiens arbitrage zekerheid moet worden gesteld.
380. Bovendien, indien de arbiter iemand gelast zich met hem te verbinden, en dit niet in de overeenkomst tot
arbitrage was opgenomen, wordt het niet als een arbitraal vonnis beschouwd; want het vonnis moet betrekking
hebben op hetgeen in de overeenkomst is bepaald, maar een dergelijke regeling is niet getroffen.
381. Wanneer twee opdrachtgevers met elkaar hebben afgesproken, dat hun gemachtigden de procedure voor de
arbiter zullen leiden, kan deze bevelen, dat de opdrachtgevers daarbij aanwezig zullen zijn.
382. Wanneer in de overeenkomst tot arbitrage een erfgenaam is aangewezen, kan de arbiter bevelen, dat ook de
erfgenaam aanwezig is.
383. Het behoort tot de taak van de arbiter te bepalen op welke wijze het vrije bezit moet worden geleverd. Kan hij
ook gelasten dat een borg wordt gesteld dat de principaal de handelingen van zijn gemachtigde zal bekrachtigen?
Sextus Pedius meent dat dit niet redelijk is, want als de principaal de handeling niet bekrachtigt, kan hij op het
beding worden aangesproken.
384. Een arbiter kan niets meer doen dan wat in de overeenkomst tot arbitrage is bepaald; en daarom moet worden
toegevoegd dat hij het recht heeft de in de overeenkomst bepaalde tijd te verlengen; anders kan zijn bevel
straffeloos worden genegeerd.
385. Papinianus, Vragen, Boek I.
Een arbiter die door een overeenkomst tot arbitrage is gekozen met dien verstande dat hij de tijd kan verlengen,
kan dat doen; maar als de partijen bezwaar maken, kan hij de procedure niet uitstellen.
386. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer er twee gezamenlijke schuldenaars of schuldeisers zijn, en een van hen legt een vraag voor aan de
arbitrage, en het vonnis verbiedt hem om te procederen, of om niet te worden gedagvaard, moet worden
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overwogen of er een boete zal worden opgelegd als de ene partij de andere dagvaardt, of wordt gedagvaard.
Dezelfde vraag doet zich voor, wanneer er twee bankiers zijn, die gezamenlijke schuldeisers zijn, en misschien
kunnen wij hen op de voet van borg stellen, indien zij vennoten zijn; anders kan geen rechtsvordering tegen u
worden ingesteld, noch kan ik een rechtsvordering instellen, noch kan een rechtsvordering in mijn naam worden
ingesteld, zelfs indien deze tegen u wordt ingesteld.
387. Ik ben van mening dat de arbitrage volledig ten einde is waar de boete eenmaal is opgelopen; noch kan zij
opnieuw worden opgelopen, tenzij de partijen uitdrukkelijk overeenkwamen dat de aansprakelijkheid daarvoor zou
worden opgelopen zo vaak als de gelegenheid zich voordeed.
388. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Wanneer een voogd een overeenkomst tot arbitrage sluit zonder de toestemming van zijn voogd, is de arbiter niet
verplicht een uitspraak te doen, omdat, als deze wordt gedaan, de voogd niet aansprakelijk is voor de boete, tenzij
hij een borg heeft gesteld van wie de boete kan worden geïnd door middel van een rechtsvordering; en dit was ook
de mening van Julianus.
389. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Wanneer een scheidsrechter onder dwang van de Praetor uitspraak doet op een feestdag, en er wordt een proces
aangespannen om de boete op grond van de arbitrage te innen, dan staat vast dat er geen uitzondering mogelijk is,
tenzij door een of andere wet de feestdag waarop de uitspraak is gedaan, is uitgezonderd.
390. Celsus, Digest, Boek II.
Ook al heeft de scheidsrechter de ene partij verboden de andere aan te klagen, en spant een erfgenaam desondanks
een rechtszaak aan, dan is hij toch aansprakelijk voor de boete; want men neemt een beroep op de scheidsrechter,
niet om een rechtszaak uit te stellen, maar om deze absoluut te beëindigen.
391. Modestinus, Regels, Boek VI.
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Wanneer de boete uit een arbitrage wordt gevorderd, zal hij die moeten betalen, die daarvoor aansprakelijk is; het
maakt ook geen verschil of het al dan niet in het belang van de tegenpartij was, dat de uitspraak van de arbiter
werd nageleefd.
392. Javolenus, Over Cassius, Boek XI.
Niet in alle gevallen waarin de beslissing van de arbiter niet wordt opgevolgd, is men aansprakelijk voor de boete
die uit de arbitrage voortvloeit, maar alleen in die gevallen die betrekking hebben op de betaling van geld, of op
het verrichten van een of andere dienst. Javolenus verklaart ook, dat een arbiter de weerspannigheid van een
procespartij kan straffen door hem te veroordelen tot betaling van een som geld aan zijn tegenpartij; maar een
partij moet niet tot de weerspannigen worden gerekend, wanneer zij de namen van haar getuigen niet heeft
opgegeven overeenkomstig de beslissing van de arbiter.
393. Indien een arbiter de voor de arbitrage vastgestelde termijn doet verlengen, zal, wanneer hem dit wordt
toegestaan, het verzuim van een der partijen niet toelaten, dat de boete door de andere partij wordt ingevorderd.
394. Pomponius, Diverse Uittreksels, Boek XI.
Een arbiter gelastte de partijen om op de Kalends van Januari te verschijnen, maar overleed vóór die dag, en één
der partijen was niet aanwezig. In dit geval is er geen sprake van dat de boete niet is opgelopen, want Aristo zegt
dat hij Cassius heeft horen verklaren dat wanneer een arbiter niet zelf is verschenen, er geen grond is voor het
betalen van de boete, en ook Servius zegt dat als het aan de bedenker te wijten is dat hij het geld niet heeft
ontvangen, er geen boete is opgelopen.
395. Callistratus, Monitory Edict, Boek I.
Zoals de Lex Julia bepaalt dat een minderjarige onder de twintig jaar niet kan worden gedwongen om als rechter
op te treden; evenzo is het niemand toegestaan om een minderjarige onder de twintig jaar uit te kiezen om als
rechter op te treden in een arbitrage; en daarom wordt er onder geen enkele omstandigheid een straf opgelegd door
een uitspraak die door hem is gedaan. Vele autoriteiten hebben verklaard dat, wanneer een partij ouder dan twintig
jaar en jonger dan vijfentwintig jaar is, en hij onbezonnen een arbitraal geding aanhangig maakt, in een dergelijk
geval ontheffing moet worden verleend.
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396. Papinianus, Opinies, Boek II.
Een arbiter beval dat bepaalde slaven binnen een bepaalde tijd teruggebracht moesten worden, en omdat zij niet
teruggebracht werden, beval hij de partij een boete te betalen aan de Schatkist, in overeenstemming met de
voorwaarden van de overeenkomst tot arbitrage. De schatkist verkrijgt geen recht op grond van een dergelijk
vonnis, maar er is niettemin aansprakelijkheid voor de boete op grond van de bepaling, omdat de beslissing van de
arbiter niet is opgevolgd.
397. Scaevola, Meningen, Boek I.
Lucius Titius en Maevius Sempronius sloten een overeenkomst om al hun geschillen aan arbitrage te onderwerpen;
maar door vergissing werden sommige zaken door Lucius Titius niet in zijn verzoekschrift opgenomen, noch deed
de arbiter er een uitspraak over. De vraag rees, of de weggelaten zaken het voorwerp van een nieuw verzoekschrift
konden worden gemaakt? Het antwoord was, dat dit mogelijk was, en dat er geen boete op de arbitrage stond; maar
als de partij de daad met kwaadwilligheid had begaan, hoewel hij inderdaad een nieuwe aanvraag kon doen, zou hij
de boete moeten betalen.
398. Dezelfde, Digest, Boek II.
Er ontstond een geschil tussen Castelliannus en Seius over de grenzen, en er werd een arbiter gekozen om de zaak
door zijn uitspraak te beslechten; en hij deed zijn uitspraak in aanwezigheid van de partijen, en stelde de grenzen
vast. De vraag rees of Castellianus, indien hij zich niet aan de uitspraak hield, aansprakelijk was voor de boete die
uit de arbitrage voortvloeide. Ik antwoordde, dat de straf was opgelegd, wanneer de arbiter niet werd gehoorzaamd
in een aangelegenheid, waarover hij in tegenwoordigheid van beide partijen had beslist.
399. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer in een overeenkomst tot arbitrage is bepaald, dat de uitspraak door een bepaalde persoon zal worden
gedaan, kan dit niet worden uitgebreid tot anderen.
400. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
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Een arbiter kan een uitspraak doen met betrekking tot zaken, rekeningen en geschillen, die in het begin bestonden
tussen de partijen die hun zaken aan arbitrage onderwierpen, maar niet met betrekking tot zaken die later
plaatsvonden.
401. Julianus, Digest, Boek IV.
Waar een overeenkomst tot arbitrage in de volgende bewoordingen luidde: "Dat de arbiter uitspraak doet, wanneer
beide partijen of hun erfgenamen aanwezig zijn"; en een van de procespartijen overlijdt, een minderjarige als
erfgenaam nalatend, is het oordeel dat de uitspraak niet geldig is, tenzij de toestemming van de voogd is verleend.
402. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een van de partijen krankzinnig wordt;
48. Modestinus, Regels, Boek IV.
Want in dit geval is een arbiter niet verplicht een uitspraak te doen. 49. Julianus, Digest, Boek IV.
En hij kan zelfs worden bevolen er geen te vellen, omdat niets legaal kan worden gedaan in de aanwezigheid van
een krankzinnige. Wanneer de krankzinnige echter een curator heeft, of er wordt er een aangesteld terwijl de zaak
aanhangig is, kan de uitspraak worden gedaan in aanwezigheid van de curator.
403. Een arbiter kan de partijen bevelen te verschijnen, hetzij door een bode, hetzij per brief.
404. Wanneer van een erfgenaam slechts met betrekking tot een der partijen melding is gemaakt, wordt de
arbitrage opgeheven door het overlijden van een der partijen, zoals het geval zou zijn geweest indien van de
erfgenaam van een der partijen geen melding was gemaakt.
405. Alfenus, Digest, Boek VII.
Een arbiter, gekozen krachtens een overeenkomst tot arbitrage, heeft, daar hij niet in staat was binnen de in de
overeenkomst genoemde termijn uitspraak te doen, de termijn van de zitting doen verlengen. Een van de partijen
was niet bereid aan dit bevel te gehoorzamen; daarom werd advies gevraagd of tegen hem een rechtsvordering kon
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worden ingesteld wegens de uit de arbitrage voortvloeiende boete? Ik antwoordde dat dit niet mogelijk was, omdat
aan de arbiter niet de bevoegdheid was verleend om de tijd te verlengen.
406. Marcianus, Regels, Boek II.
Wanneer iemand tot arbiter is benoemd in een zaak waarin hij zelf belanghebbende is, kan hij geen uitspraak doen,
omdat hij zichzelf zou bevelen iets te doen, of zichzelf zou verbieden een rechtszaak aan te spannen; want niemand
kan zichzelf bevelen een handeling te verrichten, of zichzelf verbieden die te doen.
407. Dezelfde, Regels, Boek IV.
Wanneer een partij door een arbiter is bevolen een geldsom te betalen overeenkomstig de bepalingen van de
arbitrage, en hij doet dit niet, dan moet hij de boete volgens de overeenkomst betalen, maar als hij daarna alsnog
betaalt, wordt hij van de boete bevrijd.
/

Tit. 9. Zeelieden, herbergiers, en eigenaars van stallen, moeten de hun toevertrouwde
goederen teruggeven
408. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
De Praetor zegt: "Wanneer zeelieden, herbergiers en eigenaars van stallen goederen in bewaring hebben gekregen,
zal ik een vordering tegen hen instellen als zij deze niet teruggeven".
409. Dit Edict is uiterst nuttig, omdat het zeer dikwijls nodig is aan dit soort personen vertrouwen te schenken en
hen de zorg voor goederen toe te vertrouwen. Niemand moet denken dat dit edict hen enige last oplegt, want zij
hebben de keuze om te weigeren iemand te ontvangen; en als deze regel niet zou worden ingesteld, zou hun de
gelegenheid worden gegeven om samen te werken met dieven tegen degenen die zij als gasten ontvangen;
aangezien zij zich ook nu niet onthouden van frauduleuze handelingen van deze aard.
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410. Laten wij daarom nagaan, wie zij zijn, die aansprakelijk zijn. De Praetor zegt "zeelieden". Wij moeten onder
een "matroos" verstaan degene die de leiding over het schip heeft, hoewel allen matrozen worden genoemd die aan
boord van het schip zijn om het te bevaren, maar de Praetor denkt alleen aan de eigenaar; want Pomponius zegt dat
deze niet aansprakelijk moet zijn voor de daad van een roeier of onder-piloot, maar alleen voor wat hij zelf doet, of
voor de daad van de kapitein; hoewel, als hijzelf iemand opdroeg iets aan de zorg van een matroos toe te
vertrouwen, hijzelf ongetwijfeld aansprakelijk zou zijn.
411. Er zijn ook personen, die aan boord van schepen functies bekleden met het oog op de zorg voor koopwaar,
zoals nanfulaceV, dat wil zeggen, zeewachters en hofmeesters. Als een van hen iets ontvangt, moet mijns inziens
een vordering tegen de eigenaar van het schip worden ingesteld, omdat hij, die dergelijke personen in functie heeft
aangesteld, toestaat dat goederen aan hen worden toevertrouwd, ook al doet de kapitein, of meester, wat men
ceirembolon noemt, dat wil zeggen "het in handen nemen van de goederen". Maar zelfs indien hij dit niet doet, zal
de reder toch aansprakelijk zijn voor hetgeen hij heeft ontvangen.
412. Er wordt niets gezegd over hen die de leiding hebben over vlotten of boten, maar Labeo zegt dat voor hen
dezelfde regel geldt; en dat is onze praktijk.
413. Onder "herbergiers" en "stalhouders" verstaan wij degenen die een herberg of een stal leiden, of hun
vertegenwoordigers. Daaronder zijn echter niet begrepen personen die onberispelijke werkzaamheden verrichten,
zoals bijvoorbeeld portiers, koks en dergelijke.
414. De Praetor zegt: "Wanneer zij het eigendom van iemand in bewaring hebben genomen"; dat wil zeggen, welk
voorwerp of goed dan ook. Vandaar dat in Vivianus wordt gezegd, dat dit Edict ook betrekking heeft op dingen die
niet onder de noemer koopwaar vallen; zoals bijvoorbeeld kleding die aan boord van schepen wordt gedragen, en
andere dingen zoals personen die dagelijks gebruiken.
415. Bovendien zegt Pomponius in het Vierendertigste Boek, dat het weinig verschil maakt of wij onze eigen
goederen of die van anderen binnenbrengen, als wij er belang bij hebben dat ze veilig bewaard worden, want de
goederen moeten aan ons worden teruggegeven in plaats van aan degenen aan wie ze toebehoorden; en daarom, als
ik koopwaar aanneem als onderpand voor geld dat geleend is op een zeewaag, zal de eigenaar van het schip
aansprakelijk zijn tegenover mij in plaats van tegenover de schuldenaar, als hij de goederen eerder van mij had
ontvangen. (8) "Neemt hij de goederen in bewaring" alleen dan wanneer zij hem, na aan boord van het schip te zijn
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gebracht, zijn toevertrouwd, of, indien zij niet aldus zijn toevertrouwd, wordt hij toch geacht ze met dat doel in
bewaring te hebben genomen, wanneer zij enkel aan boord van het schip zijn gebracht? Ik meen dat hij een goed
altijd in bewaring neemt wanneer het aan boord is geplaatst, en dat hij niet alleen aansprakelijk moet zijn voor de
daden van de zeelieden, maar ook voor die van de passagiers:
416. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Net zoals een herbergier aansprakelijk is voor de daden van reizigers.
417. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Pomponius zegt, in het Vierendertigste Boek, hetzelfde met betrekking tot de daden van reizigers. Hij vraagt ook,
dat wanneer het eigendom nog niet aan boord van een schip is gebracht, maar op het land verloren is gegaan, het
voor risico is van de eigenaar van het schip, die er zich aanvankelijk over ontfermde.
418. De Praetor zegt: Tenzij zij het teruggeven, zal ik een vordering tegen hen instellen. De vordering die uit dit
Edict voortvloeit is er een in factum. Laten wij echter nagaan, of dit nodig is, daar het een geval is, waarin een
partij een civiele vordering kan instellen; dat wil zeggen, waar enige vergoeding in het geding is, zal een vordering
op grond van verpachting of huur aanhangig worden gemaakt. Indien echter het gehele schip is gehuurd, kan de
partij die dit heeft gedaan, zelfs voor ontbrekende voorwerpen, op die grond een vordering instellen; maar indien
de kapitein de goederen heeft laten vervoeren, kan tegen hem een vordering op grond van verhuur worden
ingesteld; en indien hij de goederen om niet heeft ontvangen, zal volgens Pomponius een vordering op grond van
borgsom worden ingesteld. Hij verbaast zich er dan ook over dat er een praetoriaanse vordering is ingevoerd,
aangezien civiele vorderingen van toepassing zijn; tenzij, zoals hij stelt, dit gebeurde om kenbaar te maken dat de
Praetor de oneerlijkheid van dit soort personen wenste te controleren, en omdat in geval van verhuur en
verpachting iemand verantwoordelijk is voor nalatigheid, maar in geval van borgstelling alleen voor fraude; maar
volgens dit Edict is degene die het eigendom heeft ontvangen absoluut aansprakelijk, ook al zijn de goederen
verloren gegaan of is er buiten zijn schuld schade ontstaan, tenzij er iets is gebeurd dat onvermijdelijke schade
heeft veroorzaakt. Daarom is Labeo van mening dat, wanneer iets verloren is gegaan door schipbreuk of door het
geweld van piraten, het niet ongepast is om de eigenaar een uitzondering toe te staan. Hetzelfde moet gezegd
worden van onweerstaanbaar geweld in een stal of een herberg.
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419. De herbergiers en eigenaars van stallen zijn ook aansprakelijk, als zij in de uitoefening van hun bedrijf
goederen onder hun hoede nemen; maar zij zijn niet aansprakelijk, als zij dit buiten hun bedrijf doen.
420. Wanneer de zoon van een familie, of een slaaf goederen in bewaring krijgt, en de toestemming van de vader
of de meester is verleend, kan tegen hem een vordering worden ingesteld voor het gehele bedrag. Bovendien, als
een slaaf van de eigenaar van het schip het eigendom heeft gestolen of het heeft verwond, dan zal een vordering
wegens noxaliteit niet opgaan, om de reden dat de eigenaar rechtstreeks kan worden aangesproken, wegens het feit
dat hij de goederen heeft ontvangen; maar als de zoon van de familie, of de slaaf heeft gehandeld zonder
toestemming van zijn meerderen, dan zal een vordering De Peculio worden toegewezen.
421. Deze vordering heeft, zoals Pomponius zegt, tot doel de goederen terug te vorderen; en wordt daarom voor
altijd en tegen een erfgenaam ingesteld.
422. Laten we tot slot nagaan of een praetoriaanse actie op grond van ontvangen bezit, en ook op grond van
diefstal, kan worden ingesteld voor hetzelfde bezit. Pomponius betwijfelt of dat kan, maar de betere mening is dat
de partij zich tevreden moet stellen met de ene of de andere van de twee procedures, dat wil zeggen, ofwel een
verzoek aan het gerecht, ofwel een uitzondering op grond van bedrog.
423. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Maar de kapitein van het schip zelf, die het risico op zich nam, heeft een vorderingsrecht op grond van diefstal,
tenzij hij het goed zelf gestolen heeft, en het daarna van hem gestolen is, of iemand anders het gestolen heeft,
waarbij de kapitein niet solvabel is.
424. Wanneer de kapitein van een schip de goederen van een andere kapitein in bewaring heeft genomen; of de
eigenaar van een stal, die van een andere eigenaar; of een herbergier, die van een andere herbergier; zijn zij allen
gelijkelijk aansprakelijk.
425. Vivianus verklaart, dat dit edict ook betrekking heeft op goederen, die zich aan boord bevinden, nadat de
koopwaar, waarvan het vervoer was overeengekomen, geladen is, ook al is er niets verschuldigd voor het vervoer
daarvan, zoals bijvoorbeeld kleding of proviand voor dagelijks gebruik; om de reden, dat deze dingen zijn
opgenomen als toevoegingen aan die, waarvoor vergoeding is betaald.
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426. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
De eigenaar van een schip, een herbergier en de eigenaar van een stal ontvangen een vergoeding, maar niet voor
het bewaren van goederen; de eigenaar van een schip ontvangt die voor het vervoer van passagiers; de herbergier
voor het toestaan dat de reizigers in zijn herberg verblijven; de eigenaar van een stal voor het toestaan dat
lastdieren in zijn stal worden ondergebracht; niettemin zijn zij allen aansprakelijk voor het bewaren van goederen.
Een voller of een schoenmaker ontvangt loon, niet voor het bewaren van goederen, maar voor hun arbeid; en zij
zijn ook aansprakelijk voor een vordering tot aanneming wegens bewaring.
427. Wat wij met betrekking tot diefstal hebben gezegd, moet aldus worden verstaan, dat het evenzeer van
toepassing is op schade, want er kan niet aan worden getwijfeld, dat degene die een goed in bewaring ontvangt,
geacht wordt dit te doen om het te beschermen tegen diefstal, zowel als tegen schade.
428. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
Ofschoon men zonder kosten in een schip kan worden vervoerd, of gratis in een herberg kan worden vermaakt,
toch zal een vordering in factum u niet worden geweigerd indien uw eigendom wederrechtelijk is beschadigd.
429. Als mijn slaaf u aan boord van een schip of in een herberg verblijdt en hij mijn eigendom beschadigt of het
steelt, heb ik weliswaar recht op een vordering wegens diefstal of beschadiging van eigendom, maar in dit geval
kan de vordering, omdat zij in factum is, tegen u worden ingesteld, zelfs op grond van de daad van mijn slaaf.
Dezelfde regel geldt als de slaaf ons gemeenschappelijk eigendom is; toch, wat u mij ook betaalt op grond van wat
hij gedaan heeft, of u aansprakelijk was in een vordering tot verdeling, of in een vordering op grond van
partnerschap, of als u slechts een deel van die slaaf huurde, of hem helemaal huurde, kunt u mij ook aansprakelijk
stellen op grond van het contract.
430. Maar als iemand anders op hetzelfde schip of in de herberg, wiens daden de pretor gewoon is te onderzoeken,
de slaaf iets heeft aangedaan, dan kan deze vordering volgens Pomponius niet op grond van de slaaf worden
ingesteld.
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431. Een herbergier is ook aansprakelijk voor de vordering in factum, wegens hen die in de herberg logies hebben,
maar deze regel is niet van toepassing op een partij die als voorbijgaande gast wordt vermaakt, zoals bijvoorbeeld
een reiziger.
432. Wij kunnen ook een beroep doen op een vordering tot diefstal of tot schadevergoeding tegen zeelieden, indien
wij de daad van een bepaalde persoon kunnen bewijzen; maar wij moeten ons tevreden stellen met één vordering,
en indien wij tegen de eigenaar van het vaartuig procederen, moeten wij hem ons vorderingsrecht toewijzen;
hoewel een vordering op grond van huur in zijn voordeel tegen de andere partij zal opkomen. Indien echter de
eigenaar van deze vordering wordt ontheven en de benadeelde partij vervolgens de zeeman vervolgt, wordt aan
deze laatste een uitzondering toegestaan, teneinde te voorkomen dat wegens het gedrag van dezelfde man
veelvuldige processen worden gevoerd. Indien daarentegen een proces wordt aangespannen wegens het gedrag van
één man, en nadien een vordering in feite wordt ingesteld tegen de eigenaar, zal een uitzondering worden
toegestaan.
433. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
De eigenaar van een schip is verantwoordelijk voor de daden van al zijn zeelieden, of het nu vrije mannen of
slaven zijn, en niet zonder reden, want hij heeft ze zelf op eigen risico tewerkgesteld. Maar hij is niet
aansprakelijk, behalve wanneer de schade aan boord van het schip is aangericht; want wanneer de schade buiten
het schip is aangericht, ook al was het door de zeelieden, zal hij niet aansprakelijk zijn. Bovendien, als hij
waarschuwt dat iedere passagier verantwoordelijk moet zijn voor zijn eigen bezittingen, en dat hij niet
aansprakelijk zal zijn voor schade, en de passagiers stemmen in met de voorwaarden van de waarschuwing, kan hij
niet worden aangesproken.
434. Deze vordering in factum is gericht op dubbele schadevergoeding.
435. Wanneer een der matrozen schade toebrengt aan het eigendom van een ander, tast dit de eigenaar van het
schip niet aan. Maar als iemand zowel zeeman als koopman is, dan is hij aansprakelijk, en als de benadeelde een
van hen is, die men nanlepibatae noemt, dat wil zeggen iemand die zijn overtocht maakt, dan is de eigenaar ook
jegens hem aansprakelijk; en hij is verantwoordelijk voor de daden van zo iemand, omdat hij ook zeeman is.
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436. Wanneer de slaaf van een zeeman schade veroorzaakt, hoewel hij zelf geen zeeman is, is het volkomen billijk
een praetoriaanse vordering toe te kennen tegen de eigenaar van het schip.
437. De eigenaar van het schip is in zijn eigen naam aansprakelijk voor deze vordering, dat wil zeggen, hij heeft
zelf schuld aan het in dienst hebben van dit soort personen; en daarom zal hij, zelfs indien hij zou overlijden, niet
van zijn aansprakelijkheid worden ontheven. Wanneer hij echter aansprakelijk wordt door het gedrag van zijn
eigen slaaf, kan alleen een vordering wegens schuld worden ingesteld; want wanneer hij slaven van anderen in
dienst heeft, moet hij nagaan of zij trouw en betrouwbaar zijn, maar hij is verschoonbaar uit hoofde van zijn eigen
slaven, welk soort slaven hij ook in dienst heeft genomen voor de bemanning van zijn schip.
438. Wanneer een schip aan verschillende eigenaren toebehoort, kan ieder van hen worden aangesproken ten
belope van het belang dat hij bij het schip heeft.
439. Daarom, als een slaaf de controle over een schip heeft, en sterft, zal een actie De Peculio niet worden
toegekend tegen zijn meester, zelfs niet binnen een jaar; maar als een slaaf of een zoon een schip beheert met
toestemming van zijn vader of zijn meester, of de leiding heeft over een herberg of een stal, ben ik van mening dat
zij gedwongen zullen worden om de rechtszaak voor het volledige bedrag van de schade te verdedigen, in de
veronderstelling dat zij de volledige verantwoordelijkheid op zich namen voor alles wat er zou kunnen gebeuren.
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Boek V
1. Betreffende de processen en de plaats waar iemand een proces moet aanspannen, of waar iemand aangeklaagd
moet worden.
2. 2. Aangaande onbetamelijke testamenten.
3. 3. Aangaande de rechtsvordering tot terugvordering van een nalatenschap.
4. 4. Aangaande de rechtsvordering tot terugverkrijging van een gedeelte van een nalatenschap.
5. 5. Aangaande de vordering tot terugverkrijging van een nalatenschap.
6. Over rechtsvorderingen tot teruggave van een trust.

**********************************************
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Tit. 1. Betreffende de rechtsvorderingen en de plaatsen waar iemand een rechtsvordering
moet instellen, of waar iemand gedagvaard moet worden
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Wanneer personen vrijwillig overeenkomen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van een of andere rechtbank,
dan kan deze zaak behandeld worden door elke rechter die deze rechtbank voorzit, of er jurisdictie over heeft, voor
zover het de instemmende partijen betreft.
(2) Dezelfde, Over het Edict, Boek III.
Onder "instemmen" verstaat men, dat partijen, die weten, dat zij niet onder de jurisdictie van een bepaalde rechter
vallen, er niettemin mee instemmen, dat hij de zaak voorzit. Indien zij echter menen, dat hij bevoegd is, zal hij die
niet louter daarom hebben; want, (zoals Julianus zegt in het Eerste Boek van de Digest) de vergissing der
procespartijen vormt geen overeenkomst; of, wanneer zij menen, dat iemand een Praetor is, die het niet is, verleent
deze vergissing evenmin bevoegdheid; evenmin bestaat er bevoegdheid, wanneer een der procespartijen weigert
zich te voegen naar de beslissing van de Praetor en daartoe onder dwang wordt gedwongen.
1. Is het voldoende dat private partijen het met elkaar eens zijn, of is ook de toestemming van de Praetor nodig? De
Lex Julia over processen zegt: "Om te voorkomen dat particulieren tot een vergelijk komen". Dus als particulieren
het eens worden en de pretor weet dat niet, en hij denkt dat hij bevoegd is, moet dan niet worden nagegaan of aan
de eisen van de wet is voldaan of niet? En ik denk dat men kan oordelen dat hij bevoegd is.
2. Wanneer iemand voor een bepaalde tijd tot rechter is benoemd, en alle procespartijen het erover eens zijn dat de
tijd die hij heeft bevolen om de zaak te behandelen, mag worden verlengd, dan mag dit worden gedaan; tenzij een
verlenging van de tijd speciaal verboden was door een bevel van de Keizer.
3. 3. Aan de plaatsvervangers wordt het recht verleend, een zaak te doen overbrengen naar de plaats hunner
woonplaats, waar vóór hun benoeming een of ander contract door hen is aangegaan; en soortgelijke voorrechten
worden verleend aan hen, die gedagvaard zijn om te getuigen, of die gezonden of aangewezen zijn om naar een of
andere provincie te gaan om als rechter voor te zitten. Wanneer een partij zelf in hoger beroep is gegaan, is hij niet
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verplicht te antwoorden in procedures die door anderen zijn aangespannen gedurende de tijd van zijn hoger beroep
te Rome, of elders; want Celsus stelt dat in dit geval de zaak kan worden overgebracht naar de plaats waar hij
verblijft, omdat hij voor een ander doel naar Rome is gekomen. Deze mening van Celsus is een redelijke. De
goddelijke Pius verklaarde immers in een Rescript aan Plotius Celsianus, dat een partij die hij naar Rome had
geroepen om rekenschap af te leggen van een voogdij, niet kon worden gedwongen zich te voegen in een zaak van
een andere voogdij, waarin hij niet was geroepen. Ook verklaarde hij in het Rescript aan Claudius Flavianus dat
een minderjarige onder de vijfentwintig jaar die een verzoek tot volledige schadeloosstelling indiende tegen ene
Asinianus die voor een andere zaak naar Rome was gekomen, niet het recht had daar gehoord te worden.
4. Al deze personen kunnen hun zaak laten overbrengen naar hun eigen woonplaats, indien zij geen contract
hebben gesloten op de plaats waar het proces tegen hen werd aangespannen. Indien zij echter daar een contract
hebben gesloten, hebben zij niet het recht om zich te laten overbrengen; met uitzondering van gezanten, die,
hoewel zij in Rome een contract kunnen hebben gesloten, mits zij dit vóór hun zending hebben gedaan, niet
verplicht zijn zich in die stad te verdedigen, zolang zij daar als gezant blijven. Dit was ook Julianus van mening, en
de goddelijke Pius verklaarde dit in een Rescript. Het is duidelijk dat als zij in Rome zijn gebleven nadat hun
zending was beëindigd, dat dan, zoals de Goddelijke Pius in een Rescript verklaarde, een proces tegen hen daar
kan worden aangespannen.
5. Bovendien, indien zij buiten hun eigen provincie, maar niet in Italië, een contract hebben gesloten, rijst de vraag,
of zij te Rome kunnen worden aangeklaagd? Marcellus zegt dat zij alleen gebruik kunnen maken van het voorrecht
om een zaak naar hun woonplaats te laten overbrengen, wanneer zij het contract in hun eigen stad, of in ieder geval
in hun eigen provincie hebben gesloten; wat waar is. Maar als zij zelf een vordering instellen, moeten zij zich
tegen alle anderen verdedigen; maar niet als zij een vordering instellen wegens aan hen toegebrachte schade, of
wegens diefstal, of wegens schade die zij tijdens hun afwezigheid van huis hebben geleden; anders zouden zij,
zoals Julianus heel juist zegt, belediging en verlies moeten verdragen zonder verhaal te kunnen halen; of iemand
zou door hen aan te vallen de macht hebben hen aan de rechtspraak te onderwerpen, zodra zij herstel eisen.
6. Indien echter enige twijfel mocht rijzen of iemand in een dergelijke zaak de zaak al dan niet naar de plaats van
zijn woonplaats kan doen overbrengen, moet de Praetor de vraag na onderzoek beslissen. Indien hij vaststelt dat de
partij er recht op heeft dat de zaak naar de plaats van haar woonplaats wordt overgebracht, moet de partij de nodige
schikkingen treffen om ter terechtzitting te verschijnen, nadat de Praetor de dag van haar verschijning heeft
vastgesteld. Marcellus betwijfelt of hij alleen maar een belofte moet doen om te verschijnen, of dat hij daarvoor
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zekerheid moet stellen, en het lijkt mij dat alleen zijn belofte voldoende zou zijn, en dit heeft Mela ook verklaard;
anders zou hij gedwongen zijn om zich bij de zaak aan te sluiten in plaats van personen te vinden die voor hem
zekerheid willen stellen.
7. 7. In alle gevallen waarin de tijd wordt verlengd, dient dit te geschieden zonder dat de schuldeisers door het
verstrijken van de tijd enig verlies lijden.
8. 8. Het recht om een boete op te leggen komt toe aan hen die het ambt van rechter bekleden, en aan geen
anderen, tenzij dit hun speciaal is toegestaan.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek IV.
Iemand wordt niet verondersteld zich te verbergen om een proces te ontlopen, als hij, zelfs als hij aanwezig was,
niet gedwongen kon worden zich bij de zaak aan te sluiten.
(4) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Wij hebben geen wettelijk recht om een rechtszaak aan te spannen tegen een persoon die onder onze controle staat,
tenzij met betrekking tot castrense peculium.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Wanneer een partij vanuit een ander rechtsgebied voor de Praetor gedaagd wordt, moet hij verschijnen, zoals
Pomponius en Vindius stellen; want het is de plicht van de Praetor om te beslissen of hij bevoegd is, en zij die
gedagvaard worden mogen het "gezag van de Praetor niet met minachting behandelen; want gezanten en andere
personen die het recht hebben hun zaken te laten overbrengen naar de plaatsen waar zij verblijven, bevinden zich
in een zodanige positie dat zij, nadat zij gedagvaard zijn, moeten verschijnen om hun privileges uiteen te zetten.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Een blinde kan de plichten van een rechter vervullen.
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(7) Idem, Over het Edict, Boek VII.
Wanneer iemand soldaat is geworden, of onderworpen aan een ander rechtsgebied, nadat hij is opgeroepen om
voor de rechter te verschijnen, zal hij niet het recht hebben om zijn zaak overgeplaatst te krijgen, omdat hij als het
ware vervroegd is.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek II.
Wanneer iemand, tijdens zijn zending, instemt met de betaling van een verplichting die hij is aangegaan voordat
hij gezant werd, kan hij niet worden gedwongen zich te verdedigen op de plaats waar hij de belofte heeft gedaan.
(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
De eilanden die tot Italië behoren zijn een deel van Italië, en de aangrenzende eilanden zijn een deel van elke
provincie.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Een partij wordt geacht "op te houden", niet wanneer hij de zaak uitstelt, maar wanneer hij er volledig van afziet;
want ophouden betekent het opgeven van een procedure die hij was begonnen met het doel te ergeren.
1. Het is duidelijk, dat iemand die, nadat hij de feiten van de zaak heeft vastgesteld, ervan afziet, omdat hij niet wil
volharden in een vordering die onrechtvaardig is en die hij niet heeft ingesteld om ergernis te veroorzaken, niet
wordt geacht te hebben opgehouden.
11. Dezelfde, Over het Edict, Boek XII.
Als iemand door mij in het gelijk wordt gesteld die zich eerder had gemengd in een rechtszaak die hij tegen mij
had aangespannen, of die ik tegen hem had aangespannen, zegt Marcellus in het Derde Boek van de Digest dat de
zaak is beëindigd, omdat er in het begin geen rechtszaak tussen ons had kunnen bestaan.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
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Wanneer de Praetor een van verscheidene personen verbiedt als rechter op te treden, wordt hij geacht dit aan de
anderen te hebben toegestaan.
1. Die autoriteiten kunnen een rechter aanwijzen aan wie dit recht is verleend door een wet, of door een grondwet,
of door een decreet van de Senaat. Bij een wet; dit recht kan bijvoorbeeld worden toegekend aan een Proconsul.
Hij kan ook een rechter aanwijzen aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, zoals bijvoorbeeld de plaatsvervangers
van de Proconsuls. Bovendien kunnen zij dit doen aan wie dit door het gebruik is toegestaan, wegens het keizerlijk
gezag dat zij genieten, bijvoorbeeld de Prefect van de Stad en andere magistraten te Rome.
2. Want sommigen worden door de wet verhinderd rechter te worden, anderen door de natuur, en weer anderen
door het gebruik. Van nature, zoals doofstommen en ongeneeslijk krankzinnigen, maar ook minderjarige jongens,
omdat zij een gebrek aan verstand hebben. Een partij wordt door de wet verhinderd, die uit de Senaat is gezet.
Vrouwen en slaven worden door de gewoonte verhinderd, niet omdat hun oordeel gebrekkig is, maar omdat
vaststaat dat zij de plichten die bij burgerlijke ambten horen niet kunnen vervullen.
3. Wanneer personen in aanmerking komen als rechter, maakt het geen verschil of zij onder toezicht staan van een
ander, of dat zij hun eigen meesters zijn.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
In de drie volgende rechtsvorderingen, namelijk: die tot verdeling van een nalatenschap, de verdeling van
gemeenschappelijk bezit en de vaststelling van grenzen, rijst de vraag wie als eiser moet worden beschouwd,
omdat de toestand van alle partijen dezelfde lijkt te zijn? Het is de betere mening dat hij moet worden beschouwd
als eiser die een verzoek indient bij de rechtbank.
14. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Wanneer echter beide partijen zich tot het gerecht wenden, is het gebruikelijk de kwestie door het lot te laten
beslissen.
15. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
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Wanneer de zoon van een familie rechter is, en de zaak tot de zijne maakt, is hij aansprakelijk voor een som gelijk
aan de waarde van zijn peculium toen hij zijn beslissing nam.
1. Een rechter wordt geacht zich de zaak eigen te maken, wanneer hij op boosaardige wijze en in strijd met het
recht een beslissing neemt. Hij wordt geacht dit met kwaadwilligheid te doen, wanneer duidelijk wordt bewezen
dat gunst, vijandschap of zelfs corruptie hem heeft beïnvloed; en onder deze omstandigheden kan hij worden
gedwongen het ware bedrag van de zaak waarover een geschil bestaat, te betalen.
(16) Dezelfde, Over het Edict, Boek V.
Julianus meent dat wanneer een rechter een zaak tot de zijne maakt, een rechtsvordering tegen zijn erfgenaam kan
worden ingesteld; maar deze mening is niet juist, en is door vele autoriteiten verworpen.
17. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXII.
Julianus zegt: Als een van de partijen een rechter tot erfgenaam maakt van het geheel of een deel van zijn
nalatenschap, moet men zijn toevlucht nemen tot een andere rechter; omdat het onrechtvaardig is dat iemand tot
rechter van zijn eigen zaak wordt gemaakt.
(18) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.
Als er een lange tijd moet verstrijken voordat de rechter die is aangesteld de zaak kan behandelen, beveelt de
Praetor hem te vervangen; en dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een of andere zaak de rechter bezighoudt en hem
verhindert zijn aandacht aan het proces te geven; bijvoorbeeld wanneer hij door ziekte wordt overvallen, of
gedwongen is op reis te gaan, of wanneer zijn privé-eigendom in gevaar is.
1. Wanneer de zoon van een familie een rechtsvordering wil instellen tot vergoeding van een schade, op grond
waarvan zijn vader een vorderingsrecht heeft, staat men hem alleen toe een rechtsvordering in te stellen, wanneer
er niemand is, die dat namens zijn vader kan doen; Julianus is namelijk van mening dat wanneer de zoon van een
familie afwezig is op een ambassade of om zijn studie te vervolgen en hij het slachtoffer wordt van diefstal of
onrechtmatige beschadiging van zijn eigendom, hij het recht heeft om een praetoriaanse vordering in te stellen;
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want als hij op zijn vader wacht om een vordering in te stellen, zou de kwaadwillige daad ongestraft blijven, omdat
zijn vader misschien niet komt, of omdat degene die het kwaad heeft begaan misschien zelf afwezig is voordat hij
arriveert. Daarom ben ik altijd van mening geweest, dat wanneer de oorzaak van de vordering niet voortkomt uit
een kwaadwillige daad, maar uit een overeenkomst, de zoon een praetoriaanse vordering moet instellen; zoals
bijvoorbeeld wanneer hij een borgsom wil terugvorderen, of een vordering op grond van een mandaat, of voor geld
dat hij had geleend; En als in dat geval zijn vader in de provincie was en hij toevallig in Rome was om zijn studie
te vervolgen of om een andere goede reden, en wij hem de vordering niet toestonden, zou hij dus straffeloos
worden bedrogen en in Rome in gebrek leven, omdat hij niet het eigendom kreeg dat zijn vader voor zijn uitgaven
bestemd had. En stel dat de zoon van een familie in kwestie senator is, en een vader in de provincie heeft; zou de
billijkheid hiervan niet vergroot worden door zijn rang?
(19) Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Wanneer de erfgenaam afwezig is, moet hij zijn verdediging voeren in de plaats waar de overledene de schuld is
aangegaan, en hij moet daar worden gedagvaard als hij kan worden gevonden; en hij kan zich niet beroepen op
enig bijzonder voorrecht bij wijze van vrijstelling.
1. 1. Indien iemand voogdij of curatele of een zaak of bankzaken of iets anders waaruit verplichtingen
voortvloeien, heeft beheerd in een bepaalde plaats, moet hij zich daar verdedigen, zelfs als dat niet zijn woonplaats
is; en als hij zich niet verdedigt en er geen woning heeft, moet hij toestaan dat zijn goederen in bezit worden
genomen.
2. 2. Evenzo, indien hij op een bepaalde plaats koopwaar heeft verkocht, of op andere wijze heeft vervreemd, of
heeft gekocht, moet hij zich daar verdedigen, tenzij was overeengekomen, dat hij dit elders zou doen. Zullen wij
dan zeggen, dat iemand die goederen heeft gekocht van een handelaar die een vreemdeling is, of goederen heeft
verkocht aan iemand van wie hij wist dat hij op het punt stond onmiddellijk te vertrekken, geen recht heeft om zijn
eigendom in bezit te krijgen, maar deze moet volgen naar de plaats waar hij woont; terwijl iemand die een aankoop
doet van iemand die een winkel of een pakhuis heeft gehuurd in een bepaalde plaats, zich in een zodanige positie
bevindt, dat hij daar kan worden aangesproken? Deze conclusie is de redelijkste, want als iemand naar een plaats
komt met de verwachting die spoedig weer te verlaten, kan men van hem kopen, net zoals men van een reiziger
kan kopen, of van iemand die een reis over land of over zee maakt; en het zou een grote moeilijkheid zijn, dat waar
iemand ook heen reist, over zee of over land, hij kan worden gedagvaard en gedwongen kan worden zich te
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verdedigen. Maar als hij ergens blijft, ik bedoel niet bij wijze van woonplaats, maar omdat hij een winkeltje, of
hokje, of graanschuur, of pakhuis, of kantoor heeft gehuurd, en daar koopwaar verkoopt, dan zal hij gedwongen
zijn zich op die plaats te verdedigen.
3. Labeo vraagt zich af of, als een man uit een provincie een slaaf heeft die als zijn agent optreedt om in Rome
koopwaar te verkopen, elk contract dat met die slaaf is gesloten, moet worden beschouwd alsof het met zijn
meester was gesloten; en daarom moet de partij zich in Rome verdedigen.
4. Er zij aan herinnerd, dat iemand die verplicht is in Italië te betalen, als zijn woonplaats in een provincie is, in
beide plaatsen kan worden gedagvaard; en deze mening wordt ook door Julianus en vele anderen gehuldigd.
20. Paulus, Over het Edict, Boek LVIII.
Elke verplichting moet worden beschouwd als gebaseerd op een overeenkomst, zodat overal waar iemand zich
verbindt, hij geacht wordt een overeenkomst te hebben gesloten, ook al was de transactie er geen van schulden die
voortvloeien uit een lening.
21. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Wanneer ik een proces wil aanspannen tegen een schuldenaar, dan is de goedgekeurde gang van zaken dat, als hij
toegeeft dat hij het geld verschuldigd is en verklaart dat hij bereid is het te betalen, hij gehoord moet worden, en
hem tijd moet worden gegund om te betalen onder een toereikende borgstelling; want uit uitstel gedurende een
redelijke tijd kan geen grote schade voortvloeien.
1. 1. Onder "redelijke termijn" moet worden verstaan de termijn die de gedaagde wordt gegund om te betalen,
nadat het vonnis tegen hem is uitgesproken.
22. Paulus, Over Plautius, Boek III.
Wanneer een partij niet verplicht is een rechtszaak in een bepaalde plaats te verdedigen; als hij zelf daar een
rechtszaak aanspant, kan hij gedwongen worden ook rechtszaken te verdedigen, en voor dezelfde rechter te
verschijnen.
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23. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Alles wat opkomt nadat de zaak is gevoegd, kan niet worden beschouwd als voor de rechter; en daarom zal het
nodig zijn een nieuw verzoekschrift in te dienen.
(24) Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.
In Rome kan geen vordering worden ingesteld tegen personen die de keizer daar heeft ontboden, behalve wanneer
zij een overeenkomst sluiten gedurende de tijd dat zij daar verblijven.
1. 1. Gezanten zijn verplicht zich te verantwoorden in processen te Rome wegens overtredingen die zij in die
hoedanigheid begaan hebben, ongeacht of zij die zelf begaan hebben of hun slaven.
2. 2. Wanneer een zakelijke vordering wordt ingesteld tegen een gezant, en deze vordering is gebaseerd op het
huidige bezit, moet deze dan worden toegewezen? Cassius zegt, dat de regel die in acht genomen moet worden is,
dat als de vordering tot gevolg heeft dat de gezant al zijn slaven kwijt is, de vordering niet toegewezen moet
worden; maar als de vordering slechts betrekking heeft op één van de slaven, dan moet zij niet geweigerd worden.
Julianus zegt, zonder enig onderscheid te maken, dat de vordering moet worden geweigerd, en dit is redelijk, daar
de vordering niet wordt toegestaan, opdat de partij niet wordt afgewend van de plichten van het ambt, dat hij op
zich heeft genomen.
25. Julianus, Digest, Boek I.
Wanneer iemand tijdens een zending een slaaf of een ander goed koopt, of om een andere reden in het bezit
daarvan komt, wordt hij niet ten onrechte verplicht zich te voegen in een rechtszaak die betrekking heeft op dat
goed; anders wordt onder dit voorwendsel aan gezanten de macht gegeven om het eigendom van anderen mee te
nemen naar hun eigen huis.
26. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
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Cassius zegt met betrekking tot een gezant die een landgoed betreedt, dat, zelfs als hij het in Rome betreedt, er
geen aanklacht tegen hem kan worden ingediend, omdat zijn missie zou kunnen worden verstoord; en dit is waar.
De legatarissen kunnen zelfs geen vordering tegen hem instellen, maar zij kunnen wel in het bezit worden gesteld
van goederen die tot de nalatenschap behoren, tenzij hij zekerheid stelt, welke regel ook geldt voor schuldeisers
van de nalatenschap.
27. Julianus, Digest, Boek I.
Want wat zal een gezant ervan weerhouden de plichten van zijn ambt uit te voeren, terwijl er een gemachtigde in
het bezit is van de goederen van de nalatenschap om er zorg voor te dragen?
(28) Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
Maar wanneer een landgoed aan hem is overgedragen krachtens het Trebellian Decreet, zal een vordering tegen
hem niet worden toegewezen, of de erfgenaam nu vrijwillig of gedwongen in het landgoed is getreden; want het is
zeker handiger dat het landgoed aan hem is overgedragen; vandaar dat het moet worden beschouwd alsof hij zelf in
het landgoed was getreden.
1. Indien daarentegen een gezant tijdens zijn zending een goed betreedt en het overdraagt, zal een vordering
worden toegewezen tegen de begunstigde van het vertrouwen; noch zal een uitzondering krachtens de wet van
Trebellia mogelijk zijn, wegens de positie van de gezant; aangezien dit voor het persoonlijk voordeel van
laatstgenoemde is.
2. In die gevallen, waarin een gezant niet gedwongen is zich bij de zaak te voegen, kan hij niet gedwongen worden
te zweren, dat hij niet verplicht is te betalen, om de reden, dat zijn eed in de plaats treedt van een voeging bij de
zaak.
3. Een gezant moet genoegdoening beloven voor dreigende schade, of zijn naaste toestaan het gebouw in bezit te
nemen.
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4. 4. Wanneer de termijn voor het instellen van een rechtsvordering bijna is verstreken, zal de Praetor toestaan, dat
deze tegen de gezant wordt ingesteld, indien daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd, opdat de zaak kan
worden gevoegd en de zaak naar de woonplaats van de gezant kan worden overgebracht.
5. 5. Wanneer het hoofd van een familie sterft en een zoon nalaat, en zijn weduwe zwanger is, kan de zoon niet
wettelijk de helft van het geld dat aan hen geleend was, van de schuldenaars innen, hoewel er later een zoon
geboren zou worden; omdat er meer geboren hadden kunnen worden, daar het, naar de aard der dingen, zeker was
dat er een kind geboren zou worden. Sabinus en Cassius echter zijn van mening dat een vierde deel van de
schulden geïnd zou kunnen worden, omdat het onzeker is of er niet drie geboren zouden worden, en dat we geen
aandacht hoeven te schenken aan de aard der dingen waar alles zeker is, want wat er gaat gebeuren, gebeurt ook;
maar we moeten rekening houden met onze eigen onwetendheid.
29. Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
De partij die als eerste een verzoek indient, is de eiser.
30. Marcellus, Digest, Boek I.
Waar de zaak wordt gevoegd, moet de zaak ook daar worden beëindigd.
31. Celsus, Digest, Boek XXVII.
Wanneer een eiser sterft en meerdere erfgenamen nalaat, en een van hen een proces aanspant, is het niet waar dat
alles wat tot dan toe in de zaak betrokken was, voor het gerecht is; want niemand kan een proces voor het gerecht
voeren dat al door een ander is aangespannen, als zijn mede-erfgenaam daar niet mee instemt.
32. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek I.
Wanneer de rechter die is aangewezen om binnen een bepaalde tijd uitspraak te doen, overlijdt en een ander in zijn
plaats wordt aangesteld, begrijpen wij dat ten aanzien van de laatste dezelfde tijd wordt vastgesteld, hoewel de
magistraat dit niet uitdrukkelijk heeft vermeld toen hij de benoeming deed; mits de door de wet voorgeschreven
termijn niet wordt overschreden.
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33. Modestinus, Regels, Boek III.
Een partij wordt niet geacht een bepaalde rechter te hebben aanvaard, die zijn tegenpartij vraagt de aard van zijn
zaak voor die rechter uiteen te zetten.
34. Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Wanneer een partij sterft na in Rome in het huwelijk te zijn getreden, moet zijn erfgenaam, ook al woont hij buiten
de zee, de zaak in Rome verdedigen, omdat hij in de plaats treedt van degene door wie hij tot erfgenaam werd
benoemd.
35. Dezelfde, Epistels, Boek X.
Het is niet waar dat, zoals de verplichting van een borg afhankelijk kan worden gesteld van omstandigheden of kan
worden aangegaan op een toekomstig tijdstip, zo ook een rechtszaak voorwaardelijk kan zijn, of in zodanige
bewoordingen dat een verplichting later kan worden aangegaan; want ik denk niet dat iemand eraan zal twijfelen
dat een borg kan worden aangenomen voordat de verplichting van de hoofdschuldenaar is aangegaan, maar de
zaak kan niet worden gevoegd voordat er enige schuld is ontstaan.
(36) Callistratus, Onderzoeken, Boek I.
Soms worden zittingen uitgesteld om goede redenen en vanwege bepaalde partijen; zoals bijvoorbeeld wanneer
documenten die betrekking hebben op een zaak in het bezit zouden zijn van personen die afwezig zullen zijn voor
openbare zaken. Daarom hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript het volgende verklaard: "De
menselijkheid eist dat uitstel wordt verleend wegens toevallige tegenslagen; bijvoorbeeld wanneer een vader die
partij was in de zaak, zijn zoon of zijn dochter heeft verloren; of een vrouw haar echtgenoot; of een zoon zijn
ouder; en in soortgelijke gevallen moet de zitting voor een redelijke tijd worden uitgesteld."
1. Wanneer een Senator zich vrijwillig verbindt om de zaken van een ander in een provincie te behartigen, kan hij
niet weigeren een rechtszaak te verdedigen op grond van de zaken die hij heeft gedaan; en Julianus zegt dat hij de
rechtszaak moet verdedigen, omdat hij vrijwillig deze verplichting op zich heeft genomen.
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(37) Dezelfde, Onderzoeken, Boek V.
Waar onderzoek wordt gedaan naar geweld en het bestaan van bezit, moet onderzoek worden gedaan naar het
geweld voordat het bezit van het eigendom wordt overwogen; in overeenstemming met een Rescript van de
Goddelijke Hadrianus in de Griekse taal, gericht aan het Gemenebest van Thessalië.
38. Licinnius Rufinus, Regels, Boek IV.
Wanneer een goed is nagelaten door een legaat en er een vordering wordt ingesteld om het terug te krijgen door
middel van een vordering in personam, moet het worden overhandigd waar het zich bevindt, tenzij het kwaadwillig
is weggenomen door de erfgenaam; en dan moet het worden overhandigd wanneer er een vordering voor wordt
ingesteld. Evenzo moet een legaat, bestaande uit voorwerpen die kunnen worden gewogen, geteld of gemeten,
worden overgegeven waar het geding aanhangig is gemaakt, tenzij de volgende woorden zijn toegevoegd:
"Honderd maten koren uit een en dezelfde graanschuur", of "zoveel amforen uit een en hetzelfde vat". Wanneer
echter een zakelijk recht op een legaat wordt ingesteld, moet het ook worden ingesteld waar het goed zich bevindt.
Indien het om een roerend goed gaat, kan een vordering tot overlegging van dat goed tegen de erfgenaam worden
ingesteld om hem te dwingen het te leveren, want dan kan de legataris een vordering tot teruggave instellen.
39. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een krankzinnige tot rechter wordt benoemd, zal het proces niet worden verhinderd omdat hij op dat
moment niet kan voorzitten; zodat, wanneer hij een beslissing neemt nadat hij weer bij zijn verstand is, deze
beslissing stand kan houden. Bij de aanwijzing van een rechter is noch zijn tegenwoordigheid, noch zijn kennis
vereist.
1. Wanneer een partij op zending naar Rome komt, kan hij in elk geval borg worden; daar hij van zijn voorrecht
geen gebruik kan maken, wanneer hij in Italië een contract aangaat.
(40) Dezelfde, Vragen, Boek IV.
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Niet iedere handeling, die door het gezag van een rechter kan worden verricht, is aan de beperkingen van de wet
onderworpen.
1. Indien een rechter bij de uitoefening van zijn functie opzettelijk iets nalaat dat in strijd is met de regels van de
wet, maakt hij zich schuldig aan een overtreding van de wet.
41. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
In alle rechtsvorderingen te goeder trouw, wanneer de dag van betaling van geld niet is aangebroken, en iemand
een verzoek indient tot uitvoering van een borgtocht, zal deze worden toegestaan wanneer daarvoor een geldige
reden wordt aangevoerd.
(42) Dezelfde, Vragen, Boek XXIV.
Wanneer de vrouw van een gezant te Rome gescheiden is, heeft men geoordeeld, dat haar echtgenoot te Rome zijn
verdediging moet voeren, wanneer het de terugvordering van haar bruidschat betreft.
43. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Wanneer iemand bedingt, dat voor hem te Capua binnen een bepaalde tijd een huis zal worden gebouwd, staat
vast, dat hij, wanneer die tijd verstreken is, een vordering tot schadevergoeding voor het bedrag van zijn rente,
waar dan ook, kan instellen.
44. Dezelfde, Opinies, Boek II.
De functies van een rechter worden niet belemmerd door het feit dat, nadat een proces tegen alle voogden is
begonnen, sommigen van hen afwezig zijn geweest voor openbare zaken; aangezien het bestuur van degenen die
aanwezig zijn, afzonderlijk kan worden onderscheiden en onderzocht van dat van degenen die niet zijn verdedigd.
1. Wanneer een persoon, te wiens behoeve door een lasthebber een vordering is ingesteld, naderhand als slaaf
wordt aangemerkt, moet de schuldenaar worden ontslagen; maar de lastgever zal om deze reden niet worden
uitgesloten, indien hij naderhand mocht besluiten de vordering zelf in te stellen.
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45. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Een bankier moet worden gedagvaard op de plaats waar de overeenkomst met hem is gesloten, en in zo'n geval zal
geen uitstel worden verleend, tenzij om een goede reden, bijvoorbeeld om zijn boeken uit een provincie te laten
overbrengen. Dezelfde regel geldt voor een voogdijzaak.
1. Wanneer de voogden van een vrouwelijk kind in een provincie een vonnis tegen hen gewezen hebben, kunnen
de curatoren van het kind verplicht worden het vonnis te Rome uit te voeren, wanneer de moeder van het kind het
geld geleend heeft en haar dochter haar erfgenaam is.
46. Paulus, Vragen, Boek II.
Wanneer een rechter is benoemd, blijft hij in functie, ook al wordt hij krankzinnig, omdat hij in het begin als
rechter was aangesteld; maar een ernstige ziekte verhindert hem voor te zitten, en daarom moet iemand in zijn
plaats worden benoemd.
47. Callistratus, Vragen, Boek I.
Men moet oppassen dat er niet iemand tot rechter wordt benoemd om wie door een van beide partijen uitdrukkelijk
wordt verzocht; want de goddelijke Hadrianus heeft in een Rescript verklaard dat dit een slecht precedent zou
scheppen, tenzij het speciaal door de keizer zou worden toegestaan uit respect voor hem om wiens benoeming is
verzocht.
48. Paulus, Opinies, Boek II.
Het volgende is een gedeelte van een brief van de goddelijke Hadrianus: "Magistraten kunnen gedurende het jaar
van hun ambt zelf geen rechtszaken aanspannen, noch als eiser noch als verweerder; evenmin kunnen zij officieel
optreden in enige zaak waarin zij belang hebben op grond van voogdijschap of curatele. Maar zodra de termijn van
hun magistratuur is verstreken, zullen zowel voor als tegen hen rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld".
(49) Dezelfde, Opinies, Boek III.
369

Een verkoper die door een koper werd opgeroepen om hem te verdedigen in een proces dat was aangespannen door
een partij die het goed als eigenaar opeiste, stelde dat hij het recht had om zijn eigen rechter te hebben. De vraag
rees of hij de zaak kon verplaatsen van de rechter voor wie het geding tussen de eiser en de koper was begonnen,
naar die van zijn eigen rechter. Paulus antwoordde dat het gebruikelijk is dat de verkoper voor de rechter van de
koper verschijnt.
(50) Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Wanneer een vordering tot uitvoering van een trust door wie dan ook wordt ingesteld, en de verweerder beweert
dat het grootste deel van de nalatenschap elders is gelegen, kan hij niet worden gedwongen de trust uit te voeren;
en veel grondwetten bepalen dat wanneer een vordering wordt ingesteld om naleving van een trust af te dwingen,
dit moet gebeuren waar het grootste deel van de nalatenschap is gelegen; tenzij wordt bewezen dat de erflater
wenste dat de trust werd uitgevoerd waar de vordering werd ingesteld.
1. De vraag is opgeworpen met betrekking tot geleend geld; of wanneer het grootste deel van de schuld zich
bevond in de provincie waar een vordering tot uitvoering van een trust is ingesteld, de vordering naar een andere
plaats kan worden overgebracht, omdat het grootste deel van de nalatenschap zich elders bevindt? In dit geval
werd echter vastgesteld dat het feit van de schuld niet van belang is, omdat het niet afhangt van de plaats, maar van
het gehele vermogen van de nalatenschap; want een schuld is een vermindering van het gehele vermogen, en niet
van het vermogen op een bepaalde plaats. Maar wat als dit deel van de nalatenschap belast zou zijn met een of
andere last, zoals bijvoorbeeld met het verschaffen van steun die de erflater te Rome heeft laten doen, of met
belastingen, of met andere onvermijdelijke lasten; zou de partij in deze gevallen het recht hebben om de zaak over
te laten gaan? Ik denk dat met grote rechtvaardigheid gezegd kan worden dat hij dat zou doen.
2. In een rescript is echter bepaald dat een rechtszaak om een trust uit te winnen moet worden aangespannen in de
plaats waar de erfgenaam woont. Maar wanneer iemand begint te betalen in overeenstemming met de voorwaarden
van de trust, kan hij vervolgens geen gebruik maken van dit middel:
51. Marcianus, Instituten, Boek VIII.
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Zelfs al zou de nalatenschap zijn neergedaald op een man die zijn domicilie heeft in een provincie. De goddelijke
Severus en Antoninus hebben echter in een Rescript verklaard dat als de partij ermee instemt de trust elders te
lossen, hij verplicht is dit te doen op de overeengekomen plaats.
52. Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Maar als de erfgenaam verschijnt in een vordering op de trust en gebruik maakt van andere verweermiddelen, maar
deze verwaarloost, kan hij er achteraf geen beroep op doen, zelfs niet voordat er een uitspraak is gedaan.
1. Wanneer een erflater in zijn testament bepaalt, dat voor zijn vrijgelatenen graanbiljetten moeten worden
gekocht; dan moet, hoewel het grootste deel van het landgoed in een provincie ligt, de trust toch te Rome worden
uitgevoerd; hetgeen de juiste mening is, daar het duidelijk de bedoeling van de erflater was, dat dit zou geschieden,
gezien de aard van de aankoop.
2. 2. Indien men bovendien het volgende geval voorstelt, namelijk dat een zekere hoeveelheid zilver of goud is
nagelaten aan die-en-die illustere personen, en dat er van de nalatenschap te Rome genoeg is om de trust uit te
voeren, ook al is het grootste deel van de nalatenschap in een provincie gelegen, dan moet men oordelen dat de
trust te Rome moet worden uitgevoerd; want het is niet zeer waarschijnlijk dat een erflater die eer wilde bewijzen
aan diegenen aan wie hij zulke gematigde legaten onder de trust naliet, zou hebben gewild dat ze in de provincie
zouden worden betaald.
3. 3. Wanneer het onder een trust nagelaten goed bij de hand is, moet worden geoordeeld, dat degene die het
vordert, niet kan worden uitgesloten door een exceptie op grond, dat het grootste deel van de nalatenschap zich
elders bevindt.
4. Wanneer echter het goed dat het voorwerp is van de trust, niet wordt gevorderd waar het zich bevindt, maar
zekerheid moet worden gesteld voor de uitvoering van de trust, moet worden nagegaan of een exceptie kan worden
ingeroepen (en ik denk niet dat dit kan) en, inderdaad, zelfs als er geen goed is, moet de partij toch worden
verplicht zekerheid te stellen. Want wat valt er te vrezen, als hij geen zekerheid stelt, zal zijn tegenpartij in het
bezit worden gesteld om het vertrouwen te beschermen?
53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
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Er zijn slechts enkele gevallen waarin het slaven is toegestaan tegen hun meesters te verschijnen; en één daarvan is
wanneer zij verklaren dat een bepaald testament, waarbij zij beweren dat hun vrijheid was nagelaten, is afgeschaft.
Het is de slaven ook toegestaan inlichtingen te verstrekken tegen hun meesters, wanneer deze leveranties van
graan, dat aan het Romeinse volk toebehoort, hebben achtergehouden, evenals aangiften van goederen voor de
belastingheffing, en ook voor valsemunterij. Bovendien kunnen zij een proces aanspannen ter verkrijging van de
hun door een trust nagelaten vrijheid, en ook wanneer zij beweren dat zij met hun eigen geld zijn gekocht en niet
zijn gemanumitteerd, in strijd met de goede trouw van de overeenkomst. Ook wanneer een slaaf bij het afleggen
van zijn rekening vrijwillig vrij verklaard is, kan hij wettig een arbiter tegen zijn meester eisen, om zijn rekening te
onderzoeken. Wanneer iemand op de goede trouw van een ander heeft vertrouwd, met dien verstande dat hij met
het geld van de eerstgenoemde zou worden gekocht en na terugbetaling zou worden gemanumitteerd, en de partij
zegt dat hij het geld niet wil ontvangen wanneer het wordt aangeboden, wordt aan de slaaf de bevoegdheid
verleend om de voorwaarden van de overeenkomst bekend te maken.
54. Paulus, Opinies, Boek I.
Een zaak van groter belang mag niet worden bevooroordeeld door een zaak van minder belang; want de
belangrijkere kwestie trekt die aan, die van minder gewicht is.
55. Dezelfde, Over het ambt van Assessoren.
Een dagvaarding, uitgebracht door een vroegere rechter, moet worden beschouwd als een van de drie
voorgeschreven. Het is duidelijk, zelfs als het gehele aantal door de genoemde rechter is volbracht, dat het gebruik
vereist dat zijn opvolger er nog een uitvaardigt.
56. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Hoewel het waar is dat een echte gemachtigde alles voor de rechter kan brengen, toch, wanneer een partij die geen
gemachtigde is zich bij de uitgifte voegt, en zijn principaal naderhand bevestigt wat hij heeft gedaan; is men van
mening dat door de terugwerkende kracht, de zaak op de juiste wijze aan de rechter is voorgelegd.
57. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLI.
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Een vordering kan worden ingesteld tegen de zoon van een familie met betrekking tot zowel overeenkomsten als
overtredingen, maar wanneer een zoon overlijdt na de voeging van de nakomelingen, gaat het recht van vordering
over op zijn vader; echter alleen met betrekking tot zijn peculium of enig voordeel dat hij kan hebben verkregen.
Het is duidelijk, dat indien de zoon van een familie zich als gemachtigde van een ander verweert, bij zijn
overlijden het vorderingsrecht overgaat op de partij die hij heeft verdedigd.
58. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Een proces wordt beëindigd wanneer de partij die verzocht heeft om het te horen, het verbiedt om door te gaan; of,
sterker nog, wanneer iemand dat doet die een hogere autoriteit heeft in hetzelfde rechtsgebied; of zelfs wanneer de
rechter zelf een autoriteit heeft die gelijk is aan die van hem die hem heeft aangesteld.
59. Ulpianus, Over Sabinus, Boek LI.
Als in de benoeming van een rechter de plaats waar hij zijn ambt moet uitoefenen niet is vermeld, wordt hij geacht
te handelen op die plaats waar hij dat kan doen zonder ongemak voor de procespartijen.
60. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.
Wanneer een rechter overlijdt, moet hij die hem opvolgt dezelfde weg volgen die voor zijn voorganger was
vastgesteld.
(61) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.
Wij zijn gewoonlijk gewend te zeggen dat de zaak voor de rechter is die waarover de procespartijen
overeenstemming hebben bereikt; maar Celsus stelt dat het gevaarlijk is de gedaagde om inlichtingen te vragen
over dit punt, omdat deze altijd zal zeggen dat er geen overeenstemming is bereikt, om te voorkomen dat hij zijn
zaak verliest. Wat moet er dan gedaan worden? Het is beter te stellen, dat het onderwerp van het proces niet is, wat
de partijen overeengekomen zijn; maar dat is niet het onderwerp van het proces, wat men uitdrukkelijk
overeengekomen is, dat het niet zou zijn.

373

1. Een rechter die bevoegd is in zaken van roof, kan geen kennis nemen van en beslissen in zaken waarin geld in
het geding is.
62. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
Een vordering kan niet tussen twee partijen worden ingesteld, tenzij de een de eiser is en de ander de bezitter van
het eigendom; want er moet iemand zijn die de last van de eiser draagt, en een ander die het voordeel van het bezit
geniet.
63. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIX.
Een wettige verdediging is er een waar de partij zich in de zaak mengt, hetzij zelf of door een ander, maar altijd
met het stellen van zekerheid; en niemand wordt geacht een wettige verdediging te voeren die niet betaalt wat hem
door het gerecht wordt bevolen.
(64) Dezelfde, Disputaties, Boek I.
Een schatting van de schadevergoeding wegens bedrog wordt door de rechter niet gemaakt met verwijzing naar het
belang van de partij die de zaak aanhangig maakt, maar wordt gebaseerd op wat hij voor de rechter zweert; en er
bestaat geen twijfel over dat zelfs een dief recht heeft op een vordering op grond van borg of lening voor gebruik.
1. Wanneer iemand op het punt staat een zaak van de ene soort aan te spannen en zekerheid aanvaardt dat het
vonnis zal worden nagekomen, en vervolgens een zaak van een andere soort aanspant, kan geen rechtsvordering
worden ingesteld op grond van het beding, omdat het schijnt te zijn gemaakt met het oog op iets anders.
65. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
Een vrouw moet een vordering instellen voor haar bruidsschat waar haar man zijn woonplaats heeft, en niet waar
het dotale contract werd aangegaan; want dit is niet zo'n contract dat het nodig is om rekening te houden met de
plaats waar het genoemde instrument werd uitgevoerd, zozeer als met de plaats waarnaar de vrouw zelf, in
overeenstemming met de huwelijksvoorwaarde, altijd zou zijn teruggekeerd als naar haar woonplaats.
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66. Dezelfde, Disputaties, Boek II.
Wanneer iemand zich bedient van dubbelzinnige taal, of zijn bedoeling twijfelachtig is, moet hij begrepen worden
in de zin die voor hemzelf het gunstigst is.
67. Dezelfde, Disputaties, Boek VI.
Wanneer een slaaf verklaart dat hij met zijn eigen geld gekocht is, en dit bewijst, is hij vrij vanaf het moment dat
hij gekocht is; omdat de keizerlijke grondwet niet voorschrijft dat hij vrij verklaard moet worden, maar beveelt dat
hem zijn vrijheid teruggegeven moet worden, daarom kan van zijn meester verlangd worden dat hij een slaaf die
zich met zijn eigen geld koopt, manumiteert; maar als de meester zich verbergt, moeten de precedenten gevolgd
worden die ontleend zijn aan decreten van de Senaat met betrekking tot het verlenen van vrijheid onder een
vertrouwen.
68. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
In het geval van een peremptoriale dagvaarding moet de volgende regel in acht worden genomen; de partij die de
vordering instelt, kan om één dagvaarding verzoeken als zijn tegenpartij afwezig is, en vervolgens om een tweede:
69. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek IV. Na een tussenpoos van niet minder dan tien dagen;
70. 70. Idem, Disputaties, Boek VIII.
En dan nog een derde; en nadat deze zijn uitgevaardigd, kan hij daarna een dagvaarding met dwangbevel
verkrijgen. Deze term wordt gebruikt omdat hij een einde maakt aan de controverse, dat wil zeggen dat hij de
tegenstander geen langer uitstel toestaat.
71. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek IV.
In de peremptoriale dagvaarding geeft de magistraat die hem uitvaardigt te kennen dat hij de zaak zal horen en
beslissen, zelfs als de tegenpartij afwezig is.
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72. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Deze dagvaarding wordt soms uitgesproken nadat de drie andere zijn voorafgegaan, soms nadat er slechts één, of
twee, zijn uitgevaardigd, en soms wordt zij in één keer uitgevaardigd, en wordt aangeduid als "één voor allen". De
te volgen weg wordt bepaald door hem die de rechtsmacht uitoefent, en hij moet de volgorde van de aanhalingen
regelen, of ze regelen naar gelang van de omstandigheden van het geval, of van de persoon, of van het tijdstip.
73. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek IV.
Nadat een aanmaning is verkregen, en zodra de daarin vermelde dag is aangebroken, moet de afwezige partij
worden opgeroepen; en of hij antwoordt of niet, de zaak moet doorgaan en er moet uitspraak worden gedaan, maar
niet altijd ten gunste van de partij die aanwezig is; want soms kan de afwezige partij zegevieren als hij een goede
zaak heeft.
1. Maar als de partij die het verzoek heeft gedaan, op de dag van de terechtzitting afwezig is, en de partij tegen wie
het verzoek is gedaan, aanwezig is, moet het verzoek worden ingetrokken, en de zaak zal niet worden behandeld,
noch zal er een uitspraak worden gedaan ten gunste van de partij die aanwezig is.
2. 2. Indien de dagvaarding nietig is verklaard, moeten wij ons afvragen, of de gedaagde opnieuw kan worden
gedagvaard en of het recht van vervolging blijft bestaan, of dat alleen de procedure met betrekking tot deze
dagvaarding nietig is verklaard? De beste opvatting is, dat alleen de dagvaarding nietig is verklaard, en dat de
partijen opnieuw kunnen procederen.
3. Men moet bedenken, dat wanneer een afwezige partij een vonnis tegen zich heeft gekregen op grond van een
peremptoriale dagvaarding, en daartegen in beroep gaat, hij niet zal worden gehoord; dat wil zeggen, indien hij
door ontucht afwezig was; maar indien hij dat niet was, moet hij worden gehoord.
74. Julianus, Digest, Boek V.
Een rechter kan worden gedwongen een uitspraak te doen over een zaak waarvan hij kennis heeft genomen.
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(1) Een rechter die is aangesteld om een uitspraak te doen voor een bepaald bedrag, kan ook een uitspraak doen
voor een hoger bedrag, als dit door de procespartijen is overeengekomen.
(2) Toen ik eens toestemde in de verdediging van een afwezige partij, en mij in de zaak mengde toen de gedaagde
reeds dood was, en ik werd verslagen, en de schadevergoeding betaalde; rees de vraag of de erfgenaam was
vrijgelaten, en ook op wat voor een soort vordering ik tegen hem recht had? Ik antwoordde dat de beslissing niet
geldig was, omdat de schuldenaar al dood was toen de zaak aanhangig werd gemaakt, en de erfgenaam daarom niet
werd vrijgesteld; maar als de partij die de verdediging voerde, had betaald overeenkomstig het vonnis, terwijl hij
het geld niet kon terugkrijgen, zou toch een vordering in zijn voordeel tegen de erfgenaam kunnen worden
ingesteld op grond van zakendoen; en zeker zou de erfgenaam zich kunnen beschermen door een exceptie op
grond van kwade trouw, als de eiser een zaak tegen hem zou aanspannen.
75. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer de Praetor een partij, tegen wie een vordering wegens schuld is ingesteld, heeft bevolen te verschijnen, en
het aantal aanhalingen is uitgeput, en hij beslist dat de afwezige partij de schuld is verschuldigd, en een rechtszaak
wordt aangespannen om het vonnis ten uitvoer te leggen, kan de rechter die de zaak behandelt het vonnis van de
Praetor niet onderzoeken, anders zouden dit soort aanhalingen en de vonnissen van de Praetors illusoir zijn.
Marcellus zegt in een noot: "Wanneer de eiser willens en wetens met kwade opzet iets valselijk beweert, en het
duidelijk vaststaat dat hij op deze wijze van de Praetor een vonnis in zijn voordeel heeft verkregen; meen ik dat de
rechter de klacht van de gedaagde moet toelaten." Paulus zegt in een noot, dat als de gedaagde niet aanwezig kon
zijn omdat hij door ziekte verhinderd was, of in een of andere zaak voor de Staat werkzaam was, naar zijn mening
in dat geval een actie om het vonnis tegen hem ten uitvoer te leggen moet worden geweigerd, of de Praetor niet
moet toestaan dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd.
76. Alfenus, Digest, Boek VI.
Het volgende geval werd voorgesteld. Bepaalde rechters waren aangesteld om dezelfde zaak te behandelen. Nadat
sommigen van hen zich hadden verontschuldigd, werden anderen in hun plaats aangesteld; en de vraag rees of de
verandering van enkele individuele rechters de zaak in dezelfde toestand liet, of in een andere bracht? Ik
antwoordde dat niet slechts een of twee rechters konden worden vervangen, maar ook alle rechters, en dat de zaak
dezelfde zou blijven als voorheen, en dit was in feite niet het enige geval waarin het gebeurde dat, hoewel de
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onderdelen werden veranderd, de zaak zelf toch als dezelfde werd beschouwd, maar dit gebeurde in vele andere
gevallen. Want een legioen wordt als hetzelfde beschouwd, hoewel velen van hen die er deel van uitmaakten, zijn
gedood en anderen in hun plaats zijn gesteld; en het volk wordt nu geacht hetzelfde te zijn als honderd jaar
geleden, hoewel er thans misschien niet één van hen meer leeft; en ook, wanneer een schip zo vaak is gerepareerd
dat er zelfs geen enkele plank meer over is die niet nieuw is, wordt het toch als hetzelfde schip beschouwd. En als
iemand zou denken dat een voorwerp een ander voorwerp zou worden als de onderdelen ervan worden veranderd,
dan zou het resultaat zijn dat wijzelf, volgens deze regel, niet dezelfde personen zouden zijn als een jaar geleden,
omdat, zoals de filosofen ons meedelen, de allerkleinste deeltjes waaruit wij bestaan dagelijks van ons lichaam
worden losgemaakt, en andere van buitenaf ervoor in de plaats worden gesteld. Daarom, wanneer de uiterlijke
verschijning van iets onveranderd blijft, wordt het ding zelf geacht hetzelfde te zijn.
77. Africanus, Vragen, Boek III.
In particuliere zaken mag een vader als rechter optreden als zijn zoon belanghebbende is, en omgekeerd:
78. Paulus, Over Plautius, Boek XVI. Omdat rechtspreken een publieke baan is.
79. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek V.
Wanneer bewezen wordt dat een partij haar tegenstander zonder goede reden voor het gerecht heeft gedaagd, is hij
verplicht hem zijn reiskosten te vergoeden, evenals de kosten van de rechtszaak.
1. Wanneer rechters in verwarring verkeren over het recht, is het gebruikelijk dat de gouverneurs hun mening
geven, maar wanneer de gouverneurs worden geraadpleegd over een feitelijke kwestie, zijn zij daartoe niet
verplicht en moeten zij de rechters bevelen een beslissing te nemen, zoals hun geweten hen ingeeft; omdat,
wanneer onder dergelijke omstandigheden meningen worden gegeven, dit soms schandaal veroorzaakt en
gelegenheid biedt voor partijdigheid of corrupte uitlokking.
(80) Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
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Wanneer een fout is gemaakt in de naam of achternaam van een rechter, was Servius van mening dat als de rechter
was benoemd door een overeenkomst tussen de procespartijen, hij moest optreden als rechter die beide
procespartijen op het oog hadden.
81. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Wie niet met rechtsbevoegdheid is bekleed, of wie niet door de keizer gezag is verleend, of wie niet is benoemd
door een ambtenaar die het recht heeft rechters te benoemen, of wie niet bij overeenkomst voor arbitrage is
gekozen, of wie niet door een of andere wet is bevestigd, kan niet als rechter optreden.
82. Dezelfde, Over het ambt van Proconsul, Boek I.
Soms hebben de magistraten van het Romeinse volk de gewoonte om uitdrukkelijk scheidsrechters aan te stellen,
wat zeer zelden moet gebeuren, en alleen wanneer de zaak dringend is.

Tit. 2. Betreffende onbetamelijke testamenten
(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Men moet bedenken, dat er dikwijls klachten worden ingediend met betrekking tot onheuse testamenten, daar het
een ieder, hetzij ouders of kinderen, geoorloofd is een onheilzaam testament aan te vallen. De bloedverwanten, die
de graad van broeders te boven gaan, zullen er echter beter aan doen, zich niet met nutteloze kosten te belasten,
daar zij geen hoop op succes hebben.
2. Marcianus, Instituten, Boek IV.
In het geval van een onachtzaam testament wordt een proces aangespannen op grond van het feit dat de erflater
niet bij zijn volle verstand was toen hij zijn testament maakte. Hiermee wordt niet bedoeld dat hij werkelijk
krankzinnig of dement was toen hij zijn testament maakte, maar dat hij het maakte volgens de wet, maar niet in
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overeenstemming met de dictaten van vaderlijke of kinderlijke genegenheid; want als hij werkelijk krankzinnig of
dement was, zou zijn testament ongeldig zijn.
3. Marcellus, Digest, Boek III.
Zeggen dat een testament onachtzaam is, betekent beweren dat de partij niet onterfd of overgeplaatst had mogen
worden; want het gebeurt over het algemeen dat ouders ten onrechte beïnvloed worden om hun kinderen te
onterven of over te laten gaan, als gevolg van valse voorstellingen.
4. Gaius, Over de Lex Glitia.
Het mag ouders niet worden toegestaan hun kinderen door hun wil onrecht aan te doen, aangezien zij dit voor het
grootste deel doen omdat zij door vleierijen en aansporingen van stiefmoeders kwaadwillig worden
bevooroordeeld tegen hun eigen bloed.
(5) Marcellus, Digest, Boek III.
Ook zij die niet in mannelijke lijn van de erflater afstammen, hebben het recht een rechtsvordering in te stellen,
zoals zij dat kunnen doen in geval van het testament van een moeder; en zij slagen daar zeer dikwijls in. De kracht
van de term "onachtzaam" is, (zoals ik reeds heb gezegd), aan te tonen dat de partij onverdiend en dus ten onrechte
is gepasseerd, of zelfs uitgesloten door onterving, en voor het gerecht wordt de bewering geuit dat de erflater niet
bij zijn volle verstand blijkt te zijn geweest toen hij een onrechtvaardig testament maakte.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Een postume zoon kan beweren dat een testament onrechtvaardig is wanneer de erflater iemand was van wie hij
een behoorlijke of wettige erfgenaam had kunnen zijn, als hij nog ongeboren was ten tijde van de dood van
eerstgenoemde. Hij heeft ook het recht de testamenten van verwanten aan te vechten, omdat hij in dit geval het
bezit van de goederen zou kunnen verkrijgen in geval van versterf. Wat dan? Moet men de erflater verwijten dat
hij niet bij testament is gestorven? Maar niemand zou van de rechter instemming kunnen krijgen met een dergelijk
voorstel, want het is de erflater niet verboden een testament op te maken. Dit kan hem echter duidelijk worden
verweten, namelijk dat hij zijn erfgenaam niet heeft aangewezen, want een aangewezen erfgenaam kan in het bezit
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worden gesteld overeenkomstig de clausule volgens welke het bezit kan worden verleend aan de moeder van een
ongeboren kind; en indien het geboren zou zijn, zou het recht hebben op bezit overeenkomstig de bepalingen van
het testament. Ik ben van mening dat de klacht op dezelfde wijze kan worden ingesteld door een partij die, nadat
het testament van zijn moeder was gemaakt, door de keizersnede uit haar baarmoeder is verwijderd.
1. Wanneer iemand die geen recht heeft op de erfopvolging bij versterf, een procedure instelt op grond dat het
testament onachtzaam is, en niemand zijn recht daarop betwist, en hij toevallig slaagt, zal zijn succes hem niet
baten, maar alleen ten goede komen aan hen die recht hebben op de erfopvolging bij versterf, want hij maakt het
vroegere hoofd van de familie tot intestaat.
2. Wanneer iemand sterft, nadat hij een proces op grond van onmatigheid heeft aangespannen, draagt hij dan zijn
recht van beklag over op zijn erfgenaam? Papinianus antwoordde (en dit staat ook in verschillende rescripties) dat
als de partij overlijdt nadat hij het bezit van de goederen van de nalatenschap al heeft verkregen, het recht om de
rechtsvordering in te stellen op de erfgenaam overgaat; en als het bezit van de goederen niet wordt geëist, maar de
controverse al is begonnen of in voorbereiding is, of als de partij overlijdt nadat hij is aangekomen om een klacht
op grond van onmatigheid in te dienen; denk ik dat het recht op zijn erfgenaam overgaat.
(7) Paulus, Over de rechtspraak van de Septemvirs.
Laten wij nagaan op welke wijze een partij kan worden geacht zijn zaak te hebben voorbereid, zodat hij het
vorderingsrecht kan overdragen. Veronderstellen wij dat hij onder toezicht van de erflater stond, zodat het bezit
van de nalatenschap voor hem niet noodzakelijk was, en het betreden van de nalatenschap overbodig zou zijn; en
als hij slechts kennis gaf van zijn voornemen om een dergelijke aanklacht in te dienen, en overging tot de
betekening of de indiening van het verzoekschrift, zal hij het recht om de zaak te vervolgen aan zijn erfgenaam
overdragen; en dit verklaarde de Goddelijke Pius in een Rescript met betrekking tot de betekening van de papieren
en de kennisgeving. Welke weg moet men volgen als de partij niet onder het gezag van de overledene stond? Zou
het vorderingsrecht overgaan op zijn erfgenaam? Als hij de dingen heeft gedaan die wij hierboven hebben
vermeld, lijkt hij zijn zaak goed te hebben voorbereid.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
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Papinianus zegt heel juist in het Vijfde Boek der Vragen, dat een vader geen proces kan aanspannen op grond van
onbekwaamheid ten gunste van zijn zoon, als deze onwillig is; want het onrecht is tegen de zoon begaan.
Onmiddellijk daarna verklaart hij, dat indien zijn zoon sterft, nadat hij in het bezit van de nalatenschap is gekomen,
met het oogmerk de zaak op regelmatige wijze te vervolgen, de klacht wegens onmatigheid is geëindigd; want zij
is niet aan de vader zelf, maar voor rekening van zijn zoon verleend.
1. Wanneer een partij van de zaak afziet, nadat zij op grond van onmatigheid een vordering heeft ingesteld, wordt
zij daarna niet meer gehoord.
2. In rescripties is zeer dikwijls verklaard, dat, wanneer de keizer tot erfgenaam is benoemd, het testament
onofficieel kan worden verklaard.
3. Papinianus, in het Tweede Boek der Meningen, zegt dat een klacht wegens een onachtzaam testament kan
worden ingediend tegen het hoofd van een familie die veteraan is, ook al is het enige bezit dat hij heeft, datgene
wat hij in militaire dienst heeft verkregen.
4. Wanneer een soldaat een testament maakt terwijl hij in het leger is, en een jaar na zijn ontslag overlijdt,
betwijfel ik of een klacht wegens onachtzaamheid zal worden toegestaan, omdat zijn testament tot dat tijdstip
geldig is, overeenkomstig het militaire recht, en men kan zeggen dat een klacht op grond van onachtzaamheid niet
mogelijk is.
5. Een moeder kan niet beweren, dat het testament van haar minderjarige zoon onachtzaam is, omdat zijn vader het
voor hem gemaakt heeft; en Papinianus heeft dit oordeel gegeven; evenmin kan de broer van zijn vader dit doen,
omdat het het testament van de zoon is; daarom kan ook de broer van de minderjarige dit niet doen, als hij geen
bezwaar gemaakt heeft tegen het testament van zijn eigen vader. Wanneer echter het testament van den vader met
succes wordt aangevallen, zal dat van zijn zoon nietig zijn, tenzij het alleen gebroken werd met betrekking tot zijn
vader, want dan blijft het pupillerende gedeelte geldig.
6. Wanneer iemand aan zijn zoon een schenking mortis causa doet van het vierde deel van datgene waarop hij
recht zou hebben gehad indien de erflater bij leven was overleden, ben ik van mening dat zijn testament veilig is.
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7. Wanneer een man door het maken van een secundair legaat een plaatsvervanger heeft gemaakt voor zijn
minderjarige zoon, kunnen wij om die reden niet toestaan dat de minderjarige zelf een klacht indient wegens
nalatigheid.
8. Daar het vierde deel van het verschuldigde aandeel voldoende is om de klacht uit te sluiten, moet worden
overwogen of een onterfd kind, dat geen bezwaar maakt, moet worden meegerekend, zoals bijvoorbeeld wanneer
er twee zonen zijn die onterfd zijn; en ongetwijfeld moet hij worden meegerekend, zoals Papinianus stelt; en als de
ander zou zeggen dat het testament onachtzaam is, kan hij niet de gehele nalatenschap opeisen, maar slechts de
helft daarvan. En om dezelfde reden, wanneer er kleinkinderen zijn, bijvoorbeeld de nakomelingen van twee
zonen, drie door een van hen, en slechts een door de ander; de zoon die alleen is, zal van de klacht worden
uitgesloten door het verkrijgen van drie vierentwintigste van de nalatenschap, en een van de anderen door het
verkrijgen van een vierentwintigste van dezelfde.
9. Dit vierde deel zal natuurlijk geschat worden na aftrek van de schulden en begrafeniskosten; maar men moet
zich afvragen of testamentaire vrijheidsverleningen het vierde deel zullen verminderen, en verminderen zij het?
Want als iemand tot enig erfgenaam wordt benoemd, kan hij niet beweren dat het testament onrechtmatig is, omdat
hij het Falcidische deel heeft ontvangen; maar de Lex Falcidia is niet van toepassing op testamentaire
manumissies, en men kan oordelen dat het vierde deel moet worden berekend na aftrek van wat door de
manumissie verloren is gegaan; daarom, als vaststaat dat het vierde deel door de manumissie wordt verminderd,
zal het resultaat zijn dat, wanneer iemands nalatenschap uit slaven bestaat, hij door de emancipatie van deze slaven
een klacht wegens een onrechtmatig testament kan indienen; Tenzij, misschien, zijn zoon, indien hij niet onder zijn
toezicht stond na tot erfgenaam van zijn vader te zijn benoemd, de nalatenschap terecht kan verwerpen, en na deze
aan de plaatsvervanger te hebben overgedragen, een procedure wegens nalatigheid kan beginnen, om de
nalatenschap op grond van intestaat te verkrijgen zonder dat hij de door het Edict voorgeschreven straf hoeft te
ondergaan.
10. Wanneer een erflater zijn erfgenaam heeft opgedragen een voorwaarde na te komen die betrekking had op zijn
zoon, of op een andere persoon die het recht had dezelfde klacht in te dienen, en hij daarmee willens en wetens
heeft ingestemd, moet worden nagegaan of hij verhinderd is een klacht wegens nalatigheid in te dienen, aangezien
hij het testament van de overledene heeft aanvaard. Het geval is hetzelfde, wanneer degene, die hem de schenking
deed, een legataris of een statuliber was; en men kan zeggen, dat de zoon verhinderd is, en vooral wanneer de
erflater de erfgenaam gelastte de schenking te doen; maar indien het een legataris was, kan het dan niet waar zijn,
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dat wanneer het recht om een klacht wegens onachtzaamheid in te dienen eenmaal gevestigd is, de schenking door
de legataris het niet zal opheffen? Want waarom hebben wij dit beginsel in het geval van de erfgenaam absoluut
vastgesteld? Omdat er geen recht op het indienen van een klacht is ontstaan voordat hij in de nalatenschap is
getreden. Ik meen, dat in dit geval de gebeurtenis moet worden gevolgd, zodat, indien hetgeen is nagelaten aan de
zoon is aangeboden, voordat door hem een rechtsvordering is ingesteld, blijkt, dat hij alles heeft, waarop hij recht
heeft, daar de schenking overeenkomstig de wens van de erflater is aangeboden.
11. Wanneer dus iemand tot erfgenaam is benoemd, bijvoorbeeld tot de helft van de nalatenschap, terwijl hem uit
de goederen van de erflater een zesde zou zijn toekomt, indien deze bij testament was overleden, en hem wordt
gevraagd de nalatenschap na verloop van tijd af te staan, dan kan redelijkerwijs worden geoordeeld, dat hij geen
rechtsvordering kan instellen, daar hij het hem toekomende deel en de winsten daarvan zou kunnen hebben, want
het staat vast, dat de winsten gewoonlijk in het Falcidische deel zijn begrepen. Wanneer dus een erfgenaam
aanvankelijk tot de helft van de nalatenschap is benoemd, en hem daarna wordt gevraagd, na verloop van tien jaren
van zijn erfdeel afstand te doen, is er geen grond tot klagen, daar hij gedurende die tijd gemakkelijk het hem
toekomende deel en de winst daarvan had kunnen innen.
12. 12. Wanneer een partij beweert, dat een testament nietig, gebrekkig en onachtzaam is, moet hem de keus
worden gelaten, welke vordering hij het eerst wenst in te stellen.
13. 13. Wanneer een onterfde zoon in het bezit van de nalatenschap is en de tot erfgenaam benoemde partij een
vordering tot terugvordering instelt, kan de zoon de klacht bij wege van tegenvordering indienen, zoals hij zou
doen indien hij niet in het bezit was, maar een vordering tot terugvordering instelde.
14. Er zij aan herinnerd, dat wanneer een partij ten onrechte beweert, dat een testament onachtzaam is, en zijn zaak
verliest, hij ook verliest wat hem bij het testament is nagelaten, en dit kan in een proces door de Schatkist worden
teruggevorderd als eigendom waarvan hij werd beroofd omdat hij het onwaardig was. Hij verliest echter alleen wat
hem bij testament was nagelaten, wanneer hij zonder enige grond de zaak is blijven vervolgen tot het vonnis was
gewezen. Indien hij echter vóór het vonnis heeft opgehouden te handelen of is overleden, wordt hem niet
ontnomen wat hem was nagelaten. Indien dus tijdens zijn afwezigheid een vonnis is gewezen ten gunste van de
andere partij, die aanwezig was, kan worden gezegd, dat hij kan behouden wat hem is nagelaten. Een partij kan
echter alleen iets verliezen wanneer het genot ervan haar toekomt; en als hem wordt gevraagd het aan een ander
over te geven, mag hem geen schade worden berokkend. Daarom stelt Papinianus in het Tweede Boek der
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Meningen niet ten onrechte, dat wanneer een partij tot erfgenaam is benoemd en gevraagd wordt de nalatenschap
af te staan, en vervolgens, na een klacht wegens onachtzaamheid te hebben ingediend, niet slaagt, hij slechts
verliest wat hij op grond van de Lex Falcidia had kunnen verkrijgen.
15. Wanneer een minderjarige is overgeërfd, en een van die personen is die een klacht kunnen indienen tegen een
onachtzaam testament zonder daarvoor afhankelijk te zijn van adoptie of emancipatie, denk ik dat hij zal worden
uitgesloten, aangezien hij recht heeft op een vierde deel van de nalatenschap, volgens de grondwet van de
Goddelijke Pius. Als hij echter een proces aanspant en geen vonnis velt, verliest hij dan dit vierde deel? Ik ben van
mening dat het hem niet moet worden toegestaan het testament te betwisten op grond van onachtzaamheid, of dat
het hem moet worden toegestaan, zelfs als hij het proces niet wint, het vierde deel hem te laten toekennen als een
schuld die hem verschuldigd is.
16. Wanneer de rechter een zaak op grond van een onachtzaam testament onderzoekt en tegen het testament
uitspraak doet, en er geen rechtsmiddel wordt aangewend, wordt het testament van rechtswege ontbonden en wordt
de opvolger rechtstreeks erfgenaam of bezitter van het goed overeenkomstig de bepalingen van het vonnis;
testamentaire vrijheidsrechten vervallen van rechtswege; legaten zijn niet verschuldigd; en indien zij betaald zijn,
kunnen zij worden teruggevorderd hetzij door degene die ze betaald heeft, hetzij door degene die in het gelijk
wordt gesteld (door middel van een praetoriaanse vordering). In het algemeen echter moet, wanneer zij betaald zijn
voordat een proces werd aangespannen, de winnende partij een proces aanspannen voor de terugvordering ervan;
zoals de Goddelijke Hadrianus en de Goddelijke Pius in een Rescript hebben verklaard.
17. Het is zeker dat, als de claim van onmatigheid na vijf jaar om een of andere zeer rechtvaardige reden wordt
aangevoerd, manumissies die al hebben plaatsgevonden, of die konden worden geëist, niet kunnen worden
herroepen; maar twintig aurei moeten door elke bevrijde slaaf worden betaald aan de partij die de rechtszaak heeft
gewonnen.
(9) Modestinus, Over oneervolle Testamenten.
Wanneer iemand binnen vijf jaar een proces aanspant, zal de manumissie niet standhouden. Paulus zegt echter, dat
wanneer vrijheid wordt verleend onder een trust, deze zal worden toegestaan; en natuurlijk moet in dit geval door
ieder afzonderlijk twintig aurei worden betaald.
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10. Marcellus, Digest, Boek III.
Wanneer, in het geval van een onachtzaam testament, een deel van de rechters tegen en een deel voor het testament
heeft beslist, wat soms gebeurt, dan is het menselijker om de mening van degenen die voor het testament waren,
over te nemen, tenzij het duidelijk is dat zij een onrechtvaardige beslissing hebben genomen ten gunste van degene
die tot erfgenaam werd benoemd.
(1) Het is een bekend feit, dat iemand die een legaat aanvaardt, zich niet behoorlijk kan beroepen op het feit, dat
het testament onachtzaam is, tenzij hij het gehele legaat aan een ander heeft overgedragen.
11. Modestinus, Opinies, Boek III.
(11) Modestinus, Opinions, Book III. Ik verklaarde als mijn mening dat zelfs wanneer een partij slaagt op grond
van het feit dat een testament onachtzaam is, eventuele schenkingen die de erflater bij leven lijkt te hebben gedaan
ten gunste van de aangewezen erfgenaam, om die reden niet nietig worden verklaard; noch zal een vordering
kunnen worden ingesteld om een deel van wat aan hem als bruidsschat was gegeven, terug te vorderen.
(12) Dezelfde, Over Voorschriften, Boek XII.
Het maakt geen verschil of een onterfde zoon een legaat aanvaardt dat hem is nagelaten, of het verkrijgt via zijn
zoon of slaaf, aan wie het was nagelaten; in beide gevallen zal hij door een uitzondering worden uitgesloten. Ook
indien zijn slaaf tot erfgenaam is benoemd, en de zoon hem manumulteert voordat hij hem de opdracht geeft de
nalatenschap te betreden, zodat hij dit uit vrije wil kan doen, en de zoon dit doet met een bedrieglijk oogmerk, zal
hij worden verhinderd zijn vordering in te stellen.
1. Wanneer een onterfde zoon geld dat hem toekomt opeist van een notaris, wordt hij geacht het testament van zijn
vader te hebben aanvaard.
2. 2. Wanneer een zoon een rechtsgeding aanhangig maakt ter verkrijging van een legaat dat is herroepen, en hij,
daar dit mislukt is, een klacht wegens nalatigheid indient, zal hij niet door een exceptie worden verhinderd; hoewel
hij door het enkele feit van zijn rechtsgeding het testament heeft goedgekeurd, moet de erflater toch enig verwijt
worden gemaakt, zodat de vordering van de zoon redelijkerwijs niet kan worden afgewezen.
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3. Wanneer de zoon van een erflater, samen met Titius, schuldenaar was voor een bepaalde som geld, en Titius
werd vrijgesteld door de bepalingen van het testament, zal de zoon niet worden ontheven van aansprakelijkheid
wegens de vrijlating van Titius; noch zal zijn recht om een vordering van onachtzaam testament in te stellen
worden verjaagd.
13. Scaevola, Opinies, Boek III.
Titia benoemde haar dochter tot erfgenaam, liet haar zoon een legaat na, en bepaalde bij hetzelfde testament dat:
"Alles wat ik hierboven heb opgedragen om te geven of te doen, wens ik te geven en te doen door een ieder die
mijn erfgenaam zal worden, of de bezitter van mijn nalatenschap, zelfs bij intestaat. En wat ik hierna ook bepaal
om te geven of te doen, laat ik in vertrouwen na aan die persoon om te zorgen dat het gegeven en gedaan wordt."
De vraag rees of, indien een zuster een zaak in het Centumviral Court won, de trust moet worden uitgevoerd met
inachtneming van de voorgaande clausule? Mijn antwoord op de vraag of een partij rechtmatig een trust kan
opleggen aan diegenen waarvan hij denkt dat zij hem bij intestaat zullen opvolgen, hetzij als erfgenamen, hetzij als
bezitters van zijn nalatenschap, was dat hij dat kon doen. Paulus verklaart in een noot, dat hij de opvatting
onderschrijft, dat de trusts, door een intestaat overleden partij opgelegd, niet behoeven te worden uitgevoerd,
omdat zij lijken te zijn bevolen door een persoon, die niet bij zijn volle verstand was.
14. Papinianus, Vragen, Boek V.
Een vader heeft zijn zoon geëmancipeerd en zijn kleinzoon onder zijn beheer gehouden; de zoon heeft daarna nog
een zoon gekregen en is daarna gestorven, nadat hij beide zonen had onterfd en in zijn testament elke vermelding
van zijn eigen vader had weggelaten. In een onderzoek of het testament al dan niet onachtzaam was, moet het
belang van de zonen voorrang hebben, en de bedoelingen van de vader van de overledene blijven ter overweging;
maar als vonnis wordt gewezen tegen de zonen, dan kan de klacht van de vader worden onderzocht, en hij kan een
procedure instellen.
15. Dezelfde, Vragen, Boek XIV.
Want hoewel de ouders geen recht hebben op opvolging van de nalatenschap van hun kinderen, toch moet, wegens
de wensen van de ouders en hun natuurlijke genegenheid voor hun kinderen, wanneer de regelmatige orde van de
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sterfelijkheid verstoord is, een nalatenschap op grond van genegenheid niet minder aan de ouders dan aan de
kinderen worden nagelaten.
1. Wanneer een partij, nadat zij een vordering heeft ingesteld om een testament onbillijk te verklaren, van mening
verandert en vervolgens overlijdt, zal een klacht op grond van onbillijkheid niet aan haar erfgenaam worden
toegewezen, daar het niet voldoende is dat een vordering is ingesteld, indien de eiser deze niet voortzet.
2. Wanneer een zoon op grond van een onachtzaam testament een vordering instelt tegen twee erfgenamen en van
de rechters verschillende beslissingen verkrijgt waarbij de ene erfgenaam wordt verslagen en de andere wordt
verslagen, kan hij de schuldenaars van de nalatenschap dagvaarden en kan hij zelf door de schuldeisers worden
gedagvaard ten belope van zijn aandeel in de nalatenschap, en kan hij de goederen terugvorderen en de
nalatenschap verdelen; Want het is waar dat hij het recht heeft om een vordering tot verdeling in te stellen,
aangezien hij volgens ons een erfgenaam van rechtswege wordt voor een deel van de nalatenschap, en daarom
blijft een deel ervan onderworpen aan de bepalingen van het testament, en het lijkt niet absurd dat de erflater
geacht moet worden gedeeltelijk intestaat te zijn gestorven.
(16) Dezelfde, Opinies, Boek II.
Wanneer een zoon reeds op grond van onbekwaamheid van het testament van zijn moeder een proces heeft
aangespannen tegen zijn broer, die tot erfgenaam van een gedeelte van de nalatenschap was benoemd, en zijn zaak
wint; kan een dochter, die geen proces heeft aangespannen, of niet is geslaagd, niet rechtmatig met haar broer in de
nalatenschap delen.
1. Een vader verkreeg het bezit van de nalatenschap van zijn zoon door het recht van manumissie, in strijd met de
bepalingen van het testament, en zag het bezit van het eigendom; en naderhand vervolgde een dochter van de
overledene, die hij onterfd had, zeer terecht een rechtszaak op grond van het feit dat het testament onachtzaam
was, en vervolgens werd het bezit dat de vader verkreeg, nietig verklaard; Want in de eerste procedure ging het om
de rechtspositie van de vader en niet om de rechtmatigheid van het testament; en daarom moest de hele
nalatenschap aan de dochter worden teruggegeven, samen met de opbrengst daarvan.
(17) Paulus, Vragen, Boek II.
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Wanneer iemand die het voornemen heeft de nalatenschap te verwerpen, een testament niet als onachtzaam
aanvalt, staat het deel waarop hij recht heeft, anderen die daartoe een procedure willen aanspannen, niet in de weg.
Wanneer dus een van de twee onterfde kinderen een vordering instelt om het testament van zijn vader onschadelijk
te laten verklaren - want als het testament wordt vernietigd, heeft de andere zoon recht op de nalatenschap op
grond van onverteerbaarheid, en kan hij dus niet rechtsgeldig een vordering instellen om de gehele nalatenschap
terug te krijgen - kan hij, indien hij in het gelijk wordt gesteld, zich beroepen op het gezag van gewijsde, daar de
Centumviri, toen zij de maker van het testament onverteerbaar verklaarden, zullen hebben aangenomen dat dit de
enige nog levende zoon is.
1. Wanneer tegen een testament vonnis is gewezen op grond van onbekwaamheid, wordt de overledene geacht niet
bekwaam te zijn geweest om een testament te maken. Deze opvatting is niet goed te keuren wanneer in het
voordeel van de eiser wordt beslist en de erfgenaam geen verweer voert; omdat in dit geval niet wordt begrepen
dat de wet door de uitspraak van het Hof is vastgesteld, en daarom manumissies worden toegestaan en vorderingen
wegens legaten kunnen worden ingesteld.
18. Dezelfde, Over Onverstandige Testamenten.
Er bestaat een constitutie van de Goddelijke Broeders over dit onderwerp, die een dergelijk onderscheid erkent.
19. Dezelfde, Vragen, Boek II.
Toen een moeder op het punt stond te sterven, benoemde zij een vreemde tot erfgenaam van drievierde deel van
haar nalatenschap, en een dochter tot erfgenaam van eenvierde deel daarvan, terwijl zij een andere dochter
oversloeg; daarop spande deze laatste een rechtszaak aan om het testament onrechtmatig te verklaren, en won haar
zaak. Ik vroeg op welke vrijstelling de dochter die tot erfgenaam was benoemd, recht heeft? Ik antwoordde dat de
gepasseerde dochter een vordering moest instellen om terug te krijgen wat zij zou hebben ontvangen indien haar
moeder bij testament was overleden. Men kan dus zeggen dat de gepasseerde dochter, zelfs indien zij de gehele
nalatenschap bij intestaat vordert en slaagt, recht heeft op de exclusieve nalatenschap, alsof de andere dochter
afstand had gedaan van haar wettig erfdeel. Het mag echter niet worden toegegeven, dat de eerstgenoemde tegen
haar zuster kan worden gehoord, indien zij een vordering instelt op grond van onbekwaamheid.
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1. Bovendien moet worden gezegd, dat de zuster, die overeenkomstig de bepalingen van het testament in de
nalatenschap is getreden, niet in dezelfde positie verkeert als degene, die is overgegaan, en dat deze laatste daarom
een vordering moet instellen om de helft van de nalatenschap van een vreemde terug te krijgen; en men kan
oordelen, dat zij op deze wijze de helft kan terugvorderen, omdat de gehele helft aan haar toebehoort. Het gehele
testament wordt dus niet vernietigd, maar de erflater wordt tot op zekere hoogte intestaat, zelfs indien het Hof het
testament nietig verklaart als zijnde opgemaakt door een krankzinnige.
2. Maar indien iemand meent, dat wanneer een dochter in het gelijk wordt gesteld, het gehele testament nietig is,
dan moet worden aangenomen, dat de zuster, die tot erfgenaam bij versterf is benoemd, in de nalatenschap kan
treden, want omdat zij intreedt overeenkomstig de bepalingen van het testament, waarvan zij meende, dat het
geldig was, kan zij niet geacht worden haar wettig erfdeel te hebben verworpen, waarvan zij immers niet wist, dat
het haar toekwam; want wanneer iemand zijn rechten kent, verliest hij ze niet, indien hij een weg kiest, die hij
meent te kunnen bewandelen. Dit is het geval, wanneer een patroon, door een onjuiste opvatting gedreven, het
testament van een overleden vrijheer aanvaardt; want hij wordt niet geacht het bezit van de nalatenschap in strijd
met het testament te hebben verworpen. Hieruit blijkt, dat de overgegane dochter niet rechtsgeldig kan vorderen,
dat de gehele nalatenschap wordt teruggevorderd, daar, indien het testament zou zijn vernietigd, het recht van
degene, die tot erfgenaam is benoemd, om in de nalatenschap te treden, onaangetast blijft.
20. Scaevola, Vragen, Boek II.
Wanneer iemand een testament nietig wil laten verklaren, hoewel ontkend kan worden dat hij de zoon van de
overledene is, heeft hij geen recht op het Carboniaanse bezit van de goederen, want dit is alleen toegestaan
wanneer, als de partij werkelijk de zoon was, hij de erfgenaam zou zijn, of de wettige bezitter van de nalatenschap;
zodat, als hij in de tussentijd bezit zou verkrijgen, en ondersteund zou worden, zijn rechten niet geschaad zouden
worden door eventuele acties die door hem ingesteld zouden kunnen worden. Wanneer een partij een beroep doet
op onmatigheid, kan hij geen andere rechtsvorderingen instellen dan die tot verkrijging van de nalatenschap, en
heeft hij geen recht op ondersteuning. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat hij in een betere positie zou verkeren
dan wanneer zijn tegenpartij hem als de zoon van de erflater had erkend.
(21) Paulus, Opinies, Boek III.
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Wanneer een partij, die een rechtsvordering heeft ingesteld op grond dat een testament onachtzaam was, van die
rechtsvordering afziet wegens bedrieglijke bewering van de aangewezen erfgenaam, die beweert dat hij
stilzwijgend verplicht is hem een derde deel van de nalatenschap te geven; wordt hij niet geacht afstand te hebben
gedaan van zijn recht van rechtsvordering, en kan het hem dus niet verboden worden de rechtsvordering die hij is
begonnen, te hervatten.
1. Ook is gevraagd, of een erfgenaam gehoord moet worden, wanneer hij vraagt, dat hetgeen hij vóór het instellen
van de vordering tot onzakelijkverklaring van het testament heeft uitbetaald, aan hem moet worden terugbetaald.
Het antwoord luidde, dat hij, die met kennis van zaken geld heeft uitbetaald ter uitvoering van een trust waarmee
hij niets te maken had, uit dien hoofde niet gerechtigd zal zijn tot terugvordering daarvan.
2. Dezelfde jurist gaf als zijn mening, dat wanneer degene die tot erfgenaam was benoemd, van de nalatenschap
wordt beroofd door een proces om een testament onbillijk te verklaren, alles zo moet gaan, alsof de nalatenschap
niet was binnengetreden; en daarom zou de benoemde erfgenaam een volledig vorderingsrecht hebben tegen
degene die de zaak had gewonnen, om elke schuld te innen, alsmede een recht van verrekening met alle
schuldvorderingen.
22. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVII.
Een zoon wordt niet verhinderd het testament van zijn moeder als onnut aan te vallen, wanneer zijn vader een
erfenis heeft ontvangen door het testament van de moeder, of in de nalatenschap is getreden, ook al stond de
genoemde zoon nog onder het gezag van zijn vader; en ik heb verklaard dat het de vader niet verboden is het
testament aan te vallen namens zijn zoon, omdat de vernedering aan de laatste wordt toegebracht.
1. Ook werd gevraagd, of, indien de zoon in zijn aanval op het testament zou falen, wat aan de vader zou worden
nagelaten, aan de Staat zou worden verbeurd? Omdat hij geen voordeel zou hebben van zijn succes, en in dit geval
de plicht van de vader op geen enkele wijze in het geding was, maar alles afhing van de verdienste van de zoon,
moeten wij tot de mening neigen dat de vader niet verliest wat hem was nagelaten, als er ten gunste van het
testament wordt beslist.
2. Veel meer is dit het geval wanneer een erflater mij een legaat heeft nagelaten, en zijn zoon, nadat hij een
rechtsvordering had ingesteld op grond dat het testament onachtzaam was, is overleden, mij zijn erfgenaam
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nalatende, en ik toch doorga met de rechtsvordering tegen de nalatenschap, en ik in het ongelijk word gesteld, ik
niet verlies wat mij bij het testament was nagelaten; indien natuurlijk de overledene reeds een rechtsvordering was
begonnen.
3. Bovendien, als ik iemand adopteer, nadat hij reeds een rechtsvordering heeft ingesteld om het testament
onzakelijk te verklaren, bij welk testament mij een legaat was nagelaten, en ik voer de zaak voor mijn
geadopteerde zoon, en ik slaag niet, dan verlies ik mijn legaat niet, omdat ik mij aan iets schuldig heb gemaakt,
waarvoor ik door de schatkist zou moeten worden beroofd van hetgeen mij was nagelaten; want ik heb de
rechtsvordering niet in eigen naam ingesteld, maar op grond van een bepaalde soort van rechtsopvolging.
23. Paulus, Over oneervolle Testamenten.
Als men het geval veronderstelt van een geëmancipeerde zoon die is overgegaan en zijn kleinzoon die onder het
beheer van de erflater is gebleven, en tot erfgenaam is benoemd; dan kan de zoon tegen zijn eigen zoon, die de
kleinzoon van de erflater is, een proces aanspannen om het bezit van de nalatenschap, maar hij kan geen proces
aanspannen op grond van het feit dat het testament onachtzaam is. Indien echter de geëmancipeerde zoon onterfd
is, kan hij de vordering instellen, en kan hij zich dan met zijn zoon voegen, en zal hij de nalatenschap samen met
hem verkrijgen.
1. Wanneer onterfde kinderen een landgoed of enig goed dat daartoe behoort, hebben gekocht van de personen die
als erfgenamen waren aangewezen, terwijl zij wisten dat zij erfgenamen waren, of land van hen hebben gehuurd,
of iets anders van dien aard hebben gedaan, of de erfrechtelijke schulden hebben betaald die zij aan de erflater
verschuldigd waren, worden zij geacht het testament van de erflater te hebben aanvaard, en zijn zij uitgesloten van
het instellen van een rechtsvordering.
2. 2. Wanneer twee zonen onterfd zijn en beiden een vordering instellen op grond dat het testament onachtzaam is,
en een van hen besluit daarna niet verder te gaan, komt zijn deel toe aan de ander door aanwas. Dezelfde regel
geldt wanneer hij door tijdsverloop is verjaard.
(24) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
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Het komt vaak voor bij rechtszaken wegens nalatigheid dat in een en dezelfde zaak verschillende beslissingen
worden genomen. Want wat als de broeder die een proces aanspant en de aangewezen erfgenamen personen zijn
die verschillende rechtsposities bekleden? In dat geval wordt de overledene geacht gedeeltelijk te zijn overleden
bij testament en gedeeltelijk bij intestaat.
25. Dezelfde, Disputaties, Boek II.
Wanneer een schenking niet mortis causa, maar intervivos is gedaan, en in ieder geval met dien verstande, dat zij
in de vierde zal worden opgenomen, kan men zeggen, dat geen proces kan worden aangespannen op grond van
onachtzaamheid, indien de partij de vierde in de schenking ontvangt; of, indien hij minder ontvangt, moet het
ontbrekende bedrag worden aangevuld volgens de arbitrage van een of andere goede burger; of, onder alle
omstandigheden, moet hetgeen geschonken is, in het gemeenschappelijk fonds worden geplaatst.
1. Wanneer iemand die niet gerechtigd is een rechtsvordering in te stellen op grond van een nalatig testament,
daartoe wel wordt toegelaten, en tracht het testament gedeeltelijk te vernietigen, en een bepaalde erfgenaam
uitkiest om de rechtsvordering tegen in te stellen, moet worden gezegd dat, aangezien het testament gedeeltelijk
geldig is, en de partijen die recht hadden op voorrang boven de eiser zijn uitgesloten, deze laatste terecht de
rechtsvordering heeft ingesteld.
(26) Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een erfgenaam is aangesteld onder een voorwaarde, bijvoorbeeld als hij Stichus zou manumitteren, en hij
hem manumitteert, en naderhand het testament onachtzaam of onrechtvaardig wordt verklaard; dan is het slechts
juist dat hij een tegemoetkoming krijgt, dat wil zeggen dat hij de waarde van de slaaf van hem terugvordert na zijn
manumissie, om te voorkomen dat hij hem helemaal verliest.
27. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Indien, nadat een testament als onachtzaam is aangevallen, door partijen een overeenkomst is gesloten om de zaak
te schikken, en de voorwaarden van de schikking door de erfgenaam niet worden nageleefd, staat vast dat de op
grond van onachtzaamheid ingestelde rechtszaak nog steeds ongewijzigd blijft.
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1. Wanneer iemand beweert, dat hij de zoon is van de erflater, die in zijn testament ontkende, dat dit waar was, en
hem niettemin onterfde, blijft grond voor een vordering wegens onachtzaamheid nog bestaan.
2. Een soldaat kan niet beweren dat het testament van een andere soldaat onbetrouwbaar is.
3. Wanneer een kleinzoon tegen zijn oom van vaderszijde of tegen een andere persoon die tot erfgenaam was
benoemd, een rechtsvordering heeft ingesteld op grond dat een bepaald gedeelte van een testament onbetrouwbaar
was, en de zaak heeft gewonnen, maar de testamentaire erfgenaam in hoger beroep is gegaan; Intussen werd
besloten, dat wegens de armoede van de minderjarige hem een toelage tot onderhoud moest worden toegekend
naar evenredigheid van de goederen van de nalatenschap (voor een deel waarvan hij een vordering had ingesteld in
het kader van de aanval op het testament als zijnde onbetrouwbaar) en dat zijn tegenpartij verplicht zou zijn hem
van levensbehoeften te voorzien totdat de zaak zou zijn beëindigd.
4. Een klacht kan worden ingediend op grond van onachtzaamheid in het geval van het testament van een moeder
die, in de veronderstelling dat haar zoon dood was, een andere erfgenaam had aangesteld.
(28) Paulus, Over de rechtspraak van de Septemvirs.
Wanneer een moeder een vals bericht heeft gehoord dat haar zoon, die soldaat was, dood was, en bij haar testament
andere erfgenamen heeft aangewezen, heeft de goddelijke Hadrianus verordend dat de nalatenschap aan de zoon
moet toebehoren op grond van het feit dat testamentaire vrijheidsrechten en legaten moeten worden gehandhaafd.
Let goed op wat er is toegevoegd met betrekking tot de vrijheidsrechten en legaten, want wanneer een testament
onoordeelkundig wordt verklaard, is niets dat het bevat geldig.
29. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Wanneer de legatarissen vermoeden dat er een complot bestaat tussen de aangewezen erfgenamen en degene die
het testament als onzakelijk aanvecht, is vastgesteld dat de legatarissen het recht hebben om te verschijnen en het
testament van de overledene te verdedigen, en dat het hun ook is toegestaan om in hoger beroep te gaan, als er een
vonnis tegen het testament wordt uitgesproken.
1. Ook onwettige kinderen kunnen het testament van hun moeder aanvechten op grond van onachtzaamheid.
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2. 2. Wanneer een testament op grond van onmatigheid wordt aangevochten, blijft het testament, ook al kan de
zaak bij compromis worden beslecht, onverminderd van kracht; derhalve blijven de daarin vervatte testamentaire
vrijheidsrechten en legaten onverminderd geldig, voor zover de Lex Falcidia dat toestaat.
3. Aangezien een vrouw nooit een zoon kan adopteren zonder de toestemming van de keizer, kan geen enkele man
op grond van onbekwaamheid een rechtsvordering instellen tegen de wil van de vrouw die hij abusievelijk als zijn
adoptiemoeder beschouwde.
4. 4. De vordering wegens onbetamelijkheid van het testament moet worden ingesteld in de provincie waar de
testamentaire erfgenamen hun woonplaats hebben.
(30) Marcianus, Instituten, Boek IV.
Een natuurlijke vader kan wettig procederen tegen het testament van zijn geadopteerde zoon, op grond dat dit
testament onbetamelijk is.
1. De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat het voogden was toegestaan namens hun
kinderen een rechtszaak aan te spannen op grond van het feit dat een testament onbetrouwbaar of vervalst was,
zonder dat zij enig risico liepen om te verliezen wat hun bij het testament was nagelaten.
31. Paulus, Over de rechtspraak van de Septemvirs.
Wanneer een persoon die het recht heeft een testament aan te vallen, dit niet wil of kan doen, moet worden
overwogen of hij die de erfgenaam is, hiertoe een vordering mag instellen; en het is vastgesteld dat hij dit kan,
aangezien het om erfopvolging gaat.
(1) Wat de vordering wegens nalatigheid van kinderen of ouders betreft, maakt het geen verschil wie tot erfgenaam
kan worden benoemd: een van de kinderen, een vreemdeling of een inwoner van dezelfde stad.
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(2) Indien ik erfgenaam word van een partij die zelf erfgenaam was bij het testament waarvan ik de
onbekwaamheid wil aantonen, zal dit feit mij niet beletten, vooral indien ik niet in het bezit ben van het betwiste
deel van de nalatenschap, of het slechts bezit in mijn eigen recht.
(3) Wij zeggen, dat het anders ligt, wanneer een partij mij het goed nalaat, dat hij zelf krachtens het testament heeft
ontvangen; want als ik het aanvaard, ben ik uitgesloten van een aanval op het testament.
(4) Wat moet er dan gezegd worden als ik het testament van de erflater op een andere manier aanvaard,
bijvoorbeeld als ik na het overlijden van mijn vader op het testament schrijf dat ik ermee instem? In dit geval kan
ik het niet aanvechten.
32. Dezelfde, over oneervolle testamenten.
Wanneer een onterfde zoon optreedt als advocaat, of de taak op zich neemt van gemachtigde voor een partij die
een vordering instelt voor een legaat onder het testament, zal hij niet worden toegestaan om het testament aan te
vallen; want hij die instemt met legaten van de overledene wordt geacht zijn testament te hebben aanvaard.
(1) Wanneer een onterfde zoon erfgenaam van een legataris wordt en een rechtsvordering tot verkrijging van het
legaat instelt, moeten wij overwegen of het hem niet verboden is het testament aan te vechten, want het testament
van de overledene staat vast, en anderzijds is het waar dat het testament hem niets heeft nagelaten. Hij zal echter
veiliger zijn, indien hij afziet van het instellen van een vordering tot verkrijging van het legaat.

Tit. 3. Betreffende de vordering tot verhaal van een nalatenschap
1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Een goed kan ons toebehoren, hetzij door de oude, hetzij door de recente wet; door de oude wet overeenkomstig de
bepalingen van de Twaalf Tafelen, of door een testament dat wettig is uitgevoerd:
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2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Of wij rechtstreeks erfgenaam worden door onze eigen daden, of door die van anderen;
3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Bijvoorbeeld, als wij iemand die onder ons toezicht staat, bevelen een landgoed te aanvaarden waarvan hij
erfgenaam is geworden. Wanneer iemand erfgenaam wordt van Titius, en hijzelf erfgenaam is van Seius, kan men
zeggen dat, aangezien hij erfgenaam is van Seius, hij ook aanspraak kan maken op het landgoed van Titius.
Iemand kan erfgenaam worden bij versterf, bijvoorbeeld wanneer hij de rechtstreekse erfgenaam is van de
overledene, of een bloedverwant, of wanneer hij de overledene heeft gemanumitteerd, of zijn vader hem heeft
gemanumitteerd. Volgens de nieuwe wet worden personen erfgenaam wanneer zij recht hebben op een erfenis die
voortvloeit uit decreten van de Senaat of uit de Constituties van de Keizers.
4. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Als ik een rechtszaak aanspan voor het terugvorderen van een nalatenschap tegen een partij die alleen dat deel van
de nalatenschap in bezit heeft waarover een geschil bestaat, zal hij verplicht zijn alles af te staan wat hij daarna in
bezit krijgt.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat het de bezitter van een landgoed dat in geschil was, verboden
moest worden om zich van enig deel ervan te ontdoen voordat een proces was aangespannen; tenzij hij er de
voorkeur aan gaf om zekerheid te stellen voor het gehele bedrag van het landgoed, of voor de teruggave van de
goederen die erbij hoorden. De Praetor verklaarde echter in een edict dat: "Wanneer de juiste reden werd
aangetoond, zou hij toestaan dat een deel van het eigendom werd vervreemd, zelfs wanneer deze zekerheid niet
werd gegeven, maar alleen de gebruikelijke verbintenis nadat een procedure was ingesteld; omdat, indien de
vervreemding van een deel van het eigendom van een nalatenschap werd verhinderd, dit op de een of andere
manier het nemen van andere voordelige maatregelen zou kunnen belemmeren; Bijvoorbeeld als er iets nodig is
voor begrafeniskosten (want hij staat een vermindering van de nalatenschap toe wegens begrafeniskosten), en hij
zal dit ook doen als een pand moet worden verkocht als een som geld niet binnen een bepaalde tijd wordt betaald.
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Een vermindering van goederen die tot een nalatenschap behoren, wordt eveneens noodzakelijk om het gezin van
voedsel te voorzien, en de Praetor moet ook de verkoop toestaan van bederfelijke voorwerpen die in korte tijd
zouden worden vernietigd.
1. De Goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript aan Trebius Sergianus dat Aelius Asiaticus zekerheid moest
geven voor een nalatenschap, om terug te vorderen; welk proces tegen hem was aangespannen, en dan kan hij
beweren dat het testament vals is. Dit is gedaan om de procedure tot terugvordering te kunnen opschorten terwijl
onderzoek naar de beschuldiging van valsheid in geschrifte wordt gedaan.
2. Het gezag van de rechtsvordering tot terugvordering van nalatenschappen is van dien aard, dat geen enkele
andere rechtsvordering daaraan afbreuk mag doen.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXV.
Wanneer men beweert, dat een testament vervalst is, en een rechtszaak wordt aangespannen voor een legaat
krachtens dit testament, moet het worden betaald nadat een borgstelling is ingediend, of moet een onderzoek
worden ingesteld om vast te stellen of het verschuldigd is. Wanneer wordt beweerd, dat het testament vervalst is,
moet geen legaat worden betaald aan de partij, die het op deze grond aanvalt, indien de zaak in rechte aanhangig is
gemaakt.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIV.
Wanneer iemand verklaart dat hij recht heeft op zijn vrijheid krachtens de bepalingen van een testament, mag de
rechter niet beslissen over de vraag van zijn vrijheid, omdat hij anders afbreuk kan doen aan een of ander vonnis
dat met betrekking tot het testament is uitgesproken; en deze wet werd door de Senaat aangenomen. De goddelijke
Trajanus verklaarde in een rescript dat het proces ter bepaling van zijn vrijheid moest worden uitgesteld totdat het
proces op grond van onvrijwilligheid was afgewezen of beëindigd.
(1) De processen ter bepaling van de vrijheid worden echter alleen opgeschort wanneer in een proces wegens
onofficieël testament voeging van de zaak heeft plaatsgehad, maar indien dit niet is geschied, wordt het proces ter
bepaling van de vrijheid niet opgeschort. Dit verklaarde de goddelijke Pius in een rescript, want toen een zekere
Licinnianus voor het gerecht werd gebracht om zijn status vast te stellen, weigerde hij, om te voorkomen dat er te
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vroeg over zijn status zou worden beslist, te verschijnen op de terechtzitting waar de kwestie van zijn vrijheid zou
worden behandeld, zeggende dat hij zich zou voegen in de zaak van de onachtzaamheid van het testament, en
daarna een zaak zou aanspannen om de nalatenschap terug te krijgen; omdat hij beweerde dat zowel de vrijheid als
de nalatenschap aan hem waren toegekend door het testament. De goddelijke Pius zei dat als Licinnianus in het
bezit van het landgoed was geweest, hij meer recht zou hebben gehad om gehoord te worden, omdat hij zich dan in
de zaak had kunnen voegen ten behoeve van het landgoed, en dat het aan de partij die beweerde zijn meester te
zijn, was om door te gaan op grond van het feit dat het testament onachtzaam was; maar Licinnianus mocht niet
vijf jaar in slavernij blijven onder het voorwendsel van de onachtzaamheid van het testament, op welk punt hij zich
zelf niet in de zaak had gevoegd. Uiteindelijk stond de keizer de rechter toe om in het algemeen te bepalen of het
proces met betrekking tot het testament te goeder trouw was geëist, en als hij vaststelde dat dit het geval was, dat
een redelijke termijn moest worden toegekend; en als de zaak niet was gevoegd voordat de termijn was verstreken,
moest de rechter worden bevolen om zijn taken uit te voeren in het proces met betrekking tot de kwestie van de
vrijheid.
(2) De goddelijke Pius verklaarde in een Rescriptie, dat wanneer iemand zich moet verdedigen in een zaak, die zijn
eigen vrijheid en de erfenis van een nalatenschap betreft, maar waarin hij niet aanvoert, dat hij door het testament
vrij is geworden, maar op een andere wijze - bijvoorbeeld, dat hij bij leven door de erflater is gemanumitteerd -, de
zaak, die de vrijheid betreft, niet mag worden uitgesteld, ook al was te voorzien, dat een vordering met betrekking
tot het testament zou worden ingesteld. Hij voegde er in het Rescript duidelijk aan toe: "Op voorwaarde dat aan de
rechter die over de vrijheidsvraag moest beslissen, was meegedeeld dat hij geen uitspraken ten gunste van de
vrijheid mocht horen die op het testament waren gebaseerd.
8. Paulus, Over het Edict, Boek XVI.
Het is iemand niet verboden een rechtszaak aan te spannen tot verhaal van een wettelijke nalatenschap, omdat hij
de bedoeling van de overledene heeft uitgevoerd op een tijdstip waarop hij niet wist of het testament geldig was of
niet.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Als regel moet gelden: "De enige persoon die aansprakelijk is voor een rechtsvordering tot terugvordering van een
nalatenschap, is hij die als erfgenaam of als bezitter recht heeft op een deel van die nalatenschap.
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10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI. Hoe klein het ook moge zijn.
(1) Daarom beweert een partij, wanneer zij erfgenaam is van een gehele nalatenschap of van een gedeelte daarvan,
dat de nalatenschap geheel of gedeeltelijk de zijne is, maar dat hem alleen datgene wordt afgestaan, wat zijn
tegenpartij bij beschikking van het gerecht in bezit had; dat is de gehele nalatenschap, als hij al erfgenaam is, of het
gedeelte daarvan, waarop hij als erfgenaam recht heeft.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Iemand is in het bezit "als een erfgenaam" wanneer hij denkt dat hij de erfgenaam is. Maar, zo kan men zich
afvragen, hoe is het met hem die weet dat hij niet de erfgenaam is, en toch in die hoedanigheid bezit houdt?
Arrianus, in het tweede boek over interdict, is van mening dat hij aansprakelijk is; en Proculus stelt dat dit onze
praktijk is, want men is van mening dat een bezitter van de goederen van een landgoed geacht wordt deze te
bezitten in de hoedanigheid van erfgenaam.
(1) Een plunderaar bezit in feite het landgoed "als bezitter",
12. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVII.
Die, wanneer men hem vraagt waarom hij recht heeft op bezit, zal antwoorden: "Omdat ik het ben"; en niet zal
beweren dat hij erfgenaam is, zelfs niet bij wijze van valse voorstelling:
13. Dezelfde, Over het Edict, Boek XV.
Of iemand die geen recht op bezit kan doen gelden; en daarom zijn dieven en rovers aansprakelijk voor een
rechtsvordering tot terugvordering van een nalatenschap.
(1) Nogmaals, deze titel "als bezitter" is verbonden en, als het ware, samengevoegd met alle andere titels. Als ik
van een krankzinnige koop, wetende dat hij krankzinnig is, bezit ik het eigendom als bezitter. Ook met betrekking
tot de titel "als begiftigde" rijst de vraag of de partij als bezitter houdt, bijvoorbeeld een echtgenote of een
echtgenoot; en wij nemen de mening van Julianus over dat een van hen het eigendom houdt in de hoedanigheid
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van bezitter, en daarom zou hij of zij aansprakelijk zijn in een proces voor de terugvordering van de nalatenschap.
Ook het eigendomsrecht "uit hoofde van een bruidsschat" neemt de vorm aan van bezit; zoals bijvoorbeeld
wanneer ik een meisje huw dat nog geen twintig jaar oud is en eigendom als bruidsschat aanvaard, terwijl ik me
bewust ben van haar leeftijd. En als mij een erfenis wordt betaald op gronden waarvan ik weet dat zij vals zijn, dan
is het zeker dat ik het goed "als bezitter" bezit.
(2) Maar wie een goed uit handen geeft, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugvordering ervan, tenzij
hij bedrieglijk heeft gehandeld, dat wil zeggen, als hij wist dat het niet mocht worden afgestaan en het desondanks
heeft afgestaan; want zelfs bedrog dat al eerder is gepleegd, moet in aanmerking worden genomen bij de
terugvordering van een goed, omdat de partij bedrieglijk afstand heeft gedaan van het bezit ervan.
(3) Neratius zegt in het Zesde Boek der Perkamenten dat een rechtsvordering tot terugvordering van een
nalatenschap kan worden ingesteld tegen een erfgenaam, zelfs als deze niet wist dat de overledene de nalatenschap
bezat in de hoedanigheid van erfgenaam of bezitter. In het Zevende Boek verklaart hij dat dezelfde regel ook geldt
wanneer de erfgenaam dacht dat het gevorderde goed behoorde tot een nalatenschap waarop hij recht had.
(4) Hoe zou het zijn als een persoon een landgoed had gekocht? Moet tegen hem een praetoriaanse vordering tot
terugvordering van het landgoed worden ingesteld om te voorkomen dat hij door afzonderlijke rechtszaken wordt
lastig gevallen? Het is zeker dat de verkoper aansprakelijk is. Maar stel dat er geen verkoper verschijnt, of dat hij
het goed voor een klein bedrag van de hand doet en te goeder trouw bezitter was; kan men dan verhaal nemen op
de koper? Gaius Cassius meent dat een praetoriaanse actie moet worden toegestaan.
(5) Dezelfde regel moet geacht worden van toepassing te zijn wanneer een erfgenaam, nadat hij opdracht had
gekregen het landgoed voor een klein bedrag te verkopen, het vervreemdde aan Titius. Papinianus is van mening
dat een vordering kan worden ingesteld tegen de begunstigde van de trust, omdat het niet opportuun is de
erfgenaam aan te klagen als hij een onbeduidende som heeft ontvangen.
(6) Dezelfde regel is van toepassing wanneer de erfgenaam is verzocht afstand te doen van de nalatenschap na een
bepaald bedrag te hebben ingehouden. Het is duidelijk dat als hij, na een bepaald bedrag te hebben ontvangen,
gevraagd werd om de rest af te staan, dat proces voor terugvordering niet tegen hem kan worden aangespannen;
(en dit is de mening van Papinianus) omdat wat de erfgenaam heeft ontvangen om aan een voorwaarde te voldoen,
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niet door hem wordt bezeten. Sabinus echter denkt er anders over in het geval van een slaaf die voorwaardelijk vrij
moet zijn, en dit is de betere mening, omdat het geld tot de nalatenschap behoort.
(7) Deze regel is van toepassing wanneer een partij alleen de winsten van de nalatenschap behoudt, en hij ook
aansprakelijk is voor een vordering tot terugvordering van de nalatenschap.
(8) Wanneer iemand willens en wetens een goed koopt dat aan een ander toebehoort, en hij het als bezitter bezit,
menen sommige autoriteiten dat een vordering tot terugvordering tegen hem kan worden ingesteld; maar ik geloof
niet dat deze mening juist is, want niemand is een plunderaar die een prijs betaalt, en toch, als koper van het gehele
goed, is hij aansprakelijk voor een praetoriaanse vordering.
(9) Bovendien, als iemand een landgoed uit de schatkist koopt met de wetenschap dat het geen eigenaar heeft, is
het volkomen juist dat een praetoriaanse vordering tegen hem wordt toegewezen.
(10) Marcellus zegt in het vierde boek van de Digest, dat wanneer een vrouw een landgoed geeft als bruidsschat,
de echtgenoot het bezit ervan heeft uit hoofde van de bruidsschat, maar dat hij een praetoriaanse actie moet
instellen om het terug te krijgen. Marcellus zegt echter dat de vrouw zelf rechtstreeks kan worden aangesproken,
vooral als er al een echtscheiding heeft plaatsgevonden.
(11) Het staat ook vast dat de erfgenaam van een goed dat de overledene als koper bezat, aansprakelijk is voor een
vordering tot terugvordering daarvan, omdat de erfgenaam het bezit "als erfgenaam" heeft, hoewel hij ook
aansprakelijk is voor een vordering tot terugvordering van een goed dat de overledene bezat, hetzij in de
hoedanigheid van erfgenaam, hetzij in die van bezitter.
(12) Wanneer iemand in het bezit is van een goed namens een afwezige, en het onzeker is of deze zijn daden zal
bekrachtigen of niet, meen ik dat een vordering tot terugvordering kan worden ingesteld in naam van de afwezige,
maar zeker niet voor zijn eigen rekening; Want iemand die een goed bezit als vertegenwoordiger van een ander,
wordt niet geacht in het bezit te zijn "als erfgenaam", of slechts "als bezitter"; tenzij iemand zou zeggen dat,
aangezien de principaal zijn daden niet heeft bekrachtigd, de agent tot op zekere hoogte een plunderaar is, want
dan kan hij voor eigen rekening aansprakelijk worden gesteld.
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(13) De rechtsvordering tot terugvordering van een nalatenschap kan niet alleen worden ingesteld tegen degene die
goederen bezit die tot de nalatenschap behoren, maar ook als hij niets bezit; en men moet zich afvragen of hij, als
hij niets bezit en aanbiedt de rechtszaak zelf te verdedigen, zichzelf niet aansprakelijk stelt. Celsus zegt in het
vierde boek van de Digest, dat hij aansprakelijk is op grond van bedrog; want wie zelf aanbiedt een dergelijke
rechtszaak te verdedigen, handelt bedrieglijk. Deze mening wordt over het algemeen onderschreven door
Marcellus in zijn commentaar op Julianus, want hij zegt dat ieder die zich vrijwillig aanbiedt om een rechtszaak
voor het terugvorderen van een goed te verdedigen, aansprakelijk is alsof hij er zelf eigenaar van was.
(14) Bovendien, als iemand zich schuldig maakt aan bedrog om te voorkomen dat hij in het bezit komt van een
goed, dan is hij aansprakelijk voor een rechtsvordering tot terugvordering van een goed. Wanneer ik echter door
bedrog het bezit verlies en een ander het verkrijgt en bereid is een rechtsvordering in te stellen, bespreekt
Marcellus in het Vierde Boek van de Digestus het punt of het recht op schadevergoeding niet tenietgaat tegenover
een partij die niet meer in het bezit is; en hij zegt ook dat het tenietgaat tenzij de eiser belang heeft bij een
tegengestelde beslissing. Hij stelt stellig, dat indien de partij bereid is het bezit af te staan, het recht om
schadevergoeding te vorderen zonder twijfel tenietgaat; maar indien hij die het bezit bedrieglijk afstaat, vóór de
ander wordt gedagvaard, zal de bezitter niet van zijn aansprakelijkheid worden ontheven.
(15) De vordering tot verhaal van een nalatenschap kan ook worden ingesteld tegen een schuldenaar van die
nalatenschap, op grond van het beginsel dat hij de bezitter van een recht is; en het staat vast dat een vordering tot
verhaal van een nalatenschap kan worden ingesteld tegen de bezitter van een recht.
14. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Het maakt geen verschil of de persoon een schuldenaar is vanwege een overtreding die hij heeft begaan, of op
grond van een contract. De term "schuldenaar van een landgoed" omvat ook iemand die een verplichting heeft ten
opzichte van een slaaf die tot het landgoed behoort, of iemand die er schade aan heeft toegebracht voordat het
landgoed werd betreden,
15. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Of iemand die iets van het landgoed gestolen heeft.
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16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Wanneer echter degene tegen wie een proces is aangespannen om de nalatenschap terug te krijgen, een
schuldenaar is voor een bedrag dat binnen een bepaalde tijd betaald moet worden, en onder een bepaalde
voorwaarde, mag er geen vonnis tegen hem worden uitgesproken. Het is duidelijk dat het tijdstip waarop het
vonnis wordt gewezen, door de rechter in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of de dag van betaling
is aangebroken, volgens de mening van Octavenus zoals die door Pomponius is weergegeven; hetgeen ook het
geval zou zijn in een voorwaardelijk beding. Indien echter de dag van betaling niet is aangebroken, moet de
gedaagde op bevel van de rechter voorzieningen treffen voor de betaling van de schuld op het juiste tijdstip, of
wanneer aan de voorwaarde is voldaan.
(1) Ook hij die in het bezit is van de prijs van goederen die tot de nalatenschap behoren, of die een vordering van
een schuldenaar op de nalatenschap heeft geïnd, is aansprakelijk in een actie tot terugvordering van de
nalatenschap.
(2) Julianus stelt daarom in het zesde boek van de Digest dat een rechtsvordering tot terugvordering van een
nalatenschap kan worden ingesteld tegen een partij die er ook aanspraak op maakt, en die in een rechtszaak
schadevergoeding heeft geïnd.
(3) Een vordering tot verhaal van een nalatenschap kan niet alleen worden ingesteld tegen een schuldenaar van de
overledene, maar ook tegen een schuldenaar van de nalatenschap. Volgens zowel Celsus als Julianus kan de
rechtsvordering worden ingesteld door iemand die zaken van de nalatenschap heeft gedaan; maar wanneer de partij
zaken voor de erfgenaam heeft gedaan, kan dit niet gebeuren, want geen rechtsvordering tot terugvordering van
een nalatenschap kan worden ingesteld door iemand die schulden heeft aan de erfgenaam.
(4) Julianus zegt dat als iemand die als erfgenaam in bezit is, met geweld wordt uitgezet, hij als bezitter van een
recht tegen de nalatenschap een rechtszaak kan aanspannen; omdat hij recht heeft op het interdict Unde vi, dat hij
moet afstaan als hij wordt verslagen; maar de partij die hem heeft uitgezet, is ook aansprakelijk voor een
rechtszaak tot terugvordering, omdat hij "als bezitter" in bezit is van de goederen die tot de nalatenschap behoren.
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(5) Julianus zegt verder dat wanneer iemand een goed uit een nalatenschap verkoopt, of hij nu in het bezit is, of hij
de koopsom heeft ontvangen of niet, of het recht heeft om het te vorderen, hij ook in dit geval verplicht is om zijn
vorderingsrechten over te dragen.
(6) Hij zegt ook dat een mecenas geen boedelvordering kan instellen tegen een partij aan wie zijn vrijheer
frauduleus een overdracht heeft gedaan, omdat deze aansprakelijk is voor de Calvische Actie, op initiatief van
genoemde mecenas, aangezien hij de schuldenaar van deze laatste is, en niet de schuldenaar van de boedel.
Daarom is er geen rechtsvordering tot terugvordering van een nalatenschap mogelijk tegen iemand aan wie een
schenking mortis causa werd gedaan.
(7) Julianus zegt altijd dat wanneer iemand een nalatenschap overdraagt, of bepaalde daartoe behorende
voorwerpen levert, ter uitvoering van een trust, tegen hem een vordering tot terugvordering kan worden ingesteld;
omdat hij het recht heeft een persoonlijke vordering in te stellen tot terugvordering van om die reden overgedragen
eigendom, en hij als het ware de bezitter van een recht is. Hij verklaart ook dat wanneer hij het aankoopgeld heeft
betaald van artikelen die hij krachtens de trust heeft verkocht, een vordering tot terugvordering van de
nalatenschap tegen hem kan worden ingesteld, omdat hij zelf het geld kan terugvorderen. In dergelijke gevallen
moet de erfgenaam echter alleen zijn vorderingsrecht overdragen; het goed bestaat immers, en de eiser kan het ook
met een zakelijke vordering terugvorderen.
17. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Als de bezitter van een landgoed legaten moet betalen met zijn eigen geld, omdat hij dacht dat hij de erfgenaam
was volgens het testament, en iemand ontneemt hem het landgoed op grond van intestaat - hoewel men kan stellen
dat de bezitter schade lijdt, omdat hij niet voor zichzelf heeft gezorgd door een bepaling op te nemen dat als het
landgoed werd verworven door een ander persoon, de legaten aan hem moeten worden teruggegeven - maar omdat
het kan gebeuren dat hij de legaten heeft betaald op een tijdstip waarop er geen betwisting over de eigendom van
de nalatenschap bestond, en hij om die reden geen zekerheid heeft verkregen, staat het in een dergelijk geval vast
dat, indien hij de nalatenschap verliest, hem een vordering tot terugbetaling van hetgeen hij heeft betaald, moet
worden toegekend. Maar wanneer geen zekerheid is gesteld, en een dergelijke vordering wordt toegewezen,
bestaat het gevaar dat hij niets kan terugvorderen wegens de armoede van degene aan wie het legaat is betaald; en
daarom heeft hij volgens een uitspraak van de Senaat recht op verlichting, en kan hij zichzelf betalen door
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goederen die tot de nalatenschap behoren te behouden; maar hij moet zijn vorderingsrechten aan de eiser
overdragen, zodat hij op eigen risico kan procederen.
18. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Ook moet men zich afvragen of de bezitter van een landgoed, wanneer hij het door bemiddeling van een makelaar
verkoopt en deze het geld verliest, aansprakelijk is voor de terugvordering, omdat hij niets heeft en niets kan
krijgen. Labeo meent dat hij aansprakelijk is, omdat hij de makelaar onoordeelkundig en op eigen risico heeft
vertrouwd. Octavenus echter zegt dat hij niets moet afstaan behalve zijn vorderingsrechten, want hij is
aansprakelijk voor een rechtszaak om deze rechten terug te krijgen. Het lijkt mij dat de mening van Labeo juist is
in het geval van een partij die te kwader trouw bezit, maar dat die van Octavenus moet worden gevolgd wanneer
de bezitter te goeder trouw is.
(1) Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen een partij voor de terugvordering van een goed, die op dat
moment noch de bezitter van het goed, noch de bezitter van enig recht is, maar die later bezit van een van beide
heeft verkregen, kan hij dan aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke vordering? Celsus zegt in het vierde
boek van de Digest zeer juist, dat een vonnis tegen hem moet worden uitgesproken, ook al had hij aanvankelijk
niets in zijn bezit.
(2) Laten wij nu eens nagaan, welke zaken onder de rechtsvordering tot verhaal van een goed vallen. Men is van
oordeel, dat een dergelijk rechtsgeding alle goederen omvat die tot een nalatenschap behoren, ongeacht of zij uit
rechten dan wel uit lichamelijke zaken bestaan.
19. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
En inderdaad, het omvat niet alleen de lichamelijke goederen die tot de nalatenschap behoren, maar ook die welke
er geen deel van uitmaken, maar die niettemin voor risico van de erfgenaam zijn, zoals bijvoorbeeld voorwerpen
die in pand zijn gegeven aan de overledene, aan hem zijn uitgeleend of bij hem in bewaring zijn gegeven. In feite
is er voor in pand gegeven goederen een speciale vordering tot terugvordering, ook al vallen zij onder de
boedelvordering, zoals de goederen die het voorwerp zijn van de publiekrechtelijke vordering. Maar hoewel een
vordering niet gemakkelijk kan worden ingesteld met betrekking tot voorwerpen die zijn uitgeleend of in bewaring
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gegeven, is het toch billijk dat zij worden teruggegeven, omdat partijen voor hun rekening aan risico zijn
blootgesteld.
(1) Maar wanneer de termijn die vereist is om eigendom te verwerven door vererving, als koper, is vervuld door de
erfgenaam, dat wil zeggen, de eiser, zal het goed niet worden opgenomen in het geding tot herstel van de
nalatenschap, noch zal enige uitzondering worden toegestaan aan de bezitter.
(2) In het geding tot terugverkrijging van een nalatenschap zijn ook begrepen die goederen, welke de bezitter een
recht van retentie heeft, doch niet het recht van vordering tot terugverkrijging; bijvoorbeeld, wanneer de
overledene had gezworen, dat het goed de eiser niet toebehoorde, en daarna is overleden, moet ook dit worden
hersteld. Sterker nog, wanneer de bezitter van een goed het door zijn eigen schuld heeft verloren, zal hij daarvoor
aansprakelijk zijn. Dezelfde regel geldt in het geval van een plunderaar, hoewel hij niet aansprakelijk is op grond
van nalatigheid, omdat hij het eigendom niet had mogen behouden.
(3) Ik heb gezegd dat erfdienstbaarheden niet vallen onder de teruggave van goederen die tot een nalatenschap
behoren, omdat er onder dat hoofd niets te herstellen valt, zoals in het geval van materiële zaken en hun winsten;
maar als de eigenaar van de grond de wederpartij niet ongehinderd doorlaat, kan een passende vordering tegen hem
worden ingesteld.
20. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Ook de dingen die voor het landgoed zijn verworven, vallen onder de vordering tot teruggave, zoals slaven, vee en
alles wat noodzakelijkerwijs ten behoeve van het landgoed is verkregen. Wanneer deze werden gekocht met geld
dat tot de nalatenschap behoorde, vallen zij daar ongetwijfeld onder. Maar als het geld niet tot de nalatenschap
behoorde, moet men zich afvragen of dat wel het geval is; en ik denk dat ze eronder moeten vallen als ze van groot
nut waren voor de nalatenschap, en de erfgenaam moet in elk geval de prijs die ervoor betaald is, terugbetalen.
(1) Alles wat gekocht is met geld dat tot de nalatenschap behoort, valt echter niet onder een vordering tot
terugvordering ervan. Julianus zegt immers in het zesde boek van de Digest, dat als de bezitter een slaaf heeft
gekocht met geld dat tot de nalatenschap behoort, en er wordt een rechtszaak tegen hem aangespannen om de slaaf
terug te vorderen, de slaaf alleen tot de goederen van de nalatenschap wordt gerekend als het in het belang van de
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nalatenschap was dat hij gekocht werd; maar als de bezitter hem voor eigen gebruik kocht, dan moet de prijs die
voor hem betaald is, worden meegerekend.
(2) Evenzo, indien de bezitter land, dat tot de nalatenschap behoorde, zonder enige goede grond verkocht, zal niet
alleen het land, maar ook de oogst daarvan in een vordering tot verhaal van de nalatenschap worden begrepen;
maar indien hij dit deed om een schuld van de nalatenschap te betalen, zal niets anders worden begrepen dan de
prijs, die werd betaald.
(3) Ook moeten niet alleen de goederen die op het tijdstip van overlijden bestonden, maar ook die welke naderhand
aan de nalatenschap zijn toegevoegd, in de vordering tot verhaal worden betrokken; want een nalatenschap kan
zowel groter als kleiner worden. Ik ben van mening dat alles wat aan een nalatenschap wordt toegevoegd nadat
deze in gebruik is genomen, - indien het in feite afkomstig is van de nalatenschap zelf - er deel van moet uitmaken;
maar indien het afkomstig is van een andere bron niet, omdat dit eigendom was van de bezitter in persoon. Alle
oogsten vormen ook een vermeerdering van het landgoed, of zij nu verkregen zijn vóór, of na het betreden ervan,
en de nakomelingen van slavinnen vermeerderen ontegenzeggelijk het bedrag van een landgoed.
(4) Daar wij eerder hebben gezegd dat alle vorderingsrechten die tot een nalatenschap behoren, kunnen worden
opgenomen in een rechtszaak die wordt aangespannen voor de terugverkrijging ervan, rijst de vraag of zij hun
eigenlijke karakter met zich meebrengen of niet; bijvoorbeeld, wanneer het bedrag van de schade in een rechtszaak
wordt verhoogd door de ontkenning van de verweerder, omvat zo'n rechtszaak dan de genoemde verhoging, of
wordt zij alleen aangespannen voor eenvoudige schadevergoeding, zoals onder de Lex van Aquilia? Julianus zegt
in het zesde boek van de Digest, dat aansprakelijkheid alleen bestaat voor eenvoudige schade.
(5) Dezelfde autoriteit stelt zeer terecht dat wanneer de bezitter in een rechtszaak tegen hem een vonnis heeft laten
uitspreken ten gunste van de overledene, hij niet kan worden bevrijd door een overgave van wat de schade heeft
veroorzaakt; omdat een verweerder alleen het recht heeft om het eigendom voor dat doel af te staan, totdat een
proces tegen hem is aangespannen om het vonnis ten uitvoer te leggen; maar nadat dit is aangespannen, kan hij
zich niet bevrijden door een dergelijke afkoop; en inderdaad is een dergelijke procedure in dit geval tegen hem
aangespannen door het indienen van een verzoekschrift tot terugvordering van de nalatenschap.
(6) Naast deze punten vinden wij nog vele andere besproken met betrekking tot rechtsvorderingen tot
terugverkrijging van nalatenschappen; tot de verkoop van goederen van overledenen; tot bedrog dat is gepleegd; en
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tot winsten. Aangezien echter een regel werd vastgesteld bij een decreet van de Senaat, is het het beste de inhoud
van het decreet zelf in zijn eigen woorden weer te geven en het vervolgens te interpreteren: "Op de dag voor de
Ides van maart legden Quintus Julius Balbus en Publius Juventius Celsus, Titius Aufidius en Oenus Severianus,
consuls zijnde, verklaringen af met betrekking tot die kwesties die keizer Caesar, de zoon van Trajanus Parthicus,
kleinzoon van de goddelijke Nerva, Hadrianus Augustus, de grootste der vorsten, voorstond en in een schriftelijke
mededeling op de vijfde dag van de Ides van maart opnam wat hij wenste dat er zou gebeuren, en daarop namen zij
de volgende resoluties aan: Overwegende dat, voordat een proces werd aangespannen door de Schatkist voor een
bepaald deel van de bezittingen van Rusticus die verbeurd waren verklaard aan de Staat, degenen die dachten dat
zij erfgenamen waren van die bezittingen, die bezittingen hebben verkocht; Wij besluiten dat er geen rente in
rekening mag worden gebracht over de prijs van de verkochte bezittingen, en dat dezelfde regel in acht moet
worden genomen in soortgelijke gevallen. Bovendien verklaren wij dat wanneer een vonnis wordt uitgesproken
tegen partijen die zijn gedagvaard voor de terugverkrijging van een nalatenschap, de prijs van alle goederen die tot
die nalatenschap behoren door hen moet worden terugbetaald, zelfs als die goederen zijn vernietigd of in waarde
gedaald voordat de vordering tot terugvordering werd ingesteld. Bovendien, indien partijen bezit hebben genomen
van de goederen van een nalatenschap terwijl zij wisten dat deze hun niet toebehoorden, zelfs al is dit gedaan
voordat de zaak aanhangig werd gemaakt, om te voorkomen dat zij in het bezit van dezelfde goederen zouden zijn,
zal het vonnis tegen hen worden uitgesproken alsof zij in het bezit van deze goederen waren geweest; maar
wanneer zij goede redenen hadden om te geloven dat zij recht hadden op de genoemde goederen, zullen zij slechts
aansprakelijk zijn voor de mate waarin zij voordeel hadden van hun daad. "De Senaat was van mening dat de
vordering tot terugvordering van de nalatenschap geacht moet worden te zijn ingesteld door de Schatkist zodra de
partij wist dat hij was gedagvaard, dat wil zeggen zodra hij was ingelicht of gedagvaard hetzij door een brief hetzij
door een dagvaarding." Wij moeten nu de juiste interpretatie geven van de afzonderlijke bewoordingen van het
besluit van de Senaat.

(7) De Senaat zegt: "Voordat de Schatkist een proces aanspande voor een bepaald deel van de aan de Staat
verbeurd verklaarde goederen". Wat er gebeurde was dat de schatkist een proces aanspande voor een bepaald
verbeurd verklaard deel van een nalatenschap, maar als het geheel was opgeëist, zou het besluit van de Senaat
evenzeer van toepassing zijn; en wanneer een proces werd aangespannen door de schatkist voor niet-opgeëiste
eigendommen of goederen waarop zij recht had om een andere goede reden, zou dezelfde regel van toepassing
zijn.
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(8) Hetzelfde besluit van de Senaat is van toepassing wanneer een vordering wordt ingesteld door een gemeente.
(9) Wanneer een particulier een vordering instelt, twijfelt niemand eraan dat het besluit van de Senaat eveneens
van toepassing is, ook al wordt het ingesteld naar aanleiding van een openbare aangelegenheid.
(10) Van dit senaatsbesluit wordt niet alleen gebruik gemaakt in erfrechtelijke zaken, maar ook in zaken die
betrekking hebben op de peculium castrense of op andere goederencombinaties.
(11) Met betrekking tot de bepaling: "De vordering tot terugvordering van de nalatenschap moet geacht worden te
zijn ingesteld zodra" enz. betekent dit zodra de partij weet dat de nalatenschap van hem wordt gevorderd, want
zodra hij daarvan op de hoogte is, wordt hij onmiddellijk bezitter te kwader trouw, dat wil zeggen "zodra hij op de
hoogte is gebracht". Wat zou echter het geval zijn indien hij op de hoogte was van het feit, en toch niemand hem
op de hoogte heeft gebracht? Moet hij dan de rente terugbetalen over het geld dat hij voor de verkoop van het goed
heeft ontvangen? Ik denk het wel, want dan wordt hij bezitter te kwader trouw. Maar stel nu dat hij wel op de
hoogte is gebracht, maar dat hij dat niet wist, omdat de kennisgeving niet aan hemzelf maar aan zijn gemachtigde
is betekend? De Senaat eist, dat hij zelf wordt ingelicht; en daarom zal hij niet worden getroffen, tenzij degene, aan
wie werd ingelicht, hem inlicht; maar wanneer de gemachtigde in staat was dit te doen, en het niet deed, zal hij niet
aansprakelijk zijn. De Senaat heeft niet gezegd door wie de partij moet worden ingelicht, en wie het dus doet,
maakt degene aansprakelijk die hij in kennis heeft gesteld.
(12) Deze dingen hebben betrekking op bezitters te goeder trouw, want de Senaat noemde degenen, "die dachten
dat zij erfgenamen waren"; maar wanneer een partij een goed verkoopt waarvan hij weet dat het hem niet
toebehoort, dan vallen zonder twijfel niet alleen de koopsom van het goed, maar ook het goed zelf en de winsten
van het goed onder de vordering tot terugvordering. Keizer Severus schijnt echter in een brief aan Celer deze regel
ook te hebben toegepast op bezitters te kwader trouw; hoewel de Senaat alleen degenen noemt die zich erfgenamen
wanen; tenzij we de woorden verwijzen naar artikelen die verkocht moesten worden omdat ze eerder een last dan
een weldaad waren voor de nalatenschap, zodat het aan het oordeel van de eiser zou kunnen worden overgelaten
welke rekening hij zou kunnen opmaken tegen de bezitter te kwader trouw; of hij van hem het eigendom en de
winsten daarvan zou eisen, of de koopsom en de rente, nadat een proces was aangespannen.
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(13) Hoewel de Senaat degenen noemt die menen erfgenamen te zijn, zullen zij toch, als zij zich als bezitters van
het goed beschouwen of als andere rechtmatige bezitters, of als het goed aan hen is afgestaan, dezelfde positie
innemen.
(14) Papinianus verklaart in het Derde Boek der Vragen, dat, indien de bezitter van een nalatenschap niet omgaat
met geld, dat onder de goederen van dezelve wordt gevonden, een proces om rente in geen geval tegen hem kan
worden aangespannen.
(15) Het besluit van de Senaat zegt: "Op de koopsom die voor het verkochte goed is ontvangen". Onder
"ontvangen koopsommen" moeten wij niet alleen verstaan hetgeen reeds verkregen is, maar ook hetgeen verkregen
had kunnen worden, maar niet verkregen is.
(16) Wat moet er gebeuren als de bezitter een goed heeft verkocht nadat een rechtsvordering tot terugverkrijging
van de nalatenschap was ingesteld? Dan moeten het eigendom zelf en de opbrengst daarvan worden meegerekend.
Indien het eigendom echter van dien aard is dat het onproductief is, of door tijdsverloop vernietigd kan worden, en
het tegen zijn werkelijke waarde verkocht is, kan de eiser er misschien voor kiezen om de koopsom en de rente
daarvan te krijgen.
(17) De Senaat zegt dat is besloten dat, "wanneer een rechtszaak is aangespannen tegen personen voor het
terugkrijgen van een nalatenschap, en er een vonnis tegen hen is uitgesproken, het koopgeld dat zij hebben
ontvangen voor de verkoop van eigendom dat tot die nalatenschap behoort, door hen moet worden teruggegeven;
ook al is dat eigendom vernietigd of in waarde verminderd voordat de rechtszaak werd aangespannen". Wanneer
een bezitter te goeder trouw de goederen van een nalatenschap verkoopt, moet hij, ongeacht of hij het koopgeld
heeft ontvangen of niet, de prijs teruggeven, omdat hij een vorderingsrecht heeft; maar wanneer hij een
vorderingsrecht heeft, is het voldoende, dat hij dat recht overdraagt.
(18) Maar wanneer hij een goed heeft verkocht en wat hij ervoor heeft ontvangen aan de ware eigenaar heeft
betaald op grond van een vonnis over hetzelfde, wordt het niet geacht in zijn handen te zijn gekomen; zelfs als zou
kunnen worden gezegd dat het aankoopgeld aanvankelijk niet in het geding was begrepen, omdat wat werd
verkocht geen deel uitmaakte van de nalatenschap. Maar hoewel de Senaat geen melding maakte van goederen die
tot de nalatenschap behoorden, maar van artikelen die er deel van uitmaakten, zal hij niet gedwongen worden tot
teruggave, omdat hij niets in handen heeft. Julianus zegt in het zesde boek van de Digest, dat van een partij niet
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wordt verlangd terug te geven wat hij heeft geïncasseerd, wat hij eigenlijk niet verschuldigd is; noch heeft hij recht
op krediet voor geld dat hij betaald heeft, wat niet verschuldigd was.
(19) Maar wanneer een goed is teruggegeven, dan maakt het zeker deel uit van de nalatenschap, en de prijs van het
teruggegeven goed zal niet worden opgenomen in een vordering tot terugvordering van de nalatenschap.
(20) Wanneer de bezitter van een nalatenschap aansprakelijk is jegens de koper uit hoofde van de verkoop, moet
worden aangenomen dat hij wordt beschermd door de zekerheid.
(21) De bezitter moet de koopsom terugbetalen, ongeacht of het goed is vernietigd of in waarde verminderd. Maar
is hij verplicht het zonder onderscheid terug te betalen, als hij de bezitter te goeder trouw is, of zelfs te kwader
trouw? Als het eigendom nog steeds bestaat en in het bezit van de koper is, en niet vernietigd of in waarde
verminderd is, dan moet een bezitter te kwader trouw ongetwijfeld het werkelijke eigendom afgeven, of, als hij
absoluut niet in staat is om het van de koper terug te krijgen, moet hij zoveel betalen als het eigendom voor de
rechtbank onder ede waard is verklaard. Wanneer echter het eigendom verloren is gegaan of in waarde is
verminderd, moet de werkelijke waarde worden betaald, want als de eiser het eigendom had veiliggesteld, had hij
het kunnen verkopen en had hij de werkelijke waarde niet kunnen verliezen.
21. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Eigendom wordt geacht te zijn vernietigd, wanneer het heeft opgehouden te bestaan; en verloren, wanneer het
eigendomsrecht erop is verkregen door verovering, en het daarom uit de goederen van de nalatenschap is
verwijderd.
22. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer een bezitter te goeder trouw zowel het eigendom als het koopgeld voor hetzelfde heeft verkregen,
bijvoorbeeld omdat hij hetzelfde ding heeft gekocht, moet hij dan worden gehoord als hij er de voorkeur aan geeft
het eigendom af te staan en niet het koopgeld? Wij zijn van mening, dat in het geval van een plunderaar de eiser de
keus moet hebben; maar in dit geval heeft de bezitter meer recht om gehoord te worden, als hij het eigendom zelf
wil afstaan, ook al is het in kwaliteit achteruitgegaan; maar als de eiser het koopgeld wil hebben, moet hij niet
gehoord worden, omdat een dergelijke wens een onbeschaamde is; of moeten wij van mening zijn, dat, omdat de
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koper verrijkt is door eigendom dat in de nalatenschap is opgenomen, hij het moet afstaan met het meerdere van
het koopgeld boven de huidige waarde? In een toespraak van de goddelijke Hadrianus staat het volgende: "De
vaders van de dienstplichtigen onderzoeken of het billijker is dat de bezitter geen winst verkrijgt, maar de koopsom
moet afstaan die hij heeft ontvangen voor de verkoop van een goed dat aan een ander toebehoort, aangezien kan
worden besloten dat de koopsom de plaats inneemt van het verkochte goed van de nalatenschap en, tot op zekere
hoogte, een deel wordt van het vermogen van die nalatenschap". Derhalve is de bezitter verplicht aan de eiser niet
alleen het goed zelf af te staan, maar ook de winst die hij door de verkoop van dat goed heeft verkregen.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Men moet zich afvragen of een bezitter te goeder trouw verplicht is het gehele aankoopbedrag af te staan, of dat hij
dit alleen moet doen in gevallen waarin hij erdoor verrijkt is; stel bijvoorbeeld dat hij het, nadat hij het ontvangen
heeft, ofwel verloren heeft, ofwel uitgegeven heeft, ofwel weggegeven heeft. De bepaling "kwam in zijn handen"
heeft een twijfelachtige betekenis, of zij alleen van toepassing is op wat er in het begin was, of op wat er overblijft;
en ik denk dat de volgende bepaling in het besluit van de Senaat ook dubbelzinnig is, en dat er geen aanspraak op
kan worden gemaakt, behalve wanneer de partij er geldelijk voordeel van heeft.
(1) Dus als wat in zijn handen komt niet alleen de koopsom is, maar ook een boete wegens te late betaling; kan
men stellen dat dit ook inbegrepen was, omdat de partij verrijkt was tot dat hele bedrag, hoewel de Senaat alleen de
koopsom noemde.
24. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer de bezitter met geweld wordt uitgezet, is hij niet verplicht een opgelopen boete af te staan, omdat de eiser
daar geen recht op heeft. Evenmin is hij verplicht een boete op te geven die zijn tegenstander hem heeft beloofd als
hij niet aanwezig zou zijn bij het proces.
25. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Bovendien, als hij een deel van de nalatenschap verkocht op grond van een voorwaardelijke overeenkomst, moet
worden verklaard dat dezelfde regel van toepassing is, en moet hij de winst afstaan die hij onder zulke
voorwaarden heeft verkregen.
413

(1) Nogmaals, als hij goederen verkocht en met het koopgeld andere goederen kocht, zullen deze laatste in een
proces voor de terugvordering van de nalatenschap worden betrokken, maar niet de goederen die hij aan zijn eigen
bezittingen toevoegde. Maar als het gekochte goed minder waard is dan wat ervoor betaald is, wordt hij geacht
slechts ten belope van de waarde van dat goed verrijkt te zijn, zoals hij, als hij het gebruikt had, niet geacht zou
worden ten belope van de volle waarde verrijkt te zijn.
(2) Wanneer de Senaat zegt: "Wanneer partijen een goed, waarvan zij weten dat het hun niet toebehoort, in bezit
hebben genomen, ook al hebben zij dit vóór de voeging gedaan, om het niet in bezit te hebben, wordt tegen hen
vonnis gewezen, alsof zij het in bezit hadden"; Dit moet aldus worden verstaan, dat zowel bedrog als nalatigheid in
de vordering tot verhaal van de nalatenschap kunnen worden aangevoerd; en dat dus een vordering kan worden
ingesteld tegen een partij die een schuld uit de nalatenschap van een ander, of zelfs van zichzelf, niet heeft geïnd,
indien hij door tijdsverloop is vrijgesteld, dat wil zeggen, indien hij in staat was de schuld te innen.
(3) Wat betreft hetgeen de Senaat zegt, namelijk: "Wanneer zij goederen in bezit hebben genomen", wordt hier
gedoeld op plunderaars, dat wil zeggen, zij die weten dat de nalatenschap hun niet toebehoort en zich de goederen
daarvan toe-eigenen; in ieder geval, wanneer zij geen goede reden hebben om die in bezit te nemen.
(4) Wat echter de winst betreft, bepaalt het decreet dat zij niet alleen moeten afstaan wat zij hebben verkregen,
maar ook wat zij hadden moeten verkrijgen.
(5) In dit geval verwijst de Senaat naar een partij die zich goederen van een landgoed heeft toegeëigend met het
oogmerk het te plunderen. Wanneer hij echter in het begin een goede reden had om bezit te nemen, en later, toen
hij wist dat niets van het landgoed hem toebehoorde, roofzuchtig handelde, lijkt de senaat hem niet te bedoelen;
toch ben ik van mening dat de bedoeling van het decreet ook op hem betrekking heeft; want het maakt weinig
verschil of iemand zich in het begin bedrieglijk heeft gedragen met betrekking tot een landgoed, of dat hij dat later
is gaan doen.
(6) Wat betreft de zinsnede: "Wie weet, dat het goed hem niet toebehoort", moet dit geacht worden te slaan op
iemand die de feiten kent, of op iemand die zich vergist heeft met betrekking tot de wet? Want hij kan gedacht
hebben, dat een testament naar behoren was opgemaakt, terwijl het nietig was; of dat hij recht had op de
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nalatenschap in plaats van een andere bloedverwant, die hem was voorgegaan. Ik geloof niet dat iemand die geen
bedrieglijk opzet heeft, als een plunderaar moet worden beschouwd, ook al vergist hij zich ten opzichte van de wet.
(7) Het decreet zegt: "Zelfs al zouden zij dit doen vóór de voeging van de zaak"; en dit is toegevoegd om de reden
dat na de voeging van de zaak alle bezitters aansprakelijk worden gesteld wegens kwade trouw; en dit is inderdaad
het geval na de instelling van de procedure. Hoewel in het senaatsdecreet sprake is van de voeging van de zaak,
staan alle bezitters vanaf het begin van de procedure op gelijke voet en zijn zij aansprakelijk als plunderaars, en
van deze regel maken wij thans gebruik. Zodra de partij ter verantwoording wordt geroepen, wordt hij zich er dus
van bewust dat het eigendom dat hij bezit, hem niet toebehoort; en wanneer iemand een plunderaar is, zal hij
inderdaad aansprakelijk worden gesteld op grond van bedrog voordat de zaak aanhangig is gemaakt, want dit zou
een vorm van bedrog zijn die reeds is gepleegd.
(8) "Daarom", zo staat verder in het decreet, "moet tegen hen vonnis worden gewezen alsof zij in het bezit waren".
Dit is redelijk, want een partij die bedrieglijk handelt om niet in het bezit te komen, moet veroordeeld worden alsof
hij de werkelijke bezitter was; hetgeen zo moet worden begrepen dat hij bedrieglijk afstand doet van het bezit, of
met bedrieglijke opzet weigert het in bezit te nemen. Deze bepaling is van toepassing, of het eigendom nu in het
bezit van een ander is, dan wel absoluut heeft opgehouden te bestaan; derhalve kan, indien iemand anders de
bezitter is, een vordering tot terugvordering van de nalatenschap tegen elk van beide partijen worden ingesteld, en
wanneer het bezit is overgegaan op verschillende personen, zullen zij allen aansprakelijk zijn.
(9) Zal alleen degene die het bezit heeft, aansprakelijk zijn voor de winst, of zal ook degene aansprakelijk zijn die
bedrieglijk heeft gehandeld om het bezit te ontlopen? Na het decreet van de Senaat moet worden gezegd dat beiden
aansprakelijk zijn.
(10) Deze woorden van het decreet laten toe dat een eed wordt afgelegd, zelfs tegen de partij die niet in het bezit
is; want hij die frauduleus heeft gehandeld om niet in het bezit te zijn, kan zweren op het bedrag voor het gerecht,
net zoals de gedaagde dat kan doen die in het bezit is.
(11) De Senaat trachtte bonafide bezitters te bevoordelen, om te voorkomen dat zij het volledige bedrag zouden
verliezen, en slechts aansprakelijk zouden worden gesteld voor de mate waarin zij zich verrijkten; Daarom zullen
zij, ongeacht de kosten die zij voor de nalatenschap hebben veroorzaakt, hetzij door verspilling, hetzij door verlies
van enig eigendom, als zij dachten dat zij verspilden wat van henzelf was, niet gedwongen worden tot teruggave;
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noch zullen zij, als zij iets hebben weggegeven, geacht worden rijker te zijn geworden, hoewel zij misschien
iemand onder een natuurlijke verplichting hebben geplaatst om hen te vergoeden. Het is duidelijk, dat indien zij
een tegenprestatie hebben aanvaard, zij geacht moeten worden te zijn verrijkt ten belope van hetgeen zij hebben
ontvangen; want dit zou een zekere vorm van ruil zijn.
(12) Wanneer iemand zijn bezit kwistig gebruikt omdat hij recht heeft op een nalatenschap, meent Marcellus in het
vijfde boek van de Digest, dat hij geen recht heeft op enige aftrek van de nalatenschap als hij er niets van heeft
gebruikt.
(13) Op dezelfde manier zal, als hij geld heeft geleend alsof hij rijk was en zichzelf heeft bedrogen, hetzelfde
principe gelden.
(14) Indien hij echter een deel van de goederen van de nalatenschap in pand heeft gegeven, moet dan worden
nagegaan of hij een van die goederen heeft gebruikt? Dit is een moeilijk te beantwoorden vraag, daar hij zelf
aansprakelijk is.
(15) In die mate is het waar dat iemand die niet verrijkt is, niet aansprakelijk wordt gesteld, dat als iemand, in de
veronderstelling dat hij de enige erfgenaam is, de helft van een nalatenschap verkwist zonder bedrieglijk opzet,
Marcellus, bij de behandeling van dit punt in het Vierde Boek van de Digest, vraagt of hij aansprakelijk is; want
wat hij zich toe-eigende was afkomstig van goederen die niet aan hem toebehoorden, maar aan zijn medeerfgenamen; want als iemand die geen erfgenaam is alles verkwist wat onder zijn beheer valt, zal hij ongetwijfeld
niet aansprakelijk zijn, omdat hij niet verrijkt was. In de gestelde vraag zijn echter drie meningen betrokken; de
eerste de eerstgenoemde; vervolgens de tweede, namelijk dat men zou kunnen zeggen dat hij verplicht is al het
overgeblevene af te staan, omdat hij zijn eigen aandeel heeft verkwist; en ten derde dat wat verkwist is ten laste
van beiden moet komen; en hij zegt dat er zeker iets moet worden afgestaan, maar hij betwijfelt of teruggave voor
het geheel of slechts voor een deel moet geschieden. Ik ben echter van mening, dat niet het gehele saldo moet
worden afgestaan, maar slechts de helft.
(16) Wanneer iemand een deel van een nalatenschap heeft uitgegeven, moet hij dan alles verliezen, of zal een deel
van het verlies uit zijn vermogen worden genomen? Bijvoorbeeld, als hij de hele voorraad wijn van het landgoed
opgedronken heeft; moet het landgoed dan alle kosten dragen, of komt een deel ervan ten laste van zijn vermogen?
Dit zou zijn in de veronderstelling, dat hij geacht wordt rijker te zijn ten belope van het bedrag, dat hij gewoon was
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aan wijn te besteden, voordat hij de erfenis ontving; zodat, indien hij kwistiger was in zijn uitgaven wegens de
erfenis, hij niet geacht zou worden rijker te zijn geworden ten belope van het overschot, maar hij zou geacht
worden verrijkt te zijn ten belope van zijn gewone uitgaven; want, indien dit waar was, zou hij niet zulke grote
uitgaven hebben gedaan; niettemin zou hij iets hebben uitgegeven voor zijn dagelijks levensonderhoud. De
Goddelijke Marcus verordonneerde in het geval van een zekere Pythodorus, die gevraagd was zoveel van het
landgoed af te staan als onder zijn beheer was gebleven, dat wat vervreemd was zonder de bedoeling het
vertrouwen te verminderen, en waarvan de prijs het privébezit van Pythodorus niet vermeerderd had, teruggegeven
moest worden, en ten laste moest komen van het privébezit van Pythodorus en het landgoed, en niet van het
landgoed alleen. Daarom moet worden overwogen of, in overeenstemming met het Rescript van de Goddelijke
Marcus, de gewone uitgaven uit de nalatenschap moeten worden gehaald, of uit het privébezit van de voornoemde
partij; en de betere mening is dat de uitgaven die hij zou hebben gedaan, als hij niet de erfgenaam was geweest, uit
zijn eigen bezit moeten worden betaald.
(17) Bovendien, indien de bezitter te goeder trouw goederen uit de nalatenschap heeft verkocht en door het
koopgeld niet rijker is geworden, heeft de eiser dan het recht bepaalde voorwerpen van de koper terug te vorderen,
indien hij het eigendomsrecht daarop nog niet door usucaptie heeft verkregen? En als hij een vordering instelt om
ze terug te krijgen, kan hij dan niet worden uitgesloten door deze uitzondering ("Aangezien de nalatenschap niet
mag worden geschaad door enige kwestie die ontstaat tussen de eiser en degene die de verkoop heeft gedaan, op
grond van het feit dat de prijs van dat eigendom niet wordt geacht te zijn inbegrepen in de vordering die wordt
ingesteld om een nalatenschap terug te krijgen"), en zelfs als de koper zijn zaak verliest, heeft hij dan een recht op
terugbetaling door degene die de verkoop heeft gedaan? Ik ben van mening dat het goed kan worden
teruggevorderd, tenzij de koper een beroep kan doen op de bezitter te goeder trouw. Maar wat als degene die de
verkoop heeft gedaan, bereid is zich te verdedigen, zodat hij kan worden aangesproken, net alsof hij in het bezit
was? In dit geval zou een uitzondering gelden voor de koper. Het staat vast, dat indien het goed voor een lage prijs
is verkocht en de eiser het terugvordert, ongeacht het bedrag, dan nog veel meer kan worden gezegd, dat hij door
een exceptie zal worden uitgesloten. Want als de bezitter iets int van de schuldenaars van de nalatenschap, en het
geld aan de eiser betaalt, zegt Julianus in het Vierde Boek van de Digest, dat de genoemde schuldenaars van hun
aansprakelijkheid zijn bevrijd, of degene die de schulden bij hen inde een bezitter te goeder trouw of een
plunderaar was, en dat zij van rechtswege zijn bevrijd.
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(18) Een rechtsgeding tot verhaal van een nalatenschap omvat, ofschoon het een zakelijke vordering betreft, toch
een aantal persoonlijke verbintenissen; zoals bijvoorbeeld de betaling van gelden die van schuldenaren zijn
ontvangen, alsmede de koopsom van goederen die zijn verkocht.
(19) Dit decreet van de Senaat werd weliswaar uitgevaardigd om een procedure tot terugvordering van een
nalatenschap te vergemakkelijken, maar het is algemeen bekend dat het ook van toepassing is op een vordering tot
verdeling; anders zou het absurde beginsel gelden dat een vordering kan worden ingesteld tot terugvordering van
een goed, maar niet met het oog op de verdeling ervan.
(20. De jongen van kudden en runderen maken deel uit van de vermeerdering van een nalatenschap.
26. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
En als er lammeren geboren worden, en daarna worden er andere uit geboren, dan moeten de laatste ook
opgegeven worden als vermeerdering van het bezit.
27. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
De nakomelingen van slavinnen en hun nakomelingen worden niet als winst beschouwd, omdat het niet
gebruikelijk is slavinnen voor de voortplanting aan te schaffen; hun nakomelingen zijn niettemin een
vermeerdering van de nalatenschap; en omdat al deze dingen deel uitmaken van de nalatenschap, is er geen twijfel
dat de bezitter ze moet afstaan, of hij nu de werkelijke bezitter is, of, nadat een proces was aangespannen,
frauduleus heeft gehandeld om niet in het bezit te zijn.
(1) Bovendien vallen huurgelden die geïnd zijn van personen die gebouwen hebben gehuurd, onder de vordering,
zelfs al zijn zij geïnd van een bordeel, want bordelen worden gehouden in de panden van vele achtenswaardige
personen.
28. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Want volgens het decreet van de Senaat moet elke soort winst worden meegerekend, of die nu wordt verkregen
van een bezitter te goeder trouw of van een plunderaar.
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29. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Het is duidelijk dat alle betalingen die uit testamenten worden ontvangen, als winst moeten worden beschouwd.
Vergoedingen voor de arbeid van slaven behoren tot dezelfde klasse als pacht, evenals betalingen voor het vervoer
per schip en voor lastdieren.
30. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Julianus stelt dat een eiser moet kiezen of hij alleen de hoofdsom wil vorderen of ook de rente, waarbij hij de
vorderingsrechten op eigen risico overneemt. Maar volgens deze verklaring zien wij niet wat de Senaat bedoelde,
namelijk dat een bezitter te goeder trouw aansprakelijk is voor het bedrag waarmee hij zich heeft verrijkt; en wat
zou er gebeuren als de eiser ervoor kiest geld te nemen dat de gedaagde niet heeft kunnen behouden? Daarom moet
met betrekking tot een bezitter te goeder trouw worden gezegd, dat hij alleen verplicht is, hetzij de hoofdsom en de
rente te betalen, indien hij die heeft ontvangen, hetzij zijn vorderingsrecht over te dragen voor hetgeen hem nog
verschuldigd is uit hoofde van het contract; maar natuurlijk op risico van de eiser.
31. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Als de bezitter enige schuldeisers heeft betaald, heeft hij het recht deze betalingen op te nemen, ook al heeft hij de
partij die de vordering tot terugvordering instelde niet daadwerkelijk vrijgelaten; want als iemand een betaling in
eigen naam doet, en niet namens de schuldenaar, laat hij de schuldenaar niet vrij. Daarom zegt Julianus in het
zesde boek van de Digest, dat de bezitter onder zulke omstandigheden alleen kan worden gecrediteerd wanneer hij
zekerheid geeft dat hij de eiser tegen de schuldeisers zal verdedigen. Maar of een bezitter te goeder trouw verplicht
is zekerheid te stellen dat de eiser zal worden verdedigd, moet worden overwogen, want hij schijnt niet te zijn
verrijkt door de betalingen die hij heeft gedaan; tenzij hij een vorderingsrecht kan hebben gehad om ze terug te
vorderen, en in dit opzicht schijnt hij te zijn verrijkt, omdat hij een rechtszaak kan aanspannen om het geld terug te
vorderen; bijvoorbeeld, wanneer hij denkt dat hij de erfgenaam is, en voor eigen rekening heeft betaald wat
verschuldigd was. Julianus lijkt mij alleen te hebben gedacht aan een plunderaar die zekerheid zou moeten stellen,
en niet aan een bezitter te goeder trouw; deze laatste moet echter zijn vorderingsrecht overdragen. Wanneer de
eiser door de schuldeisers wordt aangesproken, moet hij gebruik maken van een uitzondering.
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(1) Wanneer iets verschuldigd was aan de plunderaar zelf, moet hij het niet aftrekken; vooral wanneer het een
schuld was, verschuldigd door een natuurlijke verbintenis. Maar wat als de eiser er voordeel bij had, dat de schuld
betaald werd, omdat zij met een boete was aangegaan, of om een andere reden? In dit geval kan men zeggen, dat
hij zelf betaald heeft, of had moeten betalen.
(2) Een rechtmatige bezitter moet ongetwijfeld aftrekken wat hem verschuldigd is.
(3) Zoals hij kosten die hij heeft gemaakt kan aftrekken, zo moet hij, als hij kosten had moeten maken en dat niet
heeft gedaan, zich verantwoorden voor zijn nalatigheid, tenzij hij een bezitter te goeder trouw is; en aangezien hij
dan als het ware zijn eigen zaak heeft verwaarloosd, kan er voordien geen rechtszaak tegen hem worden
aangespannen voor het terugkrijgen van de nalatenschap; maar na die tijd is hij zelf een plunderaar.
(4) Het is duidelijk dat een plunderaar niet ter verantwoording kan worden geroepen voor het feit dat hij toestaat
dat schuldenaren van hun aansprakelijkheid worden ontheven of arm worden, in plaats van hen onmiddellijk aan te
klagen, omdat hij geen recht van verhaal had.
(5) Laten wij nagaan of een bezitter verplicht is terug te betalen wat hem betaald is. Of hij nu een bezitter te goeder
trouw was of niet, het staat vast dat hij moet terugbetalen, en als hij dat doet, (zoals Cassius stelt, en Julianus ook
in het Zesde Boek) zijn de schuldenaars van rechtswege bevrijd.
32. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Eigendommen die door een slaaf zijn verkregen, moeten aan de erfgenaam worden afgestaan. Deze regel is ook
van toepassing op de nalatenschap van een vrije man, en wanneer een proces wordt aangespannen op grond van
een onachtzaam testament, wanneer de slaaf vooralsnog tot het eigendom van de erfgenaam wordt gerekend:
33. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Tenzij de slaaf een beding aanging dat gebaseerd was op het eigendom van genoemde erfgenaam.
(1) Julianus zegt dat wanneer een bezitter een slaaf heeft verkocht, als deze niet nodig was voor de nalatenschap,
hij in de vordering tot terugvordering gevraagd kan worden om het aankoopgeld te betalen, omdat hij daarmee
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belast zou zijn geweest als hij hem niet had verkocht; Maar als de slaaf door de nalatenschap werd geëist, moet hij
zelf worden overgeleverd, als hij leeft, maar als hij dood is, moet misschien niet eens de prijs die voor hem is
betaald, worden overgegeven; maar hij zegt dat de rechter die in deze zaak bevoegd is, niet zal toestaan dat de
bezitter zich de koopsom toe-eigent, en dit is de betere mening.
34. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Ik ben van mening dat wanneer de nalatenschap van de zoon van een familie, die soldaat is, bij testament aan
iemand wordt nagelaten, er een rechtsvordering kan worden ingesteld om dit terug te vorderen.
(1) Wanneer een slaaf, of de zoon van een familie in het bezit is van goederen die tot een nalatenschap behoren,
kan een vordering worden ingesteld voor de nalatenschap door hetzij de vader, hetzij de meester, indien de partij
de macht heeft om afstand te doen van het eigendom. Het is duidelijk, dat als de meester het koopgeld heeft
verkregen van goederen die tot de nalatenschap behoren, als een deel van het peculium van de slaaf, dat dan, zoals
Julianus stelt, het proces voor terugvordering kan worden aangespannen tegen de meester als bezitter van een
recht.
35. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Julianus zegt eveneens dat "Een rechtszaak voor het terugvorderen van een goed kan worden aangespannen tegen
de meester, als bezitter van een recht, zelfs wanneer de slaaf het aankoopgeld van het goed nog niet heeft
ontvangen, om de reden dat hij een vorderingsrecht heeft waarmee hij het geld kan terugvorderen; welk
vorderingsrecht door een ieder kan worden verkregen, zelfs als hij niet van het feit op de hoogte is".
36. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer een rechtsvordering tot terugvordering van een nalatenschap wordt ingesteld tegen de eigenaar van een
slaaf of een vader, die de koopsom heeft, moet de rechtsvordering dan worden ingesteld binnen een jaar na de
dood van de zoon of de slaaf, of nadat de slaaf is gemanumitteerd, of de zoon is geëmancipeerd? Julianus stelt dat
de betere mening is (en Proculus sluit zich hierbij aan), dat een eeuwigdurende vordering moet worden toegewezen
en dat het niet nodig is dat de eigen schuld van de partij wordt afgetrokken, omdat het geding geen betrekking
heeft op peculium, maar wordt aangespannen voor het herstel van een nalatenschap. Dit is juist, wanneer de slaaf
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of de zoon de koopsom heeft; maar indien het geding wordt aangespannen tegen de eigenaar van de slaaf, omdat
de schuldenaar zelf slaaf is, moet worden gehandeld alsof de peculium in de zaak betrokken was. Mauricianus zegt
dat dezelfde regel geldt, zelfs als de slaaf of de zoon het als prijs verkregen geld verkwist, maar het op een andere
manier uit zijn peculium kan worden goedgemaakt.
(1) Het lijdt echter geen twijfel, dat een proces tot terugvordering van een goed kan worden aangespannen tegen de
zoon van een familie, omdat hij de macht heeft het te leveren; evenzo moet hij het voor het gerecht brengen. Met
veel meer reden kan men zeggen, dat een vordering tot terugvordering kan worden ingesteld tegen de zoon van een
familie, die, toen hij aan het hoofd stond van een huishouding en in het bezit was van het landgoed, zich liet
arrogeren.
(2) Als de bezitter een slaaf doodt die tot het landgoed behoort, kan ook deze in de vordering tot terugvordering
worden betrokken; maar Pomponius zegt dat de eiser moet kiezen of hij een vonnis in zijn voordeel tegen de
bezitter wenst, mits hij zekerheid stelt dat hij niet volgens de Lex van Aquilia te werk zal gaan, of dat hij er de
voorkeur aan geeft dat zijn vorderingsrecht volgens de Lex van Aquilia onaangetast blijft, en dat de rechter het
eigendom niet taxeert. Dit keuzerecht is van toepassing wanneer de slaaf gedood werd voordat de nalatenschap
werd betreden; want als dit daarna gebeurde, wordt het vorderingsrecht zijn eigen recht en kan het niet worden
opgenomen in de rechtszaak om de nalatenschap terug te krijgen.
(3) Wanneer een plunderaar op bedrieglijke wijze afstand doet van het bezit, en het eigendom wordt vernietigd op
dezelfde wijze als het zou zijn vernietigd als hij onder dezelfde omstandigheden in het bezit was gebleven; dan is,
gelet op de woorden van het Decreet van de Senaat, de positie van de plunderaar te verkiezen boven die van de
bezitter te goeder trouw; omdat de eerstgenoemde, als hij op bedrieglijke wijze afstand doet van het bezit, een
vonnis tegen hem kan laten uitspreken, net alsof hij nog in het bezit was, en het wordt niet toegevoegd in het
decreet: "Indien het eigendom wordt vernietigd". Het lijdt echter geen twijfel, dat de positie van de plunderaar niet
beter mag zijn dan die van de bezitter te goeder trouw. Indien het goed dus meer opbrengt dan het waard is, moet
de eiser het recht hebben om te kiezen of hij de koopsom al dan niet neemt; anders profiteert de plunderaar in
zekere mate.
(4) Er is enige twijfel geuit over het tijdstip waarop een bezitter te goeder trouw verrijkt is geworden; maar de
betere mening is dat in dit geval moet worden uitgegaan van het tijdstip waarop de zaak werd beslist.
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(5) Met betrekking tot de winsten wordt verstaan, dat de uitgaven gedaan voor het voortbrengen, verzamelen en
bewaren van de winsten zelf moeten worden afgetrokken, en dit wordt niet alleen op grond van natuurlijke
gerechtigheid positief geëist in het geval van bezitters te goeder trouw, maar ook in dat van plunderaars, zoals ook
door Sabinus werd geoordeeld.
37. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Wanneer iemand kosten heeft gemaakt en geen winst heeft gemaakt, is het volkomen rechtvaardig dat de kosten in
aanmerking worden genomen in het geval van bonafide bezitters.
38. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
In het geval van andere noodzakelijke en nuttige uitgaven, is het duidelijk dat deze kunnen worden gescheiden,
zodat bonafide bezitters krediet kunnen krijgen voor hetzelfde, maar de plunderaar kan alleen zichzelf verwijten
als hij willens en wetens geld uitgaf aan het eigendom van een ander. Het is echter toegeeflijker te oordelen dat in
dit geval de rekening van zijn uitgaven moet worden toegestaan, omdat de eiser niet mag profiteren van het verlies
van een ander, en het behoort tot de plicht van de rechter hierop toe te zien; er is immers geen uitzondering op
grond van bedrog nodig. Het is duidelijk, dat tussen partijen het volgende verschil kan bestaan, want de bezitter te
goeder trouw kan onder alle omstandigheden zijn kosten aftrekken, hoewel de zaak, waarin zij zijn gemaakt, niet
meer bestaat, evenals een voogd of een curator vergoeding voor de zijne kan verkrijgen; maar een plunderaar kan
dit niet doen, behalve wanneer het goed door de uitgave beter is geworden.
39. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Uitgaven worden als nuttig en noodzakelijk beschouwd wanneer zij gedaan worden om gebouwen te repareren, of
in boomkwekerijen, of wanneer schadevergoedingen betaald worden vanwege slaven, omdat het voordeliger is om
te betalen dan om de slaaf over te geven; en het is duidelijk dat er veel andere oorzaken moeten zijn voor dit soort
uitgaven.
(1) Laten we echter onderzoeken of we niet ook het voordeel van een uitzondering op grond van bedrog kunnen
hebben met betrekking tot uitgaven voor schilderijen, beelden en andere dingen die we voor ons plezier hebben
gekocht, zolang we te goeder trouw bezitters zijn; want hoewel het zeer juist kan worden gezegd tegen een
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plunderaar dat hij geen onnodige uitgaven had moeten doen voor het eigendom van een ander, moet hij toch altijd
de macht hebben om weg te nemen wat kan worden weggenomen zonder schade aan het eigendom zelf.
40. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Ook de verklaring die is opgenomen in het Adres van de Goddelijke Hadrianus, namelijk: "Dat, nadat de zaak in
het geding is gekomen, aan de eiser moet worden afgestaan wat hij zou hebben gehad als de nalatenschap aan hem
was afgestaan op het moment dat hij de zaak aanhangig maakte", brengt soms moeilijkheden met zich mee. Want
wat als slaven, lastdieren of runderen na de voeging sterven? In dat geval moet de partij die de voorwaarden van
het adres nakomt, de eiser schadeloos stellen, omdat deze ze had kunnen verkopen als de nalatenschap was
overgegeven. Proculus is van mening dat dit juist is wanneer het gaat om het terugvorderen van bepaalde
voorwerpen, maar Cassius denkt daar anders over. De mening van Proculus is juist waar het een plunderaar betreft,
en die van Cassius is juist in het geval van bezitters te goeder trouw; want een bezitter is niet verplicht zekerheid te
stellen tegen de dood, of, uit vrees voor zo'n ongeluk, onoordeelkundig zijn eigen recht onbeschermd te laten.
(1) De plunderaar heeft geen recht op de winst die hij maakt, maar deze vermeerdert de nalatenschap; en daarom
moet hij afgeven wat de winst zelf oplevert. In het geval van een bezitter te goeder trouw, zullen alleen die
winsten, waardoor de bezitter zich heeft verrijkt, als vermeerdering van de nalatenschap in de teruggave worden
begrepen.
(2) Wanneer de bezitter enig vorderingsrecht heeft verkregen, moet hij daarvan afstand doen als hij uit de
nalatenschap wordt gezet; bijvoorbeeld wanneer hem een interdict Unde vi, of Quod precario, is verleend.
(3) Anderzijds moet hij ook schadeloos worden gesteld, wanneer de bezitter zekerheid heeft gesteld ter
voorkoming van de dreigende schade.
(4) Noxale acties vallen eveneens onder de bevoegdheid van de rechter, zodat als de bezitter bereid is een slaaf af
te staan wegens een of andere schade die hij aan de nalatenschap heeft toegebracht, of omdat hij zich aan diefstal
heeft schuldig gemaakt, hij van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven, net zoals dat gebeurt in het interdict Quod
vi aut clam.
41. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
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Als de bezitter van de nalatenschap op het moment van de rechtszaak slechts weinig bezittingen bezat, die daartoe
behoorden, en later ook meer, dan zal hij, als hij zijn zaak verliest, gedwongen zijn ook deze af te staan, of hij ze
nu vóór of na de rechtszaak in bezit heeft gekregen. Indien de zekerheden, die hij gesteld heeft, niet voldoende zijn
voor het betrokken bedrag, zal de Proconsul van hem eisen, dat hij de geschikte zekerheden stelt. Anderzijds, als
hij minder bezit verwerft dan hij in het begin had, mits dit gebeurt zonder dat hij bedrog heeft gepleegd, moet hij
van zijn aansprakelijkheid worden ontheven voor wat betreft het bezit dat hij had opgehouden te bezitten.
(1) Julianus zegt dat de winsten verkregen uit goederen die de overledene in onderpand had, ook moeten worden
meegerekend.
42. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Wanneer een schuldenaar van de nalatenschap weigert te betalen, niet omdat hij zegt dat hij erfgenaam is, maar om
de reden dat hij ontkent of betwijfelt dat de nalatenschap toebehoort aan degene die een vordering tot
terugvordering van de nalatenschap instelt, zal hij niet aansprakelijk zijn onder de vordering tot terugvordering.
43. Paulus, Over Plautius, Boek II.
Nadat ik een erfenis van u had aanvaard, heb ik een vordering ingesteld om de nalatenschap terug te vorderen.
Atilicinus zegt dat bepaalde autoriteiten hebben geoordeeld dat ik niet gerechtigd ben om een vordering tot
terugvordering tegen u in te stellen, tenzij ik de erfenis terugbetaal. Maar laten we ons afvragen of de eiser die een
rechtsvordering instelt om de erfenis terug te krijgen, alleen verplicht is de erfenis terug te geven als hem de
zekerheid wordt gegeven dat, als er in de zaak een vonnis tegen hem wordt uitgesproken, de erfenis aan hem zal
worden teruggegeven; omdat het in dit geval onrechtvaardig is dat de bezitter een erfenis behoudt die hij heeft
betaald, en vooral wanneer zijn tegenstander de rechtsvordering niet heeft ingesteld om hem te ergeren, maar op
grond van een vergissing; en Laelius keurt deze mening goed. Keizer Antoninus heeft echter in een Rescript
verklaard, dat wanneer iemand krachtens een testament een legaat behield, hem een rechtsvordering tot
terugvordering van de nalatenschap moest worden geweigerd, wanneer daarvoor een geldige reden werd
aangetoond; dat wil zeggen, wanneer de bedoeling om ergernis te veroorzaken duidelijk was.
44. Javolenus, Over Plautius, Boek I.
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Wanneer een partij die krachtens een testament een legaat heeft ontvangen, een vordering instelt tot terugvordering
van de nalatenschap en, om de een of andere reden, de nalatenschap niet wordt teruggegeven, is het de plicht van
de rechter om de nalatenschap aan de eiser te laten overhandigen, na aftrek van het bedrag dat hij heeft ontvangen.
45. Celsus, Digest, Boek IV.
Wanneer iemand zich vrijwillig aanmeldt voor de verdediging van een zaak zonder het eigendom in zijn bezit te
hebben, zal er een vonnis tegen hem worden uitgesproken; tenzij hij met het duidelijkste bewijs kan aantonen dat
de eiser vanaf het begin van de rechtszaak wist dat hij het eigendom niet in zijn bezit had; omdat hij onder deze
omstandigheden niet bedrogen was, en hij die zich vrijwillig aanmeldde voor de verdediging van de vordering tot
terugvordering aansprakelijk zal zijn op grond van bedrog; en natuurlijk moet de schade worden geschat
overeenkomstig het belang dat de eiser had om niet bedrogen te worden.
46. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Hij moet worden opgevat als een plunderaar, die er stilzwijgend mee instemt het landgoed af te staan aan iemand
die er geen recht op heeft.
47. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een zekere Lucius Titius, die er niet in slaagde het testament van een verwant als vervalst te laten vernietigen,
vroeg ik of hij niet in staat zou zijn een klacht in te dienen tegen het testament als zijnde onjuist uitgevoerd, en niet
verzegeld? Het antwoord luidde, dat het hem niet belet zou worden een proces aan te spannen om aan te tonen, dat
het testament niet volgens de wet is opgesteld, alleen omdat hij er niet in geslaagd is het als vervalst te doen
vernietigen.
48. Javolenus, Over Cassius, Boek IV.
Bij de taxatie van de waarde van een goed moet het koopgeld dat verkregen is bij de verkoop meegerekend
worden, evenals de toevoeging van wat het verder waard was, als dit gedaan is uit zakelijke overwegingen; maar
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als het vervreemd is in overeenstemming met de voorwaarden van een trust, zal niets meer meegerekend worden
dan wat de partij te goeder trouw verworven heeft.
49. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een bezitter te goeder trouw een proces wil aanspannen tegen schuldenaars van een nalatenschap, of
partijen die goederen bezitten die tot de nalatenschap behoren, moet hij in elk geval worden gehoord, als er gevaar
bestaat dat door vertraging enig recht op actie verloren gaat. De eiser kan echter een zakelijke vordering instellen
tot verhaal van de nalatenschap zonder te vrezen voor een exceptie. Maar wat bijvoorbeeld, indien de bezitter van
de nalatenschap nalatig is, of weet dat hij geen wettelijk recht heeft?
50. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
Een nalatenschap kan volgens de wet bestaan, ook al omvat zij niets stoffelijks.
(1) Wanneer een bezitter te goeder trouw een monument opricht voor een overledene om aan een voorwaarde te
voldoen, kan worden gezegd dat, omdat de wens van de overledene in dezen in acht is genomen, indien de kosten
van het oprichten van een monument een redelijk bedrag niet te boven gaan, of meer dan hetgeen door de erflater
was bevolen voor dit doel te worden uitgegeven, degene op wie de nalatenschap wordt verhaald het recht zal
hebben het uitgegeven bedrag te behouden, door een exceptie op grond van bedrog in te roepen; Of hij kan het
terugvorderen door een proces op grond van verrichte zaken of, als het ware, voor het bijwonen van zaken in
verband met de nalatenschap. Hoewel erfgenamen volgens de strikte wet niet kunnen worden gedwongen een
monument op te richten, kunnen zij toch door keizerlijke of pauselijke autoriteit worden gedwongen de laatste wil
van de overledene uit te voeren.
51. Dezelfde, Opinies, Boek II.
De erfgenaam van een krankzinnige zal verplicht zijn de plaatsvervanger of een bloedverwant in de volgende
graad schadeloos te stellen voor de winsten van de tussenliggende tijd, door middel waarvan de genoemde
krankzinnige zich door zijn curator schijnt te hebben verrijkt; met uitzondering van die kosten, welke hetzij
noodzakelijk hetzij weldadig met betrekking tot de nalatenschap zijn gemaakt. Indien echter noodzakelijke
uitgaven zijn gedaan ten behoeve van de genoemde krankzinnige, moeten deze eveneens worden uitgesloten, tenzij
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de genoemde krankzinnige over andere toereikende goederen beschikte, door middel waarvan hij in zijn
onderhoud kon voorzien.
(1) Interesten op winsten, behaald na het instellen van de vordering tot verhaal van een nalatenschap, zijn niet
verschuldigd. Een andere regel is van toepassing, wanneer zij genoten zijn vóór het instellen van de vordering tot
verhaal van de nalatenschap, en om die reden het vermogen vermeerderden.
52. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer een bezitter oneerbare winsten uit een nalatenschap heeft verkregen, zal hij gedwongen worden deze ook
af te staan, opdat een strikte constructie hem niet het voordeel zou geven van winsten die niet eervol verkregen
zijn.
53. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
De vervreemding van eigendom door de bezitter is niet alleen noodzakelijk voor de betaling van schulden door de
nalatenschap, maar ook wanneer door de bezitter kosten zijn gemaakt vanwege de nalatenschap, of wanneer
eigendom door vertraging vernietigd of verslechterd kan worden.
54. Julianus, Digest, Boek VI.
Wanneer een partij van de schatkist bepaalde aandelen in een landgoed, of het geheel ervan, koopt, is het niet
onrechtvaardig dat hem een vorderingsrecht wordt toegekend waarmee hij het gehele landgoed kan opeisen; net
zoals een vorderingsrecht voor terugvordering wordt toegekend aan iedereen aan wie een landgoed is afgestaan
krachtens het Trebelliaanse Decreet van de Senaat.
(1) Het lijdt geen twijfel, dat de erfgenaam van een schuldenaar door een vordering tot verhaal van de nalatenschap
in het bezit kan komen van de goederen, die door de overledene in pand zijn gegeven.
(2. Wanneer gebouwen en landerijen door nalatigheid van de bezitter in kwaliteit zijn achteruitgegaan,
bijvoorbeeld wanneer wijngaarden, boomgaarden of tuinen zijn bewerkt op een wijze die niet overeenkomt met die
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welke de overleden eigenaar toepaste, moet de bezitter toestaan dat voor de rechter een schadevergoeding wordt
vastgesteld naar de mate waarin het goed in waarde is verminderd.
55. Dezelfde, Digest, Boek LX.
Wanneer een nalatenschap door een proces is teruggevorderd, zal de bezitter te goeder trouw verplicht zijn alles
wat hij krachtens de Lex van Aquilia heeft geïnd, af te staan, niet alleen ten belope van de eenvoudige waarde,
maar tot het dubbele bedrag; want hij mag geen winst maken uit hetgeen hij uit hoofde van de nalatenschap heeft
geïnd.
56. Africanus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een vordering wordt ingesteld tot terugvordering van een nalatenschap, moeten alle door de bezitter
verworven winsten worden afgestaan, zelfs wanneer de eiser ze zelf niet zou hebben verkregen.
57. Neratius, Perkamenten, Boek VII.
Wanneer dezelfde partij twee vorderingen verdedigt tegen hetzelfde bezit, en het vonnis wordt geveld ten gunste
van één van hen, rijst soms de vraag of het bezit dan moet worden overgegeven aan degene die het proces heeft
gewonnen, net zoals zou zijn gebeurd als er geen verweer was gevoerd tegen de ander; zodat, in feite, als het
vonnis later zou worden geveld ten gunste van de andere partij, de gedaagde zou worden ontheven van zijn
aansprakelijkheid; Daar hij noch in het bezit was, noch bedrieglijk had gehandeld om niet in het bezit te zijn, daar
hij het goed had afgestaan toen hij de zaak verloor; of omdat het mogelijk was dat de andere eiser een beslissing in
zijn voordeel zou kunnen verkrijgen, zou de gedaagde niet verplicht moeten zijn het goed af te staan, tenzij hem
zekerheid wordt gesteld, om de reden dat hij gedwongen was de vordering tot terugverkrijging van het goed tegen
de andere partij te verdedigen. De betere mening is, dat het de plicht van de rechter moet zijn, de in het ongelijk
gestelde partij te hulp te komen door zekerheid te stellen of een borgsom te storten, omdat op die manier het goed
ten goede blijft komen aan hem, die traag is in het doen gelden van zijn rechten tegen de hem voorgegaane
succesvolle eiser.
58. Scaevola, Digest, Boek III.

429

Een zoon die door zijn vader was geëmancipeerd overeenkomstig een voorwaarde van het testament van zijn
moeder, betrad het landgoed dat zijn vader bezat voordat hij zijn zoon emancipeerde, en waarvan hij ook de
winsten had verkregen, en besteedde een deel daarvan ter ere van zijn zoon, die senator was. De vraag rees,
aangezien de vader bereid was het landgoed op te geven, nadat hij het bedrag dat hij had uitgegeven voor zijn zoon
had gereserveerd, of de laatste, als hij nog steeds doorging met het instellen van zijn vordering tot terugvordering
van het landgoed, kon worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog? Ik antwoordde dat zelfs indien
de vader zich niet op de exceptie beriep, de aan de rechter opgelegde verplichting voldoende was om de zaak af te
doen.

Tit. 4. Betreffende vorderingen tot terugvordering van een gedeelte van een nalatenschap
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Na de vordering die de Praetor belooft toe te kennen aan een partij die beweert dat de gehele nalatenschap aan hem
toebehoort, volgt dat hij een vordering moet toekennen aan hem die een deel van de nalatenschap opeist.
(1) Wanneer iemand een goed of een deel ervan opeist, baseert hij zijn aanspraak niet op het bedrag dat de bezitter
bezit, maar op zijn eigen recht; en daarom zal hij, als hij de enige erfgenaam is, aanspraak maken op het gehele
goed, hoewel de andere partij misschien slechts in het bezit is van één ding; en als hij erfgenaam is van één deel
ervan zal hij een deel opeisen, hoewel de andere partij misschien in het bezit is van het gehele goed.
(2) Neen, meer, wanneer twee partijen in het bezit zijn van een nalatenschap, en twee anderen beweren dat
bepaalde aandelen hun toebehoren, zijn de laatsten niet verplicht zich tevreden te stellen met het instellen van hun
vorderingen tegen de twee die in het bezit zijn; zoals bijvoorbeeld de eerste eiser tegen de eerste bezitter, of de
tweede tegen de tweede bezitter, maar beiden moeten een vordering instellen tegen de eerste, en beiden tegen de
tweede; want de een heeft niet het bezit van het aandeel waarop de eerste aanspraak maakt, en de ander niet dat
waarop de tweede aanspraak maakt, maar beiden zijn in het bezit van de aandelen van elk van de anderen, in de
hoedanigheid van erfgenamen. Wanneer de bezitter en de eiser beiden in het bezit zijn van de nalatenschap, en
ieder van hen beweert recht te hebben op de helft daarvan, moeten zij een proces tegen elkaar aanspannen,
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teneinde hun deel van de eigendom te verkrijgen; of, indien zij geen geschil op grond van erfopvolging aanvoeren,
moeten zij een proces aanspannen tot verdeling van de nalatenschap.
(3) Wanneer ik beweer erfgenaam te zijn van een deel van een nalatenschap en mijn mede-erfgenaam samen met
een vreemde in het bezit is, aangezien mijn mede-erfgenaam niet meer dan zijn deel heeft, rijst de vraag, of ik een
vordering tot terugverkrijging van de nalatenschap tegen de vreemde alleen of ook tegen mijn mede-erfgenaam
moet instellen? Pegasus zou van mening zijn geweest dat ik de vreemdeling alleen moet aanklagen en dat hij moet
afstaan wat hij in bezit heeft; en misschien moet dit op verzoek door de rechtbank worden bevolen. De rede
suggereert echter, dat ik een vordering tot teruggave tegen beiden moet instellen, dat wil zeggen ook tegen mijn
mede-erfgenaam, en dat deze laatste een vordering moet instellen tegen de bezitter die een vreemdeling is. De
mening van Pegasus is echter de meest rechtvaardige.
(4) Bovendien, als ik beweer erfgenaam te zijn van de helft van de nalatenschap, en ik in het bezit ben van een
derde daarvan, en ik wens de overblijvende zesde te verkrijgen, laat ons dan overwegen welk plan ik moet volgen.
Labeo zegt dat ik ieder voor de helft moet opeisen, zodat ik van ieder van hen een zesde deel krijg en dan twee
derde deel heb. Dit lijkt mij juist, maar ik zal zelf een zesde deel moeten afstaan van het derde deel dat ik vroeger
bezat; en daarom moet de rechter mij in de uitoefening van zijn taak opdragen te verrekenen wat ik bezit, als mijn
mede-erfgenamen degenen zijn van wie ik de nalatenschap vorder.
(5) De Praetor geeft soms toestemming om een zaak aan te spannen voor een deel van een nalatenschap dat niet
zeker is, als daar een goede reden voor is; bijvoorbeeld als er een zoon is van een overleden broer, en de
overlevende echtgenotes van andere overleden broers zwanger zijn. In dit geval is het onzeker op welk deel van de
nalatenschap de zoon van de overleden broeder aanspraak kan maken, omdat niet bekend is hoeveel kinderen van
de andere overleden broers geboren zullen worden. Het is dus volkomen billijk, dat de zoon aanspraak kan maken
op een deel dat nog niet bekend is; zodat het niet te veel gezegd is, dat wanneer iemand redelijkerwijs twijfelt over
het deel dat hij zal opeisen, hem moet worden toegestaan aanspraak te maken op een deel dat nog onzeker is.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Wanneer hetzelfde landgoed aan verschillende personen toebehoort, waarvan sommigen het landgoed betreden, en
anderen beraadslagen over de aanvaarding ervan, is men van mening dat als degenen die het landgoed betreden,
een vordering instellen om het landgoed terug te krijgen, zij niet een groter deel mogen eisen dan zij zouden
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hebben gehad als de anderen het hadden betreden; noch zal het hen enig voordeel opleveren als de anderen niet
toetreden. Maar indien de anderen niet toetreden, kunnen zij de aandelen van de laatsten vorderen, mits zij er recht
op hebben.
3. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
De oude autoriteiten waren zo bezorgd om de belangen van een ongeboren kind dat bij de geboorte vrij zou zijn, te
beschermen, dat zij al zijn rechten onaangetast behielden tot het tijdstip waarop het geboren zou worden. Dit blijkt
uit het erfrecht met betrekking tot hen die in een verder verwijderde graad van verwantschap staan dan het
ongeboren kind, en die niet tot de erfopvolging worden toegelaten, zolang het onzeker is of er al dan niet een kind
zal worden geboren. Wanneer er echter anderen zijn in dezelfde graad van verwantschap als het ongeboren kind,
dan is de vraag gerezen welk deel van de nalatenschap in onzekerheid moet blijven, omdat het onmogelijk is vast
te stellen hoeveel er geboren kunnen worden; vandaar dat er zoveel verschillende en ongelooflijke verhalen over
deze zaak worden gegeven, dat zij gewoonlijk onder de fabelen worden geschaard. Er wordt gezegd dat uit een
getrouwde vrouw bij één geboorte vier dochters zijn geboren; en ook hebben sommige schrijvers, die niet
onbetrouwbaar zijn, verklaard dat uit een Peloponnesische vrouw bij vier verschillende gelegenheden vijf kinderen
zijn geboren, en dat vele Egyptische vrouwen verscheidene kinderen tegelijk hebben gekregen. Wij hebben drie
broers gezien, de Horatii, senatoren, van één geboorte, omgord voor de strijd; en Laelius verklaart dat hij op de
Palatijnse heuvel een vrije vrouw had gezien die uit Alexandrië was overgebracht om aan Hadrianus te worden
getoond met haar vijf kinderen, waarvan zij er vier in één keer ter wereld zou hebben gebracht, en de vijfde vier
dagen later. Tot welke conclusie moeten we dan komen? Geleerden in de wet hebben een middenweg gekozen,
namelijk dat zij rekening hebben gehouden met wat niet zo vaak zou kunnen voorkomen; en omdat er bij één
gelegenheid drie geboren zouden kunnen worden, hebben zij een vierde deel toegekend aan de zoon die al geboren
was; want (zoals Theophrastus zegt) aan wat één of twee keer gebeurt, schenken de wetgevers geen aandacht, en
daarom zal, als een vrouw werkelijk op het punt staat slechts één kind ter wereld te brengen, de erfgenaam die in
leven is, geen recht hebben op de helft van de nalatenschap, maar slechts op een vierde deel daarvan:
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
En als er minder kinderen geboren worden, zal zijn aandeel evenredig toenemen; en als er meer dan drie geboren
worden, zal er een vermindering zijn van het aandeel dat hij erfgenaam is geworden.
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5. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
Men moet het volgende in gedachten houden, namelijk dat als een vrouw niet zwanger is, maar men denkt van wel,
haar zoon intussen enig erfgenaam is van de nalatenschap, hoewel hij zich er niet van bewust is dat hij dat is.
(1) Dezelfde regel geldt in het geval van een vreemdeling, wanneer hij tot erfgenaam wordt benoemd van een
bepaald deel van een nalatenschap, en postuum tot erfgenaam van de rest van de nalatenschap. Maar als de
benoeming van erfgenamen toevallig in de volgende bewoordingen is gedaan: "Alle kinderen die mij geboren zijn,
tezamen met Lucius Titius, zullen erfgenamen zijn in gelijke delen", dan kan twijfel rijzen of hij niet in de
nalatenschap kan treden, net als iemand die niet wist op welk deel hij krachtens het testament recht had. Het is
echter voordeliger dat hij in de nalatenschap kan treden als hij niet weet op welk aandeel hij recht heeft, mits hij
niet onkundig is van andere zaken die hij zou moeten weten.
6. Ulpianus, Opinies, Boek VI.
Wanneer besloten is, dat een zuster samen met haar vier broers mede-erfgenaam is in de nalatenschap van hun
moeder, moet haar een vijfde deel worden toegekend van elk van de aandelen die zij bezaten, zodat zij haar niet
meer zullen geven dan het vijfde deel van elk van de vier afzonderlijke aandelen waarop zij tevoren meenden recht
te hebben.
6. (1) Wanneer kosten gerechtvaardigd zijn wegens schulden van een nalatenschap, moeten zij naar evenredigheid
worden berekend ten laste van de partij die een aandeel in de nalatenschap heeft verkregen door het recht van een
patroon.
7. Julianus, Digest, Boek VIII.
Een partij kan hetgeen hij door een vonnis in een vordering tot verdeling heeft verkregen, niet verkrijgen door
middel van een vordering tot terugvordering van een nalatenschap, aangezien de gemeenschap van een
gemeenschappelijk eigendom is ontbonden; want de bevoegdheid van de rechter strekt zich slechts uit tot zijn
bevoegdheid om te bevelen dat een onverdeeld aandeel in de nalatenschap zal worden geleverd aan de partij die
daarom verzoekt.
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8. Dezelfde, Digest, Boek XLVIII.
De bezitter van een nalatenschap moet worden toegestaan zich te verweren tegen de vordering voor zover deze
betrekking heeft op het afstaan van een deel van de nalatenschap; want het is hem niet verboden de gehele
nalatenschap te bezitten, daar hij weet dat de helft daarvan hem toebehoort, en hij geen twist over de andere helft
oproept.
9. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
Wanneer er meerdere erfgenamen waren aangewezen, en een van hen zich op dat moment in Azië bevond, deed
zijn gemachtigde een verkoop en hield het geld als het aandeel van zijn opdrachtgever. Later werd vastgesteld dat
de erfgenaam die in Azië was, eerder was overleden, nadat hij zijn gemachtigde had benoemd tot erfgenaam van
de helft van zijn erfdeel en een ander tot erfgenaam van de andere helft; en de vraag rees op welke wijze een
vordering tot terugvordering van het uit de nalatenschap verkregen geld kon worden ingesteld? Het antwoord
luidde dat de vordering voor de gehele nalatenschap moest worden ingesteld tegen degene die de lasthebber was
geweest, omdat het geld van de nalatenschap door de verkoop in het bezit van de genoemde lasthebber was
gekomen; niettemin moesten zij een vordering instellen tegen deze mede-erfgenaam voor de helft van de
nalatenschap. Het resultaat zou dan zijn dat, als al het geld in het bezit was van degene die de tussenpersoon was
geweest, zij het hele bedrag van hem zouden kunnen terugvorderen, met de hulp van de rechtbank; of als hij de
helft had teruggegeven aan zijn mede-erfgenaam, zij tegen hem een vonnis zouden kunnen vellen voor de helft, en
tegen zijn mede-erfgenaam voor de andere helft.
10. Papinianus, Vragen, Boek VI.
Wanneer de zoon van iemand die erfgenaam was van een bepaald deel van een nalatenschap, onwetend van het feit
dat zijn vader tijdens het leven van de erflater was overleden, het deel van de nalatenschap namens zijn vader
bijwoonde, alsof deze afwezig was, en, na bepaalde goederen te hebben verkocht, de koopsom daarvan
incasseerde; Een vordering tot terugvordering kon niet tegen hem worden ingesteld, omdat hij het koopgeld niet
bezat, noch als erfgenaam, noch als bezitter, maar als zoon die zaken voor zijn vader had gedaan; maar een
vordering op grond van gedane zaken zou worden toegewezen aan de andere mede-erfgenamen, aan wie een deel
van de nalatenschap van de erflater toebehoorde. Het volgende mag dus geen vrees wekken, dat wil zeggen dat de
zoon aansprakelijk moet worden gesteld tegenover de erfgenamen van zijn vader (door wie hij misschien onterfd
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was), omdat hij zich als het ware bezighield met hun zaken die verband hielden met de nalatenschap; de zaak
waarmee hij zich bezighield behoorde immers niet tot de nalatenschap van zijn vader; want het is niet meer dan
billijk dat, wanneer een vordering op grond van zaken wordt ingesteld ten behoeve van een ander, wat voor een
ander is geïncasseerd, moet worden afgestaan aan degene die er recht op heeft. Maar in het onderhavige geval
behoorde de zaak niet aan de vader, daar hij had opgehouden te bestaan, noch behoorde zij tot de vaderlijke
nalatenschap, daar zij uit de nalatenschap van een ander was ontstaan. Wanneer echter de zoon erfgenaam van zijn
vader wordt en de betwisting opwerpt dat zijn vader is overleden nadat hij erfgenaam was geworden, rijst de vraag
of hij kan worden geacht het karakter van zijn eigendomsrecht te hebben gewijzigd? Maar aangezien een partij die
de zaken van een nalatenschap heeft behartigd en daardoor schulden heeft gemaakt, en daarna een geschil over de
nalatenschap aan de orde stelt, als bezitter van een recht kan worden aangesproken, moet worden aangenomen dat
in dit geval dezelfde regel ook op de zoon van toepassing is.

Tit. 5. Betreffende de vorderingen tot terugverkrijging van nalatenschappen
1. Ulpiamis, Over het Edict, Boek XV.
Het is gebruikelijk dat de Praetor diegenen beschouwt die hij als feitelijke erfgenamen beschouwt; dat wil zeggen,
aan wie het bezit van het landgoed wordt toegekend, nadat burgerlijke rechtsvorderingen aan de erfgenamen zijn
voorgesteld:
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
En, door middel van deze actie voor het herstel van een landgoed, verkrijgt de bezitter van het eigendom evenveel
als een erfgenaam kan verkrijgen en beveiligen door middel van de burgerlijke acties hierboven genoemd.

Tit. 6. Betreffende de rechtsvorderingen tot verhaal van een trustgoed
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Daarna komt de vordering die openstaat voor partijen aan wie een landgoed is geleverd. Iedereen die een
nalatenschap ontvangt die is afgeleverd overeenkomstig een besluit van de Senaat op grond waarvan
vorderingsrechten ontstaan, kan gebruik maken van de vordering tot terugvordering van een nalatenschap die op
een trust is gebaseerd:
2. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
En deze actie heeft hetzelfde effect als een civiele procedure voor de terugvordering van een landgoed.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Het maakt ook geen verschil of iemand verzocht werd het eigendom aan mij te leveren of aan hem aan wie ik de
erfgenaam ben; en als ik de bezitter ben van het eigendom van een andere opvolger van degene aan wie het in
vertrouwen was nagelaten, kan ik door middel van deze actie te werk gaan.
(1) Er zij aan herinnerd, dat deze vordering niet kan worden ingesteld tegen iemand die afstand doet van de
nalatenschap.
(2) Deze rechtsvorderingen die mij worden toegestaan, kunnen zowel ten gunste van mijn erfgenaam als tegen hem
worden ingesteld.
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Boek VI
1. Betreffende de rechtsvorderingen tot verhaal van bepaalde goederen.
2. 2. Aangaande de publiekrechtelijke zakelijke vordering.
3. Betreffende de rechtsvorderingen tot terugverkrijging van grond die voor eeuwig is verpacht (...)

*************************************************

Tit. 1. Betreffende de rechtsvorderingen tot teruggave van bepaalde goederen
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Na de vorderingen die openstaan voor de terugvordering van een volledig bedrag, komt de vordering tot
terugvordering van bepaalde specifieke goederen.
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(1) Deze zakelijke vordering tot terugvordering van bepaalde goederen is van toepassing op alle roerende zaken,
zowel dieren als zaken zonder leven, alsmede op zaken waarbij grond betrokken is.
(2) Door middel van deze vordering kan echter geen aanspraak worden gemaakt op personen die vrij zijn, maar
over wie wij enige zeggenschap hebben, zoals bijvoorbeeld kinderen die aan het vaderlijk gezag zijn onderworpen;
vandaar dat procedures die voor hen worden ingesteld ofwel onderzoeken door een magistraat zijn, ofwel
verbeurdverklaringen, ofwel rechtszaken die voor de Praetor worden aangespannen; en zoals Pomponius in het
Zevenendertigste Boek zegt: "Tenzij de partij de aard van zijn vordering aangeeft"; zoals wanneer hij beweert dat
zijn zoon hem toebehoort, of onder zijn toezicht staat, in overeenstemming met de wet van Rome. In dit geval lijkt
het mij, evenals Pomponius, dat zijn methode van procederen juist is, want hij zegt dat een partij, volgens de wet
die het Romeinse burgerschap regelt, een vordering tot terugvordering kan instellen wanneer hij de grond van zijn
vordering aangeeft.
(3) Door middel van deze vordering kan niet alleen een bepaald goed worden teruggevorderd, maar Pomponius
zegt in het Vijfentwintigste Boek der Passages dat een vordering kan worden ingesteld voor een kudde, en ook
voor een kudde runderen, en ook voor een stoeterij paarden, en het kan worden gezegd voor alle andere dieren die
in drommen bijeen worden gehouden. Het is voldoende, dat de kudde zelf ons toebehoort, ook al zijn de
afzonderlijke hoofden niet van ons, want het is de kudde, die gevorderd wordt, en niet de afzonderlijke dieren, die
er deel van uitmaken.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Wanneer twee partijen gelijke aantallen van een kudde bezitten, heeft geen van hen het recht om een vordering in
te stellen voor de gehele kudde, of zelfs voor de helft ervan. Wanneer echter de een een groter aantal heeft dan de
ander, zodat hij, als hij de kudde weghaalt die hem niet toebehoort, nog aanspraak kan maken op de kudde, zullen
de kudden die hem niet toebehoren niet tot de over te geven kudde gerekend worden.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Marcellus zegt in het vierde boek van de Digest, dat een man een kudde van driehonderd stuks had, waarvan hij er
honderd verloor, en dat hij een gelijk aantal andere dieren kocht van iemand die ze bezat, of te goeder trouw
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bezitter was, hoewel ze aan iemand anders toebehoorden; ook deze dieren zullen volgens hem in de vordering tot
terugvordering worden opgenomen; en zelfs als er geen andere dieren overblijven, behalve die welke gekocht zijn,
kan hij ze nog in zijn vordering tot terugvordering van de kudde opnemen.
(1) De voorwerpen die de uitrusting van een schip vormen, moeten afzonderlijk worden gevorderd, en de
vordering van de boot die bij het schip hoort, moet ook op dezelfde manier worden ingesteld.
(2) Pomponius zegt, dat wanneer voorwerpen van dezelfde beschrijving zo verward en vermengd zijn, dat zij niet
kunnen worden losgemaakt en gescheiden, een vordering moet worden ingesteld om niet al deze voorwerpen terug
te krijgen, maar een deel ervan; bijvoorbeeld, wanneer mijn zilver en het uwe tot één massa zijn samengesmolten,
zal het ons gemeenschappelijk eigendom zijn; en ieder van ons kan een vordering instellen tot terugvordering van
een bedrag dat evenredig is aan het gewicht dat wij in deze massa bezitten, ook al kan het onzeker zijn op welk
gewicht ieder van ons recht heeft.
4. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
In dit geval kan ook een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit worden ingesteld, maar een partij zal
zowel aan een vordering wegens diefstal als aan een vordering tot productie van eigendom in rechte blootstaan, als
hij er op frauduleuze wijze in slaagt het zilver te laten vermengen; omdat in een vordering tot productie van
eigendom het bedrag van de waarde in aanmerking moet worden genomen, en in een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk bezit of in een vordering tot terugvordering, de partij wiens zilver de grootste waarde had, het
meeste zal krijgen.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Pomponius zegt ook dat wanneer graan van twee personen zonder hun toestemming is gemengd, ieder van hen een
zakelijke vordering kan instellen voor een zodanig deel van de hoop als hem blijkt toe te behoren; maar wanneer
het graan met hun toestemming is gemengd, wordt het geacht gemeenschappelijk te zijn, en kan een vordering tot
verdeling van gemeenschappelijk bezit worden ingesteld.
(1) Hij zegt ook dat als een mengsel wordt gemaakt van mijn honing en uw wijn, sommige autoriteiten denken dat
dit ook gemeenschappelijk eigendom wordt; maar ik houd het erop dat de betere mening is, (en hij heeft het zelf
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vermeld) dat het mengsel behoort aan degene die het heeft gemaakt; omdat het zijn oorspronkelijke karakter niet
behoudt. Wanneer echter lood met zilver is vermengd, omdat het kan worden gescheiden, wordt het geen
gemeenschappelijk eigendom, noch kan een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom worden
ingesteld; maar een zakelijke vordering zal worden ingesteld omdat de metalen kunnen worden gescheiden. Maar
hij zegt dat, wanneer zij niet kunnen worden gescheiden, zoals bijvoorbeeld wanneer brons en goud zijn vermengd,
een vordering tot terugvordering moet worden ingesteld naar evenredigheid van het betrokken bedrag; en wat is
gezegd met betrekking tot het vermengen van honing en wijn zal niet van toepassing zijn, want hoewel beide
materialen zijn vermengd, blijven zij toch bestaan.
(2) Hij zegt ook, dat wanneer uw hengst mijn merrie heeft bezwangerd, het veulen niet het uwe, maar het mijne zal
zijn.
(3) Varus en Nerva hebben met betrekking tot een boom, die op het veld van een ander is overgeplant en wortels
heeft uitgeworteld, een zakelijke vordering toegewezen; want als de boom nog geen wortel heeft geschoten, houdt
hij niet op van mij te zijn.
(4) Wanneer een zakelijke vordering wordt ingesteld en de partijen het eens zijn over het gevorderde goed, maar er
een vergissing is begaan in de naam van laatstgenoemde, wordt geoordeeld dat de vordering naar behoren is
ingesteld.
(5. Wanneer er verschillende slaven zijn met dezelfde naam, bijvoorbeeld verschillende met de naam Eros, en het
niet duidelijk is op welke slaaf de vordering betrekking heeft, kan er volgens Pomponius geen uitspraak worden
gedaan.
6. Paulus, Over het Edict, Boek VI.
Wanneer iemand een zakelijke vordering instelt, is hij verplicht het ding aan te duiden, en ook te verklaren dat hij
de vordering instelt voor het geheel of voor een deel van hetzelfde; want het woord "ding" betekent niet iets in
natura, maar een specifiek artikel. Octavenus zegt met betrekking hiertoe, dat een partij het gewicht van het ruwe
materiaal moet vermelden, en waar het eigendom gestempeld is, het nummer, en waar de goederen vervaardigd
zijn, de aard van het zelfde.
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(1) De afmetingen moeten ook worden vermeld wanneer het goed kan worden gemeten. Als wij een proces
aanspannen met de bewering dat bepaalde kledingstukken van ons zijn, of dat zij aan ons geleverd moeten worden,
zijn wij dan verplicht om ook het aantal van de artikelen en de kleur te vermelden? De beste mening is, dat beide
dingen moeten worden gedaan; want het zou een moeilijkheid zijn ons te verplichten te zeggen of onze kleren
gedragen of nieuw zijn.
(2) Een moeilijkheid doet zich soms voor met betrekking tot huisraad, namelijk of het alleen nodig is om een
schotel te noemen, of dat we moeten toevoegen of het vierkant of rond is, effen of versierd, want het is moeilijk
om deze toevoegingen in de klacht op te nemen; noch moeten de vereisten zo streng zijn, hoewel in een vordering
tot terugvordering van een slaaf zijn naam moet worden genoemd, en ook of hij een jongen of een volwassen man
is, en, in elk geval, moet dit worden gedaan als er meer dan één is. Maar als ik zijn naam niet ken, moet ik een
beschrijving van hem geven, bijvoorbeeld dat hij een deel van een bepaald landgoed is, of de zoon van een
bepaalde vrouw. Op dezelfde wijze moet iemand, die een vordering instelt wegens grond, de naam daarvan en de
plaats waar het zich bevindt, noemen.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer een man, die aanbiedt de verdediging van een vordering tot terugvordering van land te voeren, zijn zaak
verliest, heeft hij niettemin een gegrond recht van vordering om het terug te vorderen van de bezitter, zo zegt
Pedius.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XII.
Pomponius neemt in het Zesendertigste Boek de volgende mening in. Als jij en ik samen een stuk land bezitten, en
jij en Lucius Titius hebben het in bezit, dan zou ik geen aanklacht tegen jou moeten indienen voor beide
kwartieren, maar tegen Titius, die niet de eigenaar is, voor de hele helft. Het zou anders zijn als u beiden
verschillende delen van het genoemde stuk land in bezit had; want dan zou ik ongetwijfeld gedwongen zijn om u
en Titius aan te klagen voor uw respectieve aandelen in het gehele stuk land; want omdat delen van het land
afzonderlijk in bezit waren, moet een bepaald deel daarvan noodzakelijkerwijs van mij zijn; en daarom moet u zelf
Titius aanklagen voor een kwart van hetzelfde stuk land. Dit onderscheid is niet van toepassing op roerende
goederen, noch op een proces tot terugvordering van een nalatenschap; want in deze gevallen kan er geen sprake
zijn van bezit van een verdeeld deel van het eigendom.
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9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
In deze rechtszaak zou het de plicht van de rechter zijn om te weten te komen of de gedaagde in het bezit is of niet;
maar het is niet belangrijk onder welke titel hij het bezit heeft; want als ik heb bewezen dat het mijn eigendom is,
zal de bezitter verplicht zijn het over te geven, tenzij hij zich op een of andere uitzondering beroept. Bepaalde
autoriteiten echter, waaronder Pegasus, zijn van mening dat de enige vorm van bezit die bij deze actie betrokken is,
die is welke geldt wanneer een interdict Uti possidetis of Utrubi wordt aangevraagd; zoals hij zegt dat wanneer
eigendom bij iemand in bewaring is gegeven, of aan hem is uitgeleend, of wanneer hij het heeft gehuurd; of in het
bezit ervan is om de betaling van legaten of van een bruidsschat te verzekeren; of ten behoeve van een ongeboren
kind; of wanneer geen zekerheid is gesteld ter voorkoming van dreigende schade; aangezien geen van deze
gevallen bezit toelaat, kan een vordering tot terugvordering niet worden ingesteld. Ik meen echter, dat een
vordering kan worden ingesteld tegen een ieder, die een goed bezit en de bevoegdheid heeft het af te staan.
10. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Wanneer een vordering wordt ingesteld voor een roerend goed, waar moet het dan worden afgeleverd, dat wil
zeggen, als het niet daadwerkelijk in handen is van de bezitter? Het is geen slechte regeling, wanneer een bezitter
te goeder trouw de gedaagde partij is, dat het eigendom wordt afgeleverd, hetzij waar het zich bevindt, hetzij waar
de vordering tot terugvordering wordt ingesteld; maar dit moet geschieden op kosten van de eiser, die door reizen
te land en ter zee zijn gemaakt, benevens de kosten van levensonderhoud,
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Tenzij de eiser er de voorkeur aan geeft, dat het eigendom voor eigen rekening en risico wordt afgeleverd, waar het
vonnis is uitgesproken; want dan zal met zekerheid in de aflevering worden voorzien.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Als de gedaagde een bezitter te kwader trouw is, die het goed op een andere plaats heeft verkregen, geldt dezelfde
regel; maar als hij het van de plaats van samenvoeging heeft weggehaald en het naar elders heeft gebracht, moet hij
het op eigen kosten afleveren op de plaats waar hij het vandaan heeft gehaald.
442

13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Niet alleen moet het eigendom worden afgeleverd, maar de rechter moet ook rekening houden met elke
verslechtering die het kan hebben ondergaan. Stel bijvoorbeeld dat een slaaf wordt uitgeleverd die verzwakt,
gegeseld of gewond is; dan moet de rechter nagaan in hoeverre hij in waarde is verminderd, hoewel de bezitter kan
worden aangesproken op grond van de Lex van Aquilia. Daarom rijst de vraag of de rechter het bedrag van de
veroorzaakte schade niet zou moeten schatten, tenzij het recht om een rechtsvordering in te stellen op grond van de
Lex van Aquilia wordt opgegeven. Labeo meent dat de eiser verplicht is zekerheid te stellen dat hij niet op grond
van de Lex van Aquilia zal procederen; en deze opvatting is de juiste.
14. Paulus, Over het Edict, Boek XXI
Indien de eiser er echter de voorkeur aan geeft gebruik te maken van de vordering op grond van de Lex van
Aquilia, moet de bezitter van zijn aansprakelijkheid worden ontheven. Daarom heeft de eiser de keuze om geen
drievoudige, maar een dubbele schadevergoeding te verkrijgen.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Nogmaals, als de gedaagde de slaaf aflevert nadat hij gegeseld is, zegt Labeo dat de eiser ook recht heeft op een
vordering wegens letsel.
(1) Wanneer iemand een goed verkoopt uit noodzaak, is het misschien de plicht van de rechter om hem te
ontheffen, zodat hij alleen gedwongen wordt om het koopgeld te leveren; want als hij de oogst heeft verzameld en
verkocht om te voorkomen dat het bedorven zou worden, dan zal hij in dit geval niet gedwongen worden om iets
meer dan de prijs te leveren.
(2) Bovendien, als er een veld was, waarvoor een proces was aangespannen, en het werd toegewezen aan soldaten,
tegen betaling van een kleine som aan de bezitter, moet deze laatste dit dan ook leveren? Ik ben van mening dat hij
dat moet doen.
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(3) Wanneer een vordering is ingesteld voor een slaaf of voor een dier dat is gestorven zonder dat de dood is
veroorzaakt door kwaadwilligheid of nalatigheid van de bezitter, zijn verschillende autoriteiten van mening dat de
prijs niet moet worden betaald. De betere mening is echter, dat wanneer de eiser het goed zou hebben verkocht als
hij het had verkregen, de waarde moet worden betaald als de partij in gebreke was, want als hij het had geleverd,
zou de ander het hebben kunnen verkopen en van de prijs hebben geprofiteerd.
16. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Maar ongetwijfeld moet, zelfs wanneer een slaaf sterft, een beslissing worden genomen met betrekking tot de
winsten en de nakomelingen van een vrouwelijke slaaf, en moet een bepaling worden gemaakt om uitzetting te
regelen; want de bezitter is, nadat hij in het huwelijk is getreden, zeker niet aansprakelijk voor tegenslag.
(1) Het wordt niet als een geval van nalatigheid opgevat, wanneer de bezitter een schip, waarover geprocedeerd
wordt, op een geschikt tijdstip over zee heeft verzonden, ofschoon het misschien verloren is gegaan; tenzij hij haar
aan de zorg van onbekwame personen heeft toevertrouwd.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Julianus zegt in het Zesde Boek van de Digest, dat als ik een slaaf van Titius koop, die aan Maevius toebehoorde,
en daarna, wanneer Maevius een vordering tegen mij instelt om hem terug te krijgen, ik hem verkoop, en de koper
hem doodt, het niet meer dan rechtvaardig is dat ik de prijs die ik voor hem heb ontvangen aan Maevius moet
betalen.
(1) Julianus zegt ook in hetzelfde Boek, dat als de bezitter in gebreke is met het leveren van een slaaf, en deze
sterft, een rekening moet worden gehouden met de winsten die zijn ontstaan tot het moment waarop de zaak werd
beslist. Julianus zegt ook dat niet alleen de winsten moeten worden afgestaan, maar alles wat met het eigendom
zelf te maken heeft; dus ook de nakomelingen van een slavin, evenals de winsten die daaruit voortkomen. Dit
beginsel gaat zo ver, dat Julianus in het Zevende Boek verklaart, dat als de bezitter het recht van vordering door de
slaaf zou verwerven volgens de Lex van Aquilia, hij verplicht zou zijn het over te dragen. Maar als de bezitter op
frauduleuze wijze afstand heeft gedaan van het bezit, en iemand heeft de slaaf ten onrechte gedood, dan kan hij
gedwongen worden ofwel de waarde van de slaaf te betalen, ofwel zijn eigen vorderingsrecht over te dragen, al
naar gelang de voorkeur van de eiser. Hij moet ook afstand doen van alle winsten, die hij eventueel van een andere
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bezitter heeft verkregen, daar hij niets kan verwezenlijken door een slaaf, waarvan de titel in geschil is. Hij is
echter niet verplicht de winsten af te staan, die zijn ontstaan gedurende de tijd, dat de slaaf in het bezit was van
degene, die hem in een proces heeft teruggekregen. Wat Julianus zegt over een rechtsvordering op grond van de
Lex van Aquilia, is van toepassing wanneer de bezitter door usucaptie een recht op de slaaf heeft verkregen, nadat
de kwestie is gevoegd, omdat hij dan een volmaakte titel begint te hebben.
18. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer de bezitter een recht op een slaaf heeft verkregen door usucaptie, nadat de kwestie is gevoegd, moet hij
hem afstaan en zekerheid stellen om de eiser te vrijwaren van bedrog, voor zover het hem betreft; want het gevaar
bestaat dat hij hem verpand of gemanumitteerd heeft.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Labeo zegt dat de gedaagde ook zekerheid moet geven dat alles naar behoren is afgehandeld met betrekking tot het
eigendom in kwestie; bijvoorbeeld wanneer hij zekerheid heeft gesteld ter voorkoming van dreigende schade.
20. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Ook moet de bezitter alles afgeven wat hij na de voeging door middel van de slaaf verkregen heeft, maar niet wat
hij door middel van zijn eigen bezit verkregen heeft, waartoe ook de erfenissen en legaten behoren die hij door
middel van de slaaf verkregen heeft; want het is niet voldoende dat alleen zijn lichaam wordt afgestaan, maar het is
noodzakelijk dat ook alles wordt afgestaan wat met het eigendom verbonden is; dat wil zeggen dat de eiser alles
krijgt wat hij in bezit zou hebben gekregen als de slaaf aan hem was afgestaan op het moment dat de voeging
plaatsvond. Daarom moeten de nakomelingen van een slavin worden afgestaan, ook al zijn zij geboren nadat de
bezitter door usucaptie de moeder in eigendom heeft verkregen; dat wil zeggen na de voeging, in welk geval de
aflevering en het stellen van zekerheid tegen bedrog zowel met betrekking tot de nakomelingen als tot de moeder
moeten geschieden.
21. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
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Wanneer een slaaf wegloopt van een bonafide bezitter, kunnen we ons afvragen of de slaaf wel zo'n slaaf was die
bewaakt had moeten worden. Want als hij van goede reputatie scheen te zijn geweest, zodat hij niet in hechtenis
had moeten worden gehouden, moet de bezitter van zijn aansprakelijkheid worden ontheven; maar als hij hem
intussen door usucaptie in eigendom heeft verkregen, moet hij zijn vorderingsrechten aan de eiser overdragen, en
de winsten afstaan die hij heeft verkregen terwijl hij de slaaf in bezit had. Indien hij hem echter nog niet door
usucaptie in eigendom had verkregen, moet hij worden vrijgelaten zonder zekerheid te stellen, zodat hij zich
tegenover de eiser niet behoeft te verbinden om de slaaf te vervolgen; de eiser kan dat immers zelf doen; maar kan
hij intussen, terwijl de slaaf op de vlucht is, door usucaptie eigenaar van hem worden? Pomponius zegt in het
Negenendertigste Boek van het Edict, dat dit niet onrechtvaardig is. Indien echter de slaaf bewaakt is geweest, zal
de bezitter aansprakelijk zijn voor de slaaf; zodat, zelfs indien hij hem niet door usucaptie in eigendom had
verkregen, de eiser aan hem zijn vorderingsrechten moet overdragen. Julianus echter meent in dergelijke gevallen,
dat wanneer de bezitter van de slaaf wegens zijn vlucht van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven, hoewel hij niet
verplicht is zekerheid te stellen om hem te achtervolgen, hij een obligatie moet geven, dat als hij hem zou
beveiligen, hij hem zal opgeven. Pomponius keurt deze mening goed in het Vierendertigste Boek der Verscheidene
Passages, en het is de betere.
22. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Wanneer de slaaf ontsnapt door bedrog van de bezitter, wordt tegen hem vonnis gewezen alsof hij in het bezit was.
23. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Een persoon heeft recht op een zakelijke vordering wanneer hij eigenaar is geworden van een goed, hetzij door het
Volkenrecht, hetzij door het Burgerlijk Recht.
(1) Heilige en religieuze plaatsen kunnen niet door middel van een zakelijke vordering worden gevorderd, alsof zij
het eigendom van particulieren waren.
(2) Wanneer iemand aan zijn eigendom iets toevoegt dat aan een ander toebehoort, zodat het er een deel van wordt;
bijvoorbeeld wanneer iemand aan een beeld van zichzelf een arm of een voet toevoegt die aan een ander
toebehoort, of een handvat of een bodem aan een beker, of een figuur in reliëf aan een kandelaar, of een voet aan
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een tafel, dan stelt het merendeel van de autoriteiten zeer juist dat hij eigenaar wordt van het geheel, en dat hij naar
waarheid kan zeggen dat het beeld of de beker van hem is.
(3) Bovendien wordt alles wat op mijn papier wordt geschreven of op mijn bord wordt geschilderd, onmiddellijk
van mij; hoewel sommige autoriteiten daar anders over denken vanwege de waarde van het schilderij; maar waar
het een niet kan bestaan zonder het ander, moet het er noodzakelijkerwijs mee worden gegeven.
(4) In al deze gevallen waarin mijn eigendom het eigendom van een ander naar zich toetrekt door superioriteit,
wordt het dus mijn eigendom; en als ik een proces aanspan om het terug te vorderen, kan ik door een exceptie op
grond van bedrog gedwongen worden om de verhoogde waarde van het artikel te betalen.
(5) Nogmaals, wat aan iets anders is vastgehecht of toegevoegd, maakt er deel van uit door aanhechting, en de
eigenaar kan het niet terugvorderen zolang de twee artikelen aan elkaar vastzitten; maar hij kan een vordering
instellen om ze voor de rechter te brengen, zodat ze kunnen worden gescheiden en de vordering tot terugvordering
kan worden ingesteld, behalve natuurlijk in het door Cassius genoemde geval, waarin artikelen aan elkaar zijn
gelast; Want hij zegt dat als een arm is vastgelast aan het beeld waartoe hij behoort, hij wordt opgenomen door de
eenheid van het grootste deel, en dat alles wat eenmaal eigendom is geworden van een ander, niet meer kan
terugkeren naar zijn vroegere eigenaar, zelfs als het zou worden afgebroken. Dezelfde regel is niet van toepassing
op iets dat met lood is gesoldeerd; want lassen veroorzaakt een vermenging van hetzelfde materiaal, maar solderen
doet dit niet. Daarom is in al deze gevallen een vordering in factum noodzakelijk, dat wil zeggen een vordering tot
voortbrenging of een zakelijke vordering, die niet bestaat. Maar met betrekking tot voorwerpen die uit
afzonderlijke voorwerpen bestaan, is het duidelijk dat de afzonderlijke delen hun eigen karakter behouden; zoals
bijvoorbeeld afzonderlijke slaven en afzonderlijke schapen; en daarom kan ik een vordering instellen voor de
terugvordering van een kudde schapen, als zodanig, ook al kan uw ram er deel van uitmaken, en kunt u zelf een
vordering instellen om uw ram terug te vorderen. De regel is niet dezelfde wanneer een voorwerp uit
samenhangende delen bestaat; want als u de arm van een beeld van een ander aan een beeld van mij vastmaakt,
kan niet worden gezegd dat de arm de uwe is, omdat het hele beeld in één conceptie is gevat.
(6) Wanneer de bouwmaterialen van een persoon zijn gebruikt in het huis van een ander, is een vordering tot
terugvordering niet mogelijk op grond van de Wet van de Twaalf Tafelen; noch kan een proces worden
aangespannen voor de productie, behalve tegen degene die bewust de materialen van een ander heeft gebruikt bij
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de bouw van zijn eigen huis; maar men moet zijn toevlucht nemen tot de oude vordering genaamd de tigno juncto,
die een dubbele schadevergoeding is, en is afgeleid van de Wet van de Twaalf Tafelen.
(7) Bovendien, wanneer iemand op zijn eigen grond een huis bouwt met stenen die aan een ander toebehoren, kan
hij inderdaad een vordering instellen om het huis terug te krijgen; maar de vroegere eigenaar kan ook een
vordering instellen om de stenen terug te krijgen, als ze eruit zijn gehaald, ook al is het huis misschien afgebroken
na het verstrijken van de tijd die nodig is voor usucaption, na de datum waarop het huis in het bezit komt van een
koper te goeder trouw; want de afzonderlijke stenen worden niet verkregen door usucaption, ook al wordt het
gebouw eigendom van een ander door het verstrijken van de tijd.
24. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Een partij die van plan is een rechtszaak aan te spannen om eigendom terug te krijgen, moet overwegen of hij het
in bezit kan krijgen door middel van een of ander interdict; want het is veel handiger voor hemzelf om in bezit te
zijn, en zijn tegenstander te dwingen de last van de eiser op zich te nemen, dan zelf een rechtszaak aan te spannen
terwijl de laatste in bezit is.
25. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Wanneer iemand zonder enige goede reden de verdediging van een zaak op zich neemt, omdat hij niet in het bezit
is en niet frauduleus heeft gehandeld om te voorkomen dat hij in het bezit zou zijn, zegt Marcellus dat hij de zaak
niet kan laten seponeren, als de eiser niet op de hoogte is van de feiten, en deze mening is de juiste; dit is echter op
de veronderstelling dat de kwestie is aangebracht. Maar wanneer een partij, voordat de zaak aanhangig is gemaakt,
beweert dat hij niet in het bezit is, terwijl dat in feite niet zo is, en de eiser niet bedriegt en vertrekt, kan hij niet
worden geacht zich te hebben verbonden om de zaak te verdedigen.
26. Paulus, Over Plautius, Boek II.
Want als de eiser op de hoogte is van de feiten, dan is hij niet bedrogen door een ander, maar door hemzelf; en
daarom zal de gedaagde worden ontslagen.
27. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
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Maar als, wanneer ik Titius wil aanklagen, iemand verklaart dat hij in het bezit is, en daarop vrijwillig de zaak
verdedigt, en ik dit tijdens het proces door getuigenis bewijs, moet het vonnis zonder twijfel tegen de andere partij
gewezen worden.
(1) Een partij moet niet alleen bij de voeging in het geding, maar ook bij de uitspraak in het geding zijn. Indien hij
op het tijdstip van de voeging in het bezit van de zaak was, doch dit bezit zonder bedrog van zijn kant heeft
verloren toen de zaak werd beslist, moet hij van zijn aansprakelijkheid worden ontheven. Maar als hij niet in het
bezit was op het ogenblik van de voeging, maar het bezit had op het ogenblik van de uitspraak, dan moet de
mening van Proculus gevolgd worden, namelijk dat er in elk geval een uitspraak tegen hem moet gedaan worden,
en dat dus alle winsten vanaf het ogenblik dat hij in het bezit kwam, in het vonnis opgenomen worden.
(2. Wanneer een slaaf waarvoor een proces is aangespannen, in waarde is verminderd door de boosaardigheid van
de bezitter, en daarna sterft, niet door de schuld van de bezitter, maar door een andere oorzaak, wordt het bedrag
van zijn waardevermindering niet geschat, omdat het voor de eiser geen verschil uitmaakt. Dit heeft echter alleen
betrekking op de zakelijke vordering, want het recht van vordering krachtens de Lex van Aquilia blijft bestaan.
(3) Een partij die, voordat de zaak in het geding was, op frauduleuze wijze afstand heeft gedaan van het bezit van
een goed, is aansprakelijk voor een zakelijke vordering; en dit kan worden afgeleid uit een besluit van de Senaat
waarin, zoals wij reeds hebben gezegd, wordt bepaald dat eerder gepleegde fraude wordt opgenomen in de
vordering tot terugvordering van een nalatenschap; want als reeds gepleegde fraude wordt opgenomen in een
dergelijke vordering, die zelf een zakelijke vordering is, dan is het dus absurd dat reeds gepleegde fraude wordt
opgenomen in een zakelijke vordering tot terugvordering van een bepaald goed.
(4) Wanneer een vader of de eigenaar van een slaaf in het bezit is van zijn zoon of van de slaaf, en één van beiden
afwezig is op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis, zonder dat dit te wijten is aan de vader of de eigenaar,
moet ofwel uitstel worden verleend, ofwel zekerheid worden gesteld voor de teruggave van het bezit.
(5) Wanneer de bezitter kosten heeft gemaakt met betrekking tot het goed waarvoor een vordering is ingesteld,
voordat de zaak aanhangig is gemaakt, moet rekening worden gehouden met die kosten door middel van een
exceptie op grond van bedrieglijk opzet; indien de eiser volhardt in de vordering om zijn eigendom terug te
krijgen, zonder terugbetaling van de kosten. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de bezitter een slaaf
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verdedigt in een vordering wegens schadelijke daden, en na de zaak te hebben verloren, de schadevergoeding
betaalt; of, bij vergissing, een huis bouwt op onbezette grond die aan de eiser toebehoort, tenzij deze hem zal
toestaan het gebouw te verwijderen. Bepaalde autoriteiten hebben verklaard, dat dit ook moet worden gedaan door
de rechter, die een zaak behandelt ter invordering van een bruidsschat, die betrekking heeft op aan de vrouw
gegeven grond. Maar als gij uw slaaf onderricht, terwijl hij in uw bezit is, meent Proculus, dat deze regel niet in
acht moet worden genomen; omdat ik niet van mijn slaaf mag worden beroofd, en hetzelfde middel niet kan
worden toegepast, dat wij hierboven hebben genoemd in het geval van het land.
28. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Veronderstel, bijvoorbeeld, dat gij hem geleerd hebt kunstenaar te zijn, of kopiist; men is van oordeel, dat geen
schatting verkregen kan worden door een verzoekschrift aan het Hof:
29. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXI.
Tenzij u de slaaf te koop hebt, en een betere prijs voor hem zou krijgen vanwege zijn beroep;
30. 30. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Of de eiser is van tevoren aangemaand om de kosten te betalen, en hij, die dit wil voorkomen, een exceptie op
grond van bedrog heeft ingeroepen door de gedaagde.
31. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Maar wanneer men winst eist in het geval van een slaaf voor wiens terugvordering een vordering is ingesteld, moet
men niet alleen rekening houden met de puberteit van de slaaf, maar ook met de diensten die hij zou kunnen
bewijzen, zelfs als hij die leeftijd nog niet had bereikt. Het zou echter oneervol zijn, indien de eiser rekenschap zou
vragen van de winst, die door de bekwaamheid van de slaaf had kunnen worden verkregen, omdat hij deze op
kosten van de bezitter heeft verkregen.
32. Modestinus, Verschillen, Boek VIII.
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Indien hij echter de slaaf enig vak heeft geleerd, dan mogen, nadat deze de leeftijd van vijfentwintig jaren heeft
bereikt, de daarbij gemaakte kosten worden verrekend.
33. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Niet alleen de winsten die geïncasseerd zijn, maar ook die welke eerlijk geïncasseerd hadden kunnen worden,
moeten geschat worden; en daarom, als het eigendom dat het onderwerp van een geschil is, verloren gaat door
bedrog of nalatigheid van de bezitter, vindt Pomponius dat de mening van Trebatius de betere is, namelijk dat er
rekening moet worden gehouden met de winsten in de mate waarin ze zouden hebben bestaan als het eigendom
niet vernietigd was, dat wil zeggen, tot het moment waarop de beslissing werd genomen; en deze mening wordt
ook door Julianus aanvaard. Volgens deze regel moet, indien de eigenaar van het zuivere eigendom een
rechtsvordering instelt en het vruchtgebruik door vertraging verloren gaat, een rekening van de winst worden
berekend vanaf het tijdstip waarop het vruchtgebruik van het zuivere eigendom werd gescheiden.
34. Julianus, Digest, Boek VII.
Dezelfde regel geldt wanneer land door alluviëring bij ander land wordt gevoegd.
35. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
En aan de andere kant, als de eiser het vruchtgebruik van bepaalde goederen nalaat, nadat de zaak in het geding is
gekomen, zijn sommige autoriteiten zeer terecht van mening dat er geen rekening mag worden gehouden met de
winsten na het tijdstip waarop het vruchtgebruik van het eigendom is gescheiden.
(1) Wanneer ik een vordering instel voor grond die mij niet toebehoort, en de rechter in zijn vonnis verklaart dat
het mijn eigendom is, moet hij ook de bezitter veroordelen voor de winst; want hij moet worden veroordeeld om de
winst af te staan door dezelfde vergissing, aangezien de eiser de winst niet mag afstaan ten voordele van de
bezitter, die de zaak heeft verloren; anders, zoals Mauricianus zegt, kan de rechter niet beslissen dat de eigendom
moet worden afgestaan; en waarom zou de bezitter houden wat hij niet had kunnen houden als hij onmiddellijk
afstand had gedaan van het bezit?
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(2) Een eiser die de schatting van het eigendom heeft aanvaard, is niet verplicht om de bezitter tegen uitzetting te
beschermen; want de bezitter moet zichzelf verwijten dat hij het eigendom niet heeft afgestaan.
(3. Wanneer een goed niet kan worden verdeeld zonder te worden geruïneerd, staat vast, dat men een vordering
kan instellen tot verkrijging van een deel van hetzelfde goed.
36. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer iemand een vordering tot terugvordering instelt, moet hij, opdat hij dit niet tevergeefs doet, nagaan of de
verweerder tegen wie hij de vordering instelt, de bezitter is of bedrieglijk afstand heeft gedaan van het bezit.
(De bezitter van een slaaf, tegen wie een vordering tot verhaal is ingesteld, is schuldig aan nalatigheid, indien hij
toelaat, dat de slaaf in de arena verschijnt en gedood wordt; en ook wanneer de slaaf voortvluchtig was en hij hem
niet beveiligde en hij ontsnapte; of wanneer een vordering is ingesteld voor een schip en hij het in slecht weer heeft
verzonden en het door schipbreuk verloren is gegaan.
37. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Julianus zegt in het Achtste Boek van de Digest, dat als ik bouw op het land van een ander waarvan ik de bonafide
koper ben, maar dit doe op een tijdstip dat ik wist dat het land aan een ander toebehoorde, we moeten zien of ik
geen recht heb op een uitzondering; tenzij iemand kan zeggen dat ik recht heb op een uitzondering op grond van
het feit dat ik een verlies voorzag. Ik denk echter dat zo iemand geen recht heeft op een uitzondering; want zodra
hij zeker wist dat de grond aan een ander toebehoorde, had hij het gebouw niet mogen oprichten; maar hem moet
toestemming worden verleend om het gebouw dat hij heeft opgericht, te verwijderen, indien hij dit doet zonder
verlies voor de eigenaar van de grond.
38. Celsus, Digest, Boek III.
Op het land van een ander, dat gij zonder onderzoek gekocht hebt, hebt gij gebouwd of geplant, en gij zijt daarna
uitgezet. In dit geval zal een goede rechter op verschillende manieren beslissen, overeenkomstig de rechtstoestand
van de partijen en de omstandigheden van het geval. Veronderstel dat de eigenaar hetzelfde heeft gedaan, dan moet
hij, om zijn land terug te krijgen, u uw kosten vergoeden, maar alleen tot het bedrag waardoor het waardevoller is
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geworden; en als datgene wat eraan is toegevoegd meer bedraagt dan de koopsom, zal hij alleen moeten betalen
wat hij heeft uitgegeven. Veronderstel, dat de partij arm is, en als hij gedwongen wordt dit te betalen, moet hij zijn
huisraad en de graven van zijn voorvaderen opofferen; dan zal het voldoende zijn, dat u wordt toegestaan, zoveel
weg te nemen, als u kunt, van hetgeen u hebt gebouwd, mits het land niet slechter wordt gemaakt, dan het zou zijn
geweest, indien er in de eerste plaats geen gebouw op was opgericht. Wij hebben echter besloten dat als de
eigenaar bereid is u een bedrag te betalen dat gelijk is aan wat de bezitter zou hebben gehad als deze dingen waren
verwijderd, hij daartoe bevoegd zal zijn. Maar het is u niet toegestaan kwaadwillig te handelen, zoals bijvoorbeeld
het afschrapen van pleisterwerk dat u hebt aangebracht, of het bekladden van schilderijen, hetgeen geen ander
effect zou hebben dan ergernis te veroorzaken. Stel, dat de eigenaar een partij is, die verwacht het goed te
verkopen, zodra hij het terugkrijgt; dan moet, tenzij hij het bedrag levert, waarvan wij reeds in het eerste voorbeeld
hebben gezegd, dat hij het moet leveren, de schadevergoeding, waarvoor tegen u vonnis is gewezen, worden
betaald, nadat dit is afgetrokken.
39. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Aannemers die met hun eigen materialen bouwen, dragen onmiddellijk het eigendom daarvan over aan hen die
eigenaar zijn van de grond waarop zij het gebouw oprichten.
(1) Julianus zegt zeer juist in het Twaalfde Boek van de Digest, dat een vrouw die land in pand geeft als onderpand
voor de schuld van een ander, dit kan terugkrijgen met een zakelijke vordering, ook al is het land door de
schuldeiser verkocht:
40. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Omdat de schuldeiser wordt geacht een pand te hebben verkocht dat nietig was.
41. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Wanneer iemand een goed koopt onder de voorwaarde, dat hij van de koop afziet, als een ander meer biedt, kan
hij, zodra de voorwaarde vervuld is, geen beroep meer doen op een zakelijke vordering; maar wanneer grond onder
een dergelijke voorwaarde aan een partij is overgedragen, kan hij gebruik maken van een zakelijke vordering om
het terug te krijgen, voordat een hogere prijs wordt geboden, maar hij kan dat daarna niet meer doen.
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(1) Wanneer een slaaf of de zoon van een familie een stuk land verkoopt en aan mij levert, heb ik het recht om een
zakelijke vordering in te stellen om hetzelfde terug te vorderen, als hij het vrije beheer van zijn peculium had.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een slaaf het eigendom van zijn meester levert met toestemming van
deze laatste; net zoals wanneer een agent een goed verkoopt of levert met toestemming van zijn principaal, ik recht
heb op een zakelijke vordering.
42. Paulus, Over het Edict, Boek XXVI.
Wanneer een zakelijke vordering wordt ingesteld, zal de erfgenaam van de bezitter - als hij zelf niet in het bezit is worden vrijgelaten; toch, als er enige persoonlijke aansprakelijkheid van de overledene is ontstaan, moet deze, met
alle middelen, in het vonnis worden opgenomen.
43. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.
Wat aan religieuze voorwerpen vastzit, is zelf religieus; en daarom kunnen stenen die deel hebben uitgemaakt van
een religieus bouwwerk niet worden teruggevorderd, zelfs niet nadat ze zijn verwijderd; de eiser zal echter recht
hebben op buitengewone genoegdoening door een actie in factum, en hij die de stenen heeft verwijderd, zal
worden gedwongen ze terug te geven. Maar wanneer stenen van een ander zonder toestemming van de eigenaar
zijn gebruikt voor de bouw van een monument en voordat het monument in gebruik is genomen, zijn losgemaakt
en weggenomen om elders te worden gebruikt, kunnen zij door de eigenaar worden teruggevorderd. En zelfs
indien zij zijn weggenomen om in hetzelfde bouwwerk te worden teruggeplaatst, staat vast, dat de eigenaar van
hetzelfde bouwwerk ze op dezelfde wijze kan terugvorderen.
44. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIX.
Vruchten die aan een boom hangen, worden beschouwd als deel van de grond.
45. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Wanneer een slaaf aan de eiser wordt teruggegeven nadat een rechtszaak is aangespannen om hem terug te krijgen,
en dit is gedaan door een bezitter te goeder trouw, denk ik dat hij alleen zekerheid moet geven tegen
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kwaadwilligheid, maar dat andere bezitters ook zekerheid moeten geven tegen nalatigheid; en een bezitter te
goeder trouw moet daaronder worden begrepen, nadat de zaak is gevoegd.
46. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Wanneer het eigendom waarvoor een zakelijke vordering is ingesteld, wordt geschat op het bedrag dat de eiser ter
terechtzitting onder ede heeft afgelegd, gaat het eigendom van dat eigendom onmiddellijk over op de bezitter; want
ik word geacht de zaak met hem te hebben geregeld en gecompromitteerd, op de grondslag die hij zelf heeft
vastgesteld.
47. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.
Dit is het geval, wanneer het eigendom voorhanden is; indien het elders is, gaat het over, wanneer de bezitter het
verkrijgt met toestemming van de eiser; en daarom is het niet in strijd met de regel, dat de schatting van de rechter
alleen gemaakt moet worden, wanneer de eiser zekerheid geeft, "dat door hem niets zal worden gedaan om het
bezit van het eigendom te verhinderen, dat het wordt afgeleverd".
48. Papinianus, Opinies, Boek II.
Wanneer een bezitter te goeder trouw kosten heeft gemaakt met betrekking tot een stuk land, waarvan duidelijk is,
dat het aan een ander toebehoort, kan hij geen vordering instellen om die kosten terug te vorderen van degene, die
hem het land heeft aangeboden, of van de eigenaar van dat land; maar hij kan, met behulp van een exceptie op
grond van bedrog, bij beschikking van het Hof deze kosten vergoed krijgen op grond van billijkheid, dat wil
zeggen, wanneer de kosten hoger zijn dan het bedrag van de winsten die vóór het in het geding brengen zijn geïnd,
want wanneer verrekening is toegestaan, zal de eigenaar verplicht zijn het bedrag terug te geven waarmee de
kosten de winsten overschrijden, indien het land is bevoordeeld.
49. Celsus, Digest, Boek XVIII.
Ik ben van mening dat de grond waarop een huis staat een deel van het huis is, en niet slechts een steun, zoals de
zee is voor schepen.
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(1) Wat er van mijn eigendom overblijft, dat ik rechtens kan terugvorderen, is van mij.
50. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
Wanneer een veld aan iemand toebehoort door het recht van koop, kan een rechtsvordering van deze aard niet
behoorlijk worden ingesteld voordat het veld is geleverd en het bezit ervan verloren is gegaan.
50. (1) Een erfgenaam kan een rechtsvordering instellen tot betaling van hetgeen hem toekomt, ook al heeft hij de
akker nog niet in bezit gekregen.
51. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Wanneer een zakelijke vordering wordt ingesteld en een vonnis wordt gewezen tegen de erfgenaam van de
bezitter, moet bij het wijzen van het vonnis rekening worden gehouden met de nalatigheid en het bedrog van de
erfgenaam in de zaak.
52. Julianus, Digest, Boek LV.
Wanneer de bezitter van een stuk land frauduleus afstand heeft gedaan van het bezit ervan voordat de zaak in het
geding was, kunnen zijn erfgenamen niet gedwongen worden om de verdediging van de zakelijke vordering op
zich te nemen; maar er moet een feitelijke vordering tegen hen worden toegewezen waarmee zij gedwongen
kunnen worden om het bedrag af te staan waartoe zij door middel van het eigendom voordeel hebben gehad.
53. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXI.
Wanneer de bezitter van land het heeft bebouwd of beplant, en het land vervolgens door een proces wordt
teruggevorderd, kan hij niet wegnemen wat hij heeft beplant.
54. Ulpianus, Opinies, Boek VI.
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Er is een groot verschil tussen de plichten van een advocaat en de verdediging van zijn eigen zaak; en wanneer een
partij later vaststelt dat een bepaald eigendom hem toebehoort, zal hij zijn eigendom van dat eigendom niet
verliezen, omdat hij, onwetend van het feit, een ander hielp die een proces aanspande om het terug te krijgen.
55. Julianus, Digest, Boek LV.
Wanneer de bezitter van land sterft voordat de erfenis is verkregen, en er twee erfgenamen overblijven, en een
vordering tot terugvordering van het gehele landgoed wordt ingesteld tegen een van hen, die in het bezit was,
bestaat er geen twijfel over, dat het vonnis voor het gehele landgoed tegen hem moet worden uitgesproken.
56. Dezelfde, Digest, Boek LXXVIII.
Een vordering tot terugvordering van een peculium zal niet worden toegestaan, zoals in het geval van een kudde;
maar een partij aan wie een peculium is nagelaten, moet een vordering instellen voor de afzonderlijke artikelen
waaruit het bestaat.
57. Alfenus, Digest, Boek VI.
Een partij tegen wie een proces was aangespannen voor de terugwinning van land, werd opnieuw door een ander
voor hetzelfde land gedaagd; en de vraag rees, als hij het land aan een van de eisers zou leveren op bevel van de
rechtbank, en daarna een vonnis zou worden uitgesproken ten gunste van de andere eiser, hoe zou hij dan
vermijden een dubbel verlies te lijden? Ik antwoordde dat de rechter die het eerst over de zaak oordeelde, moest
gelasten dat het land aan de eiser zou worden geleverd onder de voorwaarde dat deze een borgtocht zou stellen of
de bezitter zekerheid zou geven dat, indien de andere partij het land zou terugkrijgen, hij het zou leveren.
58. Paulus, Epitomes of The Digest of Alfenus, Boek III.
Toen een man werd gedagvaard voor het terugkrijgen van een slaaf en ook voor een diefstal gepleegd door die
slaaf, rees de vraag wat hij moest doen als er in beide zaken vonnis tegen hem werd gewezen, als de slaaf in de
eerste plaats van hem was teruggekregen. Het antwoord luidde, dat de rechter hem niet mocht dwingen de slaaf af
te staan, tenzij hem vooraf zekerheid werd verschaft, dat, indien hij schadevergoeding zou betalen, hij deze
volledig zou terugkrijgen, omdat hij in een zaak betreffende dezelfde slaaf in het geding was gekomen. Wanneer
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echter eerst vonnis is gewezen in de zaak betreffende de diefstal, en hij de slaaf bij wijze van schadeloosstelling
heeft overgegeven, en vervolgens een ander vonnis is gewezen ten gunste van de eiser in de vordering tot
terugvordering van de slaaf, moet de rechter geen schatting van de schade maken omdat de slaaf niet is
overgegeven, aangezien de partij geen nalatigheid of kwaadwilligheid kan worden verweten door de slaaf niet te
overhandigen.
59. Julianus, Over Minicius, Boek VI.
Een man die in een huis woont dat aan een ander toebehoort, heeft daarin ramen en deuren geplaatst, die de
eigenaar van het gebouw na verloop van een jaar heeft verwijderd. Ik vroeg of degene die ze daar neergezet heeft,
een rechtsvordering kan instellen om die deuren en ramen terug te krijgen? Het antwoord luidde, dat hij dat kan,
want alles wat aan het gebouw van een ander is bevestigd, maakt er deel van uit zolang het zo blijft, maar zodra het
wordt verwijderd, keert het onmiddellijk in zijn vroegere toestand terug.
60. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Wanneer een bezitter die een kind is of een krankzinnige iets vernietigt of bederft, kan hij niet gestraft worden.
61. Julianus, Over Minicius, Boek VI.
Minicius, toen een man materiaal van een ander had gebruikt om zijn eigen schip te repareren, antwoordde hij op
de vraag of het schip nog steeds eigendom van dezelfde man zou blijven, dat dit het geval zou zijn; maar als hij dit
deed terwijl hij het schip bouwde, zou dit niet het geval zijn. Julianus verklaart in een noot dat het eigendom van
het gehele schip de plaats van de kiel volgt.
62. Papinianus, Vragen, Boek VI.
Wanneer een vordering wordt ingesteld voor een schip tegen een bezitter te kwader trouw, moet een schatting van
de winst worden gemaakt, net als in het geval van winkels en grond die gewoonlijk wordt verpacht. Dit is niet in
strijd met de regel, dat een erfgenaam niet wordt gedwongen rente te betalen over geld dat in bewaring is gegeven,
maar dat hij niet hanteert; want hoewel het waar is, dat vracht, evenals rente, niet aan de natuur is ontleend, maar
inbaar is bij de wet; toch kan in dit geval vracht worden geëist, omdat de bezitter van het schip niet verplicht is
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tegenover de eiser aansprakelijk te zijn voor risico, maar geld wordt uitgeleend tegen rente op risico van de
uitlener.
(1) In het algemeen echter, wanneer een vraag rijst betreffende de schatting van winsten, staat vast, dat moet
worden overwogen, niet of de bezitter te kwader trouw deze heeft genoten, maar of de eiser deze had kunnen
genieten, indien hem was toegestaan in het bezit van het goed te zijn. Ook Julianus nam deze mening over.
63. Dezelfde, Vragen, Boek XII.
Wanneer iemand het bezit verliest door nalatigheid, maar niet door bedrog, omdat hij moet toestaan dat er een
schatting wordt gemaakt, zal hij het recht hebben om door de rechtbank gehoord te worden, als hij vraagt dat zijn
tegenstander wordt bevolen om zijn recht van vordering toe te wijzen; en omdat de Praetor hem te allen tijde hulp
zal verlenen wanneer iemand anders in het bezit is, zal hij op geen enkele manier worden bevoordeeld. Hem moet
uitkomst worden verleend, ook al is de partij, die de beoordeelde som heeft ontvangen, in het bezit; en deze laatste
zal niet gauw gehoord worden, als hij het geld wil teruggeven, nadat hij het eenmaal krachtens de beslissing van de
rechter op risico van de verweerder heeft ontvangen.
64. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Wanneer een zakelijke vordering wordt ingesteld, staat het vast, dat de winst moet worden afgeleverd, zelfs met
betrekking tot die dingen, die slechts worden bewaard voor gebruik en niet voor genot.
65. Dezelfde, Meningen, Boek II.
Indien iemand, die land gekocht heeft van iemand, die er niet de eigenaar van was, een exceptie opwerpt op grond
van bedrog, zal hij niet verplicht zijn het land aan de eigenaar terug te geven, tenzij het geld, dat betaald is aan een
schuldeiser, die het land in pand hield voor schulden, tezamen met de rente voor de tussenliggende tijd, door hem
wordt teruggevorderd, dat wil zeggen, mits de rente meer bedraagt dan de winsten, die hij teruggevorderd heeft,
voordat het proces werd aangespannen, want die kunnen alleen verrekend worden met de rente, die onlangs over
de hoofdsom verschuldigd was; aangezien het alleen maar rechtvaardig is, dat de kosten worden toegestaan, zoals
in het geval van verbeteringen aan land.
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(1) Wanneer een man zijn dochter, die slavin was, niet als bruidsschat, maar als een deel van haar peculium heeft
gegeven; dan moet, indien hij haar niets als peculium nalaat, de slavin tot de goederen van de nalatenschap worden
gerekend. Wanneer echter een vader zijn dochter heeft onterfd ter zake van haar bruidsschat en peculium, en haar
om die reden hetzij niets, hetzij veel minder bij testament heeft nagelaten, zal een verweer, gegrond op de
bedoeling van haar vader, de dochter beschermen.
66. Paulus, Vragen, Boek II.
Wij hebben niet minder recht om iets terug te vorderen dat van ons is, omdat het te verwachten is dat wij de
eigendom ervan zullen verliezen, als de voorwaarde waarvan een legaat of een schenking van vrijheid afhangt,
vervuld zal zijn.
67. Scaevola, Meningen, Boek I.
Een man die een huis kocht van de voogd van een minderjarige, stuurde een timmerman om het te repareren, en hij
vond daarin wat geld. De vraag rijst aan wie dat geld toebehoort. Ik antwoordde, dat als het geen verborgen geld
was, maar geld dat verloren was gegaan, of dat degene aan wie het toebehoorde per vergissing niet had
weggenomen, het toch van hem moest blijven, aan wie het oorspronkelijk toebehoorde.
68. Ulpianus, Over het Edict, Boek LI.
Wanneer iemand wordt bevolen goederen af te staan en niet gehoorzaamt aan het bevel van de rechter, en verklaart
dat hij daartoe niet in staat is; indien hij inderdaad de goederen heeft, wordt het bezit gedwongen van hem over te
dragen op verzoek aan de rechter, en de enige beslissing die in de zaak moet worden genomen is die met
betrekking tot de winsten. Indien hij echter niet in staat is het eigendom af te geven en bedrieglijk heeft gehandeld
om dit te voorkomen, moet hij worden veroordeeld tot betaling van zoveel als zijn tegenpartij zweert te betalen,
zonder enige beperking; maar indien hij niet in staat is het eigendom af te geven en niet bedrieglijk heeft
gehandeld om dit te voorkomen, kan hij worden veroordeeld tot betaling van niet meer dan wat het waard is, dat
wil zeggen, het bedrag van de rente van zijn tegenpartij. Dit is het algemene beginsel, dat geldt voor alle zaken
waarin goederen moeten worden afgeleverd op last van de rechter, ongeacht of het gaat om verbeurdverklaringen
of vorderingen in rem of in personam.
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69. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Wanneer iemand bedrieglijk heeft gehandeld om niet in het bezit te komen, kan hij op deze wijze worden gestraft,
namelijk: van de eiser wordt niet verlangd, dat hij hem zekerheid geeft, dat hij de vorderingsrechten, die hij in de
zaak heeft, aan hem zal overdragen:
70. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
En het staat vast, dat hem zelfs geen Publician Action kan worden verleend, opdat hij niet met geweld en tegen de
wil van de eigenaar, door betaling van een billijke prijs, goederen zou kunnen verkrijgen.
71. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Wanneer een bezitter frauduleus afstand heeft gedaan van het bezit, maar de eiser niet bereid is eed af te leggen, en
er de voorkeur aan geeft dat zijn tegenstander wordt veroordeeld tot betaling van de werkelijke waarde van het
eigendom, moet zijn wens worden ingewilligd.
72. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Als u het land van Sempronius van Titius gekocht hebt, en nadat de prijs betaald is, wordt het aan u geleverd, en
dan wordt Titius erfgenaam van Sempronius, en verkoopt en levert hetzelfde land aan een ander, dan is het
rechtvaardig dat u de voorkeur krijgt; want zelfs als de verkoper zelf een proces tegen u zou aanspannen om het
eigendom terug te krijgen, kunt u hem door een exceptie uitsluiten; maar als hij zelf in het bezit was, en u zou een
proces tegen hem aanspannen, zou u gebruik kunnen maken van een replicatie tegen een exceptie op grond van
eigendom.
73. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVII.
Bij een vordering tot terugvordering van een bepaald goed is de bezitter niet verplicht aan te geven welk deel
daarvan hem toebehoort, want dat is de plicht van de eiser, en niet van de bezitter. Dezelfde regel wordt in acht
genomen in de Publician Action.
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(1) Aan een superficiary,
74. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
(Dat wil zeggen, iemand die het recht heeft om de oppervlakte van de grond die aan een ander toebehoort te
bezetten, op voorwaarde dat hij daarvoor een bepaalde huur betaalt),
75. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
De Praetor belooft een zakelijke vordering als er een goede reden wordt aangetoond.
76. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
De beginselen die zijn uiteengezet met betrekking tot een rechtszaak voor de terugvordering van het gehele
eigendom moeten worden begrepen als evenzeer van toepassing op de terugvordering van een deel van hetzelfde;
en het is de plicht van de rechter om te bevelen dat die dingen die moeten worden afgestaan ook naar
evenredigheid worden afgestaan, op hetzelfde moment dat het aandeel zelf wordt afgestaan.
(1) Een vordering tot terugvordering van een aandeel dat nog niet vaststaat, zal worden toegewezen, indien daartoe
een gegronde reden bestaat. Er is bijvoorbeeld sprake van een gegronde reden wanneer de Lex Falcidia van
toepassing is op een testament, wegens het onzekere bedrag dat uit legaten moet worden gereserveerd, wanneer het
Hof geen grondig onderzoek heeft verricht. Wanneer een legataris aan wie een slaaf is nagelaten, volstrekt niet
weet welk aandeel in die slaaf hij moet vorderen, zal een dergelijke vordering worden toegewezen. Wij begrijpen
dat dezelfde regel van toepassing is op andere zaken.
77. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Een zekere vrouw gaf een stuk land door een brief aan een man die niet haar echtgenoot was, en huurde vervolgens
hetzelfde land van hem. Men zou kunnen beweren, dat hij recht had op een zakelijke vordering, omdat hij door
haar bezit had verkregen, net als door een pachter. Er werd verklaard dat hij inderdaad op de grond was geweest
die hem was geschonken toen de brief werd verzonden; en dit was voldoende om een levering van bezit te vormen,
ook al had de verhuur van de grond niet plaatsgevonden.
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78. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek IV.
Als je de oogst niet hebt binnengehaald van een stuk land dat aan een ander toebehoort en dat je slechts in bezit
hebt, ben je niet verplicht om iets te leveren dat door dat land is voortgebracht. Paulus daarentegen vraagt of de
oogst eigendom wordt van de bezitter omdat hij ze voor eigen rekening heeft verzameld. Wij moeten onder het
oogsten van de gewassen niet alleen verstaan, waar zij geheel verzameld zijn, maar waar dit begonnen is en zover
is voortgeschreden, dat de gewassen ophouden door het land te worden gedragen; zoals bijvoorbeeld, waar olijven
of druiven zijn verzameld, maar door niemand wijn of olie is gemaakt; want in dit geval wordt hij, die de gewassen
heeft verzameld, geacht ze, vanaf dat ogenblik, te hebben verkregen.
79. Dezelfde, Epitomes of Probabilities door Paulus, Boek VI.
Als gij een proces tegen mij aanspant om een slaaf terug te vorderen, en hij sterft nadat de zaak is gevoegd, moet
de winst worden geschat gedurende de tijd dat hij leefde. Paulus zegt: "Ik denk dat dit alleen waar is als de slaaf
nog niet zo ziek was geworden dat zijn diensten waardeloos werden; want zelfs als hij in die toestand van slechte
gezondheid was blijven leven, zou het niet juist zijn dat de winsten gedurende die tijd geschat zouden worden".
80. Furius Anthiannus, Over het Edict, Boek I.
Wij zijn niet verplicht een zakelijke vordering te verdragen, omdat het een ieder is toegestaan te beweren, dat hij
niet in het bezit is, zodat, indien zijn tegenpartij kan bewijzen, dat de ander werkelijk in het bezit van het goed is,
hij het bezit door een beschikking van de rechter aan zich kan laten overdragen; ook al bewijst hij niet, dat het
goed het zijne is.

Tit. 2. Aangaande de publiekrechtelijke vordering in rem
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
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De Praetor zegt: "Wanneer iemand een procedure wenst in te stellen om eigendom terug te krijgen dat aan hem is
afgeleverd om een goede reden, en waarvan de eigendom nog niet is overgegaan door usucaptie, zal ik hem een
actie toestaan."
(1) De Praetor zegt, en zeer juist: "Wanneer het eigendomsrecht nog niet door verovering is overgegaan"; want
indien dit eenmaal is geschied, heeft hij recht op een burgerlijke rechtsvordering en behoeft hij geen eervolle
rechtsvordering in te stellen.
(2) Maar waarom heeft hij slechts de levering en de usucaptie genoemd, terwijl er talrijke bepalingen in de wet
zijn, waardoor iedereen de eigendom kan verkrijgen, zoals bijvoorbeeld in geval van een legaat?
2. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Of schenkingen die mortis causale zijn gedaan Voor de Publician Action kan worden ingesteld wanneer het bezit
verloren is gegaan, omdat het op dezelfde manier wordt verkregen als een legaat.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
En er zijn vele andere bepalingen in de wet met dezelfde strekking.
(1) De Praetor zegt: "Hij kan een rechtsvordering instellen om een goede reden"; en niet alleen een koper te goeder
trouw kan de Publician Action instellen, maar ook anderen; zoals bijvoorbeeld iemand aan wie eigendom is
overgedragen bij wijze van bruidsschat, en die nog niet door usucaption is verkregen; want er bestaat een zeer
goede reden voor een rechtsvordering, of het eigendom dat bij wijze van bruidsschat is gegeven nu getaxeerd is of
niet. Hetzelfde geldt voor de overdracht van goederen op grond van een vonnis:
4. Paulus, Over het Edict, Boek XIX. Of om een schuld te betalen,
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Of voor de overgave van een slaaf in plaats van schadevergoeding, of daar nu een goede reden voor was of niet.
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6. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Bovendien, in een noxale actie, waar geen verweer is gevoerd, kan ik de slaaf op bevel van de Praetor verwijderen
en als ik, na hem verwijderd te hebben, het bezit over hem verlies, kan ik een beroep doen op de Publician Action.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Maar als het eigendom aan mij is toegewezen, kan ik de Publician Action instellen.
(1) Wanneer de waarde van het eigendom voor de rechtbank wordt geschat, lijkt het op een slaaf; en Julianus zegt
in het tweeëntwintigste boek van de Digest dat, als de gedaagde het bedrag van de schatting aanbiedt, de Publician
Action zal zijn.
(2) Marcellus, in het Zevenentwintigste Boek van de Digest, zegt dat wanneer iemand eigendom koopt van een
persoon die krankzinnig is, terwijl hij niet weet dat dit het geval is, hij het kan verkrijgen door usucaptie; en
daarom zal hij recht hebben op de Publiciaanse Actie.
(3) Wanneer iemand een goed bij wijze van schenking verkrijgt, heeft hij recht op de openbare rechtsvordering; die
ook tegen een schenker kan worden ingesteld; want de eiser is een rechtmatige bezitter wanneer hij een schenking
aanvaardt.
(4) Wanneer een partij een goed koopt van een minderjarige, onwetende dat hij minderjarig is, heeft hij recht op de
openbare rechtsvordering.
(5) Ook wanneer een ruil heeft plaatsgevonden, kan dezelfde vordering worden ingesteld.
(6) De openbare rechtsvordering berust niet op de kwestie van het bezit, maar op die van de eigendom.
(7) Indien gij mij een eed aflegt in een geding, dat ik heb aangespannen om een goed terug te krijgen, en ik zweer,
dat het mijn eigendom is, heb ik recht op de openbare rechtsvordering, maar alleen tegen u; want de enige, die
door de eed kan worden benadeeld, is degene, die hem heeft afgelegd. Indien echter de eed is afgelegd aan de
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bezitter, en deze zweert dat het eigendom niet aan de eiser toebehoort, kan hij zich slechts op een exceptie
beroepen tegen deze laatste; want deze exceptie strekt er niet toe hem een vorderingsrecht toe te kennen.
(8) In de publiekrechtelijke vordering moeten alle regels in acht worden genomen die wij hebben vermeld in de
vordering tot teruggave van eigendom.
(9) Deze vordering kan zowel ten gunste van een erfgenaam als van praetoriaanse opvolgers worden ingesteld.
(10) Als ik geen aankoop doe, maar mijn slaaf wel, heb ik recht op de Publician Action. Dezelfde regel is van
toepassing als mijn agent, voogd, curator, of iemand anders die mijn zaken behartigt, een aankoop doet.
(11) De Praetor zegt: "Wie te goeder trouw koopt"; daarom is het niet iedere aankoop die voor de actie in
aanmerking komt, maar alleen een aankoop die te goeder trouw wordt gedaan; daarom is het voldoende als ik een
koper te goeder trouw ben, zelfs als ik niet van de eigenaar zou kopen, hoewel hij de verkoop aan mij met
bedrieglijke bedoelingen kan hebben gedaan; want het bedrog van een verkoper zal mij niet schaden.
(12) Bij deze vordering zal het mij geen nadeel berokkenen, indien ik de opvolger van de koper ben en bedrieglijk
heb gehandeld, wanneer degene, die ik heb opgevolgd, te goeder trouw heeft gekocht; en het zal mij geen voordeel
berokkenen, indien ik niet aan bedrog schuldig ben geweest, wanneer de koper, die ik heb opgevolgd, aan bedrog
schuldig is geweest.
(13) Indien echter mijn slaaf de koop heeft gesloten, moet zijn bedrog, en niet het mijne, in aanmerking worden
genomen; en omgekeerd.
(14) De Publician Action heeft betrekking op het tijdstip van de koop, en daarom wordt door Pomponius gesteld
dat niets wat frauduleus is gedaan, hetzij voor of na de koop, het onderwerp van onderzoek kan worden in deze
action.
(15) Deze vordering heeft alleen betrekking op de goede trouw van de koper.
(16) Opdat de Publician Action kan worden ingesteld, moet derhalve aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
de persoon die de koop heeft gesloten, moet te goeder trouw hebben gehandeld, en het gekochte goed moet hem
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met die verstandhouding zijn geleverd. Maar zelfs als hij de koop te goeder trouw heeft gedaan, kan hij geen
gebruik maken van de Publician Action vóór de levering.
(17) Julianus verklaarde in het Zevende Boek van de Digest, dat de levering van het gekochte goed te goeder trouw
moet geschieden; en daarom, als de partij willens en wetens het bezit van iets dat aan een ander toebehoort, veinst,
kan hij geen gebruik maken van de Publician Action, omdat hij niet in staat zal zijn het goed door usucaption te
verwerven. Evenmin moet iemand menen, dat het naar onze mening voldoende is, dat de koper bij het begin van de
levering onwetend is, dat het goed aan een ander toebehoort, om hem in staat te stellen gebruik te maken van de
Publician Action, maar het is noodzakelijk, dat hij ook op dat tijdstip een koper te goeder trouw moet zijn.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Er wordt echter niets gezegd over de betaling van de koopsom; daarom moet worden verondersteld dat het niet de
mening van de Praetor is dat gevraagd moet worden of de prijs betaald is of niet.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
De Publiciaanse Actie staat gelijkelijk ter beschikking, of het goed nu aan de koper of aan diens erfgenaam wordt
geleverd.
(1) Wanneer een partij een goed koopt dat bij hem in bewaring is gegeven, of aan hem is uitgeleend of verpand,
moet het geacht worden te zijn geleverd, als het na de koop in zijn bezit blijft.
(2) Dezelfde regel is van toepassing wanneer de levering aan de koop voorafgaat.
(3) Bovendien, als ik een landgoed koop, en bepaalde goederen die daartoe behoren aan mij zijn geleverd,
waarvoor ik een vordering wil instellen, stelt Neratius dat ik recht heb op de Publician Action.
(4) Wanneer iemand hetzelfde goed afzonderlijk verkoopt aan twee bonafide kopers, laten we dan eens zien wie
van hen het meeste recht heeft op de openbare rechtsvordering: hij aan wie het goed het eerst geleverd is, of hij die
het slechts gekocht heeft? Julianus, in het Zevende Boek van de Digest, zegt: "Als de partijen het gekocht hebben
van dezelfde persoon die niet de eigenaar was, zal de voorkeur gegeven worden aan degene aan wie het eerst
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geleverd is; maar als zij het gekocht hebben van verschillende personen die niet de eigenaars waren, heeft degene
die het bezit een betere rechtspositie dan degene die de vordering instelt; en deze opvatting is juist."
(5) Deze vordering is niet mogelijk met betrekking tot goederen die niet door usucaptie kunnen worden verkregen;
zoals bijvoorbeeld in het geval van gestolen goederen of gevluchte slaven.
(6) Wanneer een slaaf die tot een nalatenschap behoort, eigendom koopt voordat de nalatenschap is betreden, en na
de levering het bezit ervan verliest, heeft de erfgenaam, zeer terecht, recht op de openbare rechtsvordering, alsof
hij zelf in het bezit was geweest. Ook de leden van een gemeente zullen zich in dezelfde positie bevinden, wanneer
eigendom aan hun slaaf is geleverd;
10. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Of de slaaf dat eigendom nu gekocht heeft met verwijzing naar zijn eigen peculium, of niet.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Wanneer ik een aankoop heb gedaan, en het eigendom is op mijn verzoek aan een ander geleverd, heeft keizer
Severus in een Rescript verklaard dat hem de Publician Action moet worden verleend.
(1) De Publician Action wordt toegekend wanneer een rechtszaak wordt aangespannen voor de terugvordering van
een vruchtgebruik dat is geleverd, en ook wanneer servitudes van stedelijke landgoederen zijn ontstaan door
levering, of door lijden; bijvoorbeeld wanneer een partij toestond dat een aquaduct door zijn huis werd gebouwd.
Dezelfde regel geldt voor rustieke erfdienstbaarheden, want het staat vast dat in dit geval de levering en het lijden
deze beschermen.
(2) De nakomelingen van een gestolen slavin, die verwekt zijn terwijl zij in het bezit was van een koper te goeder
trouw, kunnen door middel van deze vordering worden teruggevorderd, zelfs als het kind niet in het bezit was van
degene die het gekocht heeft; maar de erfgenaam van de dief heeft geen recht op deze vordering, omdat hij de
opvolger is van de ondeugdelijke titel van de overledene.
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(3) Soms echter, zelfs als de gestolen moeder niet verkocht was, maar aan mij werd aangeboden (ik was daarvan
niet op de hoogte) en zij daarna zwanger werd en het kind ter wereld bracht terwijl ik het in mijn bezit had, heb ik
recht op een openbare rechtsvordering om het kind terug te krijgen, zoals Julianus zegt; op voorwaarde dat ik, op
het moment dat ik de zaak aanhangig maak, niet weet dat de moeder gestolen was.
(4) Julianus zegt ook, in het algemeen, dat hoe ik de moeder ook door usucaptie zou kunnen verkrijgen, als zij niet
gestolen was, ik het kind op dezelfde manier kan verkrijgen, als ik onwetend was dat de moeder gestolen was.
Daarom zal ik in al deze gevallen recht hebben op de Publician Action.
(5) Dezelfde regel geldt in het geval van het kind van de dochter van een slavin, zelfs als het niet geboren is, maar
na de dood van de moeder door de keizersnede uit haar schoot is gehaald; zoals Pomponius in het Veertigste Boek
heeft verklaard.
(6) Hij zegt ook, dat wanneer een huis gekocht is en vernield wordt, alle toevoegingen die eraan gedaan zijn, door
een vordering van deze beschrijving kunnen worden teruggevorderd.
(7) Wanneer een aanwinst door alluviale afzetting aan het land wordt toegevoegd, wordt het van dezelfde aard als
datgene waaraan het is toegevoegd; en daarom, aangezien het land zelf niet door een Publiciaanse Actie kan
worden teruggevorderd, kan de aanwinst evenmin worden teruggevorderd; maar indien dit wel kan, kan het door
alluvium toegevoegde deel ook worden teruggevorderd; en dit werd door Pomponius vermeld.
(8) Hij voegt er ook aan toe dat, wanneer een vordering moet worden ingesteld voor delen van een gekocht
standbeeld die zijn verwijderd, een soortgelijke vordering mogelijk is.
(9) Hij zegt ook, dat als ik een braakliggend terrein koop en er een huis op bouw, ik naar behoren gebruik kan
maken van de Publician Action.
(10) Hij zegt ook, dat als ik een huis bouw, en de kavel komt daarna leeg te staan, ik eveneens gebruik kan maken
van de Publician Action.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

469

Wanneer een man een slaaf aan zijn verloofde schonk, en hem, voordat de titel door usucaptie was overgegaan, als
bruidsschat terugkreeg; werd door de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat indien de partijen gescheiden
waren, de slaaf moest worden teruggegeven, want een schenking tussen twee verloofden is geldig; en daarom zal
zij, als bezitter, een uitzondering worden toegestaan; en als het bezit zou zijn verloren, zou de Publician Action
worden toegekend, of een vreemdeling of de schenker in het bezit van het eigendom was.
(1) Wanneer een goed krachtens het Trebelliaans Decreet van de Senaat aan iemand wordt geleverd, kan hij, zelfs
als hij het niet in bezit krijgt, een beroep doen op de Publician Action.
(2) In het geval van eeuwigdurende pacht en andere onroerende goederen die niet kunnen worden verkregen door
usucaptie, is de Publician Action beschikbaar wanneer een bona fide levering van het land is gedaan.
(3) Dezelfde regel is van toepassing wanneer ik te goeder trouw, van een persoon die niet de eigenaar is, een huis
heb gekocht dat de oppervlakte van het land met zich meebracht.
(4) Indien het eigendom van dien aard is dat de een of andere wet of grondwet de vervreemding ervan verbiedt, zal
in dit geval de Publician Action niet kunnen worden ingesteld, omdat, onder dergelijke omstandigheden, de Praetor
niemand bescherming biedt om te voorkomen dat hij de wet overtreedt.
(5) Zelfs in het geval van een slaafje van minder dan een jaar oud kan men een beroep doen op de Publician
Action.
(6) Wanneer iemand een deel van een eigendom wil terugkrijgen, kan hij een beroep doen op de openbare
rechtsvordering.
(7) Hij kan deze actie ook naar behoren aanwenden, als hij het bezit slechts voor een ogenblik heeft gehad.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Telkens wanneer wij op enigerlei wijze rechtmatig eigendom hebben verkregen en dit verloren is gegaan, wordt
ons deze actie toegestaan om dit eigendom terug te krijgen.
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(1) Soms echter kan de openbare rechtsvordering niet worden ingesteld door personen die op wettige wijze bezit
hebben verkregen; want bezit ontleend aan pand en precaire schenkingen is wettig; maar een vorderingsrecht
wordt in dit soort gevallen natuurlijk gewoonlijk niet toegestaan, om de reden dat noch de schuldeiser, noch
degene die een precaire titel heeft, bezit verkrijgt met de bedoeling dat hij zichzelf als de eigenaar zal beschouwen.
(2) Wanneer iemand van een minderjarige een goed koopt, moet hij bewijzen dat hij dit met toestemming van zijn
voogd heeft gedaan en niet in strijd met de wet. Maar wanneer hij de koop deed door bedrog van een voorgewende
voogd, wordt hij geacht te goeder trouw te hebben gehandeld.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Papinianus verklaart in het Zesde Boek der Vragen, dat wanneer een man de levering verbiedt of opzegt, en het
eigendom door zijn agent op zijn verzoek is verkocht, en de agent het desondanks heeft geleverd; de Praetor de
koper zal beschermen, of hij nu in bezit is, of dat hij een vordering instelt om het eigendom terug te krijgen. Maar
wanneer de gemachtigde gedwongen is aan de koper te betalen op grond van een vordering op grond van koop,
kan eerstgenoemde zich in een tegenvordering op mandaat verhalen; want het kan gebeuren dat het eigendom van
de koper kan worden teruggevorderd door degene die de opdracht tot de verkoop heeft gegeven, omdat hij uit
onwetendheid geen gebruik heeft gemaakt van de uitzondering die hij had moeten inroepen, bij voorbeeld: "Indien
degene met wie ik heb gehandeld, de verkoop niet met uw toestemming heeft gedaan'.
15. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als mijn slaaf, terwijl hij op de vlucht is, eigendom koopt van iemand die niet de eigenaar is, zal de Publician
Action in mijn voordeel zijn, ook al heb ik misschien niet door hem het bezit van het geleverde verkregen.
16. Papinianus, Vragen, Boek X.
Paulus verklaart in een noot dat een uitzondering op grond van wettig eigendom kan worden ingeroepen tegen de
Publician Action.
17. Neratius, Perkamenten, Boek III.
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De Publician Action is niet uitgevonden om de echte eigenaar van zijn eigendom te beroven (en dit wordt in de
eerste plaats bewezen door billijke principes; en in de tweede plaats door het gebruik van de uitzondering: "Indien
het goed in geschil niet aan de bezitter toebehoort"); maar om de reden, dat wanneer iemand iets te goeder trouw
koopt en het in bezit heeft gekregen, hij, en niet zijn tegenpartij, het recht moet hebben het te houden.

Tit. 3. Betreffende de rechtsvorderingen tot terugverkrijging van grond die eeuwig verpacht
is, namelijk erfpachtgrond
1. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Sommige landerijen die bij steden horen worden "vectigales" genoemd, en andere niet. Als vectigales worden
aangemerkt die eeuwigdurend verpacht zijn, d.w.z. krachtens een overeenkomst dat zolang de pacht ervoor betaald
wordt, het niet geoorloofd zal zijn ze weg te nemen van hen die ze pachtten, of van hun opvolgers. Dit is niet het
geval bij landerijen die worden verpacht om te worden bebouwd onder de voorwaarden waaronder wij gewoon zijn
ze voor dat doel particulier te verpachten.
(1. Wanneer een partij grond van een gemeente voor eeuwig pacht, wordt zij er weliswaar geen eigenaar van, maar
staat vast dat zij niettemin een zakelijke vordering kan instellen tegen een bezitter, en zelfs tegen de leden van de
gemeente zelf:
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII. Op voorwaarde echter dat zij altijd de huur betalen.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer zij een pachtovereenkomst voor een bepaalde tijd hebben gesloten, en de
overeengekomen termijn nog niet is verstreken.
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Boek VII
1. Betreffende het vruchtgebruik en het gebruik en genot daarvan.
2. 2. Aangaande het ontstaan van het vruchtgebruik.
3. Wanneer de nalatenschap van een vruchtgebruik ontstaat.
4. Op welke wijze het vruchtgebruik of het gebruik verloren gaat.
5. Wat betreft het vruchtgebruik van zaken die door gebruik worden verbruikt of verminderd.
6. 6. Wat betreft de vordering tot herstel van vruchtgebruik en de wijze waarop dit wordt ontzegd.
7. 7. Aangaande de diensten van slaven.
8. 8. Betreffende het gebruik en de bewoning.
9. Op welke wijze een vruchtgebruiker zekerheid moet geven.
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*************************************************

Tit. 1. Betreffende het vruchtgebruik en het gebruik en genot daarvan
1. Paulus, Over Vitellius, Boek III.
Vruchtgebruik is het recht om het eigendom van anderen te gebruiken en ervan te genieten, terwijl tegelijkertijd
het wezen van het eigendom intact blijft.
(2) Celsus, Digest, Boek XVIII.
Want vruchtgebruik is een recht op het materiële deel van een zaak, zodat, als het wordt weggenomen, het
vruchtgebruik zelf ook moet worden weggenomen.
3. Gaius, Diurnal, of Gouden Zaken, Boek II.
Een vruchtgebruik kan worden gevestigd op elk onroerend goed door middel van een legaat, zodat de erfgenaam
kan worden opgedragen het vruchtgebruik aan iemand over te dragen; en hij wordt geacht het over te dragen als hij
de legataris over het land leidt of hem toestaat het te genieten of te gebruiken. Wanneer iemand een vruchtgebruik
wil vestigen, kan hij dit doen door middel van overeenkomsten en bedingen, zonder een testament te maken.
1. Het vruchtgebruik kan niet alleen worden gevestigd op land en gebouwen, maar ook op slaven, lastdieren en
andere goederen.
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2. 2. Opdat echter de loutere eigendom niet absoluut waardeloos zou worden door het eeuwigdurend bestaan van
het vruchtgebruik, heeft men beslist dat het vruchtgebruik op verschillende wijzen kan tenietgaan en terugkeren tot
de loutere eigendom.
3. Bovendien, op welke wijze een vruchtgebruik ook ontstaat en eindigt, het loutere gebruik kan op dezelfde wijze
ontstaan en eindigen.
(4) Paulus, Over het Edict, Boek II.
4. In vele gevallen is het vruchtgebruik een deel van de eigendom en staat het op zichzelf, daar het onmiddellijk, of
vanaf een bepaalde datum kan worden verleend.
5. Papinianus, Vragen, Boek VII.
Vruchtgebruik kan aanvankelijk worden gevestigd op een al dan niet verdeeld deel van het eigendom, en het kan
ook verloren gaan door het verstrijken van een bij de wet vastgestelde termijn; en volgens hetzelfde principe kan
het worden verminderd door de werking van de Lex Falcidia. Wanneer echter degene die een vruchtgebruik heeft
toegezegd, overlijdt, wordt de verplichting om dit toe te kennen verdeeld naar evenredigheid van het aandeel in de
nalatenschap; en indien het moet worden toegekend in grond die gemeenschappelijk wordt gehouden, en een van
de eigenaars verweerder is in een geding, geschiedt de overdracht naar evenredigheid van het aandeel van de
genoemde verweerder.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Een vruchtgebruik kan op verschillende manieren ontstaan; zo kan het bijvoorbeeld als legaat worden nagelaten.
Bij legaat kan de eigendom van het goed worden nagelaten en het vruchtgebruik worden voorbehouden, zodat het
vruchtgebruik aan de erfgenaam toekomt.
(1. Vruchtgebruik kan ook ontstaan bij verdeling van goederen of bij verdeling van gemeenschappelijk bezit,
wanneer de rechter de eigendom aan de ene partij en het vruchtgebruik aan de andere partij toekent.
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(2) Vruchtgebruik wordt voor ons bovendien niet alleen verkregen door onszelf, maar ook door personen die wij
onder onze hoede hebben.
(3) Niets belet, dat mijn slaaf tot erfgenaam wordt benoemd en dat de blote eigendom als legaat wordt nagelaten,
terwijl het vruchtgebruik wordt voorbehouden.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer een vruchtgebruik als legaat wordt nagelaten, behoort de gehele winst van het goed aan de
vruchtgebruiker. Een vruchtgebruik van onroerend of persoonlijk goed kan worden gelegateerd.
(1) Wanneer het vruchtgebruik van een onroerend goed wordt nagelaten, zoals bijvoorbeeld het vruchtgebruik van
een huis, komen alle inkomsten daaruit toe aan de vruchtgebruiker, alsmede alles wat voortkomt uit gebouwen,
omheiningen en de andere zaken die bij het huis behoren. Daarom staat het vast, dat een vruchtgebruiker in het
bezit kan worden gesteld van een aangrenzend gebouw, ter voorkoming van dreigende schade; en hij kan het
genoemde gebouw als eigenaar in bezit houden, indien de wederpartij volhardt in het niet stellen van zekerheid;
ook verliest hij niets bij de beëindiging van het vruchtgebruik. Op grond van dit beginsel stelt Labeo dat de
eigenaar van een eigendom niet het recht heeft zijn gebouw te verhogen als u daartoe niet bereid bent; zoals,
wanneer het vruchtgebruik van onbebouwde grond is nagelaten, hij daarop geen huis kan oprichten; welke mening
ik juist acht.
(2) Daar de vruchtgebruiker de gehele opbrengst van het goed toebehoort, kan hij, zoals Celsus in het achttiende
boek van de Digest zegt, door een verzoekschrift aan de rechtbank gedwongen worden het huis te repareren, echter
slechts in zoverre, dat het in goede staat blijft, maar als iets ervan door ouderdom vernietigd wordt, kan geen van
de partijen gedwongen worden het te repareren; Maar als de erfgenaam dat doet, moet hij de vruchtgebruiker
toestaan het te gebruiken; daarom vraagt Celsus, in hoeverre moet het worden gerepareerd? Als delen door
ouderdom zijn vernietigd, kan hij niet worden gedwongen ze te repareren, en daarom is hij slechts aansprakelijk
voor gematigde reparaties, want als het vruchtgebruik aan hem wordt nagelaten, neemt hij ook andere lasten op
zich, zoals bijvoorbeeld belastingen, tribuut, huur, of een voorziening voor onderhoud die op het eigendom wordt
geheven; en dit verklaarde Marcellus in het Dertiende Boek.
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(3) Cassius zegt ook in het Achtste Boek van het Burgerlijk Recht dat een vruchtgebruiker kan worden gedwongen
om reparaties uit te voeren door zich tot de rechtbank te wenden, net zoals hij verplicht is om bomen te planten; en
Aristo verklaart in een noot dat dit juist is. Neratius zegt ook in het Vierde Boek der Perkamenten, dat het een
vruchtgebruiker niet verboden kan worden reparaties uit te voeren, om dezelfde reden dat het hem niet verboden
kan worden de grond te ploegen of te bewerken; en niet alleen kan hij noodzakelijke reparaties uitvoeren, maar hij
kan ook verbeteringen aanbrengen om er plezier aan te beleven, zoals stucwerk, mozaïekvloeren en dergelijke
dingen; maar hij kan de gebouwen niet vergroten, of er iets uit verwijderen dat nuttig is:
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XL.
Ook al is het zijn bedoeling er iets beters voor in de plaats te zetten, en deze mening is de ware.
9. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVII.
Bovendien, wanneer het vruchtgebruik van land is nagelaten, wordt alles wat van het land wordt afgeleid en wat
daaruit kan worden verzameld, opgenomen in de winst die aan de legataris toekomt, op voorwaarde echter dat hij
het gebruikt zoals een goed burger zou doen; en inderdaad, Celsus verklaart in het Achttiende Boek van de Digest,
dat hij kan worden gedwongen om het land op een geschikte manier te bebouwen.
1. Als er bijen op het land zijn, behoort ook het vruchtgebruik daarvan hem toe.
2. Maar als het land steengroeven bevat, en de vruchtgebruiker wenst steen te hakken, of het bevat kalk- of
zandputten; Sabinus zegt dat hij het recht heeft om van al deze gebruik te maken, net zoals een zuinige eigenaar
zou doen; wat naar mijn mening de juiste mening is.
3. Ook wanneer deze steengroeven ontdekt zijn na het legaat van het vruchtgebruik, wanneer het vruchtgebruik
van het gehele veld en niet van bepaalde delen daarvan werd nagelaten, zijn zij in het legaat begrepen.
4. In nauw verband hiermee staat een vraagstuk, dat dikwijls aan de orde is geweest in verband met erfstellingen;
men heeft vastgesteld, dat ook het vruchtgebruik van alluviale grond aan de vruchtgebruiker toebehoort. Maar
wanneer een eiland in een rivier tegenover een stuk land ligt, zegt Pegasus, dat het vruchtgebruik daarvan niet aan
de vruchtgebruiker van het aangrenzende land toebehoort, hoewel het een toevoeging aan het eigendom is; want
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het is als het ware een eigenaardig stuk onroerend goed, op het vruchtgebruik waarvan men geen recht heeft. Dit
oordeel is niet onredelijk, want waar de vermeerdering niet merkbaar is, wordt het vruchtgebruik vermeerderd,
maar waar zij afzonderlijk blijkt, draagt zij niet bij tot het voordeel van de vruchtgebruiker.
5. Cassius zegt in het achtste boek van het burgerlijk recht dat de opbrengst van de vangst van vogels en wild aan
de vruchtgebruiker toebehoort, en dus ook die van de visvangst.
6. 6. Ik ben van mening, dat de opbrengst van een kwekerij ook aan de vruchtgebruiker toebehoort, zodat hij ook
het recht heeft om te verkopen en te planten; maar hij is verplicht om het bed altijd gereed te hebben, en het te
vernieuwen om het opnieuw te planten, als een soort werktuig, dat moet worden gebruikt ten bate van het land;
zodat, wanneer het vruchtgebruik is geëindigd, het aan de eigenaar kan worden teruggegeven.
7. Want indien het vruchtgebruik van het land gelegateerd is, en er een veld is, waar de eigenaar gewoon was
palen, ossen of riet te halen voor het gebruik van het land, dan is het vruchtgebruik daarvan gelegateerd; Ik ben van
mening, dat de vruchtgebruiker er gebruik van kan maken, mits hij er niets van verkoopt, behalve als het gebeurt,
dat hem een vruchtgebruik is nagelaten van een wilgenbos, of van het bos, waar de staken gevonden zijn, of van
het rietveld; want dan kan hij er wel iets van verkopen. Trebatius zegt dat de vruchtgebruiker palen en riet kan
hakken zoals de eigenaar van het land gewoon was te doen, en ze kan verkopen, ook al was de eerstgenoemde niet
gewoon dat te doen, maar ze zelf te gebruiken; aangezien de toestand van de vruchtgebruiker moet worden
beschouwd met betrekking tot de te gebruiken hoeveelheid, en niet met betrekking tot de wijze van gebruik ervan.
10. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
De vruchtgebruiker kan staken voor stutten nemen uit een struikgewas, en takken van bomen, en uit een bos dat
geen struikgewas is, kan hij nemen wat hij nodig heeft voor zijn wijngaard, mits hij het land niet minder waard
maakt.
11. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek II. Maar waar de bomen groter zijn, mag hij ze niet
omhakken.
12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
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Labeo zegt dat wanneer bomen door de wind omgewaaid of ontworteld worden, de vruchtgebruiker ze voor eigen
gebruik en dat van zijn gezin kan recupereren, maar dat hij het hout niet voor brandhout mag gebruiken als hij
daarvoor andere middelen ter beschikking heeft; en ik denk dat deze mening juist is, anders zou de
vruchtgebruiker, als het hele land dit ongeluk zou ondergaan, alle bomen kunnen verwijderen. Labeo echter meent,
dat hij het recht heeft zooveel boomen te kappen, als voor de reparatie van het huis noodig zijn; even als hij kalk
mag branden, of zand delven, of al het andere nemen, dat voor het gebouw noodig is.
1. Wanneer het vruchtgebruik van een schip is nagelaten, meen ik, dat het naar zee kan worden gezonden, hoewel
het gevaar van schipbreuk kan dreigen; want een schip is gebouwd voor de vaart.
2. De vruchtgebruiker kan het goed zelf genieten, of het recht van genot aan een ander overdragen, of hij kan het
verlaten, of het laatste verkopen; want iemand die pacht en iemand die verkoopt, gebruikt ook. Maar wanneer hij
het aan iemand overdraagt om het onder voorbehoud te houden, of wanneer hij het schenkt, denk ik dat hij het
gebruikt, en dus het vruchtgebruik ervan behoudt; en dit was de mening van Cassius en Pegasus, en Pomponius
neemt het over in het Vijfde Boek over Sabinus. Want niet alleen behoud ik het vruchtgebruik, als ik het verpacht,
maar ook wanneer een ander, die mijn bedrijf uitoefent, het vruchtgebruik pacht, zegt Julianus in het
Eenendertigste Boek, dat ik het nog steeds behoud. Wanneer ik het echter niet verpacht, maar terwijl ik afwezig en
onwetend ben, iemand die mijn zaak uitoefent er gebruik van maakt en het geniet, behoud ik niettemin het
vruchtgebruik, omdat ik een vorderingsrecht heb verkregen op grond van de uitgeoefende zaak; en deze mening
onderschrijft Pomponius in het Vijfde Boek.
3. Pomponius twijfelt over het volgende geval, namelijk wanneer een voortvluchtige slaaf op wie ik het
vruchtgebruik heb, iets bedingt met betrekking tot mijn eigendom, of iets ontvangt door levering, behoud ik dan
het vruchtgebruik onder deze omstandigheden, op grond van het feit dat ik van hem gebruik maak? Hij geeft
volmondig toe, dat ik het vruchtgebruik behoud, want hij zegt, dat men dikwijls de slaaf op dat ogenblik niet
gebruikt, maar toch het vruchtgebruik behoudt; bijvoorbeeld wanneer een slaaf ziek is, of een zuigeling is, en zijn
diensten van generlei waarde zijn, of wanneer hij door ouderdom in verval raakt. Wij behouden het vruchtgebruik
als wij een veld ploegen, hoewel het zo onvruchtbaar is dat het geen oogst oplevert. Julianus zegt echter in het
vijfendertigste boek van de Digest, dat zelfs wanneer een gevluchte slaaf niets bedingt, het vruchtgebruik toch
behouden blijft; want hij zegt, dat op grond van het beginsel dat het bezit behouden blijft door de eigenaar wanneer
de slaaf gevlucht is, op grond van hetzelfde beginsel het vruchtgebruik ook behouden blijft.
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4. Hij bespreekt ook de volgende vraag, namelijk, wanneer iemand het bezit van de slaaf verwerft, moet dan het
vruchtgebruik verloren gaan, zoals de slaaf ophoudt in het bezit van de loutere eigenaar te zijn? Eerst zegt hij, dat
men kan aannemen, dat het vruchtgebruik verloren is, maar zelfs indien dit het geval is, moet men ook aannemen,
dat hetgeen de slaaf met betrekking tot het eigendom van de vruchtgebruiker heeft bedongen, binnen de door de
wet gestelde termijn door de vruchtgebruiker kan worden verkregen. Hieruit kan worden afgeleid, dat zelfs als de
slaaf in het bezit van een ander is, het vruchtgebruik niet verloren gaat, mits de slaaf iets voor mij bedongen heeft;
en het maakt maar weinig verschil of hij in het bezit is van de erfgenaam, of van iemand anders, aan wie de
nalatenschap is verkocht, of aan wie alleen de eigendom is nagelaten, of zelfs van een plunderaar; Want het is
voldoende, dat het vruchtgebruik blijft bestaan, indien men het wil houden en de slaaf een of andere handeling
verricht ten behoeve van de vruchtgebruiker; en deze mening schijnt redelijk te zijn.
5. Julianus stelt de volgende vraag in het Vijfendertigste Boek van de Digest. Als een dief rijpe vruchten plukt of
afsnijdt die aan een boom hangen, wie heeft dan het recht om hem aan te klagen om de vruchten terug te krijgen:
de eigenaar van het land of de vruchtgebruiker? En hij meent dat, aangezien het fruit niet aan de vruchtgebruiker
toebehoort, tenzij het door hem is geplukt, ook al is het door een ander van het land gescheiden, de eigenaar het
meeste recht heeft om een vordering tot terugvordering in te stellen; maar de vruchtgebruiker heeft recht op een
vordering wegens diefstal, omdat het in zijn belang was dat het fruit niet werd weggenomen. Marcellus laat zich
echter leiden door het feit, dat als de vruchtgebruiker later in het bezit van de vrucht komt, deze misschien van hem
wordt; En als dat het geval is, volgens welke regel gebeurt dat dan, tenzij het in de tussentijd aan de
vruchtgebruiker toebehoorde, want zodra de vruchtgebruiker het in bezit krijgt, wordt het zijn eigendom, net zoals
wanneer een goed onder bepaalde voorwaarden wordt nagelaten en in de tussentijd aan een erfgenaam toebehoort,
maar wanneer aan de voorwaarde is voldaan, gaat het over op de legataris; want het is waar dat de vruchtgebruiker
het recht heeft om een vordering tot terugvordering in te stellen. Wanneer echter de eigendom in spanning is, zoals
Julianus zelf zegt in een geval waarin de jongen van dieren die mogen opgroeien, zijn gestorven; en wanneer een
slaaf die onderworpen is aan een vruchtgebruik, bij levering iets heeft ontvangen waarvoor de prijs nog niet was
betaald, maar zekerheid was gesteld; moet worden geoordeeld dat het recht om een vordering tot terugvordering in
te stellen in spanning blijft, en dat de eigendom van het goed nog meer in opschorting is.
13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer het vruchtgebruik van een goed is nagelaten, kan de eigenaar zekerheid voor het goed eisen, en wel bij
beschikking van de rechter, want zoals de vruchtgebruiker recht heeft op gebruik en genot, zo heeft ook de
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eigenaar alleen recht op zekerheid met betrekking tot zijn goed. Dit geldt ook voor ieder vruchtgebruik, zoals
Julianus zegt in het achtendertigste boek van de Digest. Wanneer een vruchtgebruik is nagelaten, moet een
vordering tot terugvordering niet worden toegewezen aan de vruchtgebruiker, tenzij hij zekerheid geeft dat hij het
zal gebruiken en genieten zoals een goed burger dat zou goedkeuren; en wanneer er meerdere erfgenamen zijn die
belast zijn met dat vruchtgebruik, moet zekerheid worden gegeven aan ieder van hen afzonderlijk.
1. Wanneer dus een vordering wordt ingesteld met betrekking tot een vruchtgebruik, zal niet alleen worden beslist
over hetgeen gedaan is, maar zal ook worden bepaald hoe het vruchtgebruik in de toekomst moet worden genoten.
2. De vruchtgebruiker is aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia, voor reeds toegebrachte schade, en kan worden
gehouden onder het interdict Quod vi aut clam, zoals Julianus zegt; en het is zeker dat de vruchtgebruiker ook
aansprakelijk is voor de bovengenoemde handelingen en ook voor die van diefstal, net als iedere andere partij die
zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk vergrijp met betrekking tot het eigendom van een ander. Op de vraag
wat het nut is van de belofte van een rechtsvordering door de Praetor, als er al een bestond volgens de Lex van
Aquilia, antwoordde Julianus dat dit kwam omdat er gevallen waren waarin de Aquiliaanse rechtsvordering niet
kon worden ingesteld, en er daarom een rechter werd aangesteld opdat de partij zich aan zijn beslissing zou
houden; want als iemand een veld niet opbreekt, of geen wijnstokken plant, of aquaducten laat ruïneren, is hij niet
aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia. Dezelfde beginselen zijn van toepassing wanneer een partij alleen het
gebruik van eigendom heeft.
3. Wanneer er een geschil ontstaat tussen twee vruchtgebruikers, zegt Julianus in het achtendertigste boek van de
Digest, dat het volkomen rechtvaardig is dat aan hen een vordering als die tot verdeling wordt toegestaan; of dat zij
elkaar door middel van een beding verzekeren hoe zij gebruik zullen maken van hun vruchtgebruik; want waarom,
vraagt Julianus, zou de Praetor hen toestaan over te gaan tot het gebruik van gewapend geweld, wanneer hij in
staat is hen te beteugelen door middel van zijn rechterlijk gezag? Ook Celsus keurt deze mening goed in het
Twintigste Boek van de Digest, en ik denk dat zij juist is.
4. Een vruchtgebruiker kan de toestand van het goed niet verslechteren, maar hij kan het wel verbeteren. Als het
vruchtgebruik van land is nagelaten, mag de vruchtgebruiker geen fruitbomen omhakken, geen gebouwen
afbreken, of iets anders doen dat het eigendom schaadt. En als het een landgoed is, dat voor vermaak wordt
gebruikt, met lusttuinen, lanen, of schaduwrijke en aangename wandelingen onder bomen, die geen vrucht dragen,
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dan mag hij ze niet omhakken om er moestuinen van te maken, of iets anders, dat bedoeld is om inkomsten te
verkrijgen.
5. Vandaar de vraag, of de vruchtgebruiker zelf steengroeven, krijt- of zandgroeven mag openen? Ik denk dat hij
dat kan doen, als hij daarvoor geen deel van de grond gebruikt dat voor iets anders nodig is. Hij kan dus plaatsen
zoeken voor steengroeven en afgravingen van deze aard, en hij kan alle mijnen van goud, zilver, zwavel, koper,
ijzer of andere mineralen exploiteren die de oorspronkelijke eigenaar geopend heeft; of hij kan ze zelf openen, als
dit de cultivering van de grond niet in de weg staat. En als hij daardoor meer inkomsten verkrijgt dan hij verkrijgt
uit de wijngaarden, plantages of olijfboomgaarden, die er al zijn, kan hij die misschien kappen, omdat hij het
landgoed mag verbeteren.
6. Wanneer echter de door de vruchtgebruiker begonnen werkzaamheden de lucht van het land verontreinigen, of
een grote hoeveelheid werklieden of tuinlieden noodzakelijk maken, die meer is dan de gewone eigenaar kan
verdragen, zal hij niet geacht worden zijn vruchtgebruik uit te oefenen zoals een voorzichtig persoon behoort te
doen. Evenmin kan hij een gebouw oprichten op het land, behalve een gebouw, dat noodzakelijk is voor het
oogsten van de gewassen.
7. Wanneer echter het vruchtgebruik van een huis is nagelaten, zegt Nerva, de zoon, dat hij ramen mag plaatsen, en
ook de muren mag schilderen, en schilderijen, knikkers, beeldjes, en al het andere wat een huis siert, mag
toevoegen; Maar hij mag de kamers niet veranderen, ze samengooien of scheiden, de voor- en achteringangen
omkeren, of plaatsen openen die teruggetrokken zijn, of de hal veranderen, of de lusthoven op wat voor manier dan
ook veranderen; want hij moet alles doen zoals hij het gevonden heeft, zonder de indeling van het gebouw te
veranderen. Bovendien zegt Nerva dat degene aan wie het vruchtgebruik van een huis is nagelaten, de hoogte
daarvan niet mag verhogen, ook al zou daardoor geen licht worden verduisterd, omdat het dak dan eerder zou
worden verstoord; en dit zegt Labeo ook met betrekking tot de loutere eigenaar. Labeo stelt ook dat de
vruchtgebruiker de lichten niet kan versperren.
8. Nogmaals, wanneer het vruchtgebruik van een huis wordt nagelaten, kan de vruchtgebruiker er geen kamers in
verhuren, noch kan hij het in appartementen verdelen; maar het lijdt geen twijfel, dat hij het kan verhuren, maar hij
moet het doen als één woning; evenmin kan hij er een openbaar bad openen. Wanneer er staat: "Hij kan er geen
kamers in verhuren", dan moet daaronder worden verstaan, wat gewoonlijk wordt aangeduid als logementen voor
reizigers of winkels voor vollers. Ik ben echter van mening, dat wanneer er in het huis een bad is voor het gebruik
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van het huishouden, en het is gelegen op een teruggetrokken plaats, en te midden van aangename vertrekken, de
vruchtgebruiker niet juist zou handelen, of in overeenstemming met het oordeel van een zorgvuldig man, indien hij
het verhuurde als een openbaar bad; evenmin als wanneer hij het huis zou verhuren als een plaats om lastdieren te
houden, of wanneer het huis een gebouw had dat gebruikt kon worden als stal en koetshuis, hij het zou verhuren
als bakkerij.
14. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Ook al zou hij daardoor veel minder inkomen ontvangen.
(15) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Als hij echter iets aan het huis toevoegt, kan hij het later niet verwijderen of afscheiden; hoewel het duidelijk is dat
hij, als eigenaar, alles wat is losgemaakt, kan terugvorderen.
1. 1. Wanneer het nagelaten vruchtgebruik uit slaven bestaat, mag hij hen niet misbruiken, maar moet hij hen in
overeenstemming met hun toestand te werk stellen. Want als hij een kopiist naar het land zendt en hem dwingt een
mand kalk te dragen, een toneelspeler de functie van badmeester laat vervullen, of een zanger als portier, of een
slaaf uit een worstelarena neemt en hem te werk stelt om de gewelven van waterkasten schoon te maken, dan zal
hij geacht worden een oneigenlijk gebruik van het eigendom te maken.
2. 2. Hij moet de slaven ook voldoende voedsel en kleding verschaffen, in overeenstemming met hun rang en
stand.
3. 3. Labeo stelt als algemene regel dat de vruchtgebruiker met betrekking tot roerende goederen van welke aard
ook, een zekere mate van matigheid in acht moet nemen, om ze niet te bederven door ruwe behandeling of
geweldpleging, anders kan een vordering tegen hem worden ingesteld op grond van de Lex van Aquilia.
4. Wanneer het vruchtgebruik van kledingstukken wordt nagelaten, waarbij het recht niet op de hoeveelheid
betrekking heeft, moet worden gezegd, dat hij er gebruik van moet maken, opdat het niet verslijt, maar hij kan het
niet huren, omdat een goed burger het niet op die manier zou gebruiken.
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5. 5. Als dus het vruchtgebruik van theaterkostuums, of gordijnen, of andere soortgelijke artikelen wordt nagelaten,
mag hij ze nergens anders gebruiken dan op het toneel. Er moet worden nagegaan of hij ze kan huren of niet; en ik
denk dat dit kan, ook al was de erflater gewoon deze artikelen uit te lenen en niet te huren. Toch ben ik van mening
dat de vruchtgebruiker theaterkostuums kan huren, evenals kostuums die bij begrafenissen worden gebruikt.
6. De eigenaar van het goed mag de vruchtgebruiker niet hinderen, zolang hij het goed niet gebruikt op een wijze
die de toestand ervan verslechtert. Met betrekking tot sommige voorwerpen rijst, wanneer hij hem verbiedt ze te
gebruiken, de twijfel of hij dit rechtens wel kan doen; dit is bijvoorbeeld het geval met fusten, wanneer het
vruchtgebruik van grond is nagelaten. Sommige autoriteiten zijn van oordeel, dat het gebruik van vaten, vaten,
kruiken, flessen en vensterglas kan worden verboden, wanneer het vruchtgebruik van een huis is gelegateerd. Ik
ben echter van mening, dat alles wat tot de grond en tot het huis behoort, daaronder begrepen is, wanneer geen
andersluidende bedoeling bestaat.
7. De eigenaar van het goed kan het niet onderwerpen aan een erfdienstbaarheid, noch kan hij toestaan dat er een
verloren gaat, maar het is duidelijk dat hij een erfdienstbaarheid kan verwerven, zelfs als de vruchtgebruiker
onwillig is, zoals Julianus zegt. Volgens dezelfde regel kan de vruchtgebruiker dus geen erfdienstbaarheid
verwerven, maar hij kan er wel een behouden, en als er een is en deze gaat verloren doordat de vruchtgebruiker er
geen gebruik van maakt, is hij daarvoor aansprakelijk. De eigenaar kan geen erfdienstbaarheid opleggen, zelfs niet
als de vruchtgebruiker daarmee instemt,
(16) Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Tenzij de toestand van de vruchtgebruiker daardoor niet slechter wordt; zoals bijvoorbeeld wanneer de eigenaar de
erfdienstbaarheid aan een buurman verleent, opdat hij zelf niet het recht zal hebben zijn huis te verhogen.
17. Ulpianus, Over Sabinus, Boek III.
Hij kan een plaats religieus maken met toestemming van de vruchtgebruiker, en dit is toegestaan ten gunste van de
religie. Maar soms kan de eigenaar van het eigendom alleen de plaats religieus maken; stel bijvoorbeeld dat hij de
erflater daarin begraaft, terwijl er geen andere plaats is die zo geschikt is voor zijn begrafenis.
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(1) Op grond van het beginsel, dat de eigenaar de vruchtgebruiker niet in een slechtere toestand mag brengen,
wordt dikwijls de vraag gesteld, of de eigenaar van een slaaf hem mag straffen? Aristo zegt in een brief aan
Cassius dat hij het volste recht heeft hem te straffen, mits hij dat zonder kwade opzet doet; hoewel de
vruchtgebruiker de slaaf niet door onbehoorlijke of ongebruikelijke taken of door hem met littekens te verminken,
zo mag behandelen dat de waarde van zijn diensten vermindert.
(2) De eigenaar kan de slaaf ook overgeven als vergoeding voor door hem veroorzaakte schade, indien hij dit doet
zonder kwade opzet; een dergelijke overgave maakt immers niet van rechtswege een einde aan het vruchtgebruik,
evenmin als een vruchtonttrekking van een goed die heeft plaatsgevonden nadat het vruchtgebruik is ontstaan. Het
is duidelijk, dat een vordering tot terugverkrijging van het vruchtgebruik moet worden afgewezen, tenzij de
vruchtgebruiker aan degene, die de slaaf heeft ontvangen, bij wijze van schadeloosstelling het bedrag aanbiedt, dat
als schadevergoeding is getaxeerd.
(3) Indien iemand de slaaf zou doden, heb ik er nooit aan getwijfeld dat de vruchtgebruiker recht heeft op een
praetoriaanse vordering op dezelfde wijze als onder de Lex van Aquilia.
18. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer het vruchtgebruik dat wordt nagelaten bestaat uit een akker, moeten andere bomen in de plaats worden
gesteld van de bomen die zijn gestorven, en deze laatste zullen aan de vruchtgebruiker toebehoren.
19. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Proculus meent dat het vruchtgebruik van een huis zo kan worden nagelaten dat er een erfdienstbaarheid op kan
worden gelegd ten gunste van een ander huis dat tot de nalatenschap behoort, als volgt: "Als die-en-die mijn
erfgenaam belooft dat hij niets zal doen waardoor bepaalde gebouwen hoger worden, dan geef en legateer ik hem
het vruchtgebruik van die gebouwen"; of als volgt: "Ik geef en legateer aan deze en gene het vruchtgebruik van dit
en dat huis, zolang het niet hoger gebouwd wordt dan het nu is".
1. Wanneer bomen door de wind worden omgewaaid en de eigenaar ze niet verwijdert, en het vruchtgebruik
daardoor wordt bemoeilijkt, of een weg wordt versperd, kan de vruchtgebruiker een behoorlijke vordering tegen
hem instellen.
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20. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer iemand een legaat maakt in de volgende bewoordingen: "Ik geef en legateer de jaarlijkse oogst van het
Corneliaanse landgoed aan Gaius Maevius"; dan moet onder deze clausule hetzelfde worden verstaan als wanneer
het vruchtgebruik van het landgoed zou zijn gelegateerd.
21. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer het vruchtgebruik van een slaaf is nagelaten, behoort alles wat hij verdient door zijn eigen arbeid of door
middel van de goederen van de vruchtgebruiker aan de laatste toe; of de slaaf nu bedingt, of het bezit aan hem
wordt afgestaan. Maar wanneer een slaaf tot erfgenaam is benoemd, of een legaat ontvangt, maakt Labeo een
onderscheid afhankelijk van namens wie hij tot erfgenaam wordt benoemd of het legaat ontvangt.
22. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.
Bovendien, wanneer iets wordt gegeven aan een slaaf in wie iemand anders het vruchtgebruik heeft, rijst de vraag
wat er in dit geval moet gebeuren? In al deze gevallen, wanneer aan een slaaf iets wordt nagelaten of gegeven ten
gunste van de vruchtgebruiker, verwerft de slaaf het voor hem, maar wanneer het wordt gegeven ten gunste van de
eigenaar, verwerft hij het voor deze laatste, en als het werd gegeven ten gunste van de slaaf zelf, wordt het
verworven door de eigenaar; want wij houden er geen rekening mee waar hij die de schenking deed of de erfenis
naliet de slaaf leerde kennen, of welke dienst de slaaf verrichtte om het te verdienen. Maar wanneer een slaaf, op
wie een vruchtgebruik rust, iets verkrijgt wegens het voldoen aan een voorwaarde, en vaststaat dat de voorwaarde
was gesteld ten voordele van de vruchtgebruiker, moet worden geoordeeld dat deze er recht op heeft; zoals
dezelfde regel geldt in het geval van een donatio mortis causa.
(23) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVII.
Maar zoals de slaaf door beding eigendom verwerft voor de vruchtgebruiker, zo kan hij, zoals Julianus in het
Dertigste Boek van de Digest verklaart, door middel van een informeel contract een uitzondering verwerven voor
de vruchtgebruiker; en ook kan hij, door zich te verzekeren van een vrijlating, een kwijting voor hem verkrijgen.
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1. Wij hebben eerder gezegd, dat wat door de arbeid van de slaaf wordt verkregen, aan de vruchtgebruiker
toebehoort; maar men moet bedenken, dat hij gedwongen kan worden te werken; want Sabinus heeft de mening
gegeven, dat de vruchtgebruiker gematigde straffen kan toedienen, en Cassius zegt in het Achtste Boek van het
Burgerlijk Recht, dat hij de slaaf niet kan martelen, noch geselen.
24. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Wanneer iemand die op het punt staat een vruchtgebruiker een geschenk te geven, een slaaf belooft, die op zijn
eigen beding aan het vruchtgebruik onderworpen is, zal hij aan de vruchtgebruiker gebonden zijn; om de reden dat
het gebruikelijk is dat een slaaf een beding ten gunste van de vruchtgebruiker kan aangaan.
25. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer echter iemand voor zichzelf of Stichus, een aan een vruchtgebruik onderworpen slaaf, iets bedingt, met
de bedoeling dat het, om hem een geschenk te doen, naar de vruchtgebruiker zal gaan; dan moet daarbij worden
vermeld, dat als aan de slaaf geld wordt betaald, het voor de vruchtgebruiker zal worden verworven.
1. Soms echter blijft de vraag voor wie deze slaaf, onderworpen aan een vruchtgebruik, zal verwerven, in het
ongewisse; zoals bijvoorbeeld, wanneer de slaaf een andere slaaf koopt en hem bij levering ontvangt, en de
koopsom nog niet betaalt, maar daarvoor slechts zekerheid stelt; intussen rijst de vraag, aan wie de slaaf
toebehoort? Julianus zegt in het Vijfendertigste Boek van de Digest, dat de eigendom van de slaaf in opschorting
is, en dat de betaling van de prijs zal beslissen aan wie hij toebehoort; want als het betaald wordt uit geld van de
vruchtgebruiker, zal de slaaf met terugwerkende kracht aan de laatste toebehoren. Dezelfde regel is van toepassing
wanneer de slaaf bijvoorbeeld een beding maakt voor de betaling van geld; want de betaling zelf zal bepalen ten
gunste van wie het beding werd gemaakt. Wij zien dus, dat de eigendom opgeschort is, totdat de prijs betaald is.
Wat zou er dan gebeuren als de prijs wordt betaald nadat het vruchtgebruik is geëindigd? Julianus zegt in het
Vijfendertigste Boek van de Digest, dat nog moet worden nagegaan vanwaar de prijs moet komen; maar Marcellus
en Mauricianus menen, dat wanneer het vruchtgebruik verloren is gegaan, de eigendom wordt verkregen door
degene aan wie het goed toebehoort. De mening van Julianus is echter de meest rechtvaardige. Als de prijs echter
betaald wordt uit goederen die aan beide partijen toebehoren, dan zegt Julianus dat het eigendom aan beiden
toebehoort; natuurlijk in verhouding tot het bedrag dat ieder betaald heeft. Veronderstel echter, dat de slaaf betaalt
uit het eigendom van beiden tegelijk; bijvoorbeeld, als hij tienduizend sestertiën als prijs verschuldigd was, en hij
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betaalde tienduizend uit het vermogen van ieder van beiden; voor wie verwerft de slaaf dan eigenlijk het
eigendom? Als hij betaalt door het geld uit te tellen, is het van belang wie de eigenaar was van de som die het eerst
is betaald, want de andere partij kan een vordering instellen om terug te vorderen wat later is betaald; of als het
geld al was uitgegeven door degene die het ontving, kan een persoonlijke vordering worden ingesteld om het terug
te vorderen. Maar wanneer de slaaf het gehele bedrag in een zak heeft betaald, verkrijgt hij die het heeft
ontvangen, het eigendom niet, en daarom wordt de eigendom door niemand geacht te zijn verkregen, want
wanneer de slaaf meer betaalt dan de prijs, draagt hij het geld niet over aan de ontvanger.
2. Wanneer zulk een slaaf zijn eigen diensten verpacht en bedingt, dat elk jaar een bepaalde som zal worden
betaald, zal dit beding, gedurende de tijd dat het vruchtgebruik voortduurt, ten goede komen aan de
vruchtgebruiker, maar het voordeel van het beding zal ten goede komen aan de eigenaar gedurende het
daaropvolgende jaar, hoewel het in het begin ten goede kwam aan de vruchtgebruiker; niettegenstaande het niet
gebruikelijk is, dat een beding, eenmaal verkregen ten gunste van iemand, op een ander overgaat, tenzij op zijn
erfgenaam of op een partij door wie hij is verheven. Vandaar, dat wanneer een vruchtgebruik is nagelaten voor een
aantal jaren, en de slaaf zijn diensten verpacht en bedingt, zoals boven is gezegd, zo dikwijls als het vruchtgebruik
verloren gaat door verandering van toestand van de vruchtgebruiker, en daarna wordt hersteld, het beding van de
een op de ander overgaat, en na te zijn overgegaan op de erfgenaam, zal het terugkeren naar de vruchtgebruiker.
3. Men kan zich afvragen of wat niet door de vruchtgebruiker kan worden verkregen, wel door de eigenaar kan
worden verkregen. Julianus zegt in het Vijfendertigste Boek van de Digest dat wat niet door de vruchtgebruiker
kan worden verkregen, aan de eigenaar toebehoort. Hij zegt ook, dat als een slaaf met betrekking tot het eigendom
van de vruchtgebruiker voor de eigenaar uitdrukkelijk of op diens bevel bedingt, hij voor deze laatste verwerft;
maar als hij daarentegen voor de vruchtgebruiker bedingt, niet vanwege het eigendom van deze laatste, noch als
tegenprestatie voor zijn eigen arbeid, is het beding nietig.
4. Wanneer een slaaf, onderworpen aan een vruchtgebruik, bedingt voor een overdracht van dit vruchtgebruik,
hetzij zonder iemand te noemen, hetzij uitdrukkelijk voor zijn eigenaar, doet hij de verwerving voor deze laatste;
evenzo in het geval van een slaaf, gemeenschappelijk gehouden door twee partijen, die in een beding voor een van
zijn eigenaars contracteert voor goederen, die hem reeds toebehoren, is het beding niet geldig; want waar enige
partij bedingt voor wat hem toebehoort, is het beding nietig, maar waar de slaaf bedingt voor de andere eigenaar,
verwerft hij alle genoemde goederen voor hem.
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5. Julianus verklaart ook in hetzelfde Boek, dat wanneer een vruchtgebruiker de diensten van een slaaf aan deze
laatste verhuurt, het contract zonder werking is, want hij zegt, als iemand met mij bedingt voor mijn eigen
eigendom, is het beding nietig; want dit is niet meer van kracht dan wanneer een slaaf die aan een ander
toebehoort, die mij te goeder trouw dient, hetzelfde doet, hij het eigendom voor zijn eigenaar zal verwerven. Op
dezelfde manier, zegt hij, als hij mijn eigendom van mij, de vruchtgebruiker, huurt, zal dit mij niet aansprakelijk
maken. Het algemene beginsel dat hij vaststelt is, dat wanneer iemand die een beding met een ander maakt,
eigendom voor mij zou verwerven, als hij een beding met mij maakt, zijn daad nietig is; tenzij, inderdaad, voegt
Julianus eraan toe, hij met mij bedingt of van mij speciaal huurt ten behoeve van zijn eigenaar.
6. Als er sprake is van twee vruchtgebruikers en de slaaf maakt een beding met betrekking tot het eigendom van
een van hen, rijst de vraag of hij recht heeft op het geheel of alleen op het deel dat hij heeft in het vruchtgebruik.
Dit geval wordt door Scaevola behandeld in het Tweede Boek der Vragen, met betrekking tot twee bezitters te
goeder trouw; en hij zegt, dat het algemeen wordt aangenomen en met de rede overeenstemt, dat wanneer een
beding is gemaakt met betrekking tot het eigendom van een van hen, een deel daarvan alleen voor hem wordt
verkregen en een deel voor de bezitter. Maar wanneer het beding uitdrukkelijk is gemaakt, mag er geen twijfel
over bestaan, dat indien de naam van de partij wordt genoemd, hij het geheel zal verkrijgen. Hij zegt, dat de regel
dezelfde is, wanneer de slaaf in opdracht van de partij bedingt, daar een opdracht wordt geacht de plaats van een
naam in te nemen. Dezelfde regel geldt ook in het geval van vruchtgebruikers; zodat overal waar een
vruchtgebruiker niet het gehele goed verkrijgt, het door de gewone eigenaar zal worden verkregen, want wij
hebben reeds aangetoond dat hij het kan verkrijgen door een titel die verwijst naar het goed van de
vruchtgebruiker.
7. Daar wij vroeger hebben verklaard, dat de vruchtgebruiker eigendom kan verkrijgen door hetgeen hij bezit, of
door de arbeid van de slaaf, moet men zich afvragen, of dit alleen geldt, wanneer het vruchtgebruik door middel
van een legaat is ontstaan, of wanneer het door levering, beding, of op een andere wijze wordt verkregen. De
mening van Pegasus is de juiste, die Julianus in het Zestiende Boek heeft gevolgd, namelijk dat het in alle gevallen
door de vruchtgebruiker wordt verkregen.
(26) Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een slaaf met vruchtgebruik zijn diensten verpacht en vóór het verstrijken van de pachttermijn het
vruchtgebruik eindigt, behoort de tijd die overblijft aan de bezitter. Maar wanneer de slaaf vanaf het begin een
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bepaalde som bedingt als tegenprestatie voor het verrichten van bepaalde diensten, en de vruchtgebruiker een
verlies van burgerrechten lijdt, geldt dezelfde regel.
27. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer een erflater vruchten, die al rijp waren, aan een boom laat hangen, heeft de vruchtgebruiker er recht op
als hij ze van de boom afhaalt op de dag dat zijn erfenis verworven wordt; want ook staande gewassen behoren de
vruchtgebruiker toe.
1. Wanneer de eigenaar gewoon was winkels te gebruiken voor de verkoop van zijn koopwaar of voor de
uitoefening van zijn bedrijf, dan zal de vruchtgebruiker ze mogen verhuren, zelfs voor de verkoop van andere
koopwaar; en alleen deze voorzichtigheid moet in acht genomen worden, namelijk dat de vruchtgebruiker geen
ongewoon gebruik van het goed mag maken, noch het vruchtgebruik mag aanwenden op een wijze die de eigenaar
zal beledigen of kwetsen.
2. Wanneer het vruchtgebruik van een slaaf wordt nagelaten, en de erflater gewoon was hem op verschillende
wijzen te werk te stellen, en de vruchtgebruiker hem opvoedt of hem een of ander vak leert; kan hij zich op deze
wijze van het verkregen vak of de verkregen vaardigheid bedienen.
3. Waar iets verschuldigd is als belasting voor de aanleg van een riool, of betaald moet worden voor het afvoeren
van een waterloop, die het land doorkruist, moet de last daarvan door de vruchtgebruiker worden gedragen; en
waar iets betaald moet worden voor het onderhoud van een weg, meen ik, dat ook deze last door de
vruchtgebruiker moet worden gedragen. Wanneer dus een bijdrage in de oogst wordt geheven wegens de doortocht
van een leger, of verschuldigd is aan een gemeente, daar de bezitters van een goed gewoon zijn een bepaald deel
van hun oogst tegen een lage prijs aan het gemeentebestuur af te staan, en ook belastingen aan de schatkist te
betalen, moeten al de voornoemde lasten door de vruchtgebruiker worden gedragen.
4. 4. Wanneer een erfdienstbaarheid wordt opgelegd, zal de vruchtgebruiker gedwongen zijn deze te dulden, en
wanneer een erfdienstbaarheid voortvloeit uit een beding, denk ik dat dezelfde regel zal gelden.
5. Wanneer echter een slaaf verkocht is en het de koper op straffe van een dwangsom verboden is hem voor
bepaalde doeleinden te gebruiken, moet de vruchtgebruiker, wanneer het vruchtgebruik op de slaaf nagelaten is,
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zich aan deze voorwaarden houden? Ik meen, dat hij zich daaraan moet houden; anders zal hij zijn recht niet
gebruiken en genieten op een wijze, die door een goed burger zou worden goedgekeurd.
28. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Een vruchtgebruik in oude gouden en zilveren munten die gewoonlijk voor siervoorwerpen worden gebruikt, kan
worden nagelaten.
29. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Celsus in het tweeëndertigste boek en Julianus in het eenenzestigste boek van de Digest stellen dat het
vruchtgebruik van een gehele nalatenschap kan worden nagelaten, mits het niet meer bedraagt dan drievierde van
de getaxeerde waarde; en dit is de betere mening.
30. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand die twee huizen heeft het vruchtgebruik van een ervan nalaat, zegt Marcellus dat de erfgenaam de
lichten van een ervan kan doven door de hoogte van het andere te verhogen; aangezien het huis ook bewoond kan
worden als het verduisterd is. Dit moet zo geregeld worden, dat het gehele huis niet verduisterd mag zijn, maar een
zekere hoeveelheid licht moet hebben, die voor de bewoners voldoende zal zijn.
31. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.
De zinsnede, "Gebaseerd op het eigendom van de vruchtgebruiker", moet worden opgevat als alles wat de
vruchtgebruiker aan de slaaf kan hebben geschonken of geschonken, of waarbij de slaaf iets heeft verkregen door
de verrichting van zijn bedrijf.
32. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Wanneer iemand een huis overdraagt, dat het enige is dat hij heeft, of een stuk land, kan hij zich een
dienstbaarheid voorbehouden die persoonlijk is en niet praediaal, zoals bijvoorbeeld het gebruik of vruchtgebruik.
Indien hij echter het recht van beweiding of het recht van verblijf voorbehoudt, is dit geldig, daar uit het beweiden
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van vele bospercelen winst wordt verkregen. Wanneer het recht van verblijf wordt voorbehouden, hetzij voor een
bepaalde tijd, hetzij tot de dood van degene die het voorbehoud maakt, wordt het beschouwd als een voorbehoud
van gebruik.
33. Papinianus, Vragen, Boek XVII.
Wanneer het vruchtgebruik wordt nagelaten aan Titius en het gewone eigendom aan Maevius, en tijdens het leven
van de erflater Titius sterft, blijft er niets over in de handen van de partij die tot erfgenaam is benoemd; en Neratius
gaf dit ook als zijn mening.
(1) Het staat vast dat in bepaalde gevallen het vruchtgebruik niet kan worden beschouwd als een deel van het
eigendom; en daarom, wanneer een rechtszaak is aangespannen voor een deel van het land of van het
vruchtgebruik en de gedaagde de zaak wint, en daarna een rechtszaak wordt aangespannen voor een ander deel dat
door aanwas is verkregen, zegt Julianus dat in de rechtszaak voor het eigendom op grond van een eerder genomen
beslissing een exceptie kan worden aangevoerd; Maar in de vordering voor het vruchtgebruik kan zij niet worden
ingeroepen, omdat het deel van het land dat is toegevoegd, bijvoorbeeld door alluvion, tot het oorspronkelijke deel
zou behoren, maar het toegenomen vruchtgebruik zou toekomen aan de persoon.
34. Julianus, Digest, Boek XXXV.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan twee personen in zulke bewoordingen dat "zij het moeten
gebruiken en genieten gedurende afwisselende jaren"; alsof, bijvoorbeeld, het legaat was gemaakt aan "Titius en
Maevius", kan men zeggen dat het voor het eerste jaar is gemaakt aan Titius, en voor het tweede jaar aan Maevius.
Wanneer er echter twee partijen met dezelfde naam zijn, en de voorwaarden van het legaat als volgt zijn: "Ik geef
het vruchtgebruik aan de twee Titii, voor afwisselende jaren"; tenzij beiden overeenkomen wie er het eerst gebruik
van zal maken, zullen zij elkaar in de weg staan. Maar als Titius het eigendom verkrijgt gedurende een jaar, waarin
hij het vruchtgebruik genoot, zal hij in de tussentijd het legaat niet hebben, maar het vruchtgebruik zal aan
Maevius toebehoren voor afwisselende jaren; en als Titius het goed vervreemdt, zal hij nog steeds recht hebben op
zijn vruchtgebruik; want zelfs als het vruchtgebruik aan mij werd nagelaten onder een of andere voorwaarde, en ik
in de tussentijd het eigendom van de erfgenaam verwierf, maar terwijl de voorwaarde nog niet vervuld was, het
goed vervreemdde, zou het mij toegestaan moeten zijn het legaat te verkrijgen.
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(1) Indien gij het vruchtgebruik van een stuk land aan uw pachter nalaat, kan hij een vordering instellen om dat
vruchtgebruik terug te krijgen, en hij kan een vordering instellen tegen uw erfgenaam op grond van de pacht;
daardoor zal hij geen pacht hoeven te betalen, en zal hij de kosten terug krijgen die hij heeft gemaakt voor het
bewerken van het land.
(2) Met betrekking tot de vraag of het vruchtgebruik van een gehele nalatenschap of van bepaalde goederen is
gelegateerd, denk ik dat dit van toepassing is wanneer, in geval van afbranding van een huis, een vordering tot
verkrijging van het vruchtgebruik daarvan - indien dit huis het voorwerp is van een bijzonder legaat - niet kan
worden ingesteld; Maar wanneer het vruchtgebruik van het gehele goed is nagelaten, kan wel een vordering tot
vruchtgebruik van de grond worden ingesteld; want wie het vruchtgebruik van zijn goed nalaat, heeft niet alleen
het vruchtgebruik van de dingen van een bepaalde soort die zich daarin bevinden, maar ook dat van zijn gehele
bezittingen, en de grond waarop het huis stond, maakt daar deel van uit.
35. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
Wanneer een vruchtgebruik is nagelaten, en degene die tot erfgenaam is benoemd, opzettelijk het betreden van de
nalatenschap uitstelt om de verkrijging van de erfenis uit te stellen; zal dit moeten worden verantwoord; zoals door
Sabinus werd geoordeeld.
1. Het vruchtgebruik van een slaaf werd aan mij nagelaten, en toen ik ophield hem te gebruiken en te genieten,
werd bepaald dat hij vrij moest zijn; en vervolgens verkreeg ik van de erfgenaam een geschatte tegenwaarde van
het legaat in geld. Sabinus was van mening dat de slaaf om die reden niet vrij zal worden; want men kan menen dat
ik het vruchtgebruik van hem geniet, omdat ik in zijn plaats ander eigendom heb verkregen, en de voorwaarde van
zijn vrijheid blijft dezelfde, zodat hij vrij zal worden bij mijn dood, of als mijn burgerlijke staat wordt gewijzigd.
36. Africanus, Vragen, Boek V.
Een erflater legateerde het vruchtgebruik van een stuk grond en richtte daarop een huis op, dat tijdens zijn leven
werd afgebroken of afgebrand; men oordeelde dat het vruchtgebruik kon worden opgeëist. Daarentegen zou
dezelfde regel niet gelden indien het vruchtgebruik van het huis was nagelaten en het land naderhand was
bebouwd. Hetzelfde zou gelden, indien het vruchtgebruik van bepaalde bekers was gelegateerd, en deze daarna tot
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een massa waren gesmolten, en een tweede maal tot bekers waren gevormd; want hoewel hun vroegere toestand
als bekers was hersteld, waren zij niet dezelfde als die, waarin het vruchtgebruik was gelegateerd.
(1) Ik maakte met Titius een afspraak over het Corneliaans Landgoed, waarbij het vruchtgebruik werd
voorbehouden; Titius stierf toen, en men vroeg wat zijn erfgenaam aan mij moest afstaan. Het antwoord luidde, dat
het voornaamste punt betrekking had op de bedoeling, waarmee het vruchtgebruik was voorbehouden; want indien
feitelijk was overeengekomen, dat het vruchtgebruik alleen in de persoon van iemand zou worden gevestigd, moest
de erfgenaam de blote eigendom overdragen; maar indien het de bedoeling was, dat het vruchtgebruik alleen aan
de beloftegever zou worden onthouden, moest zijn erfgenaam de eigendom zonder enige beperking overdragen.
Dat dit waar is, blijkt duidelijker in het geval van een legaat, want indien een erfgenaam die belast was met het
legaat van de blote eigendom, na voorbehoud van het vruchtgebruik, zou overlijden voordat een procedure met
betrekking tot het testament aanhangig is gemaakt, is er nog minder reden tot twijfel dat de erfgenaam verplicht zal
zijn de volle eigendom over te dragen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer het legaat onder een voorwaarde
wordt nagelaten en de erfgenaam overlijdt in afwachting van de vervulling van deze voorwaarde.
(2) Het vruchtgebruik van een slaaf was nagelaten aan Titius, en voordat het was overgedragen door de erfgenaam,
die opzettelijk in gebreke was, overleed de slaaf. Men zou tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat de
aansprakelijkheid van de erfgenaam evenredig is aan het bedrag van het belang van de legataris, dat geen uitstel
had mogen lijden, zodat de waarde van het vruchtgebruik moet worden getaxeerd vanaf de datum van het verzuim
tot het tijdstip waarop de slaaf is gestorven. Dit zou ook tot gevolg hebben, dat indien Titius zelf zou overlijden, er
ook aan zijn erfgenaam een som zou moeten worden betaald gelijk aan de waarde van het vruchtgebruik vanaf het
tijdstip waarop het verzuim begon tot de dag van zijn overlijden.
37. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
De vraag is gerezen, als ik met u beding, dat gij mij voor de volgende tien jaren een vruchtgebruik zult geven, en
gij verzuimt dit te doen, en er zijn vijf jaren verstreken, wat is dan de wet? Bovendien, als ik met u beding om mij
de diensten van Stichus te geven voor de komende tien jaar, en er gaan vijf jaar voorbij, zoals hierboven gezegd,
wat dan? Het antwoord was, dat men zowel het vruchtgebruik als de diensten van de slaaf zou kunnen vorderen
voor de tijd die u liet verstrijken zonder ze te geven.
38. Marcianus, Instituten, Boek III.
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De vruchtgebruiker wordt niet geacht iets te gebruiken, wanneer noch hij, noch iemand anders in zijn naam dat
doet; zoals bijvoorbeeld wanneer iemand een vruchtgebruik koopt of verhuurt, of het als geschenk ontvangt, of de
zaken van de vruchtgebruiker doet. Het is duidelijk dat hier een onderscheid moet worden gemaakt; want als ik een
vruchtgebruik verkoop, dan word ik, ook al gebruikt de koper het goed niet, geacht toch het vruchtgebruik te
behouden:
(39) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Omdat hij die het koopgeld geniet, niet minder geacht wordt het vruchtgebruik te bezitten dan hij die het eigenlijke
eigendom geniet en gebruikt:
40. Marcianus, Instituten, Boek III.
Maar als ik het vruchtgebruik schenk, behoud ik het niet meer, tenzij degene aan wie het gegeven is er gebruik van
maakt.
41. Dezelfde, Instituten, Boek VII.
Het is nog duidelijker dat het vruchtgebruik van een beeld of een schilderij kan worden nagelaten, omdat zulke
voorwerpen een zeker nut hebben als ze op een behoorlijke plaats worden neergelegd.
1. Hoewel er bepaalde goederen zijn, die van dien aard zijn, dat wij er meer aan uitgeven dan wij er van
ontvangen, kan toch het vruchtgebruik daarvan worden nagelaten.
42. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Wanneer aan de een het gebruik van een goed wordt nagelaten en aan een ander de opbrengst ervan, dan verkrijgt
de vruchtgebruiker wat overblijft nadat aan de eisen van degene die recht heeft op het gebruik, is voldaan, maar
hijzelf zal een zekere mate van gebruik hebben om ervan te genieten.
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1. Het maakt verschil, of het vruchtgebruik van een goed of de waarde daarvan aan u wordt nagelaten; want indien
het vruchtgebruik van een goed aan u wordt nagelaten, moet ieder goed, dat u daarbij is nagelaten, daarvan worden
afgetrokken en hebt u recht op het vruchtgebruik van hetgeen overblijft; Maar indien u het vruchtgebruik van de
waarde in geld wordt nagelaten, zal ook dit worden geschat, omdat het een aanvullend legaat is; want door
meermaals hetzelfde goed na te laten, vermeerdert de erflater de nalatenschap niet; maar wanneer één bepaald
goed is nagelaten, kan men de nalatenschap vermeerderen door ook de geschatte waarde daarvan na te laten.
43. Ulpianus, Regels, Boek VII.
Het vruchtgebruik van slechts een deel van een nalatenschap kan worden nagelaten, en als niet uitdrukkelijk is
aangegeven welk deel, wordt de helft van de nalatenschap geacht te zijn bedoeld.
44. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Een vruchtgebruiker mag de ruwe muren niet opnieuw bepleisteren, want ook al zou hij door verbetering van het
huis de toestand van de eigenaar verbeteren, hij kan dit niet doen uit hoofde van een eigen recht; want het is één
ding voor hem om te zorgen voor wat hij heeft ontvangen, en iets anders om iets nieuws te doen.
45. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Zoals de kosten van het onderhoud van een slaaf, wiens vruchtgebruik iemand toebehoort, door deze laatste
moeten worden betaald; zo is het ook duidelijk dat de kosten van zijn ziekte natuurlijk door hem moeten worden
gedragen.
(46) Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Wanneer een vreemdeling bij testament tot erfgenaam wordt benoemd, en een geëmancipeerde zoon wordt
gepasseerd, en de eigendom van de nalatenschap wordt nagelaten aan de moeder van de overledene, waarbij het
vruchtgebruik wordt ingehouden; dan moet, indien tegen het testament een rechtszaak wordt aangespannen om het
bezit van de nalatenschap te verkrijgen, de gehele eigendom, op grond van kinderlijke plicht jegens de moeder, aan
haar worden afgestaan.
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(1. Wanneer de erflater bepaalt, dat zijn erfgenaam een huis waarvan hij het vruchtgebruik heeft nagelaten, zal
herstellen, kan de vruchtgebruiker krachtens het testament een vordering instellen om de erfgenaam tot dit herstel
te dwingen.
47. Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Indien echter de erfgenaam deze reparaties niet verricht en de vruchtgebruiker daardoor niet van het goed kan
genieten, kan de erfgenaam van de vruchtgebruiker op deze grond een vordering instellen tot vergoeding van een
bedrag aan schade, gelijk aan het verschil dat het de vruchtgebruiker zou hebben opgeleverd, indien de erfgenaam
de genoemde reparaties niet had nagelaten; ook al is het vruchtgebruik door de dood van de vruchtgebruiker
geëindigd.
48. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Indien de erfgenaam tijdens de afwezigheid van de vruchtgebruiker de reparaties verricht als met zijn bedrijf
belaste persoon, kan hij de vruchtgebruiker aanspreken op grond van zijn zakelijk handelen, ook al was de
erfgenaam op zijn eigen toekomstig voordeel uit. Wanneer de vruchtgebruiker echter bereid is afstand te doen van
het vruchtgebruik, is hij niet verplicht herstellingen te verrichten en is hij vrijgesteld van de vordering op grond
van zakendoen.
1. Wanneer een struikgewas wordt omgehakt, ook al geschiedt dit in een ongeschikt seizoen van het jaar, wordt het
beschouwd als een deel van de opbrengst van het land; evenals olijven, die worden geplukt voordat zij rijp zijn, en
gras, dat vóór de juiste tijd wordt gemaaid, ook worden beschouwd als een deel van de oogst.
49. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan mij en aan u ten laste van Sempronius en Mucius, erfgenamen
van de erflater, dan heb ik recht op een vierde deel uit het aandeel van Sempronius en nog eens een vierde deel uit
het aandeel van Mucius; en u, op dezelfde manier, hebt recht op twee vierde delen uit hun respectieve aandelen.
50. Paulus, Over Vitellius, Boek III.
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Titius liet het Tusculische landgoed na aan Maevius, en benoemde hem tot trustee voor de overdracht aan Titia van
het vruchtgebruik van de helft van het genoemde landgoed. Maevius herbouwde een door ouderdom geruïneerd
huis, dat nodig was voor de inzameling en bewaring van de oogsten. De vraag rees toen of Titia verplicht was een
deel van de kosten op zich te nemen in verhouding tot haar vruchtgebruik. Scaevola antwoordde, dat indien het
noodzakelijk was het huis te herbouwen vóór de overdracht van het vruchtgebruik, Maevius niet verplicht zou zijn
het op te leveren, tenzij een vordering tot vergoeding van de kosten zou worden toegestaan.
51. Modestinus, Verschillen, Boek IX.
Het is wel te verstaan dat het legaat van een vruchtgebruik aan Titius "wanneer hij sterft", nietig is; omdat het
betrekking heeft op het tijdstip waarop het moet ophouden toe te behoren aan de partij in kwestie.
52. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Wanneer een vruchtgebruik bij testament wordt nagelaten onder voorwaarde van betaling van de belastingen op
het goed, bestaat er geen twijfel over, dat de vruchtgebruiker deze moet betalen, tenzij bewezen wordt, dat de
erflater uitdrukkelijk door middel van een trust heeft bepaald, dat zij ook door de erfgenaam moeten worden
betaald.
53. Javolenus, Epistels, Boek II.
Wanneer het vruchtgebruik van een huis wordt nagelaten, zolang enig deel van dat huis blijft staan, heeft de
legataris recht op vruchtgebruik van de gehele grond.
54. Dezelfde, Epistels, Boek III.
Het vruchtgebruik van bepaald land was voorwaardelijk nagelaten aan Titius, u als erfgenaam belast met hetzelfde,
en u verkocht en leverde het genoemde land aan mij na het voorbehouden van het vruchtgebruik. Ik vraag u, als
aan de voorwaarde niet is voldaan, of als dat wel het geval zou zijn en het vruchtgebruik zou eindigen, aan wie zou
het dan toebehoren? Het antwoord was, naar ik begrijp, dat uw vraag betrekking heeft op het vruchtgebruik dat is
nagelaten; en daarom, als aan de voorwaarde waarvan de erfenis afhankelijk was, is voldaan, is er geen twijfel dat
het vruchtgebruik aan de legataris toebehoort; en als, door enig toeval, het voor hem verloren zou gaan, zal het
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terugkeren in het eigendom van de nalatenschap. Indien echter aan deze voorwaarde niet is voldaan, komt het
vruchtgebruik toe aan de erfgenaam, want alle regels die betrekking hebben op de erfgenaam, worden uitgevoerd,
evenals die welke betrekking hebben op het verlies van een vruchtgebruik, gewoonlijk worden nageleefd. Maar bij
zulk een verkoop moet in aanmerking worden genomen hetgeen tusschen den koper en den verkoper is
overeengekomen; zoodat, indien blijkt, dat het vruchtgebruik uit hoofde van het legaat was voorbehouden,
ofschoon aan de voorwaarde niet was voldaan, het door den verkoper aan den koper moet worden teruggegeven.
55. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.
Als alleen het gebruik van een zuigeling-slaaf wordt nagelaten, ook al wordt er in de tussentijd geen gebruik
gemaakt van zijn diensten, toch begint het, zodra het kind de leeftijd van zuigeling is gepasseerd, van kracht te
worden.
56. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
De vraag is gesteld, of een vordering wegens vruchtgebruik aan een gemeente moet worden toegekend? In dit
geval lijkt het gevaar te bestaan dat het vruchtgebruik eeuwigdurend wordt, omdat het niet verloren kan gaan door
overlijden, noch gemakkelijk door verandering van burgerlijke staat; om die reden zou de eigendom waardeloos
zijn, omdat het vruchtgebruik er altijd van gescheiden zou zijn. Niettemin staat het vast, dat een vordering moet
worden toegewezen. Daaruit vloeit een andere twijfel voort, namelijk hoe lang een gemeente beschermd moet zijn
in het genot van een vruchtgebruik. Men heeft bepaald, dat zij gedurende honderd jaar zal worden beschermd,
omdat dit de termijn is van het langste leven van de mens.
57. Papinianus, Opinies, Boek VII.
De eigenaar van een landgoed liet bij testament aan een vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik na, dat deze
daarop had, en dit landgoed moest de legataris, nadat hij het een tijdlang in bezit had gehad, afstaan aan de zoon
van de erflater, die met succes een zaak van ondoordacht testament had gevoerd; en uit wat daarna gebeurde, bleek
dat het recht van vruchtgebruik onaangetast bleef.
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(1) Wanneer de oogst van bepaalde landerijen is nagelaten onder een trust voor de instandhouding van de vrijheid,
en een van de gerechtigden daartoe overlijdt, vervalt de winst van hun aandeel van hen aan de gewone eigenaar
van de landerijen.
58. Scaevola, Meningen, Boek III.
Een vrouw die een vruchtgebruik had overleed in de maand december, en alle oogst die van het land was
verkregen was door de pachters al weggehaald in de maand oktober. De vraag rees of de pacht betaald moest
worden aan de erfgenaam van de vruchtgebruiker, hoewel zij overleed vóór de kalends van maart, toen de pacht
verschuldigd werd; of dat deze verdeeld moest worden tussen de erfgenaam van de vruchtgebruiker en de
gemeente waaraan de eigendom was nagelaten? Ik antwoordde, dat de gemeente geen vordering op de pachter kon
instellen, maar dat de erfgenaam van de vruchtgebruiker, overeenkomstig hetgeen gezegd is, het recht zou hebben
de gehele pachtsom te innen op de dag, waarop zij opeisbaar wordt.
1. "Ik geef en legateer aan Sempronius een zesde deel van de kool- en preioogst die ik heb op het veld van de
Farrarii". De vraag wordt gesteld of met deze woorden een vruchtgebruik lijkt te worden nagelaten? Mijn
antwoord was, dat er geen vruchtgebruik was gelegateerd, maar dat het specifieke deel van de oogst dat was
verzameld en dat in het legaat werd genoemd, dat wel was. De vraag rees ook, indien dit geen vruchtgebruik was,
of de erflater dan niet het zesde deel van de oogst naliet, dat ieder jaar werd verzameld? Ik antwoordde, dat men
moet aannemen, dat dit ieder jaar is nagelaten, tenzij het tegendeel door de erfgenaam uitdrukkelijk is bewezen.
59. Paulus, Opinies, Boek III.
Wanneer bomen door de kracht van een storm omgewaaid zijn, zonder dat de vruchtgebruiker nalatig is geweest,
heeft men beslist, dat hij niet verplicht is ze te vervangen.
(1) Wat op het land groeit of er wordt vergaard, behoort toe aan de vruchtgebruiker, evenals de pacht van reeds
verpachte velden, indien deze zaken er uitdrukkelijk in zijn begrepen. Maar evenals bij een verkoop kan de
vruchtgebruiker, tenzij de pacht uitdrukkelijk is voorbehouden, de pachter uitzetten.
(2. Hetgeen verkregen wordt uit het snijden van riet of palen, behoort toe aan de vruchtgebruiker, overal waar het
gebruikelijk is geweest dit te beschouwen als een deel van de inkomsten van het land.
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60. Dezelfde, Opinies, Boek V.
De vruchtgebruiker van om het even welk stuk land kan, indien hij in zijn genot van dat land wordt gestoord of
uitgezet, een vordering instellen tot teruggave van alles wat tegelijk in beslag is genomen; maar indien het
vruchtgebruik intussen door enig ongeluk wordt beëindigd, wordt een praetoriaanse vordering toegewezen tot
teruggave van alle gewassen die eerder zijn verzameld.
1. Wanneer het land, waarvan het vruchtgebruik wordt gevorderd, niet in het bezit is van de eigenaar, wordt een
vordering toegewezen. Indien dus tussen twee partijen een geschil bestaat over de eigendom van het land, is de
vruchtgebruiker niettemin gerechtigd het goed te bewonen; en hem moet zekerheid worden gegeven door het bezit,
indien zijn eigen recht wordt betwist, "dat hij, aan wie het vruchtgebruik is nagelaten, niet zal worden verhinderd
daarvan het genot te hebben, zolang hij bezig is zijn recht te vestigen". Indien echter het recht van de
vruchtgebruiker zelf wordt betwist, blijft zijn vruchtgebruik opgeschort; maar de eigenaar van het land moet hem
zekerheid verschaffen om hem de oogsten terug te geven, die hij daaruit heeft verkregen, of, indien hij weigert dit
te doen, zal de vruchtgebruiker het genot van het goed worden toegestaan.
61. Neratius, Opinies, Boek II.
Een vruchtgebruiker kan geen nieuwe goot aan een muur bevestigen; en wanneer een gebouw niet voltooid is,
heeft men beslist dat een vruchtgebruiker het niet kan afwerken, zelfs als hij niet in staat is van dat deel ervan
gebruik te maken zonder dat te doen. En inderdaad, men is van oordeel, dat hij zelfs geen vruchtgebruik heeft op
genoemd gebouw; tenzij, toen het werd opgericht of nagelaten, er uitdrukkelijk aan werd toegevoegd, dat hij een
van de twee bovengenoemde dingen kon doen.
62. Tryphoninus, Disputaties, Boek VII.
Het is zeer juist geoordeeld dat een vruchtgebruiker het recht heeft om te jagen in de bossen of op de bergen van
het eigendom waarop hij het vruchtgebruik heeft; en wanneer hij een wild zwijn of een hert heeft gedood, neemt
hij niets dat toebehoort aan de eigenaar van het land, maar hij geeft terug wat hij heeft verworven, hetzij door het
burgerlijk recht, hetzij door het recht van de naties.
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1. Wanneer wilde dieren in omheiningen werden gehouden, kan de vruchtgebruiker, wanneer een vruchtgebruik
van kracht wordt, daarvan gebruik maken, maar hij kan ze niet doden; maar als hij ze in het begin door eigen
inspanning omheint, en zij door hem in vallen worden gevangen, zijn zij dan rechtmatig het eigendom van de
vruchtgebruiker? Het is echter, wegens het moeilijke onderscheid dat zou ontstaan met betrekking tot de onzekere
rechten van de vruchtgebruiker ten opzichte van de verschillende dieren, het meest geschikt om te oordelen dat het
voldoende zou zijn om bij de beëindiging van het vruchtgebruik aan de eigenaar van het goed hetzelfde aantal
verschillende soorten dieren te leveren als bestond op het tijdstip waarop het vruchtgebruik in werking trad.
63. Paulus, Over het privaatrecht.
Wij kunnen aan anderen overdragen wat niet van ons is; bijvoorbeeld, wanneer een man land heeft, ook al heeft hij
niet het vruchtgebruik, toch kan hij een vruchtgebruik aan een ander verlenen.
64. Ulpianus, Over het Edict, Boek LI.
Wanneer een vruchtgebruiker bereid is zijn vruchtgebruik op te geven, kan hij niet worden gedwongen het huis te
repareren, zelfs niet in gevallen waarin dit gewoonlijk van de vruchtgebruiker zou worden verlangd. Wanneer
echter de zaak aanhangig is gemaakt en de vruchtgebruiker bereid is van het vruchtgebruik afstand te doen, moet
worden geoordeeld dat hij door het Hof van zijn aansprakelijkheid moet worden ontheven.
65. Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Maar omdat de vruchtgebruiker verplicht is alles te herstellen wat door zijn eigen toedoen of door dat van een van
zijn gezinsleden is beschadigd, moet hij niet worden vrijgesteld, ook al is hij bereid afstand te doen van het
vruchtgebruik; want hij is zelf verplicht alles te doen wat een zorgvuldig hoofd van een huishouding in zijn eigen
huis zou doen.
1. Een erfgenaam is niet meer verplicht de goederen te herstellen, die een erflater door ouderdom geruïneerd heeft
nagelaten, dan hij zou zijn, indien de erflater iemand de eigendom daarvan had nagelaten.
66. Paulus, Over het Edict, Boek XLVII.
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Een vordering kan niet alleen worden ingesteld tegen een vruchtgebruiker volgens de Lex van Aquilia, maar hij is
ook aansprakelijk voor het demoraliseren van een slaaf, evenals voor schade, wanneer hij de waarde van de slaaf
heeft verminderd door hem te martelen.
67. Julianus, Over Minicius, Boek I.
Ieder aan wie het vruchtgebruik is nagelaten, kan dit aan een vreemde verkopen, zelfs zonder toestemming van de
erfgenaam.
(68) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
In de oudheid werd de vraag opgeworpen of de afstamming van een slavin aan de vruchtgebruiker toebehoorde. De
mening van Brutus overheerste, namelijk dat de vruchtgebruiker er geen recht op had, omdat een mens niet
beschouwd kan worden als het product van een ander; en om deze reden kan de vruchtgebruiker geen recht hebben
op een vruchtgebruik van hetzelfde. Indien echter het vruchtgebruik op het kind is overgebleven vóór het werd
geboren, zou hij er dan recht op hebben? Het antwoord is dat, aangezien nakomelingen kunnen worden
gelegateerd, het vruchtgebruik daarvan ook kan worden gelegateerd.
1. Sabinus en Cassius zijn van mening dat de toename van het vee aan de vruchtgebruiker toebehoort.
2. 2. Het is duidelijk dat degene aan wie het vruchtgebruik van een kudde wordt nagelaten, het verlies van de
aanwas moet goedmaken, d.w.z. de gestorven dieren moet vervangen,
69. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Of om andere te leveren in plaats van die welke waardeloos zijn; en deze laatste, na de vervanging, worden
eigendom van de vruchtgebruiker, om te voorkomen dat de eigenaar profiteert van het gehele aantal. En zoals die
welke vervangen worden, onmiddellijk aan de eigenaar toebehoren, zo houden ook de eerstgenoemde op hem toe
te behoren, volgens de natuurlijke wet van de voortbrenging; want anders behoort de vermeerdering aan de
vruchtgebruiker, en wanneer hij haar vervangt, houdt zij op haar toe te behoren.
70. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
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Wat moet er dan gebeuren als de vruchtgebruiker niet handelt zoals hierboven beschreven, en het vee niet
vervangt? Gaius Cassius zegt in het Tiende Boek van het Burgerlijk Recht, dat hij aansprakelijk is tegenover de
eigenaar.
1. Intussen echter, terwijl het vee wordt opgefokt en het gestorvene wordt vervangen, rijst de vraag, aan wie de
vermeerdering toebehoort? Julianus in het Vijfendertigste Boek van de Digest stelt dat de eigendom opgeschort is;
want als ze gebruikt worden om anderen te vervangen, behoren ze toe aan de eigenaar; maar zo niet, dan behoren
ze toe aan de vruchtgebruiker; welke mening de juiste is.
2. 2. In overeenstemming hiermee, als de jongen sterven, is dat voor risico van de vruchtgebruiker en niet voor
risico van de eigenaar, en is het voor hem noodzakelijk om voor anderen te zorgen. Daarom zegt Gaius Cassius in
het Achtste Boek, dat het vlees van een dood jong dier aan de vruchtgebruiker toebehoort.
3. 3. Waar staat, dat de vruchtgebruiker voor anderen moet zorgen, is dit alleen waar, wanneer het vruchtgebruik
van een kudde, een kudde of een stoeterij van paarden, dat wil zeggen van een geheel getal, is nagelaten; want
wanneer slechts enkele hoofden van hetzelfde zijn overgebleven, zal er niets voor hem zijn om te vervangen.
4. 4. Veronderstel voorts, dat zich bij de geboorte van de jonge dieren niets heeft voorgedaan, waardoor hij
sommige van hen moest vervangen, maar dat dit na hun geboorte noodzakelijk is geworden; moet men zich
afvragen, of hij hen moet vervangen uit degenen, die het laatst geboren zijn, of uit degenen, die tevoren geboren
zijn? Ik denk dat de beste mening is, dat diegenen die geboren zijn wanneer de kudde compleet is, aan de
vruchtgebruiker toebehoren; en dat hij alleen zal verliezen door een latere schade aan de kudde.
5. Vervanging is een feit, en Julianus zegt zeer juist dat het betekent scheiden, apart zetten, en een zekere verdeling
maken; omdat het eigendom van degenen die apart gezet worden bij de vruchtgebruiker ligt.
71. Marcellus, Digest, Boek XVII.
Wanneer iemand een huis bouwt op een perceel waarop een ander het vruchtgebruik heeft, en het huis wordt
verwijderd vóór het verstrijken van de tijd waarbinnen het vruchtgebruik zal worden beëindigd, moet het
vruchtgebruik worden hersteld; in overeenstemming met de mening van de oude autoriteiten.
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(72) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer de eigenaar van het zuivere eigendom een vruchtgebruik nalaat, is juist wat Marcianus in het Derde Boek
der Vragen, over Trusts, heeft verklaard, namelijk dat het legaat geldig is; en als het vruchtgebruik toevallig tijdens
het leven van de erflater, of voordat de nalatenschap wordt betreden, in het goed opgaat, zal het aan de legataris
toebehoren. Marcianus gaat zelfs nog verder, want hij stelt dat als het vruchtgebruik is opgegaan na het ingaan van
de nalatenschap, het wettelijk verworven wordt en aan de legataris toebehoort.
73. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer het vruchtgebruik van onbebouwde grond aan mij wordt nagelaten, kan ik daar een hut bouwen ter
bescherming van de persoonlijke bezittingen op die grond.
74. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan uw slaaf Stichus en aan mijn slaaf Pamphilus, is zo'n legaat
hetzelfde als wanneer het aan mij en aan u zou zijn gedaan; en daarom is er geen twijfel dat het ons gelijkelijk
toebehoort.

Tit. 2. Betreffende de opbouw van het vruchtgebruik

(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten, bestaat het recht van opeenhoping tussen vruchtgebruikers alleen
wanneer het vruchtgebruik gezamenlijk wordt nagelaten; maar wanneer het afzonderlijk wordt nagelaten aan elk
van de partijen, houdt het recht van opeenhoping zonder twijfel op te bestaan.
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1. Daarom vraagt Julianus in het vijfendertigste boek van de Digestus, als een vruchtgebruik wordt nagelaten aan
een slaaf die gemeenschappelijk bezit is, en door beide eigenaren wordt verkregen, of als een van hen het
vruchtgebruik verwerpt of verliest, de ander het gehele vruchtgebruik zal hebben? Hij meent, dat het de ander
toekomt, en ook al is het vruchtgebruik door de eigenaar van de slaaf verkregen, niet in gelijke delen, maar in
aandelen, die overeenkomen met hun belang in de slaaf; toch moet de persoonlijkheid van de slaaf en niet die van
de eigenaren in aanmerking worden genomen; zodat het aan een van de eigenaren toekomt en niet toekomt aan het
zuivere eigendom.
2. Hij zegt ook, dat wanneer een vruchtgebruik is nagelaten aan een slaaf, die gemeenschappelijk eigendom was,
en aan Titius afzonderlijk, en het vruchtgebruik wordt verloren door de andere mede-eigenaar, het niet aan Titius
zal toebehoren, maar aan de overblijvende eigenaar alleen, daar hij de enige was, die er gemeenschappelijk recht
op had; en deze mening is de juiste, want zolang slechts één gebruik maakt van het eigendom, kan gezegd worden,
dat het vruchtgebruik in zijn vroegere toestand is. Dezelfde regel geldt, wanneer het vruchtgebruik wordt nagelaten
aan twee personen gezamenlijk en aan een ander afzonderlijk.
3. Maar soms, zelfs als de partijen geen gezamenlijke legatarissen waren, komt het nagelaten vruchtgebruik aan
een van hen toe door opeenstapeling; zoals bijvoorbeeld wanneer het vruchtgebruik van een gehele nalatenschap
aan mij afzonderlijk wordt nagelaten, en het op dezelfde manier aan u wordt nagelaten. Want (zoals Celsus zegt in
het Achttiende Boek, en Julianus in het Vijfendertigste Boek van de Digest), wij hebben aandelen door samenloop;
en dit zou ook gebeuren voor zover het de eigendom betreft; want als de een het verwerpt, zou de ander recht
hebben op het gehele landgoed. Maar er is nog dit punt met betrekking tot het vruchtgebruik: omdat het is ontstaan
en daarna verloren is gegaan, bestaat niettemin het recht van opeisbaarheid, want alle door Plautius geciteerde
auteurs zijn deze mening toegedaan; en (zoals Celsus en Julianus heel juist zeggen) een vruchtgebruik ontstaat en
wordt elke dag nagelaten, en niet, zoals eigendom, alleen op het moment dat een vordering kan worden ingesteld
om het terug te krijgen. Zodra een van de partijen dus niemand meer aantreft die met hem verbonden is, kan hij
alleen het gehele vruchtgebruik gebruiken; het maakt ook niet uit of het gezamenlijk of hoofdelijk is nagelaten.
4. Julianus zegt ook in het Vijfendertigste Boek van de Digest, dat wanneer twee erfgenamen zijn aangewezen en
de enkele eigendom is nagelaten, waarbij het vruchtgebruik is voorbehouden, de erfgenamen geen recht van
aanwas hebben, want het vruchtgebruik wordt geacht te zijn ontstaan, niet verdeeld door samenloop;
2. Africanus, Vragen, Boek V.
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Daarom komt elk deel van het vruchtgebruik dat verloren is gegaan, toe aan de legataris die de eigenaar is van het
enige eigendom.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Neratius, in het Eerste Boek der Meningen, meent, dat het recht van opeisbaarheid onder zulke omstandigheden
tenietgaat; en het beginsel, dat Celsus noemt, stemt met deze meening overeen, namelijk, dat het recht van
opeisbaarheid bestaat, wanneer twee partijen het gehele vruchtgebruik hebben, en het door hun vereniging onder
hen verdeeld wordt.
(1) Daarom zegt Celsus in het Achttiende Boek, dat wanneer twee eigenaars van een landgoed het eigendom
overdragen, nadat zij zich het vruchtgebruik daarvan hebben voorbehouden, en een van hen verliest zijn
vruchtgebruik, het zal terugkeren tot het gehele eigendom, maar niet tot het gehele; want het vruchtgebruik van
ieder van hen komt toe aan het deel dat ieder van hen heeft overgedragen, en het moet terugkeren tot het deel
waarvan het in het begin was gescheiden.
(2) Maar het recht van opeising bestaat niet alleen, wanneer het vruchtgebruik aan twee partijen wordt nagelaten,
maar ook, wanneer het aan de een wordt nagelaten en de nalatenschap aan de ander; want als degene, aan wie het
vruchtgebruik is nagelaten, het verliest, komt het eerder door het recht van opeising aan de ander toe, dan door
teruggave aan het eigendom; Noch is er iets ongewoons in deze, want wanneer een vruchtgebruik is nagelaten aan
twee personen en, terwijl in het bezit van een van hen, wordt samengevoegd in de zuivere eigendom, het recht van
opbouw is niet verloren, noch door hem met wie het werd samengevoegd, noch door hem ten gunste van de
andere; en ongeacht hoe hij zijn vruchtgebruik kan hebben verloren vóór de fusie, kan hij het verliezen op dezelfde
manier nu. Deze mening wordt gehuldigd door Neratius en Aristo, en wordt goedgekeurd door Pomponius.
4. Julianus, Digest, Boek XXXV.
Wanneer het eigendom van een landgoed aan jou wordt nagelaten en het vruchtgebruik aan mij en Maevius, dan
hebben jij, Maevius en ik elk een derde deel van het vruchtgebruik, en het andere derde deel gaat op in het
landgoed. Maar indien òf ik òf Maevius onze burgerlijke rechten zouden verliezen, zal een derde deel tussen u en
de een of de ander van ons worden verdeeld, zodat degene die zijn burgerlijke rechten niet heeft verloren, de helft
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van het vruchtgebruik zal hebben, en het goed samen met de resterende helft van het vruchtgebruik aan u zal
toebehoren.
5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
En als u het eigendom aan iemand overdraagt nadat het vruchtgebruik is voorbehouden, meent Julianus dat
desondanks het recht van opstal blijft bestaan; en dat u niet geacht wordt een nieuw vruchtgebruik te verwerven.
(6) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Dezelfde regel geldt wanneer het vruchtgebruik is opgegaan in eigendom in handen van een van de drie
vruchtgebruikers.
1. Maar wanneer een goed aan iemand wordt nagelaten, waarbij het vruchtgebruik is voorbehouden, en een deel
van het vruchtgebruik aan mij wordt nagelaten, moet men zich afvragen of het recht van opstal bestaat tussen mij
en de erfgenaam? De juiste opvatting is echter, dat indien iemand het vruchtgebruik verliest, het aan de eigendom
vervalt.
2. Wanneer het vruchtgebruik van een nalatenschap aan mij absoluut en aan u onder een bepaalde voorwaarde
wordt nagelaten, kan men zeggen, dat het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap intussen aan mij toebehoort,
en dat, indien ik mijn burgerlijke rechten zou verliezen, het gehele vruchtgebruik verloren gaat; maar indien aan de
voorwaarde is voldaan, komt het gehele vruchtgebruik aan u toe, indien ik mijn burgerlijke rechten zou verliezen,
maar indien ik mijn voorwaarde behoud, moet het vruchtgebruik tussen ons worden verdeeld.
7. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Als iemand een vruchtgebruik nalaat aan Attius en zijn erfgenamen, heeft Attius recht op de helft en zijn
erfgenamen op de andere helft. Maar als er staat: "Aan Attius en Seius samen met mijn erfgenamen", dan wordt
het vruchtgebruik in drie delen verdeeld, waarvan de erfgenamen er een hebben, Attius een en Seius een; en het
maakt ook geen verschil of het legaat aan A en B met Maevius is, of "aan A en B en Maevius".
(8) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
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Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan een vrouw, "met haar kinderen"; en zij verliest haar kinderen, dan
zal zij recht hebben op het vruchtgebruik; maar wanneer de moeder sterft, zullen haar kinderen niettemin recht
hebben op het vruchtgebruik door het recht van aanwas. Want zoals Julianus in het Dertigste Boek van de Digest
opmerkt, moet dezelfde regel worden opgevat wanneer een erflater zijn kinderen tot zijn enige erfgenamen
benoemt; ook al benoemt hij hen niet tot legatarissen, maar wil hij alleen maar duidelijker maken dat de moeder
het vruchtgebruik zal genieten en dat haar kinderen het met haar zullen genieten. Maar Pomponius stelt de vraag:
"Wat als de kinderen en de buitenlandse erfgenamen samengevoegd zijn?" Hij zegt, dat men de kinderen moet
verstaan als legatarissen; en anderzijds, als de erflater wilde, dat zijn kinderen samen met hun moeder van de
nalatenschap zouden genieten, dan moet men de moeder verstaan als legataris; dus in dit geval zal de uitwerking
van de wet in alle opzichten gelijk zijn aan de eerder genoemde.
9. Africanus, Vragen, Boek V.
Wanneer het zuivere goed van een nalatenschap aan twee partijen wordt nagelaten en het vruchtgebruik aan één,
hebben zij niet allen recht op een derde deel van het vruchtgebruik, maar nemen twee van hen de helft en de
vruchtgebruiker de andere helft. Anderzijds geldt dezelfde regel wanneer er twee vruchtgebruikers en één legataris
van de nalatenschap zijn.
(10) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Soms wordt een aandeel in het vruchtgebruik verkregen door toeeigening door een partij die geen eigen aandeel
heeft, maar het heeft verloren; want als een vruchtgebruik is nagelaten aan twee personen, en een van hen, na
toediening, verliest zijn vruchtgebruik, en kort daarna verliest zijn medegerechtigde die zich niet bij de toedracht
heeft gevoegd, ook zijn vruchtgebruik; dan zal hij, die zich bij de zaak gevoegd heeft tegen hem, die zich ter
verdediging aangeboden heeft, van de bezitter slechts de helft verkrijgen, die hij verloren heeft; want het aandeel
van zijn mede-legataris komt hem toe door de aangroei, maar niet aan de bezitter van het goed; want het
vruchtgebruik komt aan de persoon toe, ook al is het verloren gegaan.
11. Papinianus, Definities, Boek II.

509

(11) Papinianus, Definities, Boek II. Wanneer een vruchtgebruik van hetzelfde goed wordt nagelaten aan
verschillende personen ten laste van verschillende erfgenamen, worden de vruchtgebruikers niet minder geacht
gescheiden te zijn dan wanneer het vruchtgebruik van hetzelfde goed aan de twee in gelijke delen was nagelaten;
vandaar dat er tussen hen geen recht van opeenhoping bestaat:
(12) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Aangezien elke legataris een vordering kan instellen tegen een van de erfgenamen om het vruchtgebruik terug te
krijgen.

Tit. 3. Wanneer het legaat van een vruchtgebruik gevestigd wordt
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Hoewel een vruchtgebruik uit genot bestaat, dat wil zeggen, uit een inspanning van hem die het recht geniet en
gebruikt, toch vestigt het zich maar één keer, en dat is anders dan wanneer iets elke maand, of elke dag, of elk jaar
wordt nagelaten; want dan vestigt het legaat zich dagelijks, maandelijks of jaarlijks. Daarom kan de vraag rijzen,
of een vruchtgebruik dat aan iemand wordt nagelaten, voor elke dag of voor elk jaar, slechts eenmaal verworven
wordt. Ik denk van niet, maar zo vaak als het genoemd wordt, zodat er meerdere legaten zijn. Marcellus keurt deze
mening goed in het Vierde Boek van de Digest, waar een vruchtgebruik wordt nagelaten aan iemand voor
afwisselende dagen.
1. Indien dus een vruchtgebruik wordt nagelaten, dat niet elke dag kan worden genoten, zal het legaat niet ongeldig
zijn, maar zal het vestigen op de dag, waarop het kan worden genoten.
2. Een vruchtgebruik echter, en evenzo een gebruik, zal niet vestigen voordat de nalatenschap is ingegaan, want
een vruchtgebruik ontstaat pas wanneer iemand er onmiddellijk van kan genieten. Als volgens deze regel het
vruchtgebruik wordt nagelaten aan een slaaf die deel uitmaakt van een nalatenschap, is Julianus van mening dat,
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hoewel andere legaten door de nalatenschap kunnen worden verkregen, in het geval van een vruchtgebruik moet
worden gewacht op de persoon van de eigenaar die het kan gebruiken en genieten.
3. Bovendien, als een vruchtgebruik wordt nagelaten vanaf een bepaalde dag, zal het pas vestigen als die dag
aanbreekt; want het staat vast dat een vruchtgebruik kan worden nagelaten vanaf een bepaalde tijd of tot een
bepaalde tijd.
4. Niet alleen wordt een vruchtgebruik niet gevestigd voordat de nalatenschap is ingegaan, maar een op
vruchtgebruik gebaseerd vorderingsrecht doet dat evenmin; en dezelfde regel geldt wanneer een vruchtgebruik
wordt nagelaten na een bepaalde dag; vandaar dat Scaevola zegt dat een partij die een vordering instelt vóór de dag
van het vruchtgebruik, niets zal winnen; hoewel elke rechtsvordering die vóór het juiste tijdstip is ingesteld, nietig
is.

Tit. 4. Op welke wijze het vruchtgebruik of gebruik verloren gaat
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Het staat vast dat een vruchtgebruik niet alleen verloren gaat door verbeurdverklaring van burgerlijke rechten,
maar dat ook het op vruchtgebruik gegronde vorderingsrecht verloren gaat; en het maakt weinig verschil of het
vruchtgebruik door de wet of met hulp van de Praetor tot stand is gekomen. Wanneer dus een vruchtgebruik is
geleverd, of niet strikt bij de wet is ingesteld, maar door een eeuwigdurende pacht of bewoning van de oppervlakte
van het land, gaat het verloren met verbeurte van de burgerlijke rechten.
1. Vruchtgebruik kan dus alleen verloren gaan door verbeurdverklaring van burgerlijke rechten, wanneer het reeds
is ontstaan; maar als iemand zijn burgerlijke rechten verbeurt voordat het landgoed is betreden, of voordat het
vruchtgebruik is gevestigd, wordt geoordeeld dat het niet verloren is gegaan.
2. Wanneer aan u een landgoed in land wordt geschonken vanaf een bepaalde dag, en u wordt verzocht het
vruchtgebruik aan mij te leveren, moet worden overwogen of, als ik mijn burgerrechten heb verloren vóór de dag
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die in de schenking aan u is genoemd, mijn vruchtgebruik niet veilig is; aangezien het verlies van burgerrechten
moet plaatsvinden vóór het vruchtgebruik vestigt, wat kan worden gezegd een liberale uitlegging te zijn.
3. In zoverre is het een feit, dat het verlies van burgerlijke rechten niet alleen een reeds gevestigd vruchtgebruik
vernietigt, maar dat, indien een vruchtgebruik is gelegateerd voor ieder jaar, iedere maand of iedere dag, alleen
datgene verloren gaat, wat op dat ogenblik loopt; en wanneer het bijvoorbeeld is gelegateerd voor afzonderlijke
jaren, alleen het vruchtgebruik voor dat jaar verloren gaat, en indien het is gelegateerd voor afzonderlijke
maanden, die maand, en indien het is gelegateerd voor afzonderlijke dagen, die dag.
2. Papinianus, Vragen, Boek XVII.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan twee partijen afzonderlijk voor afwisselende jaren, bestaat het
eigendom voor jaren zonder het recht van genot; terwijl, indien het wordt nagelaten aan één legataris alleen aan
wie het vruchtgebruik voor elk ander jaar wordt nagelaten, het gehele eigendom aan de erfgenaam toebehoort
gedurende de tijd dat het recht van genot niet aan de legataris toebehoort. Indien echter een der beide partijen
overlijdt, zal het recht op het goed voor de oneven jaren volledig zijn, want er kan geen toerekening aan de andere
partij zijn) daar ieder zijn eigen tijd had voor het genot van het gehele vruchtgebruik zonder dat de ander met hem
verbonden was.
(1) Wanneer niet het overlijden, maar een verlies van burgerlijke rechten plaats heeft, dan zal, wegens het bestaan
van verschillende legaten, het vruchtgebruik alleen voor dat jaar verloren gaan, mits de partij het recht van
vruchtgebruik alleen voor die tijd had; en dit beginsel moet worden gehandhaafd in het geval van een legataris die
het vruchtgebruik voor een bepaald aantal afzonderlijke jaren heeft ontvangen, zodat de vermelding van de
termijnen de uitwerking heeft van een vernieuwing van het recht.
(2) Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan bepaalde personen voor afwisselende jaren, en zij
overeenkomen het te genieten gedurende hetzelfde jaar, storen zij elkaar, aangezien het niet de bedoeling schijnt te
zijn geweest dat zij het samen zouden genieten; want het maakt veel verschil of een vruchtgebruik wordt nagelaten
aan twee personen samen voor afwisselende jaren, (want dan kan het niet langer lopen dan het eerste jaar, net zo
min als wanneer het op dezelfde manier aan een van hen was nagelaten) of dat het wordt nagelaten aan
afzonderlijke personen voor afwisselende jaren; Want indien zij het samen willen genieten, zullen zij hetzij
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elkander hinderen, omdat dit in strijd is met de bedoeling van de erflater, hetzij, indien dit niet het geval is, zal het
vruchtgebruik voor elk ander jaar door niemand genoten worden.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Zoals een vruchtgebruik kan worden nagelaten voor afzonderlijke jaren, zo kan het ook opnieuw worden nagelaten
als het verloren gaat door verbeurdverklaring van burgerlijke rechten, zoals wanneer de toevoeging wordt
gemaakt: "Telkens wanneer zo-en-zo zijn burgerrechten verliest, legateer ik hem"; of, als volgt: "Wanneer het
verloren zal gaan"; en dan, indien het verloren gaat door het verlies van burgerlijke rechten, zal het geacht worden
vernieuwd te zijn. Daarom heeft men gediscussieerd over de vraag, of een vruchtgebruik, dat aan iemand wordt
nagelaten voor de duur van zijn leven, moet worden geacht te zijn vernieuwd, zo dikwijls het verloren is gegaan.
Marcianus is deze mening toegedaan, en ik denk dat het moet worden geacht te zijn vernieuwd; dus als een
vruchtgebruik voor een bepaalde tijd wordt nagelaten, bijvoorbeeld voor tien jaar, geldt hetzelfde principe.
(1) Met betrekking tot de vernieuwing die plaatsvindt nadat een vruchtgebruik verloren is gegaan door het verlies
van burgerlijke rechten, rijst de vraag of het recht van opbouw onaangetast blijft; bijvoorbeeld wanneer een
vruchtgebruik was nagelaten aan Titius en Maevius, en Titius, nadat hij zijn burgerlijke rechten had verloren, de
erflater hem het vruchtgebruik een tweede maal naliet; en er werd gevraagd of, wanneer Titius het vruchtgebruik
opnieuw zou krijgen door vernieuwing, het recht van opbouw onaangetast zou blijven tussen de partijen?
Papinianus verklaart in het Zeventiende Boek der Vragen dat het onaangetast blijft, alsof een ander persoon in de
plaats van Titius het vruchtgebruik zou hebben genoten; want deze partijen worden geacht feitelijk, zo niet in
woorden, met elkaar verbonden te zijn.
(2) Papinianus vraagt ook, als de erflater, nadat hij het vruchtgebruik aan Titius en Maevius had nagelaten, in het
tweede legaat van hetzelfde, niet het gehele vruchtgebruik, maar slechts een deel ervan aan Titius naliet, zouden zij
dan geacht worden samengevoegd te zijn? Hij antwoordt, dat als Titius zijn deel zou verliezen, het geheel aan zijn
deelgenoot zou toekomen; maar als Maevius het zijne zou verliezen, zou het geheel niet toekomen, maar de helft
zou hem toebehoren, en de helft zou tot het eigendom terugkeren. Deze opvatting is redelijk, want men kan niet
menen, dat de grond, waarom iemand het vruchtgebruik verliest en het terugneemt, hem recht geeft op enige
aanwas uit het vruchtgebruik; want naar onze opvatting kan hij, die het vruchtgebruik verliest, niets winnen door
aanwas uit hetgeen hij verliest.
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(3. Het lijdt geen twijfel, dat het vruchtgebruik ook door de dood verloren kan gaan; want het recht van
vruchtgebruik vervalt door de dood, evenals ieder ander recht, dat aan de persoon verbonden is.
4. Marcianus, Instituten, Boek III.
Wanneer de legataris van een vruchtgebruik verzocht wordt het aan een ander af te staan, moet de Praetor bepalen
dat, als het verloren gaat, dit eerder de persoon van de curator dan die van de legataris moet treffen.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Een vruchtgebruik dat is gelegateerd, kan worden vernieuwd zonder verwijzing naar de wijze waarop het verloren
is gegaan, mits het niet door de dood verloren is gegaan, tenzij de erflater het onder zodanige omstandigheden aan
de erfgenamen van de vruchtgebruiker heeft gelegateerd.
(1. Wanneer iemand alleen het vruchtgebruik vervreemdt van een slaaf door wie hij het vruchtgebruik heeft
verkregen, staat vast, dat hij het vruchtgebruik behoudt, dat door hem is verkregen.
(2) Het staat vast, dat een vruchtgebruik eindigt door verandering van het goed waartoe het behoort; bijvoorbeeld,
indien aan mij een legaat is gedaan van het vruchtgebruik van een huis, en het huis is afgebroken, of verbrand, dan
is het vruchtgebruik ontegenzeggelijk tenietgegaan. Geldt dit ook voor de grond? Het is absoluut zeker dat
wanneer het huis is afgebrand, er geen vruchtgebruik overblijft, noch op de grond, noch op de materialen; en
Julianus is deze mening toegedaan.
(3) Wanneer het vruchtgebruik van de grond is nagelaten en er een huis op is gebouwd, staat het vast dat het
eigendom is veranderd en dat het vruchtgebruik is tenietgegaan. Het is duidelijk, dat indien de eigenaar het huis
alleen heeft gebouwd, hij aansprakelijk is voor een rechtsvordering op grond van het testament, of voor een
rechtsvordering op grond van bedrog.
6. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
En de vruchtgebruiker zal ook recht hebben op het interdict Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, Boek XXXV.
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Tenzij het gebouw is verwijderd, verleent de eigenaar mij een vruchtgebruik in de grond; dat wil zeggen waar de
tijd is verstreken waarmee het vruchtgebruik verloren is gegaan.
8. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer het vruchtgebruik van een landgoed is nagelaten, als het huis zou worden vernietigd, zal het
vruchtgebruik niet teniet gaan, omdat het huis een aanwas is van het land; net zo min als wanneer bomen zouden
omvallen.
9. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Maar ik kon nog steeds gebruik maken en genieten van de grond waarop het huis had gestaan.
10. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Maar wat zou het geval zijn, als de grond een aanwinst van het huis was? Laten wij zien of in dat geval niet ook
het vruchtgebruik van de grond teniet zou gaan, en wij moeten dezelfde mening zijn toegedaan, namelijk, dat het
niet teniet zou gaan.
(1. Het vruchtgebruik gaat niet alleen teniet, wanneer het gebouw met de grond gelijk is gemaakt, maar ook,
wanneer de erflater, na het huis te hebben afgebroken, er een nieuw voor in de plaats opricht; want het is duidelijk,
dat, indien hij bepaalde gedeelten van het huis herstelt, wij een andere regel moeten vaststellen, zelfs indien het
gehele huis vernieuwd zou worden.
(2. Wanneer het vruchtgebruik van een akker of een omheining wordt gelegateerd en die akker overstroomd wordt
tot een vijver of een moeras, gaat het vruchtgebruik zonder twijfel teniet.
(3) Bovendien, wanneer het vruchtgebruik van een vijver wordt gelegateerd, en deze droogvalt, zodat zij een akker
wordt; aangezien het eigendom veranderd is, vervalt het vruchtgebruik.
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(4) Maar wanneer het vruchtgebruik van een akkerland wordt gelegateerd en er wijngaarden op worden geplant, of
omgekeerd, gaat het vruchtgebruik mijns inziens niet teniet. Het staat echter vast, dat het vruchtgebruik van een
bos tenietgaat, wanneer het wordt gelegateerd en de bomen worden omgehakt en er zaad op wordt gezaaid.
(5) Wanneer het vruchtgebruik van een massa metaal wordt nagelaten, en er worden vaten van gemaakt, of
omgekeerd, dan zegt Cassius, geciteerd door Urseius, dat het vruchtgebruik is geëindigd, en ik denk dat deze
mening de juiste is.
(6) Wanneer dus een sieraad wordt vernield, of de vorm ervan wordt veranderd, vervalt het vruchtgebruik ervan.
(7) Sabinus zegt ook met betrekking tot het vruchtgebruik van een schip, dat wanneer bepaalde delen daarvan
worden gerepareerd, het vruchtgebruik niet verloren gaat; maar wanneer het uit elkaar wordt gehaald, zelfs al
wordt het uit hetzelfde hout herbouwd en wordt er niets extra's bijgeleverd, dan gaat het vruchtgebruik teniet; en
deze mening lijkt mij de betere, want wanneer een huis wordt herbouwd, gaat het vruchtgebruik teniet.
(8) Wanneer het vruchtgebruik van een span van vier paarden wordt gelegateerd en een van hen sterft, rijst de
vraag of het vruchtgebruik dan tenietgaat. Ik denk dat het veel uitmaakt of het vruchtgebruik op de paarden of op
de ploeg is gelegateerd; want als het dat van de paarden was, blijft het op de anderen rusten, maar als het dat van
de ploeg was, blijft het niet rusten, want het is opgehouden een ploeg te zijn:
11. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Tenzij, voordat de erfenis wordt gevestigd, een ander paard in de plaats van het gestorven paard wordt gezet.
12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer het vruchtgebruik van een bad wordt nagelaten en de erflater verandert het in een woning of een winkel
of maakt er een woning van, dan moet worden geoordeeld dat het vruchtgebruik tenietgaat.
(1) Indien dus iemand een vruchtgebruik nalaat aan een toneelspeler en hem daarna overbrengt naar een andere
soort van dienst, moet worden gezegd, dat het vruchtgebruik is tenietgegaan.

516

13. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Als een vruchtgebruiker een gewas heeft geoogst en dan overlijdt, zegt Labeo dat het gewas dat op de grond ligt
aan zijn erfgenaam toebehoort, maar dat het graan dat nog aan de grond vastzit aan de eigenaar van het land
toebehoort; want het gewas wordt geacht verzameld te zijn wanneer de graankoppen of de grashalmen worden
afgesneden, of de druiven worden geplukt, of de olijven van de bomen worden geschud, hoewel het graan
misschien nog niet gemalen is, of de olie gemaakt, of de wijnoogst voltooid. Maar hoewel het waar is wat Labeo
zegt over het van de bomen schudden van de olijven, is de regel niet dezelfde voor de olijven die uit zichzelf
gevallen zijn. Julianus zegt dat de oogst eigendom wordt van de vruchtgebruiker wanneer hij ze heeft verzameld,
maar dat ze aan een bezitter te goeder trouw toebehoort zodra ze eenmaal van de grond zijn gescheiden.
14. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Met uitzondering van het verlies van burgerrechten en de dood, laten andere oorzaken van het tenietgaan van het
vruchtgebruik een gedeeltelijk verlies van hetzelfde toe.
15. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Soms kan de eigenaar een slaaf de vrijheid schenken, bijvoorbeeld wanneer het vruchtgebruik is nagelaten totdat
de slaaf zal worden gemanumitteerd; want het vruchtgebruik vervalt zodra de eigenaar met de manumissie begint.
16. Dezelfde, Disputaties, Boek V.
Wanneer aan mij een vruchtgebruik is nagelaten onder een bepaalde voorwaarde, en het ondertussen in het bezit is
van de erfgenaam, kan deze het vruchtgebruik aan iemand anders nalaten; met het gevolg dat, als aan de
voorwaarde waarvan mijn nalatenschap afhangt, is voldaan, het vruchtgebruik dat de erfgenaam nalaat, tenietgaat.
Maar als ik het vruchtgebruik zou verliezen, zal het niet terugvallen op de legataris aan wie het door de erfgenaam
absoluut was nagelaten, omdat het recht van de gezamenlijke legatarissen niet krachtens verschillende testamenten
kan worden verkregen.
17. Julianus, Digest, Boek XXXV.
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Wanneer het vruchtgebruik van land aan u absoluut is nagelaten, en het enkele eigendom van datzelfde land aan
Titius voorwaardelijk is nagelaten, verkrijgt u, zolang aan de voorwaarde niet is voldaan, het enkele
eigendomsrecht, en nadat aan de voorwaarde is voldaan, heeft Titius het recht op het land zonder enige beperking;
en het maakt geen verschil dat het eigendom is nagelaten nadat het vruchtgebruik was voorbehouden, want toen u
het verkreeg, verloor u al het recht op de erfenis van het vruchtgebruik.
18. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan een slaaf die tot een nalatenschap behoort voordat de
nalatenschap wordt betreden, is de betere mening dat wanneer de nalatenschap wordt betreden, het vruchtgebruik
aan u toekomt, en niet wordt beëindigd wegens verandering van eigendom, omdat het niet toekwam voordat u
erfgenaam werd.
19. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Noch een vruchtgebruik, noch een recht van overpad, noch een recht om te rijden, gaat verloren door verandering
van eigendom.
20. Paulus, Over Plautius, Boek XV.
Zal iemand die een vruchtgebruik heeft, dit behouden als hij er alleen maar gebruik van maakt omdat hij denkt dat
hij het alleenrecht heeft op het gebruik ervan? Ik ben van mening dat als hij weet dat hij recht heeft op het
vruchtgebruik, en hij alleen het gebruik uitoefent, hij toch geacht moet worden het vruchtgebruik te genieten; maar
als hij dit niet weet, verliest hij het vruchtgebruik, omdat zijn gebruik niet berust op wat hij heeft, maar op wat hij
denkt te hebben.
21. Modestinus, Verschillen, Boek III.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan een stad, en het terrein ervan daarna wordt veranderd in een
omgeploegde akker, houdt zij op een stad te zijn, zoals het lot was van Carthago; daarom houdt zij op het
vruchtgebruik te hebben, net als in het geval van de dood.
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22. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek VI.
Wanneer het gebruik van een huis is nagelaten aan een vrouw, en zij gaat over zee en is afwezig gedurende de tijd
die door de wet is vastgesteld voor het verlies van het gebruik, maar haar man gebruikt het huis, dan blijft het
gebruik niettemin behouden; net alsof zij haar slaven in haar huis had achtergelaten, en zelf in het buitenland had
gereisd. Dit moet nog krachtiger worden gezegd, indien een man zijn vrouw thuis achterlaat, waar het gebruik van
het huis aan de man zelf was nagelaten.
23. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.
Wanneer een akker, waarvan wij het vruchtgebruik hebben, door een rivier of door de zee overstroomd wordt, gaat
het vruchtgebruik teniet, omdat in dit geval zelfs het eigendom zelf verloren gaat; ook kunnen wij het
vruchtgebruik niet behouden, zelfs niet door te vissen. Maar het eigendomsrecht wordt hersteld, indien het water
zich met dezelfde snelheid terugtrekt, als waarmee het gekomen is.
24. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek III.
Als ik het vruchtgebruik van een tuin heb, en een rivier overspoelt hem en trekt zich dan terug, dan is het de
mening van Labeo dat het vruchtgebruik ook hersteld wordt, omdat de grond altijd in dezelfde juridische staat is
gebleven. Ik denk dat dit alleen waar is wanneer de rivier de tuin bedekte door een inundatie; want als haar
bedding werd veranderd en zij in die richting stroomde, denk ik dat het vruchtgebruik verloren is, omdat de grond
van de vroegere bedding publiek eigendom wordt, en niet in haar vroegere staat kan worden hersteld.
(1) Labeo zegt dat dezelfde rechtsregel in acht moet worden genomen met betrekking tot een recht van overpad en
een weg; maar ik ben dezelfde mening toegedaan met betrekking tot deze zaken als met betrekking tot het
vruchtgebruik.
(2) Labeo zegt dat zelfs indien de oppervlakte van de grond van mijn akker wordt verwijderd en vervangen door
andere grond, de grond om die reden niet ophoudt van mij te zijn, evenmin als wanneer de akker bedekt zou zijn
met mest.
25. Pomponius, Diverse passages, Boek XI.
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Het staat vast dat een vruchtgebruik verloren kan gaan door gebrek aan gebruik, of het nu dat van een aandeel is of
onverdeeld is.
26. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Wanneer een akker door vijanden wordt bezet, of een slaaf door hen wordt meegenomen en daarna bevrijd, wordt
het vruchtgebruik in beide gevallen hersteld door het recht van postliminium:
27. Dezelfde, Handboeken, Boek I.
Wanneer een slaaf, waarop een ander het vruchtgebruik heeft, door de eigenlijke eigenaar aan de vruchtgebruiker
wordt afgestaan, wordt de dienstbaarheid opgeheven en het vruchtgebruik beëindigd door de verkrijging van het
eigendom.
28. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIII.
Als een vruchtgebruik wordt nagelaten voor afwisselende jaren, kan het niet verloren gaan door er geen gebruik
van te maken; omdat er meerdere legaten zijn.
29. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Pomponius stelt de volgende vraag: Als de eigenaar van een stuk land het van mij huurt als vruchtgebruiker, en het
aan Seius verkoopt zonder voorbehoud van vruchtgebruik, behoud ik dan het vruchtgebruik door toedoen van de
koper? Hij antwoordt: "Hoewel de eigenaar mij huur kan betalen, vervalt toch het vruchtgebruik, omdat de koper
het niet in mijn naam, maar in de zijne geniet. Het is duidelijk, dat de vruchtgebruiker tegenover mij aansprakelijk
is voor de huur, ten belope van het belang, dat ik erbij had, dat hij dit niet deed; maar als iemand het vruchtgebruik
van mij huurt en aan een ander verhuurt, blijft het vruchtgebruik behouden; maar als de vruchtgebruiker het in
eigen naam verhuurt, moet het als verloren worden beschouwd, want de huurder geniet het niet in mijn naam.
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(1) Maar als de eigenaar het vruchtgebruik verkoopt nadat hij het van mij heeft gekocht, kan men zich afvragen, of
ik dan het vruchtgebruik verlies? Ik denk dat ik het zou verliezen, omdat de koper ook in dit geval het
vruchtgebruik niet geniet alsof hij het van mij gekocht heeft.
(2) Pomponius doet ook deze vraag: Als men mij vraagt aan u een vruchtgebruik te geven dat mij is nagelaten,
moet ik het dan door u genieten, zodat het vruchtgebruik niet verloren gaat? Hij antwoordt dat hij over deze vraag
twijfelt; maar de betere mening is, zoals Marcellus in een noot zegt, dat deze zaak de begunstigde van de trust
geenszins schaadt, omdat hij recht heeft op een praetoriaanse actie in zijn eigen naam.
30. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Het vlees en de huiden van dood vee maken geen deel uit van het product van hetzelfde, omdat het vruchtgebruik
vervalt zodra zij dood zijn.
31. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Wanneer het vruchtgebruik van een kudde wordt nagelaten, en het aantal van die kudde zodanig wordt verminderd
dat het niet meer als een kudde kan worden beschouwd, eindigt het vruchtgebruik.

Tit. 5. Betreffende het vruchtgebruik van dingen die door gebruik zijn verbruikt of
verminderd
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
De Senaat heeft verordend dat "het vruchtgebruik van alle goederen waarvan vaststaat dat ze tot het vermogen van
een individu kunnen behoren, kan worden nagelaten"; en als gevolg van dit verordeningsbesluit van de Senaat is
men van mening dat het vruchtgebruik van die dingen die door gebruik zijn vernietigd of verminderd, kan worden
nagelaten.
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2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
In het geval van geld is het echter noodzakelijk dat zekerheid wordt gegeven aan degenen aan wier last het
vruchtgebruik van dit geld wordt nagelaten.
(1) Door dit decreet van de Senaat werd niet bewerkstelligd dat een vruchtgebruik van geld daadwerkelijk zou
bestaan, want het natuurlijke verstand kan niet worden gewijzigd door het gezag van de Senaat; maar waar het
middel van de zekerheid wordt ingevoerd, werd een quasi-vruchtgebruik geschapen.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Hierna kan het vruchtgebruik van wat dan ook worden nagelaten. Maar is dit van toepassing op een verplichting?
Nerva zegt van niet; maar de betere mening is die van Cassius en Proculus, namelijk dat het nagelaten kan worden.
Nerva zegt bovendien dat het vruchtgebruik aan de schuldenaar zelf kan worden nagelaten, en dat hij in dat geval
vrijgesteld moet worden van het betalen van rente.
4. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Daarom kan ook van hem zekerheid worden geëist.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Dit decreet van de Senaat heeft niet alleen betrekking op een partij die het vruchtgebruik nalaat van geld of andere
dingen die hij heeft, maar ook wanneer deze aan anderen toebehoren.
(1) Wanneer het vruchtgebruik van geld wordt nagelaten, of van iets anders dat bestaat in het verbruik ervan, en er
geen zekerheid wordt gesteld, moet men zich bij de beëindiging van het vruchtgebruik afvragen, of het geld, of de
andere voorwerpen die door verbruik worden gebruikt, door een persoonlijke vordering kunnen worden
teruggevorderd. Maar zolang het vruchtgebruik bestaat, kan, als iemand een vordering wil instellen om de
uitvoering van een borgtocht af te dwingen, gesteld worden dat een vordering kan worden ingesteld voor een
onzekere som wegens de achterwege gebleven borgtocht; maar nadat het vruchtgebruik is geëindigd, meent
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Sabinus dat een vordering kan worden ingesteld voor de terugvordering van het gehele bedrag. Deze mening
neemt Celsus over in het Achttiende Boek van de Digest, en zij lijkt mij niet gespeend van vindingrijkheid.
(2) Wat wij hebben gezegd over het vruchtgebruik van geld of van andere voorwerpen die door consumptie
worden gebruikt, geldt ook voor het gebruik ervan; want zowel Julianus als Pomponius stellen in het Achtste Boek
der Spreuken dat het gebruik en het vruchtgebruik van geld identiek zijn.
6. Julianus, Digest, Boek XXXV.
Als tienduizend aurei aan u worden nagelaten en het vruchtgebruik van diezelfde tienduizend aan mij, dan behoren
de hele tienduizend aan u toe; maar vijfduizend moeten aan mij worden betaald op voorwaarde dat ik u de
zekerheid geef dat, "op het moment van mijn dood of verlies van burgerlijke rechten, ze aan u zullen worden
geleverd"; Want als een stuk land aan u wordt nagelaten en het vruchtgebruik van datzelfde land aan mij, dan zou
u inderdaad de eigendom van het gehele stuk land hebben, maar u zou een deel ervan samen met het vruchtgebruik
hebben en een deel ervan zonder, en ik zou een zekerheid moeten geven die door een goed burger aan u en niet aan
de erfgenaam zou worden goedgekeurd.
(1) Maar wanneer het vruchtgebruik van dezelfde tienduizend aurei aan twee personen wordt nagelaten, zullen zij
elk vijfduizend ontvangen, en moeten zij aan elkaar en ook aan de erfgenaam zekerheid stellen.
7. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer het vruchtgebruik van olie, wijn of graan wordt nagelaten, moet het goed aan de legataris worden
overhandigd, en hij moet worden verplicht een belofte af te leggen dat, "Telkens wanneer hij sterft of zijn
burgerlijke rechten verbeurt, artikelen van dezelfde kwaliteit zullen worden overhandigd"; of het eerstgenoemde
artikel moet worden getaxeerd en er moet zekerheid worden gesteld voor een bepaalde som geld, wat handiger is.
Wij begrijpen dat dezelfde regel ook van toepassing is op andere dingen, waarvan de waarde besloten ligt in hun
gebruik.
8. Papinianus, Vragen, Boek XVII.
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Nadat een erflater drie erfgenamen had aangewezen, legateerde hij aan Titius het vruchtgebruik van
vijftienduizend aurei, en beval twee van de erfgenamen om zekerheid te stellen voor de legataris. Men besliste dat
er een geldige erfenis was van de borg, en dat het decreet van de Senaat zich niet verzette tegen deze interpretatie,
omdat de uitvoering van de borg niet verhinderd was; en dat één van de erfenissen een bepaald bedrag betrof, en
de andere een onzeker bedrag, en dat daarom een rechtszaak kon worden aangespannen voor een deel van het geld
als vruchtgebruik tegen de erfgenaam die de borg van zijn mede-erfgenaam had ontvangen; en dat hij aansprakelijk
was voor een rechtszaak voor een onzeker bedrag indien hij zelf geen borg stelde. De erfgenaam die zekerheid had
gesteld en die, door de vertraging van zijn mede-erfgenaam, geen zekerheid had ontvangen, zou echter krachtens
het decreet van de Senaat in de tussentijd niet aansprakelijk zijn voor het vruchtgebruik, noch zou hij aansprakelijk
zijn voor de vordering tot betaling van een onzekere schadevergoeding omdat hij zijn mede-erfgenaam zekerheid
had gesteld. Wij zijn ook van mening dat de legataris tot belofte kan worden gedwongen; maar wanneer het
vruchtgebruik is geëindigd en de mede-erfgenamen worden aangesproken op grond van hun borgstelling, zullen zij
geen vordering op lastgeving kunnen instellen, omdat er nooit een lastgeving is aangegaan, maar zij slechts de wil
van de erflater hebben gehoorzaamd, en, kortom, door de borgstelling zijn bevrijd. Het is niet nodig een lange
discussie aan te gaan met betrekking tot de volgende vraag, namelijk dat het tweede legaat, dat van de zekerheid,
niet lijkt te zijn nagelaten aan de erfgenamen, maar aan degene aan wie het vruchtgebruik van het geld was
nagelaten, en voor wie de erflater wilde zorgen, en wiens belang hij meende dat het was dat hij niet op eigen risico
naar zekerheden moest zoeken.
9. Paulus, Over Neratius, Boek I.
In een bepaling die betrekking heeft op het herstel van het vruchtgebruik van geld, worden ook twee
gebeurtenissen genoemd, namelijk de dood, en het verlies van burgerrechten.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Aangezien het gebruik van geld op geen andere manier verloren kan gaan dan door de genoemde gebeurtenissen.
(1) Wanneer alleen het gebruik van geld wordt nagelaten, moet een bepaling worden gemaakt, omdat in dit
specifieke geval de term "gebruik" ook de winsten moet omvatten. Sommige autoriteiten zijn van oordeel, dat een
beding niet mag worden gemaakt, voordat het geld is betaald; maar ik ben van oordeel, dat het beding geldig is, of
het nu voor of na de betaling van het geld wordt gemaakt.
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11. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer het vruchtgebruik van wol, parfums of specerijen wordt nagelaten, is men van mening dat er geen
wettelijk vruchtgebruik op deze stoffen is gevestigd, maar dat men zijn toevlucht moet nemen tot het decreet van
de Senaat dat voorziet in zekerheid met betrekking tot deze stoffen.
12. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Waar geld aan Titius was nagelaten op zodanige wijze dat het na de dood van de legataris naar Maevius zou gaan,
verklaarden de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript dat, hoewel was toegevoegd dat Titius het gebruik
van het geld zou hebben, toch het eigendom van hetzelfde aan hem was nagelaten, en dat melding was gemaakt
van het gebruik omdat het geld na zijn dood zou worden uitbetaald.

Tit. 6. Betreffende de vordering tot herstel van vruchtgebruik, en datgene waardoor het
wordt ontkend
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer een erfdienstbaarheid verbonden is aan land waarop een vruchtgebruik rust, keurt Marcellus, in het
achtste boek dat door Julianus wordt geciteerd, de mening van Labeo en Nerva goed, namelijk dat de
vruchtgebruiker geen rechtsvordering kan instellen voor het terugkrijgen van de erfdienstbaarheid, maar wel voor
het terugkrijgen van het vruchtgebruik; en, volgens dit, als de buurman hem niet toestaat over het land te lopen of
te rijden, is de laatste aansprakelijk omdat hij hem niet toestond van het vruchtgebruik te genieten.
(1) Het vruchtgebruik vereist, dat er bijvoegsels worden nagelaten, zonder welke een partij het niet kan genieten;
en daarom, wanneer er een wordt nagelaten, is het ook noodzakelijk, dat er toegang bij wordt verleend; In die mate
is dit waar, dat wanneer iemand het vruchtgebruik van een bepaalde plaats nalaat in zodanige bewoordingen, dat
de erfgenaam niet verplicht zal zijn een weg toe te laten, deze toevoeging nietig wordt geacht; en ook wanneer een
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vruchtgebruik wordt gelegateerd en een recht van overpad wordt onthouden, is de reservering nietig, omdat een
recht van overpad altijd met het vruchtgebruik gepaard gaat.
(2) Wanneer echter een vruchtgebruik is gelegateerd en er geen recht van toegang is tot de grond die daaraan is
onderworpen en die deel uitmaakt van de nalatenschap, kan de vruchtgebruiker krachtens het testament een
rechtsvordering instellen om het vruchtgebruik en de toegang tot die grond te verkrijgen.
(3) Pomponius, in het Vijfde Boek, twijfelt of, wanneer een vruchtgebruik is nagelaten, de vruchtgebruiker alleen
recht van toegang heeft, of ook recht heeft op een pad of een weg? Hij is terecht van mening dat hem middelen
moeten worden toegekend om van zijn vruchtgebruik te kunnen genieten.
(4) Moet de erfgenaam hem ook andere voordelen en dienstbaarheden verschaffen, zoals bijvoorbeeld die van licht
en water, of niet? Ik ben van mening, dat hij alleen verplicht kan worden hem die te verschaffen, zonder welke hij
het goed in het geheel niet kan gebruiken; maar als hij het kan gebruiken, zelfs met enig ongemak, behoeven de
genoemde voordelen niet te worden verschaft.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een testamentair vruchtgebruik van een stuk grond wordt gevorderd tegen een erfgenaam, die bomen
heeft omgehakt, het huis heeft afgebroken, of op enigerlei wijze de waarde van het vruchtgebruik heeft
verminderd, hetzij door het opleggen van erfdienstbaarheden op het land, hetzij door het loslaten van
erfdienstbaarheden van naburige eigendommen, dan is het de plicht van de rechter om na te gaan in welke toestand
het land zich bevond voordat de zaak aanhangig werd gemaakt, opdat de vruchtgebruiker door hem kan worden
beschermd in het genot van datgene waar hij recht op heeft.
3. Julianus, Digest, Boek VII.
Wanneer een partij aan wie een vruchtgebruik is geleverd overeenkomstig de bepalingen van een trust, heeft
opgehouden het te gebruiken gedurende een zodanige tijd dat hij het zou hebben verloren als het rechtmatig van
hem was geworden, moet hem geen vordering tot teruggave worden toegekend; want het is absurd dat partijen die
alleen het bezit van een vruchtgebruik hebben verkregen en niet de eigendom van hetzelfde, het betere recht
hebben.
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4. Dezelfde, Digest, Boek XXXV.
Een stuk land werd nagelaten aan Titius, waarbij het vruchtgebruik was voorbehouden, en het vruchtgebruik van
hetzelfde land werd nagelaten aan Sempronius, onder een bepaalde voorwaarde. Ik heb gezegd, dat intussen het
vruchtgebruik met het eigendom was verenigd, hoewel het vaststaat, dat wanneer een stuk land wordt nagelaten
onder voorbehoud van vruchtgebruik, het vruchtgebruik bij de erfgenaam blijft, want wanneer een erflater land
nalaat onder voorbehoud van vruchtgebruik, en het vruchtgebruik daarvan aan een ander onder enige voorwaarde,
dan doet hij dit niet met de bedoeling, dat het vruchtgebruik bij de erfgenaam blijft.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
De eigenaar van het land kan dit niet doen, omdat hij die het eigendom bezit geen afzonderlijk recht heeft om het
te gebruiken en te genieten, omdat zijn eigen eigendom niet onderworpen kan worden aan erfdienstbaarheden ten
behoeve van hemzelf; en het is noodzakelijk voor een partij om een vordering in te stellen in zijn eigen recht en
niet in het recht van een ander. Want ofschoon een verbodsvordering zal openstaan ten gunste van een eigenaar
tegen een vruchtgebruiker, wordt hij nog meer geacht te vorderen in zijn eigen recht en niet in dat van een ander,
wanneer hij ontkent dat de vruchtgebruiker het voorrecht van gebruik tegen zijn wil heeft, of beweert dat hij het
recht heeft hem te verbieden. Maar indien de partij die de vordering instelt, niet de eigenaar van het goed is, ook al
heeft de vruchtgebruiker niet het recht het te gebruiken, dan zal hij toch voorrang hebben, op grond van het
beginsel dat de toestand van de bezitters de voorkeur verdient, ook al hebben zij geen wettelijk recht.
(1) De vraag rijst, of de vruchtgebruiker een zakelijk vorderingsrecht heeft tegen alleen de eigenaar, of ook tegen
een bezitter? Julianus zegt in het zevende boek van de Digest, dat hij dit recht heeft tegen iedere bezitter, wie dan
ook; want wanneer een erfdienstbaarheid verbonden is aan land waarop vruchtgebruik rust, moet de
vruchtgebruiker de eigenaar van het aangrenzende land aanklagen, niet voor de terugvordering van de
erfdienstbaarheid, maar voor de terugvordering van het vruchtgebruik.
(2. Wanneer een vruchtgebruik is gevestigd op een gedeelte van een nalatenschap, kan met betrekking daartoe een
zakelijke vordering worden ingesteld, indien iemand daarop aanspraak maakt of ontkent, dat een ander daarop
aanspraak kan maken.

527

(3) Bij alle rechtsvorderingen die met betrekking tot het vruchtgebruik worden ingesteld, is het volstrekt duidelijk,
dat de gewassen daarbij betrokken zijn.
(4) Als het vruchtgebruik is geëindigd nadat de zaak aanhangig is gemaakt, kunnen er dan later nog gewassen
worden opgeëist? Ik denk van niet, want Pomponius zegt in het Veertigste Boek, dat als de vruchtgebruiker
overlijdt, zijn erfgenaam alleen recht heeft op een vordering voor de gewassen die vóór zijn overlijden
verschuldigd waren.
(5) Alles moet worden teruggegeven aan de vruchtgebruiker die zijn zaak wint, en daarom moet, wanneer het
vruchtgebruik van een slaaf wordt nagelaten, de bezitter alles teruggeven wat hij heeft verkregen door middel van
de goederen van de vruchtgebruiker, of door de arbeid van de slaaf.
(6) Maar als het vruchtgebruik door tijdsverloop verloren gaat, terwijl de ene partij in het bezit is en de andere
partij zich aanbiedt om de zaak te verdedigen, is het voor de laatste niet voldoende om het vruchtgebruik te
vernieuwen, maar moet hij zekerheid stellen tegen het terugkrijgen door uitzetting. Wat als de bezitter een slaaf of
een stuk land in pand heeft gegeven voor een schuld, en de eiser door de pandgever verboden wordt van zijn recht
gebruik te maken? Hij zal dus ook recht op zekerheid hebben.
(7) Evenals wanneer de oogst moet worden afgeleverd aan de vruchtgebruiker die een zakelijke vordering instelt
voor zijn vruchtgebruik, moet deze ook worden afgeleverd aan de gewone eigenaar van het goed, indien hij een
verbodsvordering instelt. Maar dit is hoe dan ook slechts het geval wanneer de partij die een vordering instelt, niet
de bezitter is; want de bezitter heeft recht op bepaalde vorderingen; maar wanneer een van beide partijen in het
bezit is, zal hij niets bij wijze van oogst verkrijgen. Is het daarom de plicht van den rechter, den vruchtgebruiker
het voorrecht toe te staan, de gewassen in zekerheid te genieten, en te voorkomen, dat de bezitter van het goed
gestoord wordt?
6. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Wanneer een partij zich heeft gevoegd met betrekking tot een vruchtgebruik, zal hij worden ontslagen als hij
zonder bedrog afstand doet van het bezit; maar als hij zich vrijwillig heeft verbonden om de zaak te verdedigen en
zich heeft gevoegd alsof hij de bezitter was, zal het vonnis tegen hem worden uitgesproken.
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Tit. 7. Betreffende de diensten van slaven
1. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Diensten bestaan uit handelingen, en naar de aard der dingen bestaan zij niet vóór de dag komt waarop zij moeten
worden verricht; zoals wanneer wij een bepaling maken voor een kind dat geboren moet worden uit Arethusa.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
De diensten van een slaaf die zijn nagelaten, gaan niet verloren door het verlies van burgerrechten.
3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
In het vruchtgebruik van een slaaf zijn zowel zijn diensten als de vergoeding daarvoor begrepen.
4. Dezelfde, Over het Stedelijk Edict met betrekking tot de vrijheid, Boek II.
De productie van een slaaf bestaat uit zijn diensten, en aan de andere kant, de diensten van een slaaf zijn wat hij
produceert. En zoals in andere zaken onder de opbrengst wordt verstaan wat overblijft na aftrek van de
noodzakelijke uitgaven, zo is dit ook het geval met betrekking tot de diensten van slaven.
5. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Wanneer de diensten van een slaaf worden nagelaten, heb ik altijd geleerd, en Julianus is van mening, dat het
gebruik wordt begrepen als gegeven.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
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Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld voor de diensten van een slaaf die een ambachtsman is, moet
betaling geschieden naar evenredigheid van hun waarde; maar in het geval van een gewone arbeider zal dit
afhangen van het soort werk dat hij verricht, hetgeen de mening van Mela was.
(1) Wanneer een slaaf jonger dan vijf jaar is, of zwak, of iemand die niet in staat is om enig werk voor zijn
eigenaar te doen, zal geen schatting van de waarde van zijn diensten worden gemaakt.
(2) Evenmin komt een schatting in aanmerking die gebaseerd is op het genoegen of de genegenheid van de
eigenaar, bijvoorbeeld wanneer deze zeer aan hem gehecht is, of hem gebruikt voor zijn pleziertjes.
(3) Bovendien moet de waarde van zijn diensten worden geschat na aftrek van de noodzakelijke kosten.

Tit. 8. Betreffende gebruik en bewoning
1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Laten we nu eens kijken naar gebruik en bewoning. Een gewoon gebruik kan worden gecreëerd, dat wil zeggen,
zonder volledig genot; en dit wordt gewoonlijk gecreëerd op dezelfde manieren als een vruchtgebruik.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Waar het gebruik is overgelaten, kan een partij gebruiken maar niet genieten. Laat ons nu enkele gevallen
onderzoeken.
(1) Het gebruik van een huis is overgelaten aan de echtgenoot of aan de echtgenote; waar het aan de echtgenoot is
overgelaten, kan hij er niet alleen zelf in wonen, maar kan hij er ook met zijn slaven verblijven. De vraag rees of
hij er met zijn vrijgelatenen mocht wonen. Celsus meent dat hij dat niet alleen kan doen, maar dat hij er ook een
gast kan ontvangen; want hij zegt dit in het Achttiende Boek van de Digest, welke mening Tubero onderschrijft.
Bovendien herinner ik mij dat de vraag of hij een pachter kan nemen door Labeo wordt besproken in het Boek van
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zijn Laatste Werken, die zegt dat hij die daar woont een pachter kan nemen, evenals gasten vermaken, samen met
zijn vrijgelatenen,
3. Paulus, Over Vitellius, Boek III. En zijn klanten.
4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Maar dergelijke personen mogen niet zonder hem in het huis wonen. Proculus echter, zegt in een noot over
huurders, dat iemand niet goed een huurder kan worden genoemd, die bij hem inwoont. In overeenstemming
hiermee, als degene die het gebruik van het eigendom heeft, huur int zolang hij zelf in het huis woont, mag dit niet
ten nadele van hem worden genoemd; want stel dat het gebruik van een groot huis werd overgelaten aan een man
in matige omstandigheden, zodat hij tevreden is met een klein deel van hetzelfde? Ook kan hij wonen met
personen, die hij in dienst heeft in plaats van slaven, ook al zijn zij vrij, of slaven van anderen.
(1) Wanneer het gebruik aan een vrouw wordt nagelaten, geeft Quintus Mucius eerst toe, dat zij met haar man kan
samenwonen, omdat zij anders, als zij het huis wil gebruiken, ongehuwd moet blijven; want anderzijds is er nooit
enige twijfel geweest, dat een vrouw met haar man kan samenwonen. Wanneer het gebruik wordt nagelaten aan
een weduwe, kan deze vrouw, indien zij na de vestiging van het gebruik een tweede huwelijk aangaat, daar dan
met haar man wonen? En het is waar (zoals Pomponius in het Vijfde Boek en Papinianus in het Negentiende Boek
der Vragen beweren) dat haar man bij haar kan wonen als zij daarna trouwt. Pomponius gaat nog verder, en zegt
dat ook haar schoonvader bij haar kan wonen.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Bovendien kan een schoonvader bij zijn schoondochter wonen; in ieder geval, als haar man daar ook woont.
6. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Een vrouw kan niet alleen haar man bij zich laten inwonen, maar ook haar kinderen en haar vrijgelatenen, alsmede
haar ouders. Aristo verklaart dit in een noot over Sabinus. We kunnen zelfs zo ver gaan te zeggen dat vrouwen
dezelfde personen kunnen vermaken als mannen.
7. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
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Een vrouw kan echter niemand als gast ontvangen, tenzij hij respectabel kan samenleven met haar die het gebruik
van het huis heeft.
8. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wie het gebruiksrecht heeft, kan het pand niet verhuren en er zijn verblijfplaats niet opgeven, noch kan hij het
gebruik van het huis verkopen.
(1) Wanneer echter het gebruik van een huis aan een vrouw is nagelaten op voorwaarde dat zij van haar man zou
scheiden, kan zij van deze voorwaarde worden ontheven en kan zij bij haar man gaan wonen. Deze mening is ook
Pomponius toegedaan in het Vijfde Boek.
9. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer het gebruik van al het andere wordt nagelaten, moet worden geoordeeld, dat de vrouw recht heeft op het
gebruik van het goed gemeenschappelijk met haar man.
10. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer het recht op een woning wordt nagelaten, rijst de vraag of dit hetzelfde is als het gebruik? Papinianus
geeft in het Achttiende Boek der Vragen toe dat het legaat van gebruik en bewoning praktisch hetzelfde effect
hebben; want de legataris van een recht op een woning kan het niet weggeven; hij kan dezelfde personen vermaken
als degene die het gebruik heeft; het gaat niet over op de erfgenaam; noch gaat het verloren door gebrek aan
gebruik, noch door het verbeuren van burgerrechten.
(1) Maar waar cresiV wordt nagelaten, moet worden overwogen of dit gebruik is, en Papinianus verklaart in het
Zevende Boek der Meningen, dat het gebruik wordt nagelaten, maar niet de inkomsten.
(2) Wanneer dit echter wordt nagelaten in de volgende bewoordingen: "Aan Zo-en-Zo, het vruchtgebruik van het
huis om er in te wonen", moet men zich afvragen of hij alleen recht heeft op de woning of ook op het
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vruchtgebruik? Priscus en Neratius menen, dat alleen het woonrecht overblijft; hetgeen juist is. Het is duidelijk, dat
indien de erflater had gezegd: "Het gebruik tot woning", wij niet zouden twijfelen aan de geldigheid daarvan.
(3) De vraag werd door de oude autoriteiten opgeworpen of het recht van verblijf voor een jaar levenslang zou
duren? Rutilius zegt dat het recht van verblijf aan de partij toekomt zolang hij leeft, en Celsus in het Achttiende
Boek van de Digest keurt deze mening goed.
(4) Wanneer het gebruik van een stuk land wordt nagelaten, is dit zeer veel minder dan de oogst, zoals niemand
betwijfelt. Maar laten we eens kijken wat er bij dit legaat komt kijken. Labeo zegt dat de legataris op het land kan
wonen en de eigenaar kan beletten het land te betreden; maar hij kan niet beletten dat een pachter of de slaven van
de eigenaar dat doen; dat wil zeggen, zij die daar zijn om de grond te bewerken, maar als de eigenaar zijn
huisslaven erheen zou sturen, kunnen zij belet worden het land te betreden, volgens hetzelfde principe als de
eigenaar zelf belet kan worden. Labeo zegt ook, dat alleen de woekeraar gebruik kan maken van de
voorraadkamers voor wijn en olie, en dat de eigenaar er geen gebruik van kan maken, als hij daartoe niet bereid is.
11. Gaius, Diurnal, of Gouden Zaken, Boek II.
Degene die het recht heeft op het gebruik mag alleen op het land blijven zolang hij de eigenaar ervan niet hindert,
noch degenen die zich met landbouw bezighouden hindert; en hij mag het recht dat hij heeft aan niemand
verkopen, verhuren of gratis overdragen.
12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Hij heeft recht op het volle gebruik, als dat van het boerenhuis en de buitenplaats hem worden nagelaten. Het is
duidelijk, dat men zeker moet aannemen, dat de eigenaar het recht heeft om te komen om de oogst te verzamelen,
en dat men moet toegeven, dat hij er gedurende de oogsttijd kan wonen.
(1) Naast het recht van verblijf dat degene die het gebruik heeft gekregen, toekomt, heeft hij ook het recht om rond
te lopen en te rijden. Sabinus en Cassius verklaren dat hij eveneens recht heeft op brandhout voor dagelijks
gebruik, en ook op de tuin, en op appelen, groenten, bloemen, en water, echter niet om winst te maken, maar alleen
om te gebruiken en niet om verspild te worden. Nerva is dezelfde mening toegedaan, en voegt eraan toe dat hij stro
mag gebruiken, maar geen bladeren, olie, graan of vruchten. Sabinus, Cassius, Labeo en Proculus gaan nog verder,
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en zeggen dat hij van wat op het land wordt verbouwd genoeg mag nemen voor zijn eigen onderhoud en dat van
zijn gezin, in gevallen waarin Nerva hem dat recht ontzegt. Juventius meent, dat hij deze dingen kan gebruiken ten
behoeve van zijn gasten en de personen, die hij ontvangt, en deze meening lijkt mij juist; want men kan den
woekeraar meer toegeeflijkheid schenken, wegens het respect, dat men verschuldigd is aan iemand, aan wie men
een gebruik heeft nagelaten. Ik denk echter dat hij van deze dingen alleen gebruik kan maken zolang hij in huis is.
Wat appelen, groenten, bloemen en brandhout betreft, moet men zich afvragen, of hij daarvan alleen op die plaats
gebruik kan maken, dan wel of zij hem in de stad kunnen worden geleverd; maar het is beter de regel aan te
nemen, dat zij hem in de stad kunnen worden gebracht, want dit is geen zaak van groot belang, als er een
overvloedige voorraad van op het land is.
(2) Wanneer het gebruik van een kudde overblijft, bijvoorbeeld een kudde schapen; Labeo zegt dat zij alleen voor
hun mest kunnen worden gebruikt; want hij kan de wol, de lammeren of de melk niet gebruiken, want die moeten
bij de winst worden ingedeeld. Ik denk dat hij nog verder kan gaan, en een matige hoeveelheid melk kan
gebruiken, daar de testamenten van overledenen niet zo strikt moeten worden uitgelegd.
(3) Wanneer het gebruik van een kudde runderen wordt nagelaten, heeft de legataris recht op het volledige gebruik
daarvan voor het ploegen of voor enig ander doel waarvoor runderen geschikt zijn.
(4) Laten wij ook, wanneer het gebruik van een stoeterij paarden wordt nagelaten, nagaan of de legataris ze niet
aan het tuig kan slaan en als trekkracht gebruiken. Indien degene aan wie het gebruik van deze paarden wordt
nagelaten, een wagenmenner is, denk ik niet dat hij ze kan gebruiken voor circuswedstrijden, omdat dit zou kunnen
worden beschouwd als het verhuren van deze paarden; maar indien de erflater, toen hij ze naliet, zich ervan bewust
was dat dit zijn beroep en levenswijze was, kan hij geacht worden ze voor dit doel te hebben bestemd.
(5) Wanneer het gebruik van een slaaf aan iemand wordt nagelaten, kan hij hem gebruiken voor het onderhoud van
zichzelf, zijn kinderen en zijn vrouw, en hij zal niet geacht worden zijn recht aan een ander te hebben verleend,
indien hij tezamen met hen van die slaaf gebruik maakt; maar indien de tewerkstelling van een slaaf wordt
nagelaten aan de zoon van een familie of aan een andere slaaf, aangezien deze zal worden verkregen door de vader
of de eigenaar, kan hij alleen het gebruik van hem alleen vorderen, en niet dat van degenen die onder zijn toezicht
staan.
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(6) Een legataris kan de diensten van een aan gebruik onderworpen slaaf niet verhuren, noch kan hij ze aan een
ander overdragen; en dit is de mening van Labeo. Want hoe kan een man op een ander diensten overdragen die hij
zelf moet gebruiken? Labeo is echter van mening, dat wanneer iemand een boerderij heeft gehuurd, een slaaf die
hij in gebruik heeft, daar kan werken; want wat maakt het uit op welke manier hij zijn arbeid gebruikt? Daarom,
als de rechthebbende een contract sluit voor het spinnen van wol, kan hij dit laten doen door slavinnen die hij in
gebruik heeft; en ook, als hij een contract sluit voor het weven van kleding, of voor het bouwen van een huis of een
schip, kan hij de arbeid gebruiken van de slaaf die hij in gebruik heeft. Deze mening is niet in strijd met die van
Sabinus, dat, wanneer het gebruik van een slavin wordt toegestaan, zij niet naar een wolfabriek kan worden
gezonden, noch een vergoeding voor haar arbeid kan worden ontvangen; maar de legataris moet, overeenkomstig
de wet, haar de wol voor zichzelf laten bewerken; want zij wordt geacht dit voor hem te doen wanneer hij haar
arbeid niet inhuurt, maar het werk verricht dat hij heeft toegezegd te zullen doen. Ook Octavenus keurt deze
mening goed.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Labeo was van mening dat een mannelijke of een vrouwelijke slaaf gedwongen kan worden om geld te betalen in
plaats van te werken.
14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Als ik iets beding, of iets ontvang door levering door een slaaf van wie ik het gebruik heb, rijst de vraag of ik iets
verkrijg door mijn eigendom of door zijn arbeid? Het zal niet geldig zijn als het gebaseerd is op zijn arbeid, daar ik
geen recht heb zijn diensten te pachten, maar als wat verworven wordt door mijn eigendom verkregen wordt,
stellen wij dat als een slaaf van wie ik het gebruik heb, iets bedingt of iets ontvangt door levering, hij voor mij
verwerft, daar ik gebruik maak van zijn arbeid.
(1) Het maakt geen verschil of het vruchtgebruik of het gewas wordt nagelaten, want het gebruik is inbegrepen in
het gewas, maar het gewas omvat niet het gebruik; en terwijl een gewas niet kan bestaan zonder het gebruik, toch
kan het gebruik bestaan zonder het gewas. Als dus het gewas aan u wordt nagelaten, nadat het gebruik is
voorbehouden, is het legaat nietig, zoals Pomponius in het Vijfde Boek over Sabinus zegt; en hij zegt ook, dat
wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten, maar het gewas wordt ingehouden, het gehele legaat moet worden
geacht te zijn herroepen. Wanneer echter het gewas wordt nagelaten zonder dat het wordt gebruikt, wordt het
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geacht te zijn geschapen, omdat het in het begin had kunnen zijn geschapen. Maar wanneer het vruchtgebruik
wordt gelegateerd en het gebruik wordt onthouden, is er volgens Aristo geen sprake van herroeping. Dit is de
meest liberale opvatting.
(2) Wanneer het gebruik wordt nagelaten en daarna het gewas aan dezelfde persoon; zegt Pomponius dat het met
het gebruik is verbonden. Hij zegt ook, dat als het gebruik aan u wordt nagelaten en het gewas aan mij, wij het
gebruik gemeenschappelijk hebben, maar dat alleen ik recht heb op het gewas.
(3) Het gebruik kan echter aan de een toebehoren, het gewas zonder het gebruik aan een ander, en het zuivere
eigendom aan nog een ander; bijvoorbeeld wanneer een partij die een bepaald stuk land had, het gebruik daarvan
aan Titus nalaat, en daarna zijn erfgenaam het gewas aan u nalaat, of het op een andere manier aan u overdraagt.
15. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer het gebruik van land wordt nagelaten, kan degene die recht heeft op het gebruik daarvan voldoende
voorraad nemen voor slechts een jaar, ook al kan daardoor de oogst van een matig landgoed worden uitgeput; om
dezelfde reden dat hij het recht heeft om het gebruik van een huis en een slaaf te genieten op een zodanige manier
dat niets wat als opbrengst kan worden aangemerkt, voor een ander mag worden achtergelaten.
(1) Evenmin als hij, aan wie het gebruik van land is nagelaten, kan verhinderen, dat de eigenaar er dikwijls komt
om de grond te bewerken, daar hij anders de eigenaar het genot daarvan zou ontnemen; evenmin kan de erfgenaam
op enigerlei wijze handelen, dat hij, aan wie het gebruik is nagelaten, verhindert van het land gebruik te maken,
zoals het zorgvuldige hoofd van de huishouding behoort te doen.
16. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer het gebruik van een stuk land is nagelaten op zodanige wijze, dat het moet worden voorzien van die
dingen, welke nodig zijn voor de bebouwing ervan, komt het gebruik daarvan toe aan de legataris, alsof zij
uitdrukkelijk aan hem waren nagelaten.
(1) De eigenaar van het goed kan het land of het huis laten bewaken door een boswachter of een rentmeester, zelfs
indien de vruchtgebruiker of de gebruiksgerechtigde daartoe niet bereid is; het is immers in zijn belang om de
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grenzen van zijn erfdeel te beschermen. Dit alles is van toepassing, onverschillig op welke wijze het vruchtgebruik
of het gebruik is ontstaan.
(2) Als wij alleen recht hebben op het gebruik van een slaaf, en niet ook op de vrucht van zijn nijverheid, kan hem
door ons iets worden geschonken, of hij kan zelfs zaken doen met ons geld, zodat alles wat hij daardoor verwerft,
door ons tot zijn peculium behoort.
17. Africanus, Vragen, Boek V.
Wanneer het gebruik van een huis wordt nagelaten aan de zoon van een familie, of aan een slaaf, dan denk ik dat
deze erfenis geldig is en dat men dezelfde methode kan gebruiken om het terug te krijgen, die men had kunnen
gebruiken als men ook de winst van het huis had nagelaten. De vader of de eigenaar kan dus evengoed in het huis
wonen wanneer de zoon of de slaaf afwezig is als wanneer hij aanwezig is.
18. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Als het gebruik van een huis wordt nagelaten zonder huur, is het de plicht van zowel de erfgenaam als van degene
die recht heeft op het gebruik van hetzelfde, om het in goede staat te houden, zodat het gesloten is en beschermd
tegen de weersomstandigheden. Maar indien de erfgenaam de huur ontvangt, is hij zelf niet verplicht de reparaties
te verrichten; maar wanneer het goed waarvan het gebruik wordt nagelaten, van dien aard is dat de erfgenaam de
inkomsten daarvan niet kan innen, is de legataris verplicht het te repareren; welk onderscheid redelijk is.
19. Dezelfde, Over Vitellius, Boek III.
Een deel van een gebruik kan niet worden nagelaten; want we kunnen een deel genieten, maar we kunnen er geen
gebruiken.
20. Marcellus, Digest, Boek XIII.
Een slaaf wiens gebruik aan mij is nagelaten, verwerft voor mij als hij mijn agent is, en ik zijn diensten in een
winkel gebruik; want hij verwerft voor mij door de verkoop en aankoop van koopwaar; en hij doet dat ook als hij
eigendom ontvangt door levering in mijn opdracht.
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21. Modestinus, Regels, Boek II.
Het gebruik van water is een persoonlijk recht, en kan daarom niet worden overgedragen aan de erfgenaam van
degene die er recht op heeft.
22. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.
De goddelijke Hadrianus besliste, toen het gebruik van een bos aan bepaalde personen was nagelaten, dat de
opbrengst daarvan ook geacht moest worden aan hen te zijn nagelaten; omdat zij, tenzij het hun was toegestaan de
bomen om te hakken en te verkopen, net als vruchtgebruikers, niets uit de erfenis zouden verkrijgen.
(1. Ook al is het mogelijk dat de legataris aan wie het gebruik van een huis is nagelaten, in zodanige verminderde
omstandigheden verkeert, dat hij niet het gehele gebouw kan gebruiken, toch kan de eigenaar het gedeelte dat leeg
is, niet gebruiken, omdat de rechthebbende op het gebruik het gehele huis op een of ander tijdstip zal mogen
gebruiken; zoals soms de eigenaar bepaalde gedeelten van een gebouw gebruikt en andere niet, al naar gelang de
omstandigheden kunnen eisen.
(2) Is het de taak van de rechter, in geval van een legaat, indien de legataris zijn recht meer uitoefent dan hem
toekomt, te bepalen in hoeverre het gebruik mag worden aangewend? Hij moet erop toezien dat hij het niet anders
gebruikt dan hij zou moeten doen.
23. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Neratius zegt dat de eigenaar van het eigendom dat onderworpen is aan een gebruik, de aard ervan op geen enkele
manier kan veranderen. Paulus is van mening dat hij de toestand van degene die recht heeft op het gebruik niet kan
verslechteren; maar hij mag het wel verslechteren, zelfs wanneer hij het eigendom verbetert.

Tit. 9. Op welke wijze een vruchtgebruiker zekerheid moet geven
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XCVII.
Wanneer het vruchtgebruik van iets wordt nagelaten, leek het de Praetor volkomen billijk dat de legataris
zekerheid zou stellen met betrekking tot twee dingen; ten eerste, dat hij het goed zal gebruiken zoals een goed
burger betaamt, en ten tweede, dat wanneer het vruchtgebruik ophoudt hem toe te behoren, hij zal teruggeven wat
ervan overblijft.
(1) Dit beding moet worden aangegaan, ongeacht of het goed roerend is, dan wel uit grond bestaat.
(2) Men moet bedenken, dat deze handelwijze ook moet worden toegepast in het geval van trusts; want het is
duidelijk, dat als een vruchtgebruik is ontstaan door een donatio mortis causa, deze zekerheid moet worden gesteld
in het geval van legaten. Bovendien, indien het vruchtgebruik op een andere wijze is ontstaan, geldt dezelfde regel.
(3) De partij moet zekerheid stellen dat "het vruchtgebruik zal worden genoten zoals een goed burger het zou
genieten", dat wil zeggen dat de kwaliteit van het vruchtgebruik niet zal worden aangetast, en dat hij verder alles
zal doen wat hij zou doen, indien het goed hem toebehoorde.
(4) De erfgenaam en de legataris doen er goed aan, zodra de legataris zijn recht begint te genieten, door getuigen te
doen vaststellen, hoe de toestand van het goed op dat ogenblik is, opdat daardoor kan blijken of en in welke mate
de legataris de waarde van het goed heeft verminderd.
(5) Men achtte het raadzamer in deze omstandigheden zekerheid te stellen door middel van een beding, zodat,
indien iemand het goed zou gebruiken op een wijze die een goed burger niet zou doen, onmiddellijk een vordering
kan worden ingesteld op grond van het beding en men dus niet behoeft te wachten tot het vruchtgebruik is
geëindigd.
(6) Dit soort beding heeft betrekking op twee gevallen: het ene waarin de partij het goed gebruikt op een wijze die
een goed burger niet zou doen, en het andere waarin het vruchtgebruik moet worden hersteld; het eerste treedt in
werking zodra een oneigenlijk gebruik van het goed is gemaakt, en het kan vele malen voorkomen; het andere
treedt in werking wanneer het vruchtgebruik vervalt.
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(7) Met betrekking tot hetgeen wij echter hebben gezegd, namelijk dat "hij zal herstellen wat ervan overblijft",
bedingt de eigenaar niet voor de zaak zelf, (omdat hij zou worden geacht nutteloos te bedingen voor zijn eigen
eigendom) hij bedingt alleen dat wat overblijft zal worden hersteld. Soms echter wordt de bepaling van een taxatie
van het goed ingevoegd; bijvoorbeeld wanneer een vruchtgebruiker die vruchtgebruik kan voorkomen, nalaat dit te
doen; hij verbindt zich er immers toe alle zorg over het goed uit te oefenen:
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Want de vruchtgebruiker moet verantwoordelijk zijn voor de veilige bewaring ervan.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Alle gevallen waarin het vruchtgebruik verloren kan gaan, vallen onder deze bepaling.
(1) Wij begrijpen dat het vruchtgebruik "ophoudt toe te behoren" aan de vruchtgebruiker, zelfs als het nog
helemaal niet begonnen is hem toe te behoren, hoewel het aan hem kan zijn nagelaten, en de bepaling zal niettemin
van kracht worden op grond van het principe dat eigendom ophoudt toe te behoren aan een partij aan wie de
eigendom nog niet begonnen is toe te behoren.
(2. Wanneer het vruchtgebruik bij legaat wordt vernieuwd "telkens wanneer het verloren gaat", wordt dit beding
van kracht, tenzij de obligatie behoorlijk is opgesteld, maar een uitzondering is vereist.
(3) Wanneer echter iemand u een vruchtgebruik en de eigendom van het goed nalaat, onder voorwaarde dat u
kinderen krijgt, en het vruchtgebruik zou verloren gaan, dan kan op het beding een beroep worden gedaan, maar er
zal een uitzondering zijn.
(4) Wanneer een erfgenaam het goed vervreemdt en het vruchtgebruik daarna verloren gaat, moeten wij nagaan of
hij het beding kan inroepen. Men kan beter stellen dat, volgens de strikte beginselen van het recht, het beding niet
van kracht wordt omdat het goed niet aan de erfgenaam of zijn opvolger kan worden geleverd; en de persoon aan
wie het kan worden geleverd - dat wil zeggen hij op wie de eigendom rust - was geen partij bij het beding. Deze
laatste moet echter, op het ogenblik waarop hij de eigendom verkrijgt, zijn eigen rechten door een andere borgtocht
beschermen; maar indien hij dit niet doet, heeft hij niettemin het recht om een zakelijke vordering in te stellen.
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4. Venuleius, Stipulaties, Boek XII.
Als de vruchtgebruiker het eigendom verkrijgt, houdt het vruchtgebruik op hem toe te behoren door de
samenvoeging ervan; maar als een proces tegen hem wordt aangespannen op grond van het beding, moet worden
geoordeeld dat hij ofwel niet heeft gehandeld in overeenstemming met de strikte beginselen van het recht, als de
leer die het gedrag van een goed burger regelt van toepassing wordt geacht; ofwel dat de partij gebruik moet
maken van een uitzondering op grond van wat er heeft plaatsgevonden.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
De bepaling "Dat geen bedrog is gepleegd", of zal worden gepleegd, is vervat in deze bepaling; en aangezien deze
vermelding van bedrog altijd betrekking heeft op zakelijke aangelegenheden, wordt zij geacht de kwade trouw van
een van de partijen te omvatten, of hij nu een van de opvolgers is of een adoptievader.
(1) Wanneer het gebruik zonder het genot wordt nagelaten, beveelt de Praetor het stellen van zekerheid, met
weglating van het genot van de goederen. Dit is redelijk, omdat de zekerheid alleen wordt gegeven met betrekking
tot het gebruik en niet tot het vruchtgebruik.
(2) Het beding is dus van kracht, indien het genot wordt verkregen zonder het gebruik.
(3) Wanneer het recht van verblijf, of van de diensten van een slaaf of van enig ander dier wordt gelaten, wordt het
beding noodzakelijk, hoewel deze zaken niet van het vruchtgebruik zijn afgekeken.
6. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Dezelfde regel is van toepassing op de opbrengst van land, zoals bijvoorbeeld wanneer een oogst of een wijnoogst
wordt nagelaten; net zoals eigendom verkregen door middel van vruchtgebruik, indien nagelaten, bij de dood van
de legataris teruggaat naar de erfgenaam.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
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Proculus zegt dat wanneer een goed werd geleverd op grond van vruchtgebruik, en er geen zekerheid werd gesteld,
de erfgenaam een vordering tot terugvordering kan instellen, en als een exceptie wordt opgeworpen op grond van
het feit dat het goed werd geleverd op grond van vruchtgebruik, hij recht heeft op een replicatie. Deze mening is
redelijk; maar een persoonlijke vordering kan worden ingesteld om de uitvoering van een obligatie door de
vruchtgebruiker af te dwingen.
(1) Wanneer het vruchtgebruik van een geldsom wordt gelegateerd, moeten de volgende twee gevallen worden
vermeld in de bepaling: "Moet worden betaald bij uw overlijden, of verliest uw burgerlijke rechten"; en daarom
worden alleen deze twee gevallen gegeven, omdat het gebruik van geld niet op een andere manier kan worden
verloren dan onder deze omstandigheden.
8. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Als het vruchtgebruik aan u wordt nagelaten en het eigendom alleen aan mij, moet aan mij zekerheid worden
gegeven; maar als het eigendom alleen aan mij wordt nagelaten onder een voorwaarde, zijn sommige autoriteiten,
waaronder Marcianus, van mening dat zowel aan de erfgenaam als aan mij zekerheid moet worden gegeven; welke
mening juist is. Bovendien, als het goed aan mij wordt nagelaten, en wanneer het ophoudt mij toe te behoren, aan
een ander zal toebehoren; in dit geval moet ook zekerheid worden gegeven aan beiden, zoals wij in het voorgaande
geval hebben vastgesteld. Wanneer het vruchtgebruik aan twee personen gezamenlijk wordt nagelaten, moeten zij
zowel aan de erfgenaam als aan een ander zekerheid stellen; de voorwaarde luidt als volgt: "Het vruchtgebruik af
te staan aan de erfgenaam, indien het niet aan de mede-legataris toebehoort".
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LI.
Wanneer mij een vruchtgebruik wordt nagelaten, en mij gevraagd wordt het aan Titius af te staan, moet men zich
afvragen wie verplicht is zekerheid te stellen, Titius, of ik, de legataris? Of zullen we zeggen dat de erfgenaam een
vordering tegen mij kan instellen, en dat ik de begunstigde van de trust moet aanklagen? Het is beter te stellen, dat
als ik enige verwachting heb, die uit het vruchtgebruik voortvloeit, zodat het aan mij, d.w.z. aan de legataris, kan
terugkeren, als u het verliest, de vraag kan worden opgelost door u zekerheid aan mij te geven, en door mij
zekerheid te geven aan de eigenaar van het eigendom. Indien echter het vruchtgebruik aan mij is nagelaten ten
behoeve van de rechthebbende, en er geen hoop is dat het aan mij zal toekomen, dan moet de rechthebbende
rechtstreeks zekerheid stellen ten gunste van de eigenaar van het goed.
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(1) Men moet bedenken, dat of een partij nu een vruchtgebruik heeft door rechtstreekse werking van de wet, of
zelfs door de bijstand van de Praetor, hij toch gedwongen moet worden om zekerheid te stellen of zich te
verdedigen tegen de vorderingen die kunnen worden ingesteld.
(2) Pomponius zegt, dat het duidelijk is, dat wanneer de eigendom aan iemand wordt nagelaten vanaf een bepaalde
tijd, en het vruchtgebruik absoluut is, men moet oordelen, dat de vruchtgebruiker van zijn borgtocht is ontslagen,
omdat het zeker is, dat het goed in zijn handen of in die van zijn erfgenaam zal komen.
(3) Wanneer het vruchtgebruik van kledingstukken is nagelaten, is Pomponius van mening, dat ofschoon de
erfgenaam kan hebben bedongen, dat de kledingstukken bij het einde van het vruchtgebruik moeten worden
teruggegeven; niettemin is de beloftegever niet aansprakelijk, wanneer hij de kledingstukken teruggeeft, die zonder
kwade opzet zijn versleten.
(4) Wanneer meerdere partijen de enige eigenaars van een goed zijn, kan ieder van hen een beding sluiten met
betrekking tot zijn eigen aandeel in dat goed.
10. Paulus, Over het Edict, Boek XL.
Als ik u het vruchtgebruik nalaat van een slaaf die wij beiden gemeenschappelijk bezitten, moet de zekerheid aan
mijn erfgenaam worden gegeven; want hoewel hij een procedure tot verdeling van het eigendom kan aanspannen,
behoort de kwestie van het vruchtgebruik, dat u toebehoort, toch niet tot de plicht van de rechter die moet
voorzitten.
11. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer het gebruik van een huis wordt nagelaten, moet een zekerheid worden gesteld, die voor een goed burger
bevredigend zou zijn; noch verandert het de zaak, wanneer de vader wenst, dat zijn zonen, die zijn erfgenamen
zijn, in het huis wonen bij zijn weduwe, die de legataris is.
12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
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Wanneer het vruchtgebruik van bepaalde schepen wordt nagelaten, is de zekerheid die het decreet van de Senaat
biedt niet nodig, maar alleen die waarin staat dat "de partij zal gebruiken en genieten zoals een goed burger
betaamt". Wanneer dus de schepen zijn afgeleverd om te worden genoten, twijfelt niemand eraan, dat de eigendom
daarvan niet is overgegaan op degene die ze heeft ontvangen, want daartoe zijn ze niet afgeleverd, maar opdat de
legataris ze zou kunnen gebruiken en genieten. Daar de genoemde schepen dus niet het eigendom van de
vruchtgebruiker worden, kunnen zij door de eigenaar ervan worden teruggevorderd, indien geen zekerheid wordt
gesteld. Moet men zich afvragen of onder dergelijke omstandigheden een persoonlijke vordering kan worden
ingesteld? Het is beslist dat niemand een dergelijke vordering kan instellen om zijn eigen eigendom terug te
krijgen, behalve van een dief.
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Boek VIII
1. Betreffende servitudes.
2. Betreffende servitudes van stedelijke landgoederen.
3. Betreffende de erfdienstbaarheden van rustieke landgoederen.
4. Regels die zowel voor stedelijke als voor rustieke landgoederen gelden.
5. Wanneer een vordering wordt ingesteld om een erfdienstbaarheid terug te vorderen, of het recht van een ander
daarop wordt ontkend.
6. Hoe erfdienstbaarheden verloren gaan.

*************************************
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Tit. 1. Betreffende erfdienstbaarheden

1. Marcianus, Regels, Boek III.

Dienstbaarheden zijn ofwel persoonlijk, zoals gebruik en vruchtgebruik; of reëel, zoals de dienstbaarheden van
rustieke en stedelijke landgoederen.

(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.

Een van de eigenaars van een huis dat gemeenschappelijk bezit is, kan er geen erfdienstbaarheid opleggen.

3. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

Sommige erfdienstbaarheden zijn verbonden aan de grond, andere aan de oppervlakte.

4. Papinianus, Vragen, Boek VII.
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Erfdienstbaarheden kunnen niet door de directe wet worden ingesteld vanaf een bepaalde tijd, of tot een bepaalde
tijd, of onder een voorwaarde, of op een bepaalde eventualiteit; (bijvoorbeeld, "zolang als ik wil",) niettemin, als
zulke bepalingen zijn toegevoegd, en een partij spant een rechtszaak aan voor de terugvordering van de
erfdienstbaarheid, in strijd met de bepalingen van het contract, kan een uitzondering worden gemaakt op grond van
het feit dat de vordering in strijd is met wat was overeengekomen, of wegens bedrog, en dit is volgens Cassius de
mening van Sabinus, waarin hij zich zelf heeft aangesloten.

(1) Het staat vast dat aan erfdienstbaarheden beperkingen kunnen worden toegevoegd; bijvoorbeeld met betrekking
tot wat voor soort handelingen al dan niet zijn toegestaan op een rijweg, bijvoorbeeld dat deze alleen door een
paard mag worden bereden, of dat slechts een bepaald gewicht mag worden vervoerd, of dat er een dergelijke
kudde over mag worden gedreven, of dat houtskool mag worden vervoerd.

(2. Wanneer tussenpozen van een bepaald aantal dagen en uren worden genoemd, heeft dit geen betrekking op de
kwestie van de tijd, maar alleen op de wijze waarop een overeenkomstig de wet ingestelde dienstbaarheid moet
worden genoten.

5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

De erfdienstbaarheden, verleend voor een oprijlaan, een pad, de doorgang van vee, en de geleiding van water,
ontstaan op bijna dezelfde wijze als die, waarop wij hebben verklaard, dat vruchtgebruik ontstaat.
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1. Het genot van erfdienstbaarheden kan worden beperkt met betrekking tot de tijd; bijvoorbeeld, wanneer een
partij gebruik mag maken van de erfdienstbaarheid van het derde tot het tiende uur, of op wisselende dagen.

(6) Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

Een erfdienstbaarheid kan zowel worden vrijgegeven als geschapen met betrekking tot een bepaald deel van het
land.

7. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII. Het recht om een riool aan te leggen is een erfdienstbaarheid.
8. Paulus, Over Plautius, Boek XV.

Men kan ons niet verplichten appels te plukken, rond te lopen of ons avondeten te nuttigen op het land van een
ander.

(1) Als ik een erfdienstbaarheid heb op uw land, of als ik eigenaar word van een deel van dat land, en u eigenaar
wordt van een deel van het mijne, dan blijft de erfdienstbaarheid bestaan op beide delen van hetzelfde land; hoewel
zij in het begin niet kon zijn verkregen met betrekking tot slechts een deel.

9. Celsus, Digest, Boek V.
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Als een recht van overpad door het eigendom van een ander aan iemand slechts is verleend of nagelaten, heeft hij
het recht erover te lopen of te rijden, maar alleen op een behoorlijke manier, dat wil zeggen over een deel van
hetzelfde; want bepaalde dingen worden stilzwijgend begrepen als zijnde uitgezonderd in gewone conversatie. Het
is hem echter niet geoorloofd door het huis te gaan, of door de wijngaarden te lopen of te rijden, wanneer hij dit
even gemakkelijk elders had kunnen doen, en met minder schade aan het land onderworpen aan de dienstbaarheid.
Het staat immers vast, dat hij, in welke richting hij ook gaat, daarna dezelfde weg moet gaan om te lopen of te
rijden, en dat hij niet de bevoegdheid heeft om deze later te wijzigen. Deze opvatting werd ook gehuldigd door
Sabinus, die in een betoog stelde dat het een partij geoorloofd was een waterloop te leiden waarheen hij maar
wilde, maar dat hij die daarna niet meer kon veranderen; en het is waar dat deze regel ook in acht moet worden
genomen in het geval van een recht van overpad.

10. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.

Wanneer het recht wordt nagelaten om door een eigendom te lopen dat niet kan worden genoten tenzij bepaalde
werkzaamheden worden verricht, zegt Proculus dat de legataris het recht heeft om een pad te maken door
uitgraving, of door onderbouwing.

11. Modestinus, Verschillen, Boek VI.

Men is het er algemeen over eens dat een erfdienstbaarheid niet kan worden verkregen van een deel van het
eigendom; en daarom, wanneer iemand die een stuk land bezit een recht van overpad bedingt en naderhand een
549

deel van dat land vervreemdt, maakt hij in dit geval het beding ongeldig door zaken in te voeren waarvoor
aanvankelijk geen beding kon worden gemaakt. Een recht van overpad met betrekking tot een gedeelte kan noch
worden gelegateerd, noch worden herroepen, en indien dit geschiedt, is noch het legaat, noch de herroeping geldig.

12. Javolenus, Epistels, Boek IV.

Ik twijfel er niet aan dat een erfdienstbaarheid van grond op geldige wijze kan worden verkregen door een slaaf die
aan een gemeente toebehoort.

13. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XIV.

Wanneer een recht van overpad is verleend, en de daarvoor aangewezen plaats zo smal is dat noch een voertuig
noch een lastdier deze kan betreden, zal men oordelen dat er eerder een pad dan een oprijlaan is verworven. Indien
echter een lastdier erdoor kan worden geleid, maar een voertuig niet, wordt het recht van overpad voor vee geacht
te zijn verworven.

14. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Servitudes van rustieke landgoederen, ook al zijn ze verbonden aan stoffelijke goederen, zijn niettemin
onstoffelijk, en kunnen daarom nooit worden verworven door gebruik; er kunnen servitudes van dien aard zijn dat
ze geen zeker en ononderbroken bezit toelaten, want niemand kan permanent en ononderbroken bezit hebben van
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een pad op een zodanige manier dat het kan worden geacht niet voor enige tijd te worden onderbroken. Dezelfde
regel moet in acht worden genomen met betrekking tot de servitudes van stedelijke landgoederen.

1. De erfdienstbaarheid van een pad dat naar een graf leidt, blijft privé-eigendom, en kan dus worden vrijgegeven
aan de eigenaar van de grond waarop de erfdienstbaarheid rust; en, zij kan ook worden verkregen nadat het graf
met een religieus karakter is belegd.

2. Wanneer tussen twee landerijen grond van het publiek of een weg is gelegen, kan een erfdienstbaarheid voor het
trekken van water worden opgelegd, maar een waterloop niet. Het is echter gebruikelijk de keizer te verzoeken de
partij toe te staan "het water over een weg te leiden op zodanige wijze, dat het publiek daarvan geen hinder
ondervindt". Het bestaan van heilige en godsdienstige plaatsen tussen twee landstreken verhindert de vestiging van
de erfdienstbaarheid van een weg; daar niemand recht heeft op een erfdienstbaarheid door dergelijke plaatsen.

15. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXV.

Wanneer erfdienstbaarheden noch persoonlijk noch reëel zijn, dan zijn ze, omdat de buren er geen belang bij
hebben, niet geldig; zoals bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid waarin staat dat je niet op je eigen terrein mag lopen
of staan. Indien gij mij dus als erfdienstbaarheid toekent, dat gij niet het recht zult hebben de oogst van uw eigen
land te gebruiken en te genieten, dan is dit nietig. Het zou echter anders zijn, indien gij mij als erfdienstbaarheid
verleent, dat gij geen recht zult hebben om water te putten op uw eigen land, met het doel mijn watervoorraad te
verminderen.
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1. De aard van de erfdienstbaarheid is niet zodanig, dat iemand gedwongen wordt om wat dan ook te doen (zoals
bijvoorbeeld om struiken te verplaatsen om een aangenamer uitzicht te geven, of, met hetzelfde doel, om iets op
zijn eigen land te schilderen), maar hij moet alleen iets tolereren, of ermee instemmen om een bepaalde handeling
niet te verrichten.

(16) Julianus, Digest, Boek XLIX.

Wanneer een man onroerend goed in onderpand heeft gekregen, is het niet onrechtvaardig dat hem een
praetoriaanse vordering wordt toegekend om een dienstbaarheid daaraan af te dwingen; net zoals een dergelijke
vordering wordt toegekend voor het terugkrijgen van het land zelf. Het staat vast dat dezelfde regel in acht moet
worden genomen ten aanzien van een partij die grond in eeuwigdurende pacht heeft.

17. Pomponius, Regels.

Een aandeel in een recht van overpad, of een pad, of een oprijlaan voor vee, of een waterloop, kan niet het
onderwerp gemaakt worden van een verbintenis, omdat het gebruik van deze dingen onverdeeld is; en daarom, als
een bedinggever sterft en verscheidene erfgenamen nalaat, kan ieder van hen een vordering instellen voor het
gehele recht van overpad; en als de belovende partij sterft en verscheidene erfgenamen nalaat, kan een vordering
ingesteld worden voor het gehele recht tegen ieder van hen afzonderlijk.

(18) Paulus, Vragen, Boek XXXI.
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Papinianus zegt in een noot dat het vaststaat dat in alle gevallen waarin erfdienstbaarheden teniet zijn gegaan door
de intrede van de erfgenaam, een legataris wordt uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog, als hij niet
toestaat dat de erfdienstbaarheden opnieuw worden opgelegd.

19. Labeo, Laatste Werken, Verkort door Javolenus, Boek IV.

Ik denk dat wanneer iemand grond verkoopt, er een erfdienstbaarheid op kan worden gelegd, ook al is die voor
hem niet nuttig; bijvoorbeeld wanneer een partij geen belang zou hebben bij een waterloop, kan zo'n
erfdienstbaarheid toch worden ingesteld, zoals er bepaalde dingen zijn die we kunnen hebben, ook al zijn ze voor
ons niet van nut.

(20) Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.

Wanneer een recht van overpad of een ander recht dat aan een stuk land is verbonden wordt gekocht, is Labeo van
mening dat er zekerheid moet worden gegeven dat niets door u zal worden gedaan om te voorkomen dat de koper
van zijn recht gebruik maakt, omdat er geen openlijke levering van een recht van deze beschrijving kan zijn. Ik ben
van mening dat het gebruik van een dergelijk recht moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan de levering van
bezit; en daarom zijn verboden vastgesteld die overeenkomen met die welke betrekking hebben op bezit.
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Tit. 2. Betreffende servitudes van stedelijke landgoederen

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

Wanneer een stuk grond dat tot het publiek behoort of een weg tussenbeide komt, verhindert dit niet het genot van
het recht van overpad, het recht om vee te drijven of het recht om de hoogte van een huis te verhogen; maar het
verhindert wel het recht om een balk door een muur te laten steunen, of het recht om een dak te laten uitsteken, en
het verhindert ook de erfdienstbaarheden voor het stromen en druppelen van water, om de reden dat de hemel
boven de voornoemde grond vrij moet zijn.

1. Wanneer het vruchtgebruik van een huis het uwe is, en ik de enkele eigendom daarvan heb, en het onderworpen
is aan de ondersteuning van het gebouw van een buurman; kan een proces tegen mij worden aangespannen voor
het geheel, maar geen proces kan tegen u worden aangespannen.

2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

De volgende zijn de rechten waaraan stedelijke landgoederen onderworpen zijn, namelijk: dat van het verhogen
van een huis en het verduisteren van het licht van een buurman, of het voorkomen van een dergelijke verhoging;
dat van het toestaan van het druppelen van regenwater op het dak of de grond van een buurman; en ook dat van het
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niet toestaan van het recht van het invoegen van balken in de muur van een buurman, en dat van het uitsteken van
een gebouw; en andere die vergelijkbaar zijn met deze.

3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.

Er bestaat ook een erfdienstbaarheid tegen het belemmeren van het uitzicht.

4. Paulus, Instituten, Boek II.

Waar een lichtendienst is ingesteld, is men van mening dat wat is verworven, is dat een buurman onze lichten niet
mag hinderen, maar als de opgelegde dienstbaarheid is om het verduisteren van lichten te voorkomen, schijnen wij
vooral het recht te hebben verworven dat een buurman zijn gebouw niet tegen onze wil hoger zal optrekken, zodat
de hoeveelheid licht in ons huis vermindert.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.

Onder onwilligheid van iemand in zaken van erfdienstbaarheid moeten we verstaan, niet dat hij er met zoveel
woorden bezwaar tegen maakt, maar dat hij er niet mee instemt. Daarom zegt Pomponius in het Veertigste Boek,
dat zelfs van een zuigeling en een krankzinnige gezegd kan worden dat ze onwillig zijn; want deze termen hebben
geen betrekking op de handeling, maar op het recht om dienstbaarheden op te leggen.
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(6) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Bovendien gaan deze erfdienstbaarheden, net als die van rustieke landgoederen, bij gebrek aan gebruik na verloop
van tijd verloren; behalve dat er dit onderscheid tussen bestaat, namelijk: dat ze niet absoluut verloren gaan bij
gebrek aan gebruik, maar alleen wanneer de buurman tegelijkertijd vrijheid verkrijgt door usucaptie. Bijvoorbeeld,
als uw huis aan het mijne dienstbaar is, zodat het niet hoger kan worden opgetrokken, omdat het de lichten van
mijn gebouw zou kunnen belemmeren, en ik mijn vensters gedurende de bij de wet vastgestelde tijd heb laten
sluiten of belemmeren; dan verlies ik mijn recht alleen als u uw huis gedurende de genoemde tijd hebt laten
oprichten en hoger laten blijven; anders, als u niets nieuws bouwt, behoud ik de dienstbaarheid. Bovendien, indien
uw huis onderworpen is aan de dienstbaarheid van het inbrengen van een balk, en ik de balk verwijder, verlies ik
slechts mijn recht, indien gij het gat, waaruit de balk genomen is, opvult, en de zaken in deze staat houdt
gedurende de bij de wet bepaalde tijd; maar indien gij geen verandering aanbrengt, blijft mijn recht onaangetast.

7. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.

Mucius zegt, met betrekking tot wat gezegd is over mijn verwerving van vrijheid voor mijn gebouw door
usucaptie, dat ik die niet had kunnen verwerven door op diezelfde plaats een boom te planten; en dit is juist, omdat
de boom niet in dezelfde toestand en op dezelfde plaats zou blijven als een muur zou doen, vanwege de natuurlijke
beweging van de boom.

8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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Wanneer een muur, volgens het natuurrecht, gemeenschappelijk eigendom is, heeft geen van twee buren het recht
om hem af te breken of te repareren, omdat hij niet de enige eigenaar is.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.

Wanneer een man door het verhogen van zijn eigen huis het licht van zijn buurman afsluit, en niet onderworpen is
aan een dienstbaarheid die aan zijn gebouw is opgelegd, kan er geen vordering tegen hem worden ingesteld.

10. Marcellus, Digest, Boek IV.

Gaurus aan Marcellus: Ik heb twee huizen, een ervan heb ik aan u nagelaten, en mijn erfgenaam heeft het andere
opgehoogd en uw licht belemmerd. Kunt u hem vervolgen en maakt het volgens u enig verschil of het huis dat hij
heeft opgehoogd van hemzelf is of van het huis dat hij heeft geërfd? Ik wil ook vragen of een erfgenaam verplicht
is een nagelaten goed te betreden via een huis van een ander. Dit wordt namelijk vaak gevraagd bij een legaat voor
het vruchtgebruik van een stuk grond, dat alleen via het eigendom van een ander kan worden betreden. Marcellus
antwoordde: Wanneer iemand twee huizen heeft en een ervan heeft nagelaten, is er geen twijfel over dat de
erfgenaam het licht naar het nagelaten huis kan belemmeren door het andere te verhogen; en hetzelfde moet
worden gezegd wanneer iemand een huis heeft nagelaten aan een legataris en het vruchtgebruik van een ander huis
aan een ander. Een soortgelijke regel is echter niet altijd van toepassing op een recht van overpad, want zonder
toegang is de nalatenschap van vruchtgebruik waardeloos; maar iemand kan in een huis wonen waar het licht is
belemmerd. Bovendien moet, wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten, ook de toegang daartoe worden
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verleend, want indien men het voorrecht van waterwinning heeft nagelaten, moet daartoe ook een recht van
overpad worden verleend. Men moet echter opmerken, dat het de erfgenaam is toegestaan het licht te belemmeren
en het huis te verduisteren, doch slechts in die mate, dat het licht niet geheel mag worden afgesneden, maar zoveel
zal worden gelaten als voldoende zal zijn voor de gewone behoeften van de bewoners van het huis gedurende de
dag.

(11) Ulpianus, Over het ambt van Consul, Boek I.

Wanneer iemand het licht van zijn buren wil afsnijden, of iets anders wil doen dat hun gemak kan verstoren, moet
hij bedenken dat hij verplicht is de oorspronkelijke vorm en positie van het gebouw te behouden.

1. Wanneer tussen u en uw buurman geen overeenstemming bestaat over de hoogte van een gebouw, dat u zich
hebt voorgenomen op te richten, kunt u een arbiter laten aanstellen.

12. Javolenus, Over Cassius, Boek X.

13. Wanneer gebouwen onderworpen zijn aan een erfdienstbaarheid dat geen deel ervan hoger mag worden
opgetrokken, kunnen er struiken op worden geplaatst boven die hoogte; maar wanneer de erfdienstbaarheid
betrekking heeft op het uitzicht en de struiken dit zouden belemmeren, kan dit niet worden gedaan.

13. Proculus, Epistels, Boek II.
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Een zekere Hiberus, die eigenaar is van een gebouw aan de achterzijde van mijn pakhuis, heeft badkamers tegen de
feestmuur gebouwd; hoewel het niemand geoorloofd is pijpen langs een feestmuur te leiden, net zoals hij niet het
recht heeft er een andere muur overheen te bouwen; en de wet geldt met veel meer kracht voor pijpen, omdat door
middel daarvan de muur in brand kan worden gestoken. Ik zou willen, dat gij Hiberus daarover zoudt aanspreken,
om hem te beletten te doen wat onwettig is. Proculus antwoordde: "Ik denk niet dat Hiberus er in dit geval aan
twijfelt dat hij iets doet wat niet is toegestaan bij het plaatsen van pijpen langs een feestmuur".

1. Volgens de opvattingen van Capito is het geoorloofd een partijmuur met sierpleister te bekleden, omdat ik op
zo'n muur zeer waardevolle schilderingen kan hebben; maar als mijn buurman de muur afbreekt, en er ter
voorkoming van dreigende schade een procedure wordt aangespannen, kan men op grond van een beding
schilderingen van deze beschrijving niet hoger taxeren dan gewone pleister; en deze regel moet ook in acht worden
genomen met betrekking tot sierbekleding.

14. Papirius Justus, Over de constituties, Boek I.

De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript, dat de eigenaar, of iemand anders met zijn
toestemming, het recht heeft om te bouwen op onbebouwde grond die niet onderworpen is aan een
erfdienstbaarheid, als hij de rechtmatige ruimte laat tussen waar hij bouwt en het naburige huis.

15. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
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Met betrekking tot de erfdienstbaarheden die het belemmeren van het licht of van het uitzicht verbieden, gelden
andere regels; want wat het uitzicht betreft, heeft de dominerende eigenaar een groter belang bij een aangenaam en
onbelemmerd uitzicht; maar wat het licht betreft, mag niets worden gedaan waardoor het kan worden verduisterd,
en daarom kan alles wat de dienende eigenaar daartoe doet, worden verboden, als er een erfdienstbaarheid bestaat;
en hem kan een nieuw bouwwerk worden aangezegd, mits hij zodanig handelt dat het licht wordt belemmerd.

16. Paulus, Epitomes van de Digest van Alfenus, Boek II.

Licht is het vermogen om de hemel te zien, en er bestaat een verschil tussen licht en uitzicht; want men kan zicht
hebben op lagere plaatsen, maar men kan geen licht krijgen van een plaats die lager is.

17. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.

Wanneer iemand een boom plant om het licht te belemmeren, kan met volkomen juistheid worden gezegd dat hij
handelt in strijd met een opgelegde dienstbaarheid; want zelfs een boom maakt de hemel minder goed zichtbaar.
Maar als datgene wat daar is geplaatst het licht helemaal niet hindert, maar alleen de zonnestralen afsnijdt; als dat
gebeurt op een plaats waar het aangenamer was om zonder te zijn, kan men zeggen dat er geen handeling is
verricht in strijd met de opgelegde dienstbaarheid; maar als dat gebeurt om de zonneschijn uit een kamer of van
een zonnewijzer af te snijden, moet men zeggen dat hij, door schaduw te maken op een plaats waar zonneschijn
nodig was, handelt in strijd met de opgelegde dienstbaarheid.
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(1) Als iemand daarentegen een gebouw of de takken van een boom weghaalt, waardoor een plaats die eerst
schaduwrijk was, aan de zon wordt blootgesteld, schendt hij de dienstbaarheid niet; hij moet immers zo handelen
dat hij het licht niet belemmert, en in dit geval belemmert hij het licht niet, maar veroorzaakt hij te veel licht.

(2) Soms echter kan men zeggen, dat zelfs wanneer een partij een gebouw verwijdert of verlaagt, hij toch het licht
belemmert; indien bijvoorbeeld het licht in een huis is binnengekomen door weerkaatsing of weerkaatsing, of op
een andere wijze.

(3) De volgende clausule met betrekking tot de levering: "Het druppelen van het dak te blijven zoals het thans is";
betekent dat de buren verplicht zijn het druppelen van water van het dak toe te staan, maar niet in die mate dat de
koper het van naburige gebouwen moet dulden; en daarom beweert de verkoper dat hij recht heeft op een
erfdienstbaarheid van het druppelen van water van een dak, maar dat hij daar niet aan onderworpen is voor zover
het iemand anders betreft.

(4. Hetgeen hier is gezegd met betrekking tot het druppelen van water van een dak, moet aldus worden verstaan,
dat het ook geldt voor alle andere erfdienstbaarheden, indien niet uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

18. Pomponius, Over Sabinus, Boek X.

Wanneer leidingen waardoor u water leidt, die aan mijn huis vastzitten, mij schade berokkenen, heb ik recht op een
vordering in factum, en kan ik ook van u een beding eisen ter voorkoming van dreigende schade.
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(19) Paulus, Over Sabinus, Boek VI.

Proculus zegt dat een pijp die aan een feestmuur is bevestigd en die water uit een regenput of uit de hemel
transporteert, iets is dat wettelijk niet kan bestaan; maar dat een buurman niet kan worden belet een badkamer
tegen zo'n muur te hebben, ook al zou de muur vochtig kunnen worden; net zomin als hem kan worden belet water
in zijn eigen eet- of slaapkamer te gieten. Neratius echter zegt, dat de buurman verhinderd kan worden dit te doen,
indien het appartement gebruikt werd voor warme baden, zodat het de muur voortdurend vochtig hield, en dit een
bron van schade was voor zijn buurman.

1. Wanneer een kamer van aardewerk tegen een feestmuur is gebouwd, kan zij rechtmatig bestaan, indien zij zó is
gebouwd, dat zij ook bij verwijdering van de feestmuur blijft bestaan, mits zij de herstellingen van dezelve niet
hindert.

2. Sabinus zegt heel juist dat ik een trap tegen een tussenmuur kan hebben omdat hij verwijderd kan worden.

20. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.

Erfdienstbaarheden die alleen aan de oppervlakte van de grond vastzitten, worden behouden door bezit; want als ik
toevallig een balk heb die uit mijn huis steekt en in het uwe wordt gestoken, dan heb ik, omdat ik het recht heb van
een dergelijke invoeging, bezit van het voorrecht uit hoofde van de genoemde balk. Hetzelfde geldt, indien ik een
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balkon heb, dat door iets op uw grond wordt ondersteund, of indien ik het druppelen van water op uw terrein
toesta, omdat ik iets gebruik, dat u toebehoort, en dus als het ware bezit heb door mijn eigen handeling.

1. Als mijn erf hoger is dan uw huis, en u mij het recht hebt verleend om over uw erf naar mijn huis te lopen of te
rijden, en er geen niveau is om mijn huis via uw erf te benaderen; kan ik legaal treden bouwen, of een hellend vlak
naar mijn deur, zolang ik niet meer afbraak dan nodig is voor het vestigen van het recht van overpad.

2. Wanneer een gebouw, waarvan het water van het dak druipt, wordt verwijderd, opdat daar een ander van
dezelfde vorm en aard kan worden opgericht, vereist het algemeen welzijn, dat dit laatste wordt opgevat als
hetzelfde bouwwerk; want anders zal, bij een strikte uitlegging, het gebouw, dat naderhand op de grond wordt
opgericht, een ander zijn; en daarom zal, wanneer het oorspronkelijke gebouw wordt verwijderd, het vruchtgebruik
verloren gaan, ook al is de plaats van een gebouw een gedeelte van hetzelfde.

3. Wanneer de erfdienstbaarheid van het druppelen van water is opgelegd, kan de eigenaar van de grond die
daaraan onderworpen is, niet rechtmatig bouwen op de plaats waar het water valt.

4. 4. Wanneer het water eerst van een dak met dakpannen afstroomde, kan het daarna niet meer van een dak van
planken, of van een dak van een ander materiaal, afvloeien.

5. 5. Op welke wijze ook een erfdienstbaarheid van het druppelen van water is verkregen, de val kan groter worden
gemaakt door het gebouw op een hoger niveau te brengen, daar daardoor de erfdienstbaarheid gemakkelijker zal
worden verdragen, daar hetgeen van een hoogte valt, dit zachter doet, en soms verstrooid wordt, en niet de plaats
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bereikt die aan de erfdienstbaarheid is onderworpen; maar het kan niet worden verlaagd, omdat daardoor de
erfdienstbaarheid bezwarender zou worden, dat wil zeggen, in plaats van een druppel zal er een stroom zijn. Om
dezelfde reden kan de druppel naar achteren worden gebracht, want in dit geval zal hij meer op ons terrein vallen;
maar hij kan niet naar voren worden gebracht, want dan zou hij op een andere plaats vallen dan die welke aan de
dienstbaarheid is onderworpen; want wij kunnen iets minder bezwarend maken, maar niet meer. En in elk geval
moet men bedenken, dat de toestand van een naaste wel kan worden verbeterd, maar niet verslechterd, tenzij op het
tijdstip, dat de dienstbaarheid werd opgelegd, uitdrukkelijk in een of andere verandering was voorzien.

6. Wanneer iemand bouwt op grond die onderworpen is aan de dienstbaarheid van een druppel van een dak, heeft
hij het recht zijn gebouw te verhogen tot de plaats waar de druppel vandaan komt; en inderdaad, als de druppel op
het gebouw zelf valt, kan hij het nog hoger optrekken, mits echter nog steeds goed voor de druppel wordt gezorgd.

(21) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Wanneer uw huis onderworpen is aan twee erfdienstbaarheden ten gunste van gebouwen die mij toebehoren,
namelijk dat het niet hoger mag worden opgetrokken en het water van mijn gebouw moet ontvangen, en ik u het
recht verleen uw huis zonder mijn toestemming op te trekken, dan moet men, wat het druppelen van mijn water
betreft, aannemen dat als uw huis hoger is opgetrokken en het regenwater van het mijne er niet op kan vallen, u het
om die reden niet hoger zult mogen optrekken, maar als het druppelen van het mijne niet wordt belemmerd, u het
hoger mag optrekken.

22. Julianus, Over Minicius, Boek II.

564

Een man die een huis bezit, kan zijn buurman een zodanige dienstbaarheid opleggen dat hij hem dwingt zekerheid
te geven, niet alleen met betrekking tot de lichten die er op dit moment zijn, maar ook met betrekking tot alle
lichten die later gemaakt kunnen worden.

23. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Wanneer een erfdienstbaarheid als volgt wordt opgelegd: "De lichten die nu bestaan, moeten in hun huidige
toestand blijven", wordt dit niet geacht iets te bepalen met betrekking tot toekomstige lichten; maar als de woorden
van de erfdienstbaarheid luiden: "De lichten mogen niet worden belemmerd", dan is deze clausule dubbelzinnig en
geeft zij niet aan of de lichten die nu bestaan niet mogen worden belemmerd, dan wel of andere lichten die later
kunnen worden gemaakt, daaronder vallen. De meest gunstige interpretatie is, dat de clausule in algemene termen
verwijst naar alle lichten, ongeacht of zij thans bestaan, dan wel na de uitvoering van het contract worden gemaakt.

(1) Zelfs wanneer een gebouw is gepland, maar nog niet is opgericht, kan een erfdienstbaarheid worden verkregen
door of opgelegd aan dat gebouw.

24. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
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Wanneer iemand een gebouw heeft dat hoger is dan dat van een ander, kan hij wettelijk zijn eigen huis zo hoog
optrekken als hij wil, zolang dit geen zwaardere dienstbaarheid oplegt aan de gebouwen eronder dan deze zouden
moeten dragen.

25. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Wat gezegd is over het inbrengen van balken in een gebouw, is van toepassing wanneer een huis iets ondersteunt
dat aan een ander toebehoort; anders kan niemand zijn gebouw laten rusten op dat van een ander,

1. Wanneer drie huizen op een hellend terrein staan, en het middelste huis onderworpen is aan een
erfdienstbaarheid ten gunste van het bovenste, maar het laagste huis aan geen enkele erfdienstbaarheid
onderworpen is, en de feestmuur die het onderste en het middelste huis scheidt, door de eigenaar van het laagste
huis wordt verhoogd, zegt Sabinus dat in dit geval de genoemde eigenaar de verhoogde muur rechtmatig kan
behouden.

26. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Wanneer een eigendom gemeenschappelijk bezit is, kan geen van de eigenaars op grond van een erfdienstbaarheid
iets bouwen zonder toestemming van de anderen, of de anderen verhinderen iets te bouwen; aangezien niemand
een erfdienstbaarheid kan hebben die aan zijn eigen eigendom vastzit. Vanwege de eindeloze geschillen die daaruit
kunnen voortvloeien, wordt het eigendom gewoonlijk verdeeld; maar door middel van een vordering tot verdeling
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kan een van de belanghebbenden voorkomen dat er iets wordt gebouwd, of kan hij de anderen ertoe brengen iets
weg te nemen dat reeds is gebouwd, mits dit in het voordeel is van allen.

27. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Maar als jij en ik mede-eigenaar zijn van het Titiaanshuis, en er wordt iets onrechtmatigs vanuit dat huis in mijn
eigen huis ingebracht, dan zal ik ongetwijfeld om die reden een vorderingsrecht tegen jou hebben; of wat
ingebracht is moet verwijderd worden. Dezelfde regel is van toepassing wanneer, onder soortgelijke
omstandigheden, een deel van uw huis is uitgespaard boven het huis dat u en ik gemeenschappelijk bezitten,
aangezien ik, als enige, het recht heb om een vordering tegen u in te stellen.

1. Als u van plan bent te bouwen op grond die gemeenschappelijk is, heeft uw mede-eigenaar het recht dit te
verhinderen, ook al heeft een buurman u het voorrecht van bouwen verleend; omdat u niet het recht hebt te bouwen
op gemeenschappelijke grond tegen de toestemming van de andere mede-eigenaar.

28. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Wanneer een opening is gemaakt in het onderste deel van de muur van een kamer of een zaal die aan een ander
toebehoort, en dit is gedaan om de vloer te wassen, dan wordt dit niet beschouwd als een grond voor het ontstaan
van een erfdienstbaarheid voor een waterstroom, of een handeling waardoor een recht kan worden verkregen door
tijdsverloop. Dit is waar, omdat op die plaats geen water uit de hemel valt, daar hetgeen door de handen wordt
verricht, niet eeuwigdurend is; maar water dat uit de hemel valt, hoewel het niet voortdurend is, is niettemin het
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gevolg van een natuurlijke oorzaak, en wordt om die reden als eeuwigdurend beschouwd. Ook moeten alle aan een
onroerend goed verbonden erfdienstbaarheden gebaseerd zijn op eeuwigdurende oorzaken, en daarom kan het
recht om water te leiden dat zijn bron heeft in een reservoir of een vijver, niet worden verleend als een
erfdienstbaarheid. Ook het recht om water van een dak te laten druppelen, moet op een natuurlijke en
eeuwigdurende oorzaak berusten.

29. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXII.

Als de buurman dus schade lijdt als gevolg van zo'n opening als hierboven genoemd en waarvoor geen
erfdienstbaarheid bestaat, dan moet gezegd worden dat er een goede grond is voor een beding dat voorziet in
dreigende schade.

(30) Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Wanneer iemand een huis koopt en door levering ontvangt waarop een erfdienstbaarheid ten behoeve van het zijne
is gevestigd, is de erfdienstbaarheid opgegaan en tenietgegaan; en als hij het huis daarna wil verkopen, moet de
erfdienstbaarheid uitdrukkelijk worden vernieuwd; anders wordt het huis vrij verkocht.

(1) Als ik een deel van een goed heb verkregen waarop ik een erfdienstbaarheid heb, of waaraan ik er een
verschuldigd ben, dan staat vast dat de erfdienstbaarheid niet is opgegaan, want zij blijft bestaan ten aanzien van
een deel van dat goed. Als dus mijn grond in erfdienstbaarheid is met de uwe, en ik een deel van de mijne aan u
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overdraag, en u een deel van de uwe aan mij, blijft de erfdienstbaarheid onaangetast. Bovendien zal een
vruchtgebruik dat op een van beide landerijen wordt verkregen, de erfdienstbaarheid niet onderbreken.

31. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLVIII.

Wanneer de erfgenaam bij testament is opgedragen de lichten van een buurman niet te belemmeren, maar hem een
erfdienstbaarheid te verlenen, en hij breekt het gebouw af; moet aan de legataris een praetoriaanse actie worden
verleend, waardoor de erfgenaam kan worden belet verder te gaan, indien hij naderhand poogt het gebouw boven
de vroegere hoogte te verheffen.

32. Julianus, Digest, Boek VII.

Als mijn huis onderhorig is aan dat van Lucius Titius en Publius Maevius, waarbij bepaald is dat ik mijn huis niet
hoger mag bouwen, en ik vraag toestemming aan Titius om het te verhogen, en ik houd het verhoogd gedurende de
tijd die door de wet is vastgesteld, dan zal ik door usucaptie vrij zijn van de erfdienstbaarheid tegenover Publius
Maevius; want Titius en Maevius hadden geen recht op één erfdienstbaarheid samen, maar op twee. Het bewijs
hiervan is, dat indien een van hen mij van de dienstbaarheid zou ontheffen, ik alleen van die ene vrij zou zijn, en
nog onderworpen zou zijn aan de dienstbaarheid ten behoeve van de andere.

1. Vrijheid van een erfdienstbaarheid wordt verkregen door usucaptie, wanneer het huis in bezit wordt gehouden;
en daarom, indien een partij die zijn huis heeft verhoogd, daarvan afstand doet voordat de door de wet bepaalde
tijd is verstreken, wordt de usucaptie onderbroken; en ieder ander die daarna bezit van hetzelfde huis verwerft,
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verkrijgt vrijheid door usucaptie door het verstrijken van de gehele door de wet bepaalde termijn. Want de aard
van de erfdienstbaarheden is zodanig, dat zij niet kunnen worden bezeten, maar degene die het huis bezit, wordt
geacht de erfdienstbaarheid te bezitten.

33. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek V.

Degene die verplicht is een kolom te vervangen die een naburig huis ondersteunde, is de eigenaar van het huis
waarop de erfdienstbaarheid rust, en niet degene die wil dat dit gebeurt; want waar in het schriftelijke contract voor
de verkoop van een huis staat: "De muur moet dezelfde last dragen als nu", is de betekenis duidelijk genoeg dat de
muur voor altijd moet blijven bestaan; Want er staat niet, dat de muur eeuwig moet blijven staan, want dat kan
niet, maar dat er altijd zo'n muur moet zijn om het gewicht te dragen; zoals iemand zich tegenover een ander
verbindt, dat hij hem een erfdienstbaarheid verleent om zijn gebouw te ondersteunen, en als het huis, dat aan de
erfdienstbaarheid onderworpen is en de last draagt, verwoest wordt, wordt er een ander voor in de plaats gebouwd.

34. Julianus, Over Minicius, Boek II.

Wanneer een man twee vrije kavels heeft, kan hij door de overdracht van het ene, het onderwerpen aan een
erfdienstbaarheid ten gunste van het andere.

35. Marcianus, Regels, Boek III.
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Wanneer een eigenaar van twee huizen er een verkoopt en daarbij verklaart dat er een erfdienstbaarheid op rust,
maar de erfdienstbaarheid niet vermeldt bij de levering ervan, kan hij een vordering tot verkoop instellen, of een
onzekere schadevergoeding vorderen om de erfdienstbaarheid opgelegd te krijgen.

36. Papinianus, Vragen, Boek VII.

Een man had twee huizen bedekt met een enkel houten dak; en hij liet ze na aan verschillende personen. Ik heb
gezegd, dat, omdat het vaststaat, dat het gebint van een gebouw aan twee personen kan toebehoren, omdat zij
bepaalde delen van hetzelfde gebouw bezitten, in dit geval het gebint over hun huizen aan de twee personen zal
toebehoren; want zij zullen geen vorderingsrecht tegen elkaar hebben om te verhinderen, dat balken in hun
respectieve huizen worden ingebracht; en het maakt geen verschil, of de huizen absoluut aan beiden worden
nagelaten, of aan een van hen voorwaardelijk.

37. Julianus, Digest, Boek VII.

Dezelfde regel geldt wanneer de huizen aan twee partijen zijn overgedragen.

38. Paulus, Vragen, Boek II.
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Als mijn huis zo ver van het uwe verwijderd is dat geen van beiden vanuit het andere te zien is, of als er een berg
tussen staat die het zicht belemmert, kan aan de een geen erfdienstbaarheid worden opgelegd ten gunste van de
ander.

39. Dezelfde, Handboeken, Boek I.

Want niemand kan een erfdienstbaarheid opleggen aan zijn eigen gebouw, tenzij de cedent en de cedent de
gebouwen in het zicht hebben, zodat de een zich met de ander kan bemoeien.

40. Dezelfde, Opinies, Boek III.

Ik verklaarde als mijn mening, dat personen die daartoe niet het recht hadden, in strijd met de wet hadden
gehandeld door openingen in een partijmuur te maken en daarin ramen te plaatsen.

41. Scaevola, Adviezen, Boek I.

Een erflater legateerde tijdens zijn leven het recht van bewoning en het recht van gebruik van een opslagruimte in
hetzelfde huis aan Olympicus; en aan dat huis grensden een tuin en een bovenkamer die niet aan Olympicus waren
gelegateerd, maar de tuin en de kamer waren altijd toegankelijk geweest via het huis waarin het recht van
bewoning was gelegateerd. De vraag rees of Olympicus verplicht was deze toegang toe te staan? Ik antwoordde dat
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dit geen dienstbaarheid was, maar dat de erfgenaam zich door het huis kon begeven naar die gedeelten van het huis
waarnaar verwezen werd, mits hij de legataris geen overlast bezorgde.

(1) Lucius Titius, die de muur van zijn huis had geopend en een doorgang had gemaakt die naar grond leidde die
publiekelijk eigendom was, zonder verder te gaan dan wat was voorgeschreven voor het druipen van het dak en het
uitsteken van de goten; ik vraag, aangezien hij het licht van Publius Maevius, zijn buurman, niet belemmerde of de
ruimte die hij nodig had voor zijn doorgang, of hij het druipen van regenwater uit het huis van zijn buurman niet
hinderde, of zijn genoemde buurman, Publius Maevius, enig recht zou hebben om hem te verhinderen deze dingen
te doen? Ik antwoordde dat hij, volgens wat was gezegd, geen enkel recht zou hebben.

Tit. 3. Betreffende de servitudes van rustieke landgoederen

1. Ulpianus, Instituten, Boek II.

De volgende zijn de erfdienstbaarheden van rustieke landgoederen, namelijk: het recht om te lopen, vee te drijven,
het recht van overpad, en het recht om water te leiden. Het eerste is het recht dat een man heeft om te passeren of
te lopen, maar niet om een lastdier te drijven. Het tweede is het recht om een lastdier of een voertuig te besturen;
en daarom heeft degene die het recht heeft om te lopen, niet het recht om vee te drijven; en hij die dit laatste
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voorrecht heeft, heeft ook het recht om te lopen, zelfs zonder lastdier. Het derde is het recht om te passeren, te
rijden, of te wandelen, want allen zijn begrepen in het recht van overpad. Het laatste is het recht om water te leiden
over het land van een ander.

1. Tot de rustieke erfdienstbaarheden moeten worden gerekend het recht om water te putten, alsmede het recht om
vee naar het water te drijven, het recht van weidegronden, het recht om kalk te verbranden en het recht om zand te
graven.

2. Het is duidelijk, dat de levering van dienstbaarheden en het gedogen daarvan de tussenkomst van de Praetor
toelaten.

2. Neratius, Regels, Boek IV.

Tot de erfdienstbaarheden van rustieke landgoederen behoort het recht om een gebouw op te trekken en de woning
van een buurman te hinderen, of om een afvoer te hebben onder het huis of de woning van een buurman, of om een
vooruitspringend dak te hebben.

(1) Het recht op een aquaduct, of om water te putten opdat het over dezelfde plaats kan worden geleid, kan ook aan
verscheidene personen worden verleend; en dit kan op verschillende dagen, of op verschillende uren geschieden.
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(2. Wanneer de waterloop of de voorraad te putten water voldoende is, kan het recht om het water over dezelfde
plaats te leiden, op dezelfde dagen of op dezelfde uren, aan verscheidene personen worden verleend.

3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.

Bovendien kunnen erfdienstbaarheden zodanig worden ingesteld, dat ossen, door middel waarvan het land wordt
bebouwd, op naburige akkers kunnen worden geweid; en Neratius, in het Tweede Boek der Perkamenten, stelt dat
een dergelijke erfdienstbaarheid kan worden opgelegd.

1. Neratius zegt ook dat een erfdienstbaarheid kan worden ingesteld, zodat gewassen in het boerenhuis van een
buurman kunnen worden verzameld en daar bewaard; en dat de steunen voor wijnstokken van het land van een
buurman kunnen worden genomen.

2. In hetzelfde boek zegt hij, dat wanneer steengroeven van een buurman aan uw land grenzen, u hem het recht
kunt verlenen om daar vuil, afval en stenen op te werpen en ze daar te laten liggen, of om stenen op uw land te
laten rollen, om ze daar te laten liggen totdat ze door u worden verwijderd.

3. Waar iemand het recht heeft water te putten, wordt hij geacht ook het recht van doorgang daartoe te hebben; en,
zoals Neratius zegt in het Derde Boek der Perkamenten, als hem zowel het recht om water te putten als het recht
van toegang daartoe wordt verleend, heeft hij recht op beide; maar waar alleen het recht om water te putten wordt
verleend, is ook het recht van toegang inbegrepen; of waar alleen toegang tot de bron wordt verleend, is ook het
recht om water te putten inbegrepen. Dit heeft betrekking op water dat uit een particuliere bron wordt gehaald. In
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het geval van een openbare beek stelt Neratius in hetzelfde Boek, dat het recht van doorgang daartoe moet worden
verleend, maar het recht om het water te putten is niet noodzakelijk, en wanneer iemand alleen het recht om water
te putten verleent, zal de verlening nietig zijn.

4. Papinianus, Opinies, Boek II.

Erfdienstbaarheden voor het weiden van vee, en ook die om het naar het water te brengen, wanneer de
voornaamste inkomsten van het land afkomstig zijn van het vee, worden geacht verbonden te zijn aan het land, en
niet aan de persoon; maar als een erflater een bepaalde persoon heeft aangewezen ten gunste van wie hij wenste
dat de erfdienstbaarheid zou worden gevestigd, zal deze niet overgaan van de genoemde persoon op de koper van
het land, of op zijn eigen erfgenaam.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.

Daarom, volgens hem, kan de erfdienstbaarheid worden teruggevorderd door een actie.

1. Neratius, in zijn werk over Plautius, zegt dat het recht om water te putten voor vee of om vee naar water te
drijven, of om kalk te graven of te verbranden, op de grond van een ander, niet kan bestaan tenzij de partij
aangrenzend land heeft; en hij verklaart dat Proculus en Atilicinus dezelfde mening zijn toegedaan. Maar hij zegt
ook dat, hoewel er geen sprake van is dat een erfdienstbaarheid voor het branden van kalk en het graven van krijt
kan worden gevestigd, dit toch niet kan worden gedaan voor een groter bedrag dan de eisen van het dominante
landgoed eisen.
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6. Paulus, Over Plautius, Boek XV.

Bijvoorbeeld, als iemand een pottenbakkerij had, waar vaten werden gemaakt waarmee de opbrengst van het land
werd weggenomen; zoals het op bepaalde plaatsen gebruikelijk is dat wijn in kruiken wordt vervoerd, of dat er
vaten worden gebouwd, of tegels worden gemaakt om te worden gebruikt bij de bouw van een huis. Indien echter
de pottenbakkerij werd gebruikt voor de vervaardiging en verkoop van vaten, zou er een vruchtgebruik bestaan.

1. Bovendien verschilt het recht om kalk te branden, steen te delven en zand te delven, ten einde iets op het land te
bouwen, zeer veel van een vruchtgebruik; hetzelfde geldt voor het recht om staken voor wijnstokken te hakken,
opdat steunsels niet zouden ontbreken. Maar wat zou het geval zijn indien deze dingen de toestand van het
eigendom zouden verbeteren? Er kan niet aan getwijfeld worden dat ze het karakter van erfdienstbaarheden
hebben, en Marcianus is het daar zo mee eens dat hij denkt dat er een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd die
mij toestaat een hut op uw land te bouwen; mits ik natuurlijk een erfdienstbaarheid bezit om te weiden, of om vee
naar het water te drijven, zodat ik een plek heb om te schuilen als het slecht weer is.

7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.

Van iemand, die op een stoel of op een draagstoel wordt gedragen, wordt gezegd, dat hij het recht heeft te voet te
gaan, en niet te drijven; maar iemand, die alleen het recht heeft te voet te gaan, kan geen lastdier drijven. Wie het
recht heeft om vee te drijven, kan een wagen of een lastdier drijven, maar in geen van beide gevallen heeft hij het
recht om stenen of hout te slepen. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat hij een speer niet rechtop kan dragen,
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omdat hij dit niet zou doen, hetzij lopend, hetzij rijdend, en de vrucht daardoor zou kunnen worden verwond.
Degene die recht van overpad heeft, heeft ook het recht te voet te passeren en te rijden; en de meeste autoriteiten
zijn van mening, dat hij ook voorwerpen mag slepen, en een speer rechtop mag dragen, mits hij de vruchten niet
verwondt.

1. Bij rustieke landgoederen maakt een tussenliggende akker, die niet aan een erfdienstbaarheid is onderworpen,
een erfdienstbaarheid buiten werking.

8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Volgens de wet van de Twaalf Tafelen moet de breedte van een weg die voorwerp van recht van overpad is, acht
voet zijn, wanneer de weg recht is; maar wanneer er een bocht is, d.w.z. wanneer de weg een bocht maakt, moet hij
zestien voet zijn.

9. Paulus, Zinnen, Boek I.

Een erfdienstbaarheid voor het leiden of putten van water uit een ander punt dan de bron of bron kan niet worden
gevestigd; maar tegenwoordig is het gebruikelijk dat het wordt gevestigd uit welke plaats dan ook.

(10) Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIX.
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Labeo zegt dat een erfdienstbaarheid zo kan worden ingesteld dat het een partij kan worden toegestaan om water te
zoeken en het over te brengen, als het wordt gevonden; want als het geoorloofd is om een erfdienstbaarheid in te
stellen met betrekking tot een huis dat nog niet gebouwd is, waarom zou het dan niet even geoorloofd zijn om er
een in te stellen met betrekking tot water dat nog niet gevonden is? Bovendien, indien het geoorloofd is een
erfdienstbaarheid toe te kennen aan een partij om water te zoeken, dan kan deze ook worden toegekend om het te
voeren nadat het gevonden is.

11. Celsus, Digest, Boek XXVII.

Wanneer het recht om door land te rijden of te passeren aan meerdere personen toebehoort, kan het door ieder van
hen afzonderlijk worden verleend. Strikt genomen wordt het recht dus pas van mij als zij het allen verlenen; en
wanneer de laatste verlening is gedaan, worden alle eerder gedane verleningen van kracht. De gunstiger constructie
is echter, dat voordat de laatste partij de verlening doet, degenen die dit eerder hebben gedaan, mij niet kunnen
beletten het reeds verleende recht te gebruiken.

12. Modestinus, Verschillen, Boek IX.

Er is een verschil tussen het recht om vee te drijven, en het recht van doorgang; waar iemand te voet of te paard
kan reizen, bestaat het laatste recht; maar waar hij een kudde vee kan drijven, of een voertuig kan nemen, is het
eerste recht geïmpliceerd.
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13. Javolenus, Over Cassius, Boek X.

Een erfdienstbaarheid kan worden verworven ten gunste van bepaalde soorten land, zoals bijvoorbeeld
wijngaarden, omdat dit eerder betrekking zou hebben op de grond zelf dan op de oppervlakte van hetzelfde; zodat,
als de wijngaarden zouden worden verwijderd, de erfdienstbaarheid zal blijven bestaan. Maar indien bij de
vestiging van de erfdienstbaarheid een andere bedoeling heeft bestaan, zal een uitzondering wegens bedrog
noodzakelijk zijn.

1. Wanneer een gehele akker onderworpen is aan een erfdienstbaarheid van doorgang of van het drijven van vee,
kan de eigenaar op die akker niets doen waardoor de erfdienstbaarheid kan worden doorbroken; want zij is zo
uitgebreid, dat iedere kluit eraan onderworpen is. Maar wanneer het recht van doorgang of van drijven van vee
zonder enige begrenzing is gelegateerd, moeten de grenzen dadelijk worden vastgesteld, en waar zij het eerst zijn
vastgesteld, daar zal de erfdienstbaarheid ontstaan, en de overige gedeelten van het veld zullen vrij zijn. Er moet
dus een scheidsrechter worden aangewezen, die in beide gevallen de richting van het recht van overpad moet
bepalen.

2. De breedte van een oprijlaan voor vee, en die van een pad, is die, welke is aangewezen; en indien dienaangaande
niets is gezegd, moet zij door den arbiter worden vastgesteld. In het geval van een recht van overpad is de regel
anders; want als de breedte niet is aangegeven, is die welke bij de wet is vastgesteld, de juiste.

3. Indien de plaats is aangewezen, maar de breedte niet is aangegeven, kan de partij die plaats oversteken waar hij
wil. Indien echter de plaats niet is aangewezen en de breedte niet is aangegeven, kan een recht van overpad worden
gekozen over elk gedeelte van het land, maar de breedte daarvan moet die zijn, welke door de wet is
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voorgeschreven; en indien er twijfel bestaat over de richting, moet een arbiter worden ingeschakeld om daarover te
beslissen.

14. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXII.

Als ik iemand een recht van overpad geef door een bepaalde plaats, kan ik een ander geen waterloop geven door
dezelfde plaats; en als ik een waterloop geef, kan ik een ander geen voetpad verkopen of geven door dezelfde
plaats.

(15) Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.

Quintus Mucius zegt dat wanneer een partij het recht heeft om elke dag, of gedurende de zomer, of met langere
tussenpozen, water door het land van een ander te leiden, hij ook het recht heeft om pijpen van aardewerk of van
enig ander materiaal in het kanaal te plaatsen, om zo het water meer te verspreiden, en dat hij in het kanaal kan
doen wat hij wil, mits hij de waterloop niet minder waarde geeft aan de eigenaar van het land.

16. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek III.

De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript aan vogelvangers: "Het is u niet betamelijk vogels te vangen op het
land van anderen zonder de toestemming van de eigenaars".
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17. Papirius Justus, Over grondwetten, Boek I.

De Augustus keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript, dat, "wanneer water uit een openbare rivier
wordt gehaald voor de bevloeiing van akkers, het verdeeld moet worden in verhouding tot de grootte van de
akkers; tenzij iemand kan bewijzen dat hij, krachtens een speciaal voorrecht, recht heeft op meer". Zij stelden ook
in een Rescript dat, "het een partij alleen moet worden toegestaan water te leiden wanneer dit kan worden gedaan
zonder schade aan een ander".

(18) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIV.

Wanneer een recht van overpad ontstaat door verschillende stukken land, is het nog steeds één enkele weg, net
zoals de erfdienstbaarheid ook één is, vandaar de vraag: Als ik door een stuk land ga, maar niet door een ander
stuk land gedurende de tijd die nodig is om de erfdienstbaarheid te doen vervallen, behoud ik dan de
erfdienstbaarheid? De betere mening is, dat zij geheel verloren gaat, of geheel behouden blijft; indien ik dus van
geen van beide stukken gebruik heb gemaakt, is de gehele erfdienstbaarheid verloren; maar indien ik van het ene
gebruik maak, blijft de gehele erfdienstbaarheid behouden.

19. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
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Wanneer echter een van de mede-eigenaars bedingt, dat hem het recht van doorgang door gemeenschappelijk bezit
wordt verleend, is dit beding nietig, omdat het hem niet kan worden gegeven; maar wanneer zij allen bedingen, of
een slaaf, die zij gemeenschappelijk bezitten, dit doet, kan ieder van de mede-eigenaars een vordering instellen om
te vragen, dat hem het recht van doorgang wordt verleend, omdat dit door u allen op deze wijze kan worden
verleend; opdat, wanneer de bedenker van het recht van doorgang sterft en verscheidene erfgenamen nalaat, het
beding zonder gevolg kan blijven.

20. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Als u mij tegelijkertijd het recht verleent om over uw terrein te lopen en te rijden, en ook het recht om dat terrein te
gebruiken en te genieten, en ik geef vervolgens mijn recht op gebruik en genot aan u over, dan kunt u het terrein
niet gebruiken en genieten, tenzij u mij het onaangetaste recht laat om er doorheen te lopen of te rijden. Bovendien,
als ik het recht heb om water door uw land te leiden, en u niet het recht hebt om daarop te bouwen zonder mijn
toestemming, en ik u het recht verleen om te bouwen, moet u mij niettemin de erfdienstbaarheid verlenen dat u
geen gebouw zult oprichten dan op zodanige wijze, dat mijn waterloop onveranderd blijft; en de toestand van alles
moet dezelfde blijven als zij geweest zou zijn, als in het begin slechts een enkele verlening was gedaan.

1. 1. Een erfdienstbaarheid kan het land dat eraan onderworpen is, op natuurlijke wijze beschadigen, en niet door
toedoen van de mens; bijvoorbeeld als het water in de waterloop door regenbuien wordt verhoogd, of als er water
in stroomt vanuit een aangrenzend veld, of als er naderhand een bron wordt ontdekt langs of in de waterloop.

2. 2. Als er een bron is die grenst aan het landgoed Seian, van welke bron ik het recht heb om het water door het
genoemde landgoed te leiden, en het landgoed zou van mij worden, dan blijft de dienstbaarheid bestaan.
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3. Het recht om water te putten hecht niet aan een persoon maar aan het land.

(21) Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Als u mij een waterloop door uw land toestaat zonder aan te wijzen door welk deel ik die zal voeren, zal uw gehele
land onderworpen zijn aan de dienstbaarheid.

22. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Maar dan zijn de enige delen van het land die onder de dienstbaarheid zouden vallen, die delen die vrij waren van
gebouwen, bomen of wijnstokken, toen de schenking werd gedaan.

23. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Een recht van overpad kan breder of smaller dan acht voet worden verleend, zolang het breed genoeg is om met
een voertuig te worden overreden; anders zou het een recht van doorgang zijn en geen recht van overpad.
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(1) Wanneer zich op uw terrein een permanent meer bevindt, kan de erfdienstbaarheid van bevaring worden
opgelegd, ten einde toegang tot aangrenzende terreinen te verkrijgen.

(2) Indien het dienstbaar erf of het erf waaraan de dienstbaarheid is verbonden, verbeurd wordt verklaard, blijft de
dienstbaarheid in beide gevallen onaangetast, omdat de verbeurd verklaarde grond in zijn vroegere toestand blijft
verkeren.

(3) Waar een erfdienstbaarheid verbonden is aan een goed, is zij verbonden aan elk deel ervan; en daarom, indien
het goed gedeeltelijk tegelijk wordt verkocht, volgt de erfdienstbaarheid elk deel; vandaar dat de afzonderlijke
eigenaars terecht vorderingen kunnen instellen die stellen dat zij een recht van overpad hebben op dat land.
Wanneer echter grond die aan een erfdienstbaarheid is onderworpen, in bepaalde stukken is verdeeld onder
verschillende eigenaars, zal het, hoewel de erfdienstbaarheid op alle gedeelten daarvan rust, niettemin noodzakelijk
zijn dat degenen die aandelen bezitten die niet aansluiten bij de grond die aan de erfdienstbaarheid is onderworpen,
een wettelijk recht van doorgang hebben door andere gedeelten van de grond die is verdeeld; of deze doorkruisen,
indien de aangrenzende eigenaars dit toestaan,

24. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Labeo verklaart met betrekking tot een waterloop van mij, dat ik die aan elk van mijn buren kan uitlenen; maar
Proculus daarentegen zegt dat die niet kan worden gebruikt ten voordele van enig deel van mijn land, behalve dat
waarvoor de erfdienstbaarheid is verkregen. De mening van Proculus is de meest juiste.
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25. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.

Als ik u een bepaald deel van mijn land verkoop, zal het recht op een aquaduct ook aan u toebehoren, ook al wordt
het hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van een ander deel; en noch de voortreffelijkheid van de grond, noch het
gebruik van het water moet in aanmerking worden genomen om te impliceren dat het recht op het geleiden van het
water alleen verbonden is aan dat deel van het eigendom dat het meest waardevol is, of speciaal het gebruik ervan
vereist; maar de verdeling van het water moet geschieden in verhouding tot de hoeveelheid grond die gereserveerd
of vervreemd is.

(26) Paulus, Over het Edict, Boek XLVII.

Wanneer een recht van overpad, een recht om te voet te passeren, een recht om vee te drijven, of een recht op een
aquaduct door het land wordt gelegateerd, is het in de macht van de erfgenaam om de erfdienstbaarheid te vestigen
op elk deel van hetzelfde dat hij wenst, mits er geen voordeel wordt genomen van de legataris met betrekking tot
de erfdienstbaarheid.

27. Julianus, Digest, Boek VII.

Als het landgoed van Sempronius onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten gunste van land dat jij en ik
gemeenschappelijk bezitten, en wij kopen datzelfde land om het gemeenschappelijk te houden, dan is de
erfdienstbaarheid tenietgedaan, omdat het recht van iedere eigenaar gelijk is geworden in de twee landgoederen,
respectievelijk. Maar als het gekochte land onderworpen was aan mijn eigen bezit en ook aan het uwe, blijft de
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erfdienstbaarheid bestaan, omdat een erfdienstbaarheid op een gemeenschappelijk bezit kan worden gevestigd op
land dat in hoofdelijkheid toebehoort.

(28) Dezelfde, Digest, Boek XXXIV.

Wanneer een recht om door land te gaan wordt nagelaten aan een landgoed dat door twee personen
gemeenschappelijk wordt gehouden, tenzij beiden het eens zijn over de richting van het pad, is de
erfdienstbaarheid noch verworven, noch verloren.

29. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek II.

Een partij die twee aangrenzende stukken land had en het bovenste verkocht. In de overeenkomst werd bepaald dat
de koper het recht zou hebben om water te lozen op het lager gelegen stuk land door middel van een open sloot. De
vraag rees toen, als de koper water zou ontvangen van een ander stuk land, en dit zou willen lozen op het lager
gelegen stuk land, kan hij dit dan wettelijk doen, of niet? Ik antwoordde dat de benedenbuurman niet verplicht was
meer water te ontvangen dan nodig was voor de afwatering van het land van de koper.

(30) Dezelfde, Epitomen van de Digest van Alfenus, Boek IV.

Een man die twee stukken land bezat, reserveerde bij de verkoop van één ervan het water dat uit een bron op het
land kwam, en ook een ruimte van tien voet eromheen. De vraag rees, of de eigendom van de gereserveerde grond
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hem toebehoorde, dan wel of hij slechts recht had op toegang daartoe? Het antwoord luidde dat, "indien hetgeen
hij behield tien voet breed was rond genoemde bron", moest worden geoordeeld dat de verkoper slechts een recht
van overpad had.

31. Julianus, Over Minicius, Boek II.

Drie aan elkaar grenzende stukken land behoorden toe aan drie eigenaars, en de eigenaar van het laagste stuk land
had voor zijn stuk land van het hoogste stuk land de dienstbaarheid van een waterloop verworven, die hij met
toestemming van de eigenaar van het tussenliggende stuk land naar zijn eigen land leidde, en hij kocht daarna het
hoogste stuk land, en verkocht het laagste stuk land waar hij het water naar toe had geleid. De vraag werd gesteld
of het laagste perceel het recht op watergeleiding had verloren, omdat beide percelen eigendom waren geworden
van dezelfde eigenaar en er tussen die percelen geen dienstbaarheid kon bestaan. Men ontkende dat het laagste stuk
land de dienstbaarheid had verloren, omdat het land waardoor het water werd geleid, aan een ander toebehoorde,
en omdat op geen enkele andere wijze dienstbaarheid kon worden opgelegd aan het hoogste stuk land, opdat het
water het laagste zou kunnen bereiken, dan door het te leiden door het tussenliggende stuk land; dus kon dezelfde
dienstbaarheid ten gunste van hetzelfde stuk land niet verloren gaan, tenzij op hetzelfde moment de waterloop niet
langer door het tussenliggende stuk land zou worden geleid, of tenzij alle drie de stukken land tegelijkertijd
eigendom zouden worden van één eigenaar.

32. Africanus, Vragen, Boek VI.

Als een stuk land gemeenschappelijk bezit is van u en mij, en u uw deel daarvan aan mij hebt overgedragen, en
ook een recht van overpad naar dat stuk land door uw eigen aangrenzende eigendom; werd geoordeeld dat de
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erfdienstbaarheid op die manier op de juiste manier tot stand was gekomen; en dat in dit geval de gewone regel,
dat erfdienstbaarheden noch kunnen worden opgelegd, noch kunnen worden verkregen met betrekking tot
aandelen, niet van toepassing is; want in dit geval wordt de erfdienstbaarheid niet verkregen met betrekking tot een
aandeel, maar wordt zij verkregen met betrekking tot het tijdstip waarop het hele eigendom aan mij zal toebehoren.

33. Dezelfde, Vragen, Boek IX.

Waar u en ik twee stukken land, de landerijen Titian en Seian, gemeenschappelijk bezaten, en bij de verdeling
werd overeengekomen, dat het landgoed Titian aan mij en het landgoed Seian aan u zou toebehoren, en wij onze
respectieve aandelen aan elkaar overdroegen, en daarbij werd verklaard, dat het elk van beiden zou worden
toegestaan water door het land van de ander te leiden, werd geoordeeld, dat de erfdienstbaarheid naar behoren was
gevestigd, vooral als aan het contract een beding was toegevoegd.

1. U voert water door het land van verschillende personen. Het maakt niet uit op welke wijze de erfdienstbaarheid
is ontstaan, tenzij een overeenkomst is aangegaan, of een beding met betrekking daartoe is gemaakt, kunt gij aan
geen der eigenaars, of aan enige buren het recht toekennen om water te putten uit kanalen, maar wanneer een
overeenkomst of een beding is aangegaan, is het gebruikelijk dat dit wordt toegekend; hoewel geen land het
voorwerp kan zijn van een erfdienstbaarheid ten gunste van zichzelf, noch het vruchtgebruik van een
erfdienstbaarheid kan worden gemaakt.

34. Papinianus, Vragen, Boek VII.
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Als een mede-eigenaar van een stuk land iemand het recht geeft erover te lopen of te rijden, dan is de verlening
nietig, en als dus twee stukken land, die elkaar ten dienste staan, gemeenschappelijk eigendom van de eigenaars
worden, dan kan, aangezien het vaststaat dat erfdienstbaarheden behouden kunnen blijven met betrekking tot een
deel, de erfdienstbaarheid niet door een van de partijen aan de andere worden vrijgegeven; Ofschoon elke medeeigenaar aan wie een erfdienstbaarheid verschuldigd is, het recht in hoofdelijkheid geniet, kan toch, aangezien niet
de personen, maar de goederen aan de erfdienstbaarheden zijn onderworpen, geen vrijheid worden verkregen, noch
kan een erfdienstbaarheid worden opgeheven met betrekking tot een gedeelte van een goed.

(1. Wanneer een bron waaruit ik het recht heb water af te voeren, opdroogt en na de bij de wet bepaalde tijd voor
het tenietgaan van de dienstbaarheid weer begint te stromen, rijst de vraag of het recht om het water af te voeren,
verloren is gegaan?

35. Paulus, Over Plautius, Boek XV.

En Atilicinus zegt dat de keizer de volgende uitspraak deed in een Rescript aan Statillus Taurus: "Zij die gewend
waren water uit het landgoed Sutrine te halen, verschenen voor mij en zeiden dat zij niet in staat waren het water
uit de bron op het landgoed Sutrine te halen, dat zij al verscheidene jaren gebruikten, omdat de bron was
opgedroogd; en dat daarna het water uit de genoemde bron begon te stromen, en zij verzochten mij dat, aangezien
zij hun recht hadden verloren door geen nalatigheid van henzelf, maar omdat zij het water niet konden krijgen, het
aan hen mocht worden teruggegeven. Daar hun verzoek niet onrechtvaardig leek, heb ik gemeend het te moeten
toestaan. Daarom wordt hun het recht teruggegeven dat zij hadden op de eerste dag dat zij er niet in slaagden water
te verkrijgen."
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36. Dezelfde, Opinies, Boek II.

Wanneer een verkoper een van twee landgoederen behoudt, en daaraan door hem een erfdienstbaarheid voor het
voeren van water wordt opgelegd, volgt de erfdienstbaarheid die voor het gekochte landgoed is verkregen, bij
latere verkoop op dezelfde wijze; het doet er ook niet toe, of het beding, waarbij werd overeengekomen, dat een
boete zou worden toegezegd, betrekking had op de persoon van de koper, en bepaalde bepalingen bevatte voor het
geval, dat hem de erfdienstbaarheid niet mocht worden toegestaan.

37. Dezelfde, Opinies, Boek III.

"Lucius Titius aan zijn broer Gaius Seius, Gegroet: Van het water dat in het reservoir stroomt dat mijn vader op de
landengte heeft gebouwd, geef en schenk ik u om niet de diepte van een duim, om het te leiden ofwel naar het huis
dat u op genoemde landengte hebt, of waar u maar wilt". Ik vraag of door deze voorwaarden het gebruik van het
water ook toebehoort aan de erfgenamen van Gaius Seius? Paulus antwoordde dat, aangezien het gebruik van het
water persoonlijk was, het niet kon worden overgedragen aan de erfgenamen van Seius, aangezien zij de positie
innamen van partijen die recht hadden op het gebruik van hetzelfde.

38. Dezelfde, Handboeken, Boek I.

Een recht van overpad kan worden verleend door een plaats waar een rivier stroomt, als die door een
doorwaadbare plaats kan worden overgestoken of als er een brug is; maar het is anders waar die door veerboten
moet worden overgestoken. Dit is het geval, wanneer de rivier door het land van een der partijen stroomt; maar het
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is anders, wanneer uw land bij het mijne komt, en dan komt de rivier, en het land van Titius, en dan een weg,
waarheen ik recht van overpad wil verkrijgen. Laten we eens overwegen of er iets op tegen is dat u mij een recht
van overpad geeft tot aan de rivier, en dat ik dan een recht van Titius krijg tot aan de snelweg. Nogmaals, laten we
overwegen of hetzelfde rechtsbeginsel ook van toepassing is als u de eigenaar bent van het land dat voorbij de
rivier aan deze kant van de snelweg ligt; want een recht van overpad kan volledig zijn tot aan een stad, of tot aan
een snelweg, of tot aan een rivier die met veerboten moet worden overgestoken, of tot aan het land dat aan
dezelfde eigenaar toebehoort. Als dit het geval is, wordt de erfdienstbaarheid niet geacht te zijn onderbroken, ook
al ligt er een openbare rivier tussen twee stukken land die aan dezelfde persoon toebehoren.

Tit. 4. Gemeenschappelijke regels voor stedelijke en rustieke landgoederen

1. Ulpianus, Instituten, Boek II.

Wij duiden gebouwen aan als stedelijke landgoederen, en waar gebouwen behoren tot een huis op het platteland,
kunnen ook daar servitudes van stedelijke landgoederen ontstaan.

(1) Men zegt dat deze erfdienstbaarheden tot een landgoed behoren, omdat ze zonder dat landgoed niet kunnen
ontstaan; want niemand kan een erfdienstbaarheid op een stedelijk of rustiek landgoed verwerven, tenzij hij zelf
een landgoed heeft.
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2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVII.

Met betrekking tot het wegnemen of onttrekken van water aan de rivier, door middel waarvan, of wanneer iemand
een erfdienstbaarheid vestigt over een stuwmeer, hebben sommige autoriteiten betwijfeld of deze
erfdienstbaarheden werkelijk bestonden; maar in een Rescript van keizer Antoninus aan Tullianus werd verklaard
dat, hoewel een erfdienstbaarheid misschien niet rechtsgeldig was, niettemin, indien de persoon in kwestie haar
verwierf krachtens een dergelijke overeenkomst, of door enig ander wettig middel, hij die in het bezit was van zo'n
recht, beschermd moest worden.

3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Wanneer de eigenaar van twee stukken land één ervan aan u overdraagt onder de overeenkomst dat het stuk dat hij
overdroeg onderworpen zal zijn aan een erfdienstbaarheid ten gunste van het stuk dat hij behield, of omgekeerd;
dan wordt een erfdienstbaarheid geacht rechtmatig opgelegd te zijn.

4. Javolenus, Over Cassius, Boek X.

Het is niet mogelijk te bepalen dat een monument slechts tot een bepaalde hoogte mag worden gebouwd, want wat
niet meer door het menselijk recht wordt beheerst, kan niet aan een erfdienstbaarheid worden onderworpen;
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evenmin kan een erfdienstbaarheid worden ingesteld die bepaalt dat slechts een bepaald aantal lichamen op één
plaats mag worden begraven.

5. Dezelfde, Epistels, Boek II.

Als ik land verkoop dat mij alleen toebehoort, kan ik er dan een erfdienstbaarheid op leggen dat het dienstbaar zal
zijn aan mijzelf en mijn buurman? Op dezelfde manier, als ik eigendom verkoop dat ik samen met een ander bezit,
kan ik dan bepalen dat het onderworpen zal zijn aan een erfdienstbaarheid ten gunste van mijzelf en mijn medeeigenaar? Ik antwoordde, dat niemand een erfdienstbaarheid ten behoeve van iemand anders dan mijzelf kan
bedingen; en daarom moet de toevoeging van de buurman als overbodig worden beschouwd, daar de gehele
erfdienstbaarheid zal toebehoren aan hem, die haar bedongen heeft. Nogmaals, wanneer het gemeenschappelijk
bezit wordt verkocht, kan ik het niet onderwerpen aan de erfdienstbaarheid ten behoeve van mijzelf en mijn medeeigenaar, om de reden dat een erfdienstbaarheid niet door toedoen van een van de mede-eigenaren kan worden
verkregen ten behoeve van het gemeenschappelijk bezit.

6. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.

Wanneer iemand twee huizen heeft en een ervan verkoopt, kan hij in de overdracht vermelden dat het huis dat hij
niet verkoopt onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten gunste van het huis dat hij wel verkoopt; of, aan de
andere kant, dat het huis dat verkocht wordt ten dienste moet staan van het huis dat behouden wordt; en het maakt
weinig verschil of de twee huizen aangrenzend zijn of niet. Dezelfde regel geldt in het geval van rustieke
landgoederen, want wanneer iemand twee stukken land bezit, kan hij door de overdracht van een ervan een
erfdienstbaarheid opleggen ten voordele van het andere. Wanneer hij echter twee huizen tegelijk verkoopt, kan hij
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geen erfdienstbaarheid opleggen ten gunste van het andere; hij kan immers geen erfdienstbaarheid op het huis van
een ander verwerven, noch kan hij er een opleggen.

(1) Wanneer iemand een aandeel in een huis of in een stuk land vervreemdt, kan hij op geen van beide een
erfdienstbaarheid vestigen, omdat een erfdienstbaarheid niet kan worden opgelegd of verkregen met betrekking tot
een aandeel. Het is duidelijk dat als hij een stuk land in tweeën deelt en afwisselend een deel van het verdeelde
deelt, hij op geen van beide een erfdienstbaarheid kan vestigen, want geen van beide is een deel van een landgoed,
maar het is een landgoed zelf. Dit kan ook worden gezegd van een huis, waar de eigenaar een gebouw in tweeën
deelt door er een muur midden doorheen te trekken (zoals velen doen); want in dit geval moet het als twee huizen
worden beschouwd.

(2) Stel bovendien, dat wij twee mannen zijn, die twee huizen gemeenschappelijk bezitten, dan kunnen wij door
samen te gaan in de overdracht hetzelfde resultaat bereiken, dat ik alleen zou kunnen doen, als ik twee huizen voor
mijzelf had. Maar zelfs als wij afzonderlijke overdrachten doen, zal hetzelfde gebeuren; want het staat vast dat de
laatste overdracht de vorige effectief maakt.

(3) Als echter een van deze huizen aan een van de twee personen toebehoort, en het andere gemeenschappelijk
bezit van beiden is, dan zegt Pomponius, in het Achtste Boek over Sabinus, dat ik geen erfdienstbaarheid ten
gunste van een van beiden kan verwerven of aan een van beiden kan opleggen. Als iemand in een koopcontract
verklaart, dat het huis, dat hij verkocht heeft, onderworpen zal zijn aan een erfdienstbaarheid, dan is het niet nodig
om het huis vrij over te dragen; daarom kan hij of een erfdienstbaarheid ten gunste van zijn eigen huis vestigen, of
er een aan zijn buurman toekennen; mits dit geschiedt vóór de levering van het eigendom. Het is duidelijk, dat als
hij heeft verklaard, dat een erfdienstbaarheid ten behoeve van Titius zou bestaan, en hij verleent een
erfdienstbaarheid aan Titius, de transactie gesloten is; maar als hij een erfdienstbaarheid aan een ander verleent, is
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hij aansprakelijk op grond van verkoop. Dit is niet in strijd met wat Marcellus in het zesde boek van de Digestus
zegt, namelijk dat wanneer iemand bij de overdracht van een onroerend goed zegt dat het onderworpen is aan een
erfdienstbaarheid ten behoeve van Titius, terwijl dat in feite niet zo is, maar de verkoper verplicht is het land aan
Titius over te dragen, de verkoper dan een vordering tot verkoop kan instellen om de koper te dwingen toe te staan
dat de erfdienstbaarheid wordt opgelegd aan het land waarvoor hij een overeenkomst heeft gesloten? Hij meent,
dat het beter is, dat hij de vordering kan instellen. Hij zegt ook dat indien de verkoper de erfdienstbaarheid aan
Titius kan verkopen, hij toch de mogelijkheid moet hebben om de vordering in te stellen. Maar als, zoals hij zegt,
de verkoper vreesde dat Titius recht had op de erfdienstbaarheid, en deze daarom heeft voorbehouden, dan is een
vordering tot verkoop niet ontvankelijk, als hij geen voorzieningen heeft getroffen voor de erfdienstbaarheid.

7. Paulus, Over Sabinus, Boek V.

Wanneer een huis wordt overgedragen door een partij die er twee heeft, moet de beschrijving van de
erfdienstbaarheid uitdrukkelijk worden vermeld; want als alleen in algemene termen wordt vermeld dat het huis
onderworpen is aan een erfdienstbaarheid, zal de verklaring zonder gevolg blijven, omdat het niet zeker is wat
voor een soort erfdienstbaarheid het voorbehoud is, of elke soort erfdienstbaarheid kan worden opgelegd.

(1) Wanneer tussen beide een huis staat dat aan een ander toebehoort, kan een erfdienstbaarheid in het leven
worden geroepen; bijvoorbeeld dat de hoogte van een van beide al dan niet mag worden verhoogd; of zelfs,
wanneer een recht van overpad verschuldigd is, dat dit slechts van kracht wordt indien later een erfdienstbaarheid
wordt opgelegd aan het tussenliggende huis; zoals een erfdienstbaarheid kan worden opgelegd aan stukken grond
die aan verschillende eigenaren toebehoren, zelfs op verschillende tijdstippen. Men kan wel zeggen, dat als ik drie
aan elkaar grenzende stukken land heb, en ik het ene eind aan u overdraag, een erfdienstbaarheid kan worden
verkregen, hetzij ten behoeve van uw perceel, hetzij ten behoeve van de beide percelen van mij; maar als zij wordt
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verkregen voor het perceel dat het verst van u af ligt, en dat ik heb behouden, blijft de erfdienstbaarheid bestaan,
omdat het tussenliggende perceel van mij is. Maar als ik daarna vervreemd, hetzij het stuk ten behoeve waarvan de
erfdienstbaarheid is verkregen, hetzij het tussenliggende stuk, dan wordt het recht onderbroken totdat op het
tussenliggende stuk een erfdienstbaarheid is opgelegd.

8. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.

Als ik twee huizen heb, en ze tegelijkertijd aan twee partijen overdraag, moet men zich afvragen of een
erfdienstbaarheid op een van beide huizen wel geldig is, want een erfdienstbaarheid kan niet worden opgelegd aan,
of verworven voor, het huis van een ander; maar als dit vóór de levering gebeurt, verwerft hij die het goed
overdraagt de erfdienstbaarheid voor, of legt hij die op, zijn eigen eigendom, en niet dat van een ander; en daarom
zal de erfdienstbaarheid geldig zijn.

9. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.

Als ik erfgenaam ben geworden van iemand wiens land onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten gunste van
mij, en ik heb het land aan u verkocht, dan moet de erfdienstbaarheid in de oude staat worden hersteld, omdat men
begrijpt dat u als het ware de erfgenaam bent.

10. Ulpianus, Over Sabinus, Boek X.
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Wat een verkoper zich als erfdienstbaarheid wenst voor te behouden, moet uitdrukkelijk worden voorbehouden,
want een algemeen voorbehoud, zoals het volgende: "Ieder die recht heeft op erfdienstbaarheden, mag deze zeker
behouden", heeft betrekking op vreemden, en niet op de verkoper om zijn rechten te behouden, want die heeft hij
niet, omdat niemand hem een erfdienstbaarheid verschuldigd is. Nogmaals, als ik recht had op een
erfdienstbaarheid, en de eigendom van het land is naderhand bij mij komen te berusten, is men van mening dat de
erfdienstbaarheid dientengevolge tenietgaat.

11. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Het recht van toegang wordt verleend aan degenen die recht hebben op een dergelijk voorrecht, om reparaties uit te
voeren op plaatsen die niet onder de erfdienstbaarheid vallen, wanneer deze toegang noodzakelijk is, en in de
verlening van de erfdienstbaarheid is niet uitdrukkelijk vermeld op welke wijze de toegang moet worden
toegestaan. Daarom kan de eigenaar van grond de grond niet religieus maken langs een rivier, of boven een rivier;
als bijvoorbeeld het water onder de grond moet worden geleid, anders zou de erfdienstbaarheid teniet kunnen
worden gedaan; en dit is juist. U hebt echter het recht om het water door een lager of een hoger kanaal te leiden,
behalve wanneer bepaald is dat u dat niet mag doen.

(1) Als ik het voorrecht heb om water door een kanaal in de buurt van uw land te leiden, zijn de volgende rechten
impliciet: Ik kan de kanalen repareren; ik en mijn werklieden kunnen, met het doel van reparatie, zo dicht mogelijk
bij de plaats naderen; en ik kan ook eisen dat de eigenaar van het land mij voldoende ruimte laat om het kanaal aan
de rechter- en linkeroever van het kanaal te naderen, en om vuil, leem, steen, zand en kalk neer te gooien.

12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
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Wanneer een stuk land onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten behoeve van een ander stuk land, en een van
beide wordt verkocht, gaat de erfdienstbaarheid over met het eigendom; en wanneer gebouwen onderworpen zijn
aan een erfdienstbaarheid ten behoeve van stukken land, of vice versa, geldt dezelfde regel.

13. Ulpianus, Opinies, Boek VI.

De verkoper van het Geronian Landgoed bepaalde in het contract voor het Botrian Landgoed dat hij behield, dat er
geen tonijnvisserij in de buurt mocht plaatsvinden. Hoewel de zee niet bij onderhandse overeenkomst kan worden
onderworpen aan een dienstbaarheid, omdat zij van nature voor iedereen openstaat, zijn de bezitters of hun
rechtverkrijgenden toch gebonden aan de bepalingen van het beding of van de verkoop, omdat de goede trouw van
de overeenkomst eist dat de voorwaarden van de verkoop worden nageleefd.

(1. Indien bekend is, dat er steengroeven op uw land zijn, kan niemand daar zonder uw toestemming steen
uithouwen, hetzij als particulier, hetzij in openbare dienst, waar hij geen recht op heeft; tenzij in die groeven de
gewoonte bestaat, dat, indien iemand er steen wil uithalen, hij dit kan doen, mits hij eerst de gebruikelijke
vergoeding aan de eigenaar betaalt; en zelfs dan kan hij de steen slechts uithalen, nadat hij de eigenaar zekerheid
heeft gegeven, dat deze niet zal worden verhinderd de steen naar behoefte te gebruiken, noch het genot van het
eigendom door de eigenaar zal worden vernietigd door de uitoefening van zijn recht.

14. Julianus, Digest, Boek XLI.
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De vestiging van een recht van overpad wordt niet verhinderd door te bepalen dat het alleen overdag kan worden
gebruikt; omdat dit in feite bijna noodzakelijk is in het geval van eigendom dat in steden ligt.

15. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek I.

Wanneer iemand aan een ander het recht van doorgang of van het drijven van vee door een bepaalde plaats heeft
verleend, staat het vast dat hij een van beide rechten aan meerdere personen door dezelfde plaats kan verlenen,
zoals iemand, wanneer hij zijn eigen huis ten gunste van zijn buurman heeft onderworpen aan een
erfdienstbaarheid, niettemin een soortgelijke erfdienstbaarheid aan datzelfde huis kan opleggen ten gunste van
zoveel andere personen als hij wil.

16. Gaius, Diurnal, of Gouden Zaken, Boek II.

Een erflater kan in zijn testament zijn erfgenaam opdragen de hoogte van zijn huis niet te verhogen, om het licht
van een aangrenzend gebouw niet te belemmeren, of hem opdragen een buurman toe te staan een balk in zijn muur
te steken, of het regenwater van zijn dak op zijn terrein te laten vallen, of zijn buurman toe te staan over zijn land
te lopen of te rijden, of er water van af te voeren.

17. Papinianus, Vragen, Boek VII.
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Wanneer een buurman met uw toestemming een muur over uw land bouwt, kan hij niet worden vervolgd door
middel van het interdict Quod precario habet; noch wordt, nadat de muur is gebouwd, begrepen dat de verlening
van een dienstbaarheid volledig is; noch kan de buurman rechtmatig beweren dat hij het recht heeft om de muur te
houden zonder uw toestemming; aangezien het bouwen volgt op de toestand van het land, en dit maakt de claim
ongeldig. Maar wanneer een partij die onderworpen was aan een dienstbaarheid ten behoeve van u, een muur
bouwt over zijn eigen terrein met uw toestemming, zal hij geen vrijheid verkrijgen door usucaptie; en er kan een
proces tegen hem worden aangespannen op grond van het interdict Quod precario habet. Als u hem echter toestaat
een muur te bouwen bij wijze van schenking, kunt u geen beroep doen op het interdict, en zal de dienstbaarheid
tenietgaan door de schenking.

18. Paulus, Handboeken, Boek I.

Men heeft bepaald, dat verscheidene mede-eigenaars, zelfs wanneer zij niet in de overdracht deelnemen,
erfdienstbaarheden kunnen opleggen of verwerven, op grond van het feit, dat vroegere handelingen door recentere
worden bevestigd; zodat het hetzelfde is, alsof zij allen tezelfdertijd de schenking hadden gedaan. Indien dus
degene die als eerste de erfdienstbaarheid heeft verleend, overlijdt of op andere wijze over zijn aandeel beschikt,
en daarna zijn mede-eigenaar een erfdienstbaarheid verleent, is de gehele transactie nietig; want wanneer de laatste
de erfdienstbaarheid verleent, wordt de erfdienstbaarheid niet geacht met terugwerkende kracht te zijn verkregen,
maar zij wordt geacht dezelfde te zijn als wanneer allen dat hadden gedaan toen de laatste de erfdienstbaarheid
verleende; bijgevolg blijft de laatste handeling in stand totdat de nieuwe mede-eigenaar een erfdienstbaarheid
verleent. Dezelfde regel is van toepassing wanneer aan een van de mede-eigenaars een schenking is gedaan, en
zich nadien een voorval voordoet als hiervoor vermeld met betrekking tot de persoon van een andere medeeigenaar. Indien een van de mede-eigenaars, die geen schenking heeft gedaan, een van deze gebeurtenissen
overkomt, zijn zij dus allen verplicht een nieuwe schenking te doen; hun wordt immers slechts zoveel tijd gegund,
dat zij zelfs op verschillende tijdstippen een schenking kunnen doen, en daarom kan de schenking niet aan één
persoon of door één persoon worden gedaan. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de een een
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erfdienstbaarheid verleent en de ander deze bij testament nalaat; want indien alle mede-eigenaars een
erfdienstbaarheid nalaten en hun nalatenschap op hetzelfde tijdstip wordt ingegaan, kan worden gezegd dat de
erfdienstbaarheid naar behoren is nagelaten; maar indien de nalatenschap op verschillende tijdstippen wordt
ingegaan, wordt de nalatenschap niet rechtsgeldig verkregen; want het staat vast, dat de akten van levenden kunnen
worden geschorst wat hun werking betreft, maar dat die van overledenen dat niet kunnen.

Tit. 5. Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld om een erfdienstbaarheid terug te
vorderen, of het recht van een ander daarop wordt ontkend

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.

Vorderingsrechten met betrekking tot erfdienstbaarheden, of ze nu rustiek of stedelijk zijn, behoren toe aan hen die
de grond bezitten; maar onze begraafplaatsen zijn niet het onderwerp van onze eigendom, hoewel we aanspraak
kunnen maken op een recht van overpad naar een graftombe.

2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVII.

602

Wij zijn gerechtigd tot zakelijke vorderingen wegens erfdienstbaarheden (net zoals wij dat zijn in het geval van
vorderingen betreffende vruchtgebruik), of zulke vorderingen nu belijdend of ontkennend zijn; een belijdende
vordering is die welke wordt ingesteld door een partij die beweert dat hij recht heeft op een erfdienstbaarheid, en
een ontkennende vordering is die welke kan worden ingesteld door een eigenaar die het bestaan ervan ontkent.

(1) Deze zakelijke vordering tot schuldbekentenis kan slechts worden ingesteld ten gunste van de eigenaar van de
grond; want niemand kan een vordering tot terugvordering van een erfdienstbaarheid instellen dan degene die
eigenaar is van de aangrenzende grond en beweert dat de erfdienstbaarheid daaraan verbonden is.

(2) Neratius stelt zeer juist, dat, wanneer het vruchtgebruik van een stuk land, dat in het midden van een landstreek
ligt, wordt nagelaten, daaraan ook een recht van overpad moet zijn verbonden, dat wil zeggen, door die gedeelten
van die landstreek, waarover hij, die het vruchtgebruik heeft verleend, het recht van overpad zou vestigen, voor
zover dit noodzakelijk is voor het genot van het vruchtgebruik; Want men moet bedenken, dat, wanneer een recht
van overpad aan een vruchtgebruiker wordt verleend ten behoeve van het genot, het geen dienstbaarheid is, noch
kan bestaan ten behoeve van een vruchtgebruiker van de grond; maar als er een aan de grond verbonden is, kan de
vruchtgebruiker er gebruik van maken.

(3) Pomponius zegt dat een vruchtgebruiker een interdict kan aanvragen voor een recht van overpad, als hij er
binnen het jaar gebruik van heeft gemaakt; want er zijn twee soorten gerechtelijke onderzoeken, het ene dat
betrekking heeft op een rechtsvraag, dat wil zeggen in een confessoire actie; het andere dat betrekking heeft op een
feitenkwestie, zoals in dit interdict: zoals Julianus ook heeft verklaard in het achtenveertigste boek van de Digest.
Labeo zegt ter ondersteuning van de mening van Julianus, dat zelfs als de erflater die het vruchtgebruik heeft
nagelaten zelf gebruik heeft gemaakt van het recht van overpad, een interdict terecht kan worden toegekend aan de
vruchtgebruiker; net zoals een erfgenaam of koper recht heeft op zo'n interdict.
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3. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXX.

Men kan ook zeggen dat dezelfde regel van toepassing is wanneer iemand een deel van een landgoed koopt.

4. Idem, Over het Edict, Boek XVII.

De eigenlijke plaats maakt geen deel uit van het eigendom van degene aan wie de erfdienstbaarheid toekomt; maar
hij heeft recht op de doorgang.

(1) Een partij die het recht heeft te voet te passeren zonder het recht te rijden, of het recht heeft te rijden zonder het
recht te voet te passeren, kan gebruik maken van een vordering tot erfdienstbaarheid.

(2) In een vordering tot bekentenis die wordt ingesteld onder verwijzing naar een dienstbaarheid, kan ook de winst
worden opgenomen. Laten wij echter nagaan, wat de baten van een dienstbaarheid zijn; en met betrekking hiertoe
is de betere mening, dat het enige wat onder de benaming baten kan vallen, het belang is, (zo dat er is), dat de eiser
heeft om niet uitgesloten te worden van het genot van de dienstbaarheid. Maar in een ontkennende vordering,
(zoals Labeo zegt), wordt de winst berekend aan de hand van het belang dat de eiser heeft bij het niet gebruiken
door zijn tegenpartij van een recht van overpad over zijn terrein; en Pomponius is het met deze mening eens.
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(3) Wanneer het land, waaraan het recht van overpad is verbonden, aan verscheidene personen toebehoort, heeft
ieder recht op een vordering voor het geheel; en dit legt Pomponius vast in het eenenveertigste boek. Bij de
vaststelling van de schadevergoeding wordt echter rekening gehouden met het bedrag van de rente, dat wil zeggen
met het belang van de partij die de vordering instelt. Wanneer dus alleen het recht in het geding is, kan ieder der
partijen afzonderlijk procederen, en indien hij in het gelijk wordt gesteld, zullen de anderen daarvan profiteren;
maar de schatting zal beperkt blijven tot het bedrag van zijn belang; ofschoon de erfdienstbaarheid niet door één
mede-eigenaar alleen kan worden verkregen.

(4) Wanneer het land, waarop de erfdienstbaarheid rust, aan twee partijen toebehoort, kan daartoe tegen een van
beiden een proces worden aangespannen (zoals Pomponius in hetzelfde Boek zegt), en wie de zaak verdedigt, moet
het geheel teruggeven, want het gaat hier om iets, dat niet voor verdeling vatbaar is.

(5) Wanneer iemand mijn recht om te lopen, of te rijden, of een recht van overpad te gebruiken niet in twijfel trekt,
maar mij niet toestaat reparaties uit te voeren, of de weg met stenen te bedekken, dan zegt Pomponius in hetzelfde
Boek dat ik recht heb op een schuldbekentenis; want als een buurman een boom heeft die zo overhangt dat de weg
of het pad onbegaanbaar of onbruikbaar wordt, dan zegt Marcellus, in een noot over Julianus, dat een vordering
kan worden ingesteld voor het recht van overpad of om het recht van overpad terug te krijgen. Wat de herstelling
van wegen betreft, kunnen wij ook gebruik maken van een interdict, dat is het interdict dat beschikbaar is voor de
herstelling van een pad, of een oprit, maar deze procedure kan niet worden aangespannen wanneer de partij de weg
met steen wil bedekken, tenzij dit uitdrukkelijk was overeengekomen.

(6) Men kan ook een zakelijke vordering instellen met betrekking tot een recht om water te putten, om reden dat
dit een erfdienstbaarheid is.
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(7) De eigenaar van een gebouw heeft ook recht op een vordering met betrekking tot een erfdienstbaarheid,
wanneer hij ontkent dat hij onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten gunste van zijn buurman, wanneer zijn
huis niet geheel vrij is, maar niet onderworpen is aan een erfdienstbaarheid ten gunste van de partij tegen wie het
geding is aangespannen. Bijvoorbeeld, ik heb een huis dat grenst aan de Seïsche en Sempronische huizen, en ik
ben een erfdienstbaarheid verschuldigd aan het Sempronische huis, maar ik wil een proces aanspannen tegen de
eigenaar van het Seïsche huis, omdat hij mij belet de hoogte van het mijne te verhogen. Ik moet een zakelijke
vordering tegen hem instellen, want hoewel mijn huis onderworpen is aan een dienstbaarheid, is het toch niet
onderworpen aan een dienstbaarheid ten gunste van de aangesproken partijen; en daarom eis ik dat ik het recht heb
om mijn huis nog hoger te maken, zelfs tegen zijn toestemming, want mijn huis is vrij, wat hem aangaat.

(8) Wanneer het een man niet is toegestaan zijn huis hoger op te trekken, kan er zeer terecht een vordering tegen
hem worden ingesteld, met de bewering dat hij niet het recht heeft het op te trekken. Deze dienstbaarheid kan zelfs
bestaan ten gunste van een partij die eigenaar is van een huis op enige afstand:

5. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

En daarom, als u een huis hebt tussen het mijne en dat van Titius, kan ik een erfdienstbaarheid opleggen aan het
huis van Titius om te voorkomen dat hij het zijne nog hoger verhoogt, hoewel een dergelijke erfdienstbaarheid niet
kan worden opgelegd aan het uwe; want zolang u het uwe niet verhoogt, blijft het voordeel van de
erfdienstbaarheid bestaan.

6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
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En als het mocht gebeuren dat degene die eigenaar is van het tussenliggende gebouw, omdat hij niet onderworpen
is aan een erfdienstbaarheid, zijn huis nog hoger optrekt, zodat ik nu niet meer gehouden kan worden uw licht te
belemmeren als ik zou bouwen; dan zult u tevergeefs aanvoeren dat ik niet het recht heb op deze manier te bouwen
zonder uw toestemming; maar als de buurman binnen de door de wet voorgeschreven tijd zijn gebouw afbreekt,
herleeft uw recht van beroep.

(1) Men moet echter bedenken, dat met betrekking tot deze erfdienstbaarheden, de bezitter van het recht ook de
eiser kan zijn; en als ik misschien de hoogte van mijn gebouw niet heb verhoogd, dan is mijn tegenstander de
bezitter van het recht, want omdat er niets nieuws is gedaan, is hij in het bezit en kan hij mij verhinderen te
bouwen, door middel van een civiele vordering, of door een interdict Quod vi aut clam. Het resultaat zal hetzelfde
zijn als hij mij belemmert door een steentje te werpen. Maar als ik bouw zonder dat hij bezwaar maakt, dan word
ik zelf de bezitter.

(2) Bovendien hebben wij het recht om een vordering in te stellen met betrekking tot een erfdienstbaarheid die is
opgelegd ter ondersteuning van een last, teneinde de erfdienstbare eigenaar te dwingen de ondersteuning te
handhaven en zijn gebouw te herstellen op de wijze die was voorzien toen de erfdienstbaarheid werd opgelegd.
Gallus meent, dat een erfdienstbaarheid niet zo kan worden opgelegd, dat men iemand zal dwingen iets te doen,
maar dat men hem niet zal beletten een of andere handeling te verrichten; want in elke erfdienstbaarheid behoort
de plicht om reparaties te verrichten toe aan degene, die het recht opeist, niet aan hem, wiens eigendom daaraan
onderworpen is. De mening van Servius heeft echter de overhand gekregen, zodat in het genoemde geval een ieder
het recht kan opeisen zijn wederpartij te dwingen zijn muur te repareren, om zo de last te dragen. Labeo zegt
echter, dat deze dienstbaarheid niet aan de persoon, maar aan het goed verbonden is, en dat het de eigenaar dus vrij
staat van het goed af te zien.
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(3) Deze vordering is inderdaad eerder een reële dan een persoonlijke vordering, en zal ten gunste van niemand
anders dan de eigenaar van de dominante pacht zijn; en zij kan worden ingesteld tegen de eigenaar van de
dienstbare pacht, net als in het geval van andere dienstbaarheden.

(4) Papinianus bespreekt in het Derde Boek der Vragen de vraag of, wanneer een huis aan meerdere medeeigenaren toebehoort, een vordering kan worden ingesteld met betrekking tot de gehele erfdienstbaarheid. Hij zegt
dat de eigenaars afzonderlijk een vordering kunnen instellen voor het geheel, zoals ook kan worden gedaan in het
geval van andere erfdienstbaarheden met uitzondering van vruchtgebruik. Hij voegt eraan toe dat dit antwoord niet
moet worden gegeven wanneer het huis dat de last van een buurman draagt, gemeenschappelijk eigendom is.

(5) De aard van de reparaties die het voorwerp van deze vordering kunnen zijn, hangt af van wat bij het opleggen
van de erfdienstbaarheid is bepaald; er kan zijn overeengekomen dat de partij moet repareren met gekapte steen, of
met gewone bouwsteen, of met enig ander materiaal dat bij het opleggen van de erfdienstbaarheid is genoemd.

(6) De winst wordt in aanmerking genomen in deze vordering, dat wil zeggen, het voordeel dat de partij zou
hebben verkregen indien zijn buurman het gewicht van zijn huis had gedragen.

(7) De dienstbare eigenaar heeft het recht om de muur beter te maken dan was overeengekomen, toen de
dienstbaarheid werd opgelegd; maar als hij probeert om het slechter te maken, kan hij worden verhinderd om dit te
doen, hetzij door deze actie, of door kennisgeving van een nieuwe structuur.
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7. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

Het resultaat van deze acties is dat de eiser, als hij de zaak wint, door een verzoek aan de rechter ofwel verlichting
zal krijgen ofwel zekerheid zal krijgen. De toe te kennen voorziening bestaat hierin, dat de rechter de gedaagde
gelast het gebrek aan de muur te herstellen en deze in een behoorlijke staat te brengen. De zekerheid bestaat hierin,
dat de rechter hem gelast een borgtocht af te geven voor de reparatie van de muur, en daarin te bepalen, dat noch
hij, noch zijn opvolgers de eiser zullen verhinderen de muur hoger op te trekken, en het bouwwerk zullen
onderhouden nadat het is gebouwd; en indien hij deze zekerheid geeft, zal hij van zijn aansprakelijkheid worden
ontheven. Maar indien hij noch het verlenen van de vrijstelling toestaat, noch zekerheid stelt, zal hij worden
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding tot het bedrag waarop de eiser ter terechtzitting eed zal afleggen.

8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.

Het is dus de plicht van de ene buur om de muur te repareren, maar het ondersteunen van het gebouw van de
andere buur, die recht heeft op de erfdienstbaarheid, terwijl de reparaties aan de gang zijn, behoort niet tot de plicht
van de eigenaar van het onderste gebouw; want als de eigenaar van het bovenste gebouw het gebouw niet zelf wil
stutten, kan hij het afbreken en weer opbouwen wanneer de muur is herbouwd. Ook in dit geval, evenals bij andere
erfdienstbaarheden, zal een tegenvordering worden ingesteld, dat wil zeggen een vordering, waarin wordt gesteld,
dat gij geen recht hebt om dwang tegen mij uit te oefenen.

(1) Een vordering ten gunste van mij zal worden ingesteld tegen hem die mij een erfdienstbaarheid verleent als de
volgende, namelijk dat ik het recht zal hebben om balken in zijn muur te steken, en op die balken (bijvoorbeeld)
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een galerij te bouwen waarin ik kan wandelen, en om kolommen te plaatsen op de bovenkant van de muur, om het
dak van die galerij te ondersteunen.

(2) Deze vorderingen verschillen van elkaar in die zin, dat de eerste kan worden aangewend om de aangrenzende
buurman te dwingen mijn muur te herstellen; maar de tweede kan alleen worden aangewend om hem te dwingen
mijn gebint te ontvangen; want dit is niet in strijd met de gewone aard van dienstbaarheden.

(3) Indien men echter vraagt, welke partij de positie van bezitter en welke die van eiser moet innemen, dan moet
men bedenken, dat indien de balken reeds geplaatst zijn, de partij die beweert recht te hebben op de
erfdienstbaarheid, zich in de positie van bezitter bevindt; maar indien zij niet geplaatst zijn, is hij die dit recht
ontkent, de bezitter.

(4) En indien hij, die de erfdienstbaarheid voor zichzelf opeist, in het gelijk wordt gesteld, moet de
erfdienstbaarheid hem niet worden toegekend, omdat hij haar reeds heeft, indien de beslissing overeenkomstig de
wet is gegeven; dit moet evenmin het geval zijn, indien zij ten onrechte is gegeven, omdat de erfdienstbaarheid bij
de beslissing niet moest worden vastgesteld, maar bestaanbaar moest worden verklaard. Het is duidelijk, dat indien
de eiser na de voeging de erfdienstbaarheid heeft verloren door er geen gebruik van te maken door kwaadwillig
bedrog van de eigenaar van het gebouw, deze hem moet worden teruggegeven, zoals ook is beslist in het geval van
de eigenaar van het gebouw.

(5) Aristo, in een advies gegeven aan Cerellius Vitalis, verklaart dat hij niet denkt dat rook rechtmatig uit een
kaasmakerij kan worden afgevoerd naar gebouwen die erboven liggen, tenzij een dergelijke dienstbaarheid aan die
gebouwen is opgelegd; en dit wordt toegegeven. Hij zegt ook dat het niet wettig is om water of iets anders te lozen
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van een hoger op een lager gelegen gebouw, aangezien de partij alleen het recht heeft om in haar eigen gebouwen
zodanige handelingen te verrichten dat er niets wordt geloosd op die van een ander, en er kan zowel een lozing van
rook als van water zijn; daarom kan de eigenaar van het hogere gebouw een proces aanspannen tegen de eigenaar
van het lagere en beweren dat deze laatste niet het recht had om dit te doen. Tenslotte zegt hij, dat Alfenus van
mening is, dat het mogelijk is een aanklacht in te dienen, waarin beweerd wordt, dat een partij niet het recht heeft
om steen op zijn eigen grond zo te hakken, dat de brokken op mijn terrein vallen. Daarom zegt Aristo dat een man
die een kaasmakerij van het volk van Mintern pachtte, door de eigenaar van een huis erboven verhinderd kan
worden rook te lozen, maar dat het volk van Mintern aansprakelijk is voor de pacht; en hij zegt ook dat de
aanklacht die hij kan indienen tegen degene die de rook loost, is dat hij geen recht heeft om dat te doen.
Daartegenover staat dus een vordering waarin kan worden aangevoerd dat hij het recht heeft om rook te lozen, en
ook dit keurt Aristo goed. Bovendien is het interdict Uti possidetis van toepassing wanneer een partij wordt
verhinderd zijn eigen eigendom te gebruiken op de wijze die hem goeddunkt.

(6) Pomponius vraagt zich in het Eenenveertigste Boek der Passages af of iemand in een rechtsvordering kan
aanvoeren dat hij het recht heeft, of dat een ander geen recht heeft om een lichte rook te maken, zoals bijvoorbeeld
een rook uit een haard op zijn eigen terrein. Hij is van mening dat een dergelijke vordering niet kan worden
ingesteld, evenmin als een vordering kan worden ingesteld op grond van het feit dat een partij geen recht heeft om
een vuur te maken, of om te gaan zitten, of om zich te wassen in zijn eigen woning.

(7) Hij keurt ook een tegenovergestelde beslissing goed, want hij zegt dat in het geval van een badhuis, waar een
zekere Quintilla een ondergrondse gang had gebouwd voor dampen die werden geloosd op het terrein van Ursus
Julius, werd vastgesteld dat een dergelijke dienstbaarheid kon worden opgelegd.

9. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
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Als u bouwt op een plaats waar ik een recht van doorgang heb, kan ik in een proces aanvoeren dat ik het recht heb
daar te lopen en te rijden; en als ik dat bewijs, kan ik u beletten er te werken. Julianus zegt ook dat als een buurman
van mij, door op zijn land te bouwen, de druppels van mijn dak niet opvangt, ik een rechtsvordering kan instellen
op grond van mijn recht, dat wil zeggen het recht om het water van mijn dak op zijn terrein te lozen; net zoals we
hebben gezegd met betrekking tot het recht van overpad. Maar als hij nog niet gebouwd heeft, kan de tegenpartij,
of hij nu het vruchtgebruik of het recht van overpad heeft, aanvoeren dat hij het recht heeft om te lopen of te rijden,
en het recht van genot; maar als de eigenaar al gebouwd heeft, kan hij die recht heeft op het recht van overpad, nog
steeds aanvoeren dat het recht hem toebehoort, maar de vruchtgebruiker kan dat niet, omdat hij het vruchtgebruik
kwijt is; en daarom zegt Julianus dat een vordering op grond van bedrog in dit geval moet worden toegewezen.
Anderzijds, als u bouwt over een recht van overpad waaraan mijn eigendom is onderworpen ten gunste van u, kan
ik met recht beweren dat u geen recht hebt om daar te bouwen of een gebouw te hebben; net zoals ik dat zou
kunnen doen als u iets zou bouwen op onbebouwd land dat aan mij toebehoort.

(1) Wanneer iemand gewend is geweest een bredere of een smallere weg te gebruiken dan waar hij recht op had,
behoudt hij de dienstbaarheid; net zoals iemand die recht heeft op het gebruik van water en het vermengd met
ander water gebruikt, zijn recht behoudt.

10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.

Wanneer iemand het recht op het voeren van water heeft verkregen door langdurig gebruik, en als het ware door
langdurig bezit, dan is het voor hem niet nodig om het recht dat hij heeft op het gebruik van het water wettelijk
vast te leggen; bijvoorbeeld door aan te tonen dat het afkomstig is uit een erfenis of op een andere manier; maar hij
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heeft recht op een vordering in billijkheid om te bewijzen dat hij gedurende een bepaald aantal jaren het gebruik
van dat water heeft gehad, en dat dit niet is verkregen door geweld, of door heimelijkheid, of door lijden.

(1) Deze vordering kan niet alleen worden ingesteld tegen degene op wiens land de bron van het water zich
bevindt, of door wiens terrein het water wordt geleid, maar ook tegen alle personen die trachten mij te beletten het
water te leiden; net als in het geval van andere erfdienstbaarheden. In het algemeen kan ik door middel van deze
vordering een vordering instellen tegen een ieder die mij tracht te beletten het water te leiden.

11. Marcellus, Digest, Boek VI.

De vraag werd gesteld kan een van de mede-eigenaren legaal bouwen op grond die zij gemeenschappelijk bezitten
zonder de toestemming van de anderen; dat wil zeggen, als het hem verboden wordt door de genoemde medeeigenaren, kan hij dan een proces tegen hen beginnen en beweren dat hij het recht heeft om te bouwen; of kunnen
de andere mede-eigenaars een vordering tegen hem instellen en beweren dat zij het recht hebben om hem te
beletten, of dat hij geen recht heeft om te bouwen; en als het gebouw al is gebouwd, kunnen zij dan geen vordering
tegen hem instellen op grond van het feit dat hij onder de gegeven omstandigheden geen recht heeft om daar een
gebouw te hebben? Dit kan het best beantwoord worden door te zeggen, dat een mede-eigenaar meer recht heeft
om het bouwen te verhinderen, dan om te bouwen; want hij, die een dergelijke handeling tracht te verrichten (zoals
ik reeds heb gezegd), als hij het gemeenschappelijk goed naar eigen welgevallen wil gebruiken, alsof hij er de
enige eigenaar van was, eigent zich een recht toe, dat aan anderen toebehoort, voor eigen gebruik.

12. Javolenus, Epistels, Boek III.
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Ik beweerde in een proces dat de gedaagde geen recht had om zijn hout in mijn muur te laten inbrengen; moet hij
ook zekerheid geven dat hij er in de toekomst geen in zal brengen? Ik antwoordde, dat het mijns inziens tot de
plicht van de rechter behoort, hem te dwingen ook voor toekomstige werkzaamheden zekerheid te stellen.

13. Proculus, Epistels, Boek V.

Ik heb pijpen waarmee ik het water over de openbare weg leid, en deze pijpen zijn gebarsten en hebben uw muur
onder water gezet; ik denk dat u het recht hebt om een aanklacht tegen mij in te dienen, waarin u kunt beweren dat
ik niet het recht heb om water uit mijn huis tegen uw muur te laten stromen.

14. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.

Als een muur mij toebehoort en ik u toesta er balken in te plaatsen die u er vroeger in had, en u wilt er vervolgens
andere in plaatsen, dan kan mij dat beletten; en ik heb inderdaad het recht u te dwingen de balken die u er onlangs
in hebt geplaatst, te verwijderen.

(1) Indien een tussenmuur, waarvan u en ik eigenaar zijn, ten gevolge van enig werk dat u hebt verricht, naar mijn
huis overhelt, kan ik een vordering tegen u instellen en aanvoeren dat u geen recht hebt op een muur in die
toestand.
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15. Ulpianus, Opinies, Boek VI.

Door zijn huis te verhogen heeft iemand het licht belemmerd van een gebouw dat toebehoort aan een minderjarige,
jonger dan vijfentwintig jaar, of jonger dan de puberteit, van wie hij de curator of voogd was; en hoewel in dit
geval hijzelf en zijn erfgenamen aansprakelijk zouden zijn, omdat hij niet het recht had een handeling te
verrichten, die hij uit hoofde van zijn ambt een ander moest beletten; toch moet aan de jongen of aan de
minderjarige een vordering worden toegestaan tegen een ieder die in het bezit is van het genoemde huis, om hem te
dwingen te verwijderen wat niet rechtmatig was gebouwd.

16. Julianus, Digest, Boek XVII.

Als ik van u toestemming koop om regenwater van mijn huis op het uwe te laten druppelen, en ik laat het daarna,
met uw medeweten, op grond van de koop, toe; vraag ik, of ik op deze grond door enige actie of uitzondering
beschermd kan worden? Ik antwoordde dat ik van beide middelen gebruik kan maken.

17. Alfenus, Digest, Boek II.

Indien tussen twee huizen een muur staat, die een halve voet of meer uitsteekt in de richting van het aangrenzende
gebouw, dan moet een vordering worden ingesteld, stellende dat de gedaagde niet had mogen toestaan, dat de
muur zonder zijn toestemming op deze wijze over het terrein van de eiser uitsteekt.
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(1) Een bepaald gedeelte van het terrein van Gaius Seius was onderworpen aan een erfdienstbaarheid ten behoeve
van het huis van Annius, die bepaalde dat Seius geen recht had om iets op die plaats te zetten; maar Seius plantte
er bomen, en onder die bomen hield hij bekkens en andere vaten. Alle kenners van de wet raadden Annius aan
Seius aan te klagen, omdat hij geen recht had die dingen op die plaats te hebben zonder zijn toestemming.

(2) Een buurman plaatste een mestvaalt tegen de muur van een ander, waardoor de muur vochtig werd; en men
vroeg hem op welke wijze hij zijn buurman kon dwingen de mestvaalt te verwijderen. Ik antwoordde, dat als hij dit
op een openbare plaats had gedaan, hij door middel van een interdict kon worden gedwongen het te verwijderen;
maar als het op een particuliere plaats was gedaan, zou het nodig zijn een vordering in te stellen met betrekking tot
een dienstbaarheid; en als er enig beding was geweest ter voorkoming van dreigende schade, zou de partij zich op
het beding kunnen beroepen als hij enige schade had geleden door wat er was gedaan.

18. Julianus, Over Minicius, Boek VI.

De slaven van een zekere man hadden een buurman verhinderd water te leiden, en de verantwoordelijke partij had
zich verborgen om te voorkomen dat een aanklacht tegen hem zou worden ingediend, en de klager vroeg wat hij
kon doen? Ik antwoordde dat de Praetor, na de zaak gehoord te hebben, moest bevelen dat het eigendom van de
gedaagde in bezit genomen moest worden en niet mocht worden afgestaan voordat hij een recht van watergeleiding
ten gunste van de klager had vastgesteld, als deze schade had geleden door droogte, omdat hij verhinderd was
water te geleiden; bijvoorbeeld als zijn weiden of zijn bomen verdroogd waren.

19. Marcianus, Regels, Boek V.
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Als iemand in een proces de juiste beschuldigingen uit met betrekking tot een erfdienstbaarheid die hij samen met
anderen geniet, en de zaak op de een of andere manier door zijn eigen nalatigheid verliest, is het niet rechtvaardig
dat dit schade toebrengt aan de andere mede-eigenaren; maar als hij door samenspanning de zaak aan zijn
tegenstander overlaat, moet een vordering op grond van bedrog aan de anderen worden toegekend; zoals Celsus
zegt, en hij voegt eraan toe dat dit ook werd gedacht door Sabinus.

20. Scaevola, Digest, Boek IV.

Een erflater bezat enkele huizen die aan een stuk land grensden dat zij had nagelaten; de vraag rees of, als deze niet
bij het land werden gevoegd en de legataris een rechtszaak zou aanspannen om het terug te krijgen, het genoemde
land onderworpen zou zijn aan een erfdienstbaarheid ten gunste van de huizen; of, als de legataris eiste dat het land
aan hem zou worden overgedragen overeenkomstig de voorwaarden van een trust, of de erfgenamen zich een
erfdienstbaarheid ten gunste van de huizen zouden moeten voorbehouden? Het antwoord luidde dat zij dat moesten
doen.

(1) Verscheidene burgers van een stad, die verschillende landgoederen bezaten, kochten een stuk bosland aan, dat
gemeenschappelijk moest worden gehouden voor het genot van het recht van weidelandbouw, en deze regeling
werd uitgevoerd door hun opvolgers; maar sommigen van hen die dit recht hadden, verkochten vervolgens het
hierboven genoemde afzonderlijke landgoed. Ik vraag of na de verkoop het recht de genoemde landgoederen volgt,
aangezien het de bedoeling van de verkopers was om ook over dit recht te beschikken? Het antwoord was, dat men
zich moest houden aan hetgeen tussen de contracterende partijen was verstaan; maar indien hun bedoeling niet
duidelijk was, dat dit recht ook op de kopers zou overgaan. Ik vraag ook, of wanneer een deel van de genoemde
individuele landgoederen door de legatarissen aan iemand anders is overgedragen, of dit dan enig deel van het
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recht van weidegang met zich mee zou brengen? Het antwoord luidde, dat aangezien dit recht geacht moet worden
verbonden te zijn aan het nagelaten landgoed, het ook naar de legataris zou gaan.

21. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus.

Waar nog geen water is verschenen, kan ook geen recht van overpad worden gevestigd, noch een kanaal om dat
water te leiden. Paulus zegt, denk ik, dat dit geenszins waar is; omdat een schenking kan worden gedaan die u
toestaat om water te zoeken, en, als het zou worden gevonden, het over te brengen.

Tit. 6. Hoe erfdienstbaarheden verloren gaan

1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

De servitudes van landgoederen worden samengevoegd wanneer dezelfde persoon eigenaar wordt van beide
landgoederen.

2. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
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Wanneer iemand het recht heeft om zowel te lopen als te rijden, en alleen gebruik maakt van het recht om te lopen
gedurende de periode die door de wet is vastgesteld, gaat het recht om te rijden niet verloren, maar blijft het van
kracht; zoals Sabinus, Cassius en Octavenus stellen; en iemand die het recht heeft om te rijden kan ook gebruik
maken van het recht om te lopen.

3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

De algemene opvatting is dat erfdienstbaarheden die aan onroerende goederen zijn verbonden, niet verloren gaan
door de dood of door het verlies van burgerrechten.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Het recht van toegang tot een begraafplaats gaat nooit verloren door gebrek aan gebruik.

5. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVI.

Een erfdienstbaarheid kan ten onzen gunste behouden worden door een mede-eigenaar, een vruchtgebruiker, of een
bezitter te goeder trouw:
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6. Celsus, Digest, Boek V.

Want het is voldoende dat er een recht van toegang is op grond van het land.

(1) Wanneer u en ik een recht van overpad hebben over het land van een buurman, en ik maak er gebruik van,
maar u houdt er gedurende de door de wet voorgeschreven periode mee op, verliest u dan uw recht? En aan de
andere kant, als een buurman die recht van overpad heeft over ons land, door mijn deel van dat land loopt of rijdt,
maar het uwe niet betreedt, zal dit dan het uwe bevrijden? Celsus antwoordde, dat als het landgoed tussen de
mede-eigenaren is verdeeld, de erfdienstbaarheid waarop het land recht heeft, dezelfde is als wanneer zij van het
begin af aan aan beide landgoederen verbonden was geweest, en elk van de eigenaars gebruik kan maken van zijn
eigen erfdienstbaarheid, en ieder het zijne kan verliezen door gebrek aan gebruik, en de belangen van de twee
landgoederen verder niet in het geding zijn; de partij wier land aan de erfdienstbaarheid is onderworpen, wordt
geen schade berokkend, maar in feite wordt haar toestand verbeterd, aangezien een van de eigenaars door gebruik
te maken van het recht zichzelf en niet het gehele landgoed bevoordeelt.

Maar wanneer de grond waarop de erfdienstbaarheid rust, op deze wijze wordt verdeeld, is de zaak met iets meer
twijfel omgeven; want als de ligging van het recht van overpad zeker en welomschreven is, dan moet, als de grond
in de lijn van het recht van overpad wordt verdeeld, alles in acht worden genomen alsof er in het begin, bij de
vestiging van de erfdienstbaarheid, twee afzonderlijke eigendommen waren geweest; Maar als het land wordt
verdeeld over de lijn van het recht van overpad (en het maakt niet veel verschil of dit gelijk of ongelijk gebeurt),
dan blijft het recht van dienstbaarheid zoals het was toen het land onverdeeld was, en niets minder dan het gehele
recht van overpad kan worden behouden door het te gebruiken, of verloren gaan door dit niet te doen; en als het
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mocht gebeuren dat de eigenaar slechts zoveel van de overpad gebruikt als één van de stukken land doorkruist, dan
zal het andere om die reden niet vrij worden, aangezien een recht van overpad één is, en dus ondeelbaar is.

De partijen kunnen echter elk van de eigendommen van de erfdienstbaarheid bevrijden, mits zij dit uitdrukkelijk
overeenkomen; en hoe dan ook, als de partij die recht heeft op de erfdienstbaarheid, na de splitsing een van de
eigendommen koopt, blijft de erfdienstbaarheid waaraan het andere stuk grond is onderworpen, dan van kracht? Ik
zie niet in, hoe uit deze opvatting iets ongerijmds kan voortvloeien, terwijl een van de landerijen aan de
dienstbaarheid onderworpen blijft; mits van het begin af aan een smaller recht van overpad is ontstaan dan in het
contract is vermeld, en in het land, ten aanzien waarvan de dienstbaarheid niet is vrijgegeven, nog voldoende
ruimte overblijft om van het recht van overpad gebruik te maken; maar als daartoe onvoldoende ruimte overblijft,
dan moeten beide landerijen worden vrijgegeven; de een wegens de aankoop, de ander omdat over de
overblijvende ruimte geen recht van overpad kan worden geschapen.

Indien echter het recht van overpad zodanig was gevestigd, dat de partij vrij was om over elk deel van het
landgoed te lopen of te rijden dat zij wilde, en niets haar belette om van tijd tot tijd van richting te veranderen, en
naderhand het landgoed werd verdeeld; indien zij gelijkelijk kon lopen en rijden over elk deel dat zij wilde, dan
moeten wij de zaak beschouwen alsof, in het begin, twee erfdienstbaarheden waren opgelegd aan beide
landgoederen op een zodanige wijze dat de ene kon worden behouden en de andere verloren ging door gebrek aan
gebruik. Ik weet heel goed, dat onder deze omstandigheden het recht van een der partijen zou worden aangetast
door de handeling van de ander, want vroeger zou het voldoende zijn geweest, dat de partij over een deel van het
land had gelopen of gereden, om hem in staat te stellen hetzelfde recht over de rest van het land te behouden; maar
de partij, die recht had op het recht van overpad, verzekerde zich van het voordeel, dat zij in gelijke mate over twee
wegen kon lopen of rijden, dat wil zeggen over twee wegen, elk acht voet breed waar het recht is en zestien voet
breed waar het gebogen is.
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7. Paulus, Over Plautius, Boek XIII.

Als het recht om water te leiden zo is verleend dat dit alleen gedurende de zomer, of gedurende een maand, kan
geschieden, rijst de vraag hoe het door gebrek aan gebruik verloren kan gaan; omdat er geen ononderbroken
termijn is gedurende welke de partij het zou kunnen gebruiken, maar dit niet heeft gedaan? Indien dus iemand het
gebruik van water heeft gedurende afwisselende jaren of afwisselende maanden, is het recht verloren door verloop
van het dubbele van de door de wet voorgeschreven tijd; en dezelfde regel geldt met betrekking tot een recht van
overpad. Heeft hij echter een recht, waarvan hij om de andere dag, of alleen overdag, of alleen 's nachts gebruik
kan maken, dan gaat dit verloren door het verstrijken van de bij de wet bepaalde tijd, omdat het slechts een enkele
erfdienstbaarheid is; want Servius zegt, dat als hij een erfdienstbaarheid heeft, waarvan hij om het uur gebruik kan
maken, of elke dag slechts een uur, hij de erfdienstbaarheid verliest door er geen gebruik van te maken, want wat
hij heeft, kan elke dag gebruikt worden.

8. Dezelfde, Over Plautius, Boek XV.

Als ik het recht heb om het water van mijn dak op uw land te laten vallen, en ik sta u toe daar te bouwen, dan
verlies ik mijn recht om het water te laten vallen. Evenzo, als ik een recht van overpad op uw land heb, en ik sta u
toe iets te bouwen op de plaats waarover ik het recht van overpad heb, dan verlies ik het.

(1) Degene die een gedeelte van een weg overdraagt waarop hij recht heeft, wordt geacht deze in zijn geheel te
gebruiken.
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9. Javolenus, Over Plautius, Boek III.

Wanneer water in een deel van een kanaal stroomt, ook al bereikt het niet het uiterste einde daarvan, dan worden
alle delen van dat kanaal geacht gebruikt te worden.

10. Paulus, Over Plautius, Boek XV.

Wanneer ik en mijn erfgenaam land gemeenschappelijk bezitten, zelfs al maken wij beiden geen gebruik van een
recht van overpad dat daaraan verbonden is, dan behoud ik het recht van overpad wegens het voordeel voor de
erfgenaam.

(1. Wanneer een partij het recht heeft 's nachts van water gebruik te maken, maar dit slechts overdag doet
gedurende de periode die in de wet voor het verlies van een erfdienstbaarheid is vastgesteld, verliest hij het recht
om er 's nachts gebruik van te maken, omdat hij verzuimd heeft van zijn voorrecht gebruik te maken. Dezelfde
regel geldt voor degene, die het recht heeft een aquaduct gedurende bepaalde uren te gebruiken, en daarvan op
andere uren gebruik maakt, en niet gedurende een gedeelte van de genoemde uren.

11. Marcellus, Digest, Boek IV.

Wanneer een partij die recht had op een voorrangsrecht of een recht om te rijden, mits hij gebruik maakte van
voertuigen van een bepaalde soort, gebruik maakte van een voertuig van een andere soort; laten we overwegen of
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hij zijn dienstbaarheid niet verloren heeft, en of het geval niet anders is wanneer een partij een zwaardere lading
heeft vervoerd dan waartoe hij het recht had; Want men kan menen, dat hij zijn recht van overpad bovenmatig
heeft gebruikt, en niet dat hij het ten onrechte heeft gedaan, zoals wanneer hij een bredere weg had gebruikt, of
meer lastdieren had gedreven dan hij had moeten doen, of water uit een andere ether had gehaald. Daarom gaat in
al deze gevallen de erfdienstbaarheid niet verloren, maar de partij mag niet meer als erfdienstbaarheid hebben dan
in het contract is opgenomen.

(1) Wanneer grond als erfenis is nagelaten onder een voorwaarde, en de erfgenaam daarop bepaalde
dienstbaarheden heeft opgelegd; indien aan de voorwaarde van de erfenis is voldaan, zal de dienstbaarheid
tenietgaan. Laten wij nagaan of, indien zij door het land waren verkregen, zij het legaat zouden volgen ten
voordele van de legataris, en de betere mening is dat zij dat zouden doen.

12. Celsus, Digest, Boek XXIII.

Wanneer een partij te goeder trouw land koopt dat niet aan de verkoper toebehoorde, en gebruik maakt van een
recht van overpad dat aan het land verbonden is, zal het recht behouden blijven; en dit zal ook het geval zijn als hij
een bezitter door lijden is, of, nadat de eigenaar met geweld is uitgeworpen; want wanneer land met een bepaald
karakter is belegd, zodat het in die toestand in bezit wordt gehouden, gaat het recht niet verloren; en het maakt
geen verschil of de bezitter, die het in bezit houdt zoals het is, dit rechtmatig doet of niet. Daarom kan nog
positiever worden gesteld, dat als water door een kanaal van zichzelf stroomt, het recht om het daar te geleiden
behouden blijft; welke mening zeer juist werd gehuldigd door Sabinus, en wordt vermeld bij Neratius in het Vierde
Boek der Perkamenten.
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13. Marcellus, Digest, Boek XVII.

Wanneer iemand die een erf bezit dat recht heeft op een doorgang over naburig land, een deel daarvan verkoopt dat
grenst aan het dienende erf, maar de erfdienstbaarheid niet oplegt, en voordat de voorgeschreven tijd verstreken is
waarmee een erfdienstbaarheid verloren gaat, het deel dat hij verkocht heeft weer verwerft, heeft hij recht op de
erfdienstbaarheid die zijn buurman verschuldigd was.

14. Javolenus, Over Cassius, Boek X.

Wanneer een plaats die onderworpen is aan een recht van overpad of een recht om te lopen of te rijden,
overstroomd wordt door een rivier, en voordat de vastgestelde tijd voor het verlies van de erfdienstbaarheid
verstreken is, het land hersteld wordt door een afzetting van alluvium, wordt de erfdienstbaarheid ook hersteld in
de oude staat. Indien echter zoveel tijd verstrijkt dat de erfdienstbaarheid verloren is gegaan, kan de eigenaar van
de grond worden verplicht haar te vernieuwen.

(1) Wanneer een weg is vernield door de overstroming van een rivier, of door de vernieling van een gebouw, moet
de naaste buur een rijweg verschaffen.

15. Dezelfde, Epistels, Boek II.
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Wanneer ik recht heb op een erfdienstbaarheid over verschillende stukken land, en ik een van de stukken land
verkrijg dat tussen twee andere ligt, denk ik dat de erfdienstbaarheid blijft bestaan, want een erfdienstbaarheid gaat
pas teniet wanneer degene aan wie zij toebehoort er geen gebruik meer van kan maken; maar wanneer hij land
tussen twee andere stukken land heeft verkregen, kan men oordelen dat hij recht heeft op een recht van overpad
door het eerste en het laatste van deze stukken.

16. Proculus, Epistels, Boek I.

Verscheidene personen hadden op grond van een recht de gewoonte om door dezelfde gracht water te leiden dat
zijn bron had op het land van een buurman, op zodanige wijze dat ieder, op een bepaalde dag die hem was
toegewezen, het water vanaf de bron door een greppel leidde die gemeenschappelijk was, en vervolgens door een
van zijn eigen greppels, waarbij ieder de ander opvolgde die onmiddellijk boven hem was; en een van hen
verzuimde water te leiden gedurende de tijd die door de wet was vastgesteld voor het verlies van een
erfdienstbaarheid. Ik denk dat hij het recht om het water te leiden heeft verloren, want het werd niet uitgeoefend
door de anderen die het wel leidden, en dit recht behoorde aan elk van de partijen als het zijne, en kon niet worden
uitgeoefend door een ander. Maar wanneer een waterloop verbonden was met grond die aan verschillende partijen
toebehoorde, kon hij door een van hen worden gebruikt ten behoeve van allen die de grond gemeenschappelijk in
eigendom hadden. Nogmaals, wanneer een van de partijen die recht heeft op een recht om water te leiden, en die
dit door dezelfde waterloop heeft gedaan, het recht daartoe verliest door geen gebruik te maken van zijn voorrecht,
komt er om deze reden geen recht toe aan de anderen die de waterloop gebruikten; en het voordeel van het recht
dat voor het aandeel van een partij verloren ging door niet-gebruik, komt toe aan hem door wiens land de
waterloop liep, en hij zou vrijheid genieten van dit deel van de dienstbaarheid.

17. Pomponius, Diverse Passages, Boek XI.
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Labeo zegt dat als iemand die het recht heeft om water te putten, gedurende de tijd dat een erfdienstbaarheid
verloren is gegaan, naar een bron gaat maar geen water put, hij ook het recht van overpad verliest.

18. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.

Wanneer iemand ander water gebruikt dan het water dat is overeengekomen bij het opleggen van de
erfdienstbaarheid, is de erfdienstbaarheid verloren.

(1) De tijd, gedurende welke de laatste eigenaar van het land, waaraan een erfdienstbaarheid is verbonden, het
water niet heeft gebruikt, wordt gerekend ten laste van degene, die in zijn plaats opvolgt. Indien gij het recht hebt
een balk in een aangrenzend huis in te brengen, en uw buurman heeft die balk niet binnen de door de wet
voorgeschreven tijd gebouwd, en gij kunt hem dus niet inbrengen, verliest gij daardoor niet uw recht; want uw
buurman kan niet worden geacht door usucaptie vrijheid te hebben verkregen van de dienstbaarheid, waaraan zijn
huis was onderworpen, daar hij nooit het gebruik van uw recht heeft onderbroken.

19. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.

Als ik bij de verkoop van een deel van mijn land in het contract vastleg dat ik het recht zal hebben om water over
dat deel naar de rest van mijn terrein te leiden, en de door de wet voorgeschreven tijd verstrijkt voordat ik een
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greppel graaf, dan verlies ik geen recht, omdat er geen plaats is waar het water kan stromen, en mijn recht blijft
onaangetast; maar als ik de greppel zou graven en hem niet zou gebruiken, dan zou ik mijn recht verliezen.

(1) Indien ik u een recht van overpad over mijn land nalaat, en mijn erf is betreden, en gij, gedurende den tijd, bij
de wet bepaald voor het verlies van een erfdienstbaarheid, onwetend blijft, dat dit recht aan u is nagelaten, verliest
gij het recht van overpad door er geen gebruik van te maken. Indien gij echter vóór het verstrijken van dien tijd uw
land verkoopt, zonder te hebben vastgesteld, dat de erfdienstbaarheid aan u is nagelaten, komt het recht van
overpad den koper toe, indien hij er gedurende den overblijvenden tijd gebruik van maakt, omdat het in feite reeds
begonnen is u toe te behoren, en het kan gebeuren, dat gij zelfs nooit het recht zoudt hebben het legaat te
verwerpen, daar het land u niet zou toebehoren.

20. Scaevola, Regels, Boek I.

Een erfdienstbaarheid wordt door het gebruik behouden, wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt door degene die
er recht op heeft of die er bezit van heeft, of door zijn huurknecht, zijn gast, zijn geneesheer, of ieder die hem komt
bezoeken, of zijn huurder, of een vruchtgebruiker:

21. Paulus, Zinnen, Boek V.

Ook al geniet de vruchtgebruiker het in zijn eigen naam;
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22. Scaevola, Regels, Boek I.

In fine, wie gebruik maakt van het recht van overpad, alsof hij daartoe gerechtigd is,

23. Paulus, Zinnen, Boek V.

Of hij het nu gebruikt om ons land te naderen of om het te verlaten,

24. Scaevola, Regels, Boek I.

Ook al is hij een bezitter te kwader trouw, de dienstbaarheid blijft gehandhaafd.

25. Paulus, Spreuken, Boek V.

Een partij wordt niet geacht een erfdienstbaarheid te gebruiken, tenzij hij meent dat hij een recht uitoefent dat hem
toebehoort; en daarom zal iemand die er gebruik van maakt als een weg of als een erfdienstbaarheid die aan een
ander toebehoort, geen recht hebben op een interdict of op enige andere gerechtelijke procedure.
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Boek IX

1. Betreffende het veroorzaken van schade door een viervoeter.
2. Over de lex Aquilia.
3. Betreffende hen die iets uitgieten of neergooien.
4. Over schadelijke daden.

******************************************

Tit. 1. Aangaande het begaan van schade door een viervoeter
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een viervoeter schade zou hebben toegebracht, kan een vordering worden ingesteld die is neergelegd in
een wet van de Twaalf Tafelen; deze wet schrijft voor dat ofwel de veroorzaker van de schade moet worden
opgegeven, dat wil zeggen dat het dier dat de schade heeft toegebracht, moet worden overgeleverd, ofwel dat een
geldbedrag moet worden betaald dat gelijk is aan de schade.

(1) De term "noxia" betekent het strafbare feit zelf.

(2) Deze actie heeft betrekking op elke soort viervoeter.

(3) De Praetor zegt "pauperiem fecisse", hetgeen betekent de schade die zonder onrecht is veroorzaakt door het
dier dat het begaat, want een dier kan volgens de wet niet schuldig zijn aan onrecht, omdat het gebrekkig is in zijn
verstand.

(4) Daarom is, zoals Servius stelt, deze actie mogelijk wanneer een dier schade berokkent nadat zijn woestheid is
opgewekt; bijvoorbeeld wanneer een paard dat de gewoonte heeft te schoppen, schopt, of een os die gewend is te
stoten, dit doet; of een muilezel schade berokkent door extreme wildheid. Maar als een dier iemands lading
overhoop gooit door de ongelijkheid van de bodem of de nalatigheid van de bestuurder, of omdat het dier te zwaar
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beladen was, zal deze vordering niet ontvankelijk zijn, maar moet een vordering wegens onrechtmatige schade
worden ingesteld.

(5) Wanneer echter een hond, terwijl hij door iemand wordt geleid, door zijn boosaardigheid losraakt en een ander
letsel toebrengt; indien hij door iemand anders steviger had kunnen worden vastgehouden, of indien de partij hem
niet door die plaats had mogen leiden, dan is deze vordering niet ontvankelijk, en is degene die de hond onder zijn
hoede had aansprakelijk.

(6) Bovendien is deze vordering niet ontvankelijk indien het wilde dier schade veroorzaakt door toedoen van een
ander.

(7) En in het algemeen kan deze vordering worden ingesteld wanneer een wild dier schade toebrengt die in strijd is
met zijn aard, en daarom, als een door pijn geïrriteerd paard schopt, zal deze vordering niet ontvankelijk zijn; maar
de partij die het paard sloeg of verwondde zal eerder aansprakelijk zijn voor een vordering in factum, dan op grond
van de Lex van Aquilia, om geen andere reden dan dat de partij de verwonding niet met zijn eigen lichaam heeft
toegebracht. Maar wanneer iemand een paard streelt, of hem aait, en hij wordt erdoor geschopt, dan zal er grond
zijn voor deze vordering.

(8) Wanneer een dier een ander dier provoceert en het daardoor schade berokkent, moet de vordering worden
ingesteld tegen het dier dat de provocatie heeft veroorzaakt.
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(9) Deze vordering staat open ongeacht of het dier de schade heeft toegebracht met zijn eigen lichaam of door iets
anders waarmee het in aanraking is geweest; zoals bijvoorbeeld wanneer een os iemand kneust door middel van
een wagen of door iets anders dat wordt verstoord.

(10) Deze vordering is niet mogelijk in het geval van wilde dieren, wegens hun natuurlijke wreedheid; en daarom,
indien een beer ontsnapt en schade aanricht, kan zijn vroegere eigenaar niet worden aangesproken, omdat hij, toen
het dier ontsnapte, ophield eigenaar te zijn; en daarom, zelfs indien ik het zou doden, zal het karkas van mij zijn.

(11) Wanneer twee rammen of twee stieren vechten en de een doodt de ander, maakt Quintus Mucius een
onderscheid; want hij stelt dat de vordering niet ontvankelijk is als degene die de aanvaller was wordt gedood,
maar als degene die niet schuldig is aan de provocatie wordt gedood, kan de vordering worden ingesteld; en
daarom moet de eigenaar ofwel de schade betalen ofwel het dier in plaats daarvan afstaan.

(12) Ook in het geval van viervoeters volgt de overtreding het dier; en deze vordering kan worden ingesteld tegen
degene aan wie het dier toebehoort, en niet tegen hem aan wie het toebehoorde toen het de schade beging.

(13) Het is duidelijk, dat indien het dier sterft voordat de zaak aanhangig is gemaakt, de vordering vervalt.

(14) De overhandiging van het dier bij wijze van schadevergoeding is de overhandiging van het dier terwijl het
leeft. Indien het dier aan verscheidene partijen toebehoort, kan een vordering tot schadevergoeding tegen hen
afzonderlijk worden ingesteld, net zoals in het geval van een slaaf.
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(15) Soms echter zal de eigenaar niet worden gedagvaard om hem te dwingen het dier bij wijze van
schadeloosstelling af te staan, maar zal een vordering tot schadevergoeding tegen hem worden ingesteld voor het
gehele bedrag; zoals bijvoorbeeld, wanneer hem ter terechtzitting wordt gevraagd of het dier hem toebehoort en hij
antwoordt dat dit niet het geval is, en indien zou worden bewezen dat het van hem was, zal tegen hem een
vordering tot schadevergoeding voor het gehele bedrag worden ingesteld.

(16) Indien het dier na de voeging door iemand wordt gedood, zal, aangezien tegen de eigenaar een vordering op
grond van de Lex van Aquilia openstaat, ter terechtzitting rekening worden gehouden met de Lex van Aquilia,
omdat de eigenaar de bevoegdheid heeft verloren om het dier bij wijze van schadeloosstelling af te staan; en
daarom moet hij in het genoemde geval het geschatte bedrag van de schadevergoeding betalen, tenzij hij bereid is
zijn vorderingsrecht over te dragen aan degene die het dier heeft gedood.

(17) Het lijdt geen twijfel, dat deze vordering overgaat op de erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de
benadeelde; en ook dat zij kan worden ingesteld tegen erfgenamen en andere rechtverkrijgenden, niet op grond van
erfopvolging, maar op grond van eigendom.

2. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Deze vordering kan niet alleen worden ingesteld ten gunste van de eigenaar van het beschadigde goed, maar ook
ten gunste van iedere belanghebbende; bijvoorbeeld van degene aan wie het goed was uitgeleend, en ook van een
volhouder, omdat degenen die aansprakelijk zijn, geacht worden schade te hebben geleden.
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1. Wanneer iemand die aan een ander probeert te ontkomen, bijvoorbeeld aan een magistraat, zich naar een
naburige winkel begeeft en daar door een woeste hond wordt gebeten, stellen sommige autoriteiten dat hij geen
recht van verhaal heeft vanwege de hond; maar dat hij er wel een zou hebben als de hond losliep.

(3) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Het lijdt geen twijfel dat krachtens deze wet een vordering kan worden ingesteld ten behoeve van personen die vrij
zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer een dier het gezinshoofd of de zoon van een gezin verwondt, op voorwaarde dat
er geen rekening wordt gehouden met verminking, aangezien iemand die vrij is geen taxatie toelaat; maar er kan
rekening worden gehouden met de gemaakte kosten voor het genezen van de verwonding en met het verlies van
arbeid die de partij niet kon verrichten omdat hij gehandicapt was.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Een billijke vordering zal onder deze omstandigheden openstaan, wanneer de schade niet door een viervoeter,
maar door een ander dier is toegebracht.

5. Alfenus, Digest, Boek II.
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Terwijl een groom een paard naar de stal van een herberg leidde, snuffelde het paard aan een muilezel, en de
muilezel trapte en brak het been van de groom. Men vroeg mij om advies of de eigenaar van de ezel kon worden
aangesproken omdat hij de verwonding had veroorzaakt, en ik antwoordde dat dit het geval was.

Tit. 2. Over de lex Aquilia

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

De Lex van Aquilia vernietigde alle wetten die eerder waren uitgevaardigd met betrekking tot het herstel van
onrechtmatige schade, of dit nu de Twaalf Tafelen waren of enige andere; welke wetten het nu niet nodig is om ze
te specificeren.

1. De Lex van Aquilia is een plebisciet, waarvan Aquilius, een tribuun van het volk, de uitvaardiging voorstelde
aan het volk.

(2) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

637

Het eerste deel van de Lex van Aquilia bepaalt: "Wanneer iemand een mannelijke of vrouwelijke slaaf die aan een
ander toebehoort, of een viervoeter die tot de klasse der runderen behoort, op onwettige wijze doodt, moet hij een
bedrag betalen dat gelijk is aan de hoogste waarde die de slaaf in het afgelopen jaar waard was".

1. En dan bepaalt de wet verder: "Een rechtsvordering tot dubbele schadevergoeding kan worden ingesteld tegen
degene die een ontkenning doet".

2. Het blijkt dus dat de wet dieren die onder de runderen vallen en in kudden worden gehouden, zoals schapen,
geiten, ossen, paarden, muildieren en ezels, in dezelfde categorie plaatst als slaven. De vraag rijst of varkens onder
de benaming runderen vallen, en Labeo heeft terecht beslist dat dit het geval is. Honden vallen hier echter niet
onder, en wilde dieren, zoals beren, leeuwen en panters, vallen hier in het geheel niet onder. Olifanten en kamelen
zijn als het ware gemengd, want zij verrichten de arbeid van lastdieren, en toch is hun natuur wild, en daarom
moeten zij tot de eerste afdeling gerekend worden.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een mannelijke of een vrouwelijke slaaf wederrechtelijk is gedood, is de Lex van Aquilia van toepassing.
Er wordt met reden aan toegevoegd dat zij wederrechtelijk gedood moet zijn, daar het niet voldoende is dat zij
slechts gedood is, maar dit moet geschieden in strijd met de wet.

4. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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Als ik dus uw slaaf dood, die een dief is en mij op dat ogenblik aanvalt, zal ik vrij zijn van aansprakelijkheid,
"want het natuurlijk verstand staat een mens toe zich tegen gevaar te beschermen".

1. De Wet van de Twaalf Tafelen staat een ieder toe een dief te doden die 's nachts wordt betrapt, mits hij echter
door een uitroep waarschuwt; en zij staat hem toe de dief overdag te doden, als hij wordt betrapt en zich met een
wapen verdedigt, mits hij altijd anderen door een uitroep tot getuigen oproept.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer echter iemand een ander doodt die hem met een wapen belaagt, wordt hij niet geacht hem wederrechtelijk
te hebben gedood; en wanneer iemand een dief doodt uit doodsangst, is er geen twijfel aan dat hij niet
aansprakelijk is volgens de Lex van Aquilia. Maar als hij in staat is hem te grijpen, en er de voorkeur aan geeft
hem te doden, dan is de betere mening dat hij een onrechtmatige daad begaat, en daarom zal hij ook aansprakelijk
zijn op grond van de Lex Cornelia.

1. Onder "verwonding" moet hier niet een belediging worden verstaan, zoals bij een vordering wegens
verwonding, maar iets wat onrechtmatig is gedaan, dat wil zeggen in strijd met de wet; bijvoorbeeld wanneer
iemand doodt door nalatigheid, en daarom kunnen soms beide vorderingen worden ingesteld, namelijk die op
grond van de Lex Aquilia, en die wegens verwonding; Maar in dit geval zullen er twee aanslagen zijn, een voor
schade, en de andere voor belediging; bijgevolg moeten wij hier onder de term "schade" verstaan schade door
nalatigheid begaan, zelfs door een partij die niet de bedoeling had kwaad te doen.
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2. Daarom vragen wij of een vordering krachtens de Lex van Aquilia mogelijk is wanneer een krankzinnige schade
veroorzaakt? Pegasus ontkent dat, want hoe kan iemand nalatig zijn die niet bij zijn volle verstand is? Dit is
volkomen juist. Daarom is een vordering op grond van de Lex van Aquilia niet mogelijk, net zomin als wanneer
een dier de schade veroorzaakt, of wanneer een dakpan van een dak valt. Als een kind schade veroorzaakt, geldt
dezelfde regel. Als echter een jongen die nog niet de puberteit heeft bereikt de schade veroorzaakt, is hij volgens
Labeo aansprakelijk op grond van de Lex van Aquilia, omdat hij aansprakelijk zou zijn voor diefstal; en ik denk
dat deze opvatting juist is, als hij in staat is een overtreding van de wet te begaan.

3. Wanneer een leraar een slaaf verwondt of doodt terwijl hij hem onderricht geeft, is hij dan aansprakelijk volgens
de Lex Aquilia op grond van het feit dat hij onrechtmatige schade heeft toegebracht? Julianus zegt dat iemand
aansprakelijk werd gesteld volgens de Lex van Aquilia, die een leerling aan één oog blind maakte terwijl hij hem
onderrichtte; en nog veel meer zou hij aansprakelijk zijn geweest, als hij hem had gedood. Hij stelt het volgende
geval voor. Een schoenmaker, die zijn vak leerde aan een vrijgeboren zoon van een familie, en die het hem
opgedragen werk niet naar behoren verrichtte, sloeg hem met een leest in de nek, en het oog van de jongen werd
vernietigd. Julianus zegt dat in dit geval een vordering wegens verwonding niet mogelijk is, omdat hij de slag
toebracht, niet met het doel hem te verwonden, maar om hem te waarschuwen en te onderrichten. Hij betwijfelt
echter of een vordering op grond van een contract mogelijk is, omdat een persoon die onderricht geeft, slechts een
gematigde straf kan krijgen. Ik twijfel er echter niet aan dat een vordering kan worden ingesteld op grond van de
Lex van Aquilia;

6. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Omdat extreme strengheid van de kant van een instructeur wordt toegeschreven aan nalatigheid.
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7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Met deze vordering verkrijgt de vader schadevergoeding ten bedrage van de waarde van de diensten van zijn zoon
die hij door de vernietiging van zijn oog heeft verloren, alsmede de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn
medische behandeling.

1. Onder "doden" moeten wij verstaan, dat dit geschiedde hetzij met een zwaard, een knots of een ander wapen,
hetzij met de handen indien wurging werd toegepast, hetzij met een schop, hetzij door hem op het hoofd te slaan,
hetzij op welke andere wijze ook.

2. De Lex van Aquilia zal van toepassing zijn wanneer iemand die te zwaar beladen is geweest, zijn last neergooit
en een slaaf doodt. Pegasus zegt dat iemand die uitglijdt en met zijn lading een slaaf van een ander verplettert,
aansprakelijk zal zijn volgens de Lex van Aquilia, als hij zich zwaarder heeft geladen dan hij had moeten doen, of
onvoorzichtig over een gladde plaats is gelopen.

3. Evenzo, wanneer iemand een ander verwondt doordat iemand hem duwt, is Proculus van mening dat noch hij
die de duw gaf aansprakelijk is, omdat hij hem niet heeft gedood, noch hij die geduwd werd, omdat hij geen
onrechtmatig letsel heeft toegebracht; volgens welke mening een actie in factum moet worden toegekend tegen
degene die de duw gaf.
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4. Wanneer iemand in een worstelwedstrijd of in een worstel- en bokswedstrijd of waar twee boksers bij betrokken
zijn, een ander doodt; en hij doet dit in een openbare tentoonstelling, zal de Lex Aquilia niet van toepassing zijn,
omdat de schade moet worden geacht te zijn begaan ter wille van de roem en de moed, en niet met het oogmerk
om letsel toe te brengen. Dit is echter niet van toepassing op het geval van een slaaf, daar vrijgeborenen gewoon
zijn aan dergelijke wedstrijden deel te nemen, maar het is wel van toepassing wanneer de zoon van een familie
wordt verwond. Het is duidelijk dat als de ene partij een wond toebrengt terwijl de andere zich terugtrekt, de Lex
van Aquilia van toepassing is; of als hij een slaaf doodt terwijl er geen sprake is van een wedstrijd, tenzij dit
gebeurt op instigatie van de meester; want dan is de Lex van Aquilia niet van toepassing.

5. 5. Als iemand een zieke slaaf met lichte dwang slaat en hij sterft, is hij volgens Labeo terecht aansprakelijk
volgens de Lex van Aquilia, want een slag die voor de een dodelijk is, is dat vaak niet voor de ander.

6. Celsus zegt dat het veel uitmaakt of de partij daadwerkelijk doodt, of de doodsoorzaak verschaft, aangezien hij
die de doodsoorzaak verschaft niet aansprakelijk is volgens de Lex Aquilia, maar wel voor een action in factum. In
dit verband haalt hij het geval aan van iemand die gif als medicijn toediende, en die volgens hem de doodsoorzaak
verschafte; net zoals iemand die een zwaard in de handen van een krankzinnige legt, voor deze laatste niet
aansprakelijk zou zijn volgens de Lex van Aquilia, maar wel voor een vordering in factum.

7. Maar als iemand een ander van een brug gooit, of hij nu gedood wordt door de klap die hij krijgt, of onder water
komt en verdrinkt, of, overwonnen door de kracht van de stroming, uitgeput sterft, dan is de dader, zegt Celsus,
aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia, net als wanneer hij een jongen tegen een rots had geslagen. Proculus is
van mening dat als een arts een slaaf op ondeskundige wijze opereert, er een vordering zal zijn, hetzij op grond van
het contract, hetzij op grond van de Lex van Aquilia.
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(8) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Dezelfde regel is van toepassing wanneer hij ten onrechte gebruik maakt van een geneesmiddel; maar als een
chirurg op de juiste wijze opereert, en verder geen curatieve maatregelen toepast, zal hij niet vrij zijn van
verantwoordelijkheid, maar wordt hij geacht schuldig te zijn aan nalatigheid.

1. Bovendien, wanneer een muilezeldrijver door gebrek aan bekwaamheid niet in staat is de loop van zijn
muilezels in te tomen, en zij een slaaf van een ander verpletteren, wordt gewoonlijk gezegd, dat de bestuurder
aansprakelijk is wegens nalatigheid. Hetzelfde standpunt wordt ingenomen als hij zijn muildieren niet in bedwang
kan houden door gebrek aan kracht; en het lijkt ook niet onrechtvaardig dat gebrek aan kracht grond oplevert voor
nalatigheid, omdat niemand iets zou moeten ondernemen waarvan hij weet, of zou moeten weten, dat het
gevaarlijk zal zijn voor anderen vanwege zijn zwakte. De wet is dezelfde in het geval van iemand die door gebrek
aan vaardigheid of kracht het paard waarop hij rijdt niet kan besturen.

(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Bovendien, wanneer een vroedvrouw een medicijn toedient aan een vrouw en zij als gevolg daarvan sterft, maakt
Labeo een onderscheid, namelijk: als zij het met haar eigen handen toediende, wordt zij geacht de vrouw te hebben
gedood, maar als zij het aan de laatste gaf opdat zij het zou innemen, moet een vordering in factum worden
toegekend, en deze mening is juist; want zij heeft eerder de doodsoorzaak verschaft, dan dat zij de vrouw
daadwerkelijk heeft gedood.
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1. Wanneer iemand een ander onder dwang of overreding een geneesmiddel toedient, hetzij door de mond, hetzij
door injectie, of hem met een giftige stof zalft, is hij volgens de Lex van Aquilia aansprakelijk, net zoals de
vroedvrouw die een geneesmiddel toedient aansprakelijk is.

2. 2. Wanneer iemand een slaaf doodt door uithongering, is hij volgens Neratius aansprakelijk voor een
rechtsvordering in factum.

3. 3. Als mijn slaaf te paard is, en u door het paard te laten schrikken de slaaf in een rivier gooit, en hij daardoor
het leven verliest, schrijft Ofilius dat een rechtsvordering in factiim moet worden toegewezen; net als wanneer
mijn slaaf door een man in een hinderlaag was gelokt en door een ander was gedood.

4. Nogmaals, wanneer een slaaf wordt gedood door partijen die ter vermaak met speren oefenen, is de Lex Aquilia
van toepassing; maar wanneer anderen met speren oefenen, en een slaaf de plaats oversteekt, zal de Lex Aquilia
niet van toepassing zijn, omdat hij niet onbezonnen het veld had moeten oversteken waar deze oefening
plaatsvond; maar toch, als iemand opzettelijk een speer naar hem werpt, zal hij aansprakelijk zijn volgens de Lex
Aquilia.

(10) Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Want een gevaarlijk spel moet worden aangemerkt als een daad van nalatigheid,
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11. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.

Mela zegt ook dat als, terwijl verschillende personen aan het spelen zijn, de bal te heftig op de hand valt van een
barbier die op dat moment een slaaf aan het scheren is, en wel op zo'n manier dat de keel van de slaaf door het
scheermes wordt doorgesneden, de partij die verantwoordelijk is voor nalatigheid aansprakelijk is volgens de Lex
van Aquilia. Proculus meent dat de barbier de schuldige is; en inderdaad, als hij de gewoonte had om personen te
scheren op een plaats waar het gebruikelijk is om te balspelen, of waar veel gereisd wordt, is hij in zekere mate
verantwoordelijk; hoewel men niet ten onrechte kan stellen dat als iemand zich in een barbiersstoel op een
gevaarlijke plaats zet, hij alleen zichzelf iets te verwijten heeft.

1. 1. Wanneer een partij een slaaf bezit en een ander doodt hem, is de partij die hem hield aansprakelijk voor een
actie in factum, omdat hij de oorzaak van de dood verschafte.

2. Maar wanneer verschillende personen de slaaf hebben geslagen, laten wij dan overwegen of zij allen
aansprakelijk zullen zijn, alsof zij hem allen hadden gedood? En als bekend is door wiens slag hij het leven
verloor, zijn de eersten aansprakelijk omdat zij hem gedood hebben; maar als dat niet bekend is, zegt Julianus dat
zij allen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn dood, en als tegen slechts één een proces wordt
aangespannen, kunnen de anderen niet worden ontslagen; want volgens de Lex van Aquilia laat de ene man de
andere niet vrij als hij betaalt, omdat het om een strafzaak gaat.

3. Celsus stelt dat wanneer iemand een slaaf een dodelijke slag toebrengt, en een ander hem van het leven berooft,
de eerste niet aansprakelijk wordt gesteld omdat hij hem gedood heeft, maar alleen omdat hij hem verwond heeft,
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om de reden dat hij stierf door een wond die door een ander was toegebracht, maar de laatste wordt aansprakelijk
gesteld omdat hij hem gedood heeft; en deze mening wordt door Marcellus gehuldigd, en is de redelijker.

4. 4. De oude autoriteiten hebben besloten dat wanneer meerdere personen een balk neergooien die een slaaf
verplettert, allen gelijkelijk aansprakelijk zijn voor een vordering op grond van de Lex van Aquilia.

5. 5. Proculus was ook van mening dat een partij die een hond provoceerde en ertoe bracht dat hij iemand beet,
aansprakelijk was volgens de Lex van Aquilia, ook al had hij de hond niet in zijn macht. Julianus zegt echter dat
hij in dit geval alleen aansprakelijk is volgens de Lex van Aquilia als hij de hond vasthield en er de oorzaak van
was dat hij de ander beet; maar als hij hem niet vasthield, moet een rechtsvordering in factum tegen hem worden
ingesteld.

6. Een vordering op grond van de Lex van Aquilia kan worden ingesteld door de meester, dat wil zeggen door de
eigenaar.

7. Wanneer onrechtmatige schade is toegebracht aan een slaaf die ik op het punt stond aan u terug te geven bij de
levering van de prijs, zegt Julianus dat ik recht heb op een vordering op grond van de Lex van Aquilia, en dat
wanneer ik de slaaf begin terug te geven, ik hem aan u moet overdragen.

8. Maar als de slaaf te goeder trouw een persoon dient die niet zijn eigenaar is, heeft deze dan een vorderingsrecht
op grond van de Lex van Aquilia? De betere mening is dat een actie in factum moet worden toegekend.
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9. Julianus zegt dat wanneer kleding aan iemand wordt uitgeleend en deze wordt gescheurd, deze laatste geen
vordering kan instellen op grond van de Lex Aquilia, maar de eigenaar van de kleding kan dat wel.

10. Julianus besprak het punt of een vruchtgebruiker of een rechthebbende op het gebruik van eigendom een
vorderingsrecht heeft op grond van de Lex van Aquilia? Ik denk dat de betere mening is dat in een dergelijk geval
een praetoriaanse vordering moet worden toegewezen.

12. Paulus, Over Sabinus, Boek X.

Als de eigenaar van een eigendom een slaaf, waarvan ik het vruchtgebruik heb, verwondt of doodt, moet mij, net
als bij de Lex van Aquilia, een schadevergoeding worden toegekend die evenredig is aan het bedrag van mijn
vruchtgebruik; en het deel van het jaar dat verstreken is voordat ik het vruchtgebruik had, moet ook worden
meegerekend bij de berekening van die schadevergoeding.

13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Een vrije man heeft recht op een praetoriaanse vordering, gebaseerd op de Lex van Aquilia, in zijn eigen naam;
maar hij kan de directe vordering niet instellen, omdat niemand geacht kan worden de eigenaar te zijn van zijn
eigen ledematen. Een meester kan echter wel een vordering instellen voor een gevluchte slaaf.
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1. Julianus zegt dat als een vrije man mij te goeder trouw als slaaf dient, hijzelf jegens mij aansprakelijk is op
grond van de Lex van Aquilia.

2. 2. Wanneer een slaaf die tot een landgoed behoort wordt gedood, rijst de vraag wie een rechtszaak kan
aanspannen op grond van de Lex van Aquilia, aangezien er geen eigenaar van die slaaf is. Celsus zegt, dat het de
bedoeling van de wet is dat alle schade aan de eigenaar vergoed wordt, en daarom wordt de nalatenschap als
eigenaar beschouwd; vandaar dat wanneer de nalatenschap wordt aangesproken, de erfgenaam een proces kan
aanspannen.

3. Wanneer een nagelaten slaaf wordt gedood nadat de nalatenschap is ingegaan, komt het vorderingsrecht volgens
de Lex van Aquilia toe aan de legataris, tenzij hij het legaat pas na de dood van de slaaf heeft aanvaard; want als
hij het heeft verworpen, zegt Julianus dat het resultaat zal zijn dat moet worden gezegd dat het vorderingsrecht aan
de erfgenaam toebehoort.

14. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Maar wanneer de erfgenaam zelf de slaaf doodt, heeft men vastgesteld dat een vordering tegen hem moet worden
toegekend aan de legataris.

(15) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Op grond van het voorgaande moet worden vastgesteld dat, als de nagelaten slaaf wordt gedood voordat de
nalatenschap is ingegaan, het vorderingsrecht op grond van de Lex van Aquilia bij de erfgenaam moet blijven,
omdat hij het door de nalatenschap heeft verkregen. Is de slaaf echter vóór het ingaan van de nalatenschap gedood,
dan blijft het vorderingsrecht in feite als een deel van het vermogen van de nalatenschap bestaan, maar is de
erfgenaam verplicht het aan de legataris af te staan.

1. Wanneer een slaaf dodelijk gewond is en daarna door de val van een gebouw, of door schipbreuk, of door een of
andere slag, sneller dan anders het geval zou zijn geweest, het leven verliest, kan geen rechtsvordering worden
ingesteld op grond van zijn dood, maar alleen wegens het hem verwonden. Als hij echter werd gemanumitteerd of
verkocht, en daarna aan de verwonding stierf, kan volgens Julianus een rechtsvordering worden ingesteld als voor
het feit dat hij gedood werd. Dit verschil bestaat omdat hij door u gedood werd op het moment dat u hem
verwondde, hoewel dit pas duidelijk werd toen hij stierf; maar in de eerste gevallen kon door de val van het
gebouw niet blijken of hij al dan niet gedood was. Wanneer een slaaf dodelijk gewond is en u hem vrijlaat en hem
tot uw erfgenaam benoemt, en hij dan sterft, kan zijn erfgenaam geen vordering instellen op grond van de Lex van
Aquilia,

16. Marcianus, Regels, Boek IV.

Omdat de zaak zo ver is gekomen dat het recht om te procederen oorspronkelijk niet kon bestaan.

17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Wanneer een eigenaar zijn eigen slaaf doodt, zal hij aansprakelijk zijn voor een rechtsvordering in factum,
ingesteld door een bezitter te goeder trouw of een partij die de slaaf in pand hield.

1. (Als Stichus aan twee personen gezamenlijk is nagelaten, en na te zijn gedood door een van de legatarissen
wordt verworpen; denk ik dat alleen een van de legatarissen een vordering kan instellen op grond van de Lex van
Aquilia, omdat het eigendom hem met terugwerkende kracht toekomt).

(18) Paulus, Over Sabinus, Boek X.

Wanneer echter een partij die een slaaf in onderpand heeft gekregen, hem doodt of verwondt, kan tegen hem een
proces worden aangespannen op grond van de Lex Aquilia en ook op grond van het onderpand, maar de eiser moet
genoegen nemen met een van deze twee vorderingen.

19. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Maar als iemand een gemeenschappelijke slaaf doodt, is hij aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia, zo zegt
Celsus; en dezelfde regel geldt als hij hem verwondt:

20. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.

650

Dat wil zeggen, met betrekking tot het deel waarvoor hij als eiser optreedt.

21. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.

De wet zegt: "De grootste waarde van de slaaf gedurende dat afgelopen jaar". Deze clausule verwijst naar een
taxatie van het bedrag van de schade die is toegebracht.

1. 1. Het jaar moet worden teruggerekend vanaf de dag waarop de slaaf gedood werd; maar als hij slechts dodelijk
gewond was en stierf na een lange tussenpoos, dan moeten we, volgens Julianus, het jaar berekenen vanaf de dag
waarop hij gewond werd; hoewel Celsus een andere mening is toegedaan.

2. 2. Moeten wij echter alleen de waarde van het lichaam van de slaaf schatten toen hij gedood werd, of moeten wij
niet veeleer schatten wat ons belang was bij het feit dat hij niet gedood werd? De huidige regel is, dat geschat
wordt, wat ons belang waard was.

22. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Als u dus een slaaf hebt gedood, die ik op straffe van een boete aan iemand had uitgeleverd, moet bij de
behandeling van de zaak in aanmerking worden genomen wat het voordeel voor mij is.
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1. Bij de schatting moet ook rekening worden gehouden met de persoonlijke hoedanigheden van de slaaf, zoals
bijvoorbeeld wanneer iemand een slaaf doodt die behoorde tot een troep toneelspelers of zangers; of een van een
tweeling; of een van een span van vier paarden; of het mannetje of vrouwtje van een span muilezels; want onder
zulke omstandigheden moet niet alleen een schatting worden gemaakt van de waarde van het dier dat wordt
vernietigd, maar moet ook rekening worden gehouden met de waardevermindering van degenen die overblijven.

23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Vandaar dat Neratius stelt dat als een slaaf die tot erfgenaam is benoemd, wordt gedood, ook de waarde van de
nalatenschap in aanmerking moet worden genomen.

1. Julianus zegt dat als een slaaf die bevrijd en tot erfgenaam benoemd was, gedood wordt, noch de
plaatsvervangende erfgenaam, noch de erfgenaam van rechtswege de getaxeerde waarde van de nalatenschap kan
terugvorderen door een rechtsvordering op grond van de Lex van Aquilia, omdat de slaaf deze nog niet verkregen
had; en deze mening is juist. Daarom is de enige schatting die kan worden gemaakt, die van de waarde van de
slaaf, omdat deze geacht wordt het enige te zijn waarin de plaatsvervanger belang heeft; maar ik denk dat zelfs de
schatting van zijn waarde niet moet worden gemaakt, omdat als hij erfgenaam was geweest, hij ook vrij zou zijn
geweest.

2. Julianus zegt verder, dat als ik tot erfgenaam wordt benoemd onder de voorwaarde, dat ik Stichus zal
manumiteren, en Stichus wordt gedood na de dood van de erflater, het geschatte bedrag, waarop ik recht zal
hebben, eveneens de waarde van de nalatenschap zal omvatten; want de voorwaarde werd niet vervuld wegens de
dood van de slaaf; maar als de slaaf tijdens het leven van de erflater werd gedood, kan de geschatte waarde van de
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nalatenschap niet in aanmerking worden genomen, omdat met terugwerkende kracht de grootste waarde van de
slaaf gedurende het voorafgaande jaar in aanmerking werd genomen.

3. Julianus zegt ook dat de taxatie van de waarde van de slaaf die gedood werd, alleen kan worden gedaan met
betrekking tot het tijdstip waarop hij gedurende dat jaar het meest waard was; en daarom, als de duim van een
waardevolle kunstenaar werd afgesneden, en binnen een jaar na het tijdstip waarop dit werd gedaan, werd hij
gedood; zijn eigenaar kan een vordering instellen op grond van de Lex Aquilia, en zijn waarde moet worden
geschat op het bedrag dat hij waard was voordat hij zijn vaardigheid samen met zijn duim verloor.

4. Wanneer echter een slaaf wordt gedood die in mijn boekhouding grote fraude heeft gepleegd, en die ik had
willen martelen om de namen van zijn medeplichtigen aan de fraude te ontfutselen, dan is Labeo zeer terecht van
mening dat de waarde van de slaaf moet worden geschat op het bedrag van het belang dat ik had bij het opsporen
van de door hem gepleegde fraude, en niet op basis van het verlies dat de slaaf zelf heeft veroorzaakt.

5. 5. Indien echter een goed opgevoede slaaf van gewoonte verandert en binnen een jaar wordt gedood, moet de
schatting van zijn waarde geschieden op basis van wat hij waard was voordat de verandering plaatsvond.

6. 6. Kortom, het voordeel dat de slaaf meer waard maakte op enig moment binnen het jaar waarin hij werd
gedood, moet worden meegenomen in de schatting van zijn werkelijke waarde.

7. 7. Wanneer een nog geen jaar oude slaaf gedood wordt, is de betere mening, dat de taxatie van zijn waarde
betrekking moet hebben op dat deel van het jaar, gedurende hetwelk hij leefde.
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8. Het staat vast, dat deze vordering wordt toegewezen aan de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden; maar zij
zal niet worden toegewezen tegen de erfgenaam en de rechtverkrijgenden van de wederpartij, daar zij een
strafvordering is; tenzij de genoemde erfgenaam rijker zou zijn geworden door de schade, die werd veroorzaakt.

9. 9. Wanneer een slaaf door kwaadwilligheid wordt gedood, staat vast dat zijn eigenaar ook een rechtsvordering
kan instellen op grond van de Lex Cornelia; en indien hij een rechtsvordering instelt op grond van de Lex Aquilia,
zal zijn rechtsvordering op grond van de Lex Cornelia niet worden verijdeld.

10. Deze vordering kan worden ingesteld voor civiele schadevergoeding wanneer de partij zijn schuld bekent, en
voor dubbele schadevergoeding wanneer hij deze ontkent.

11. Wanneer iemand bekent dat hij een nog levende slaaf gedood heeft, en daarna bereid is aan te tonen dat de
genoemde slaaf nog leeft; zegt Julianus dat de Lex Aquilia niet van toepassing is, ook al bekent de partij dat hij
hem gedood heeft; want wanneer de rechtszaak gebaseerd is op een bekentenis, hoeft de eiser niet te bewijzen dat
de partij die de slaaf gedood heeft, de gedaagde was, maar het is essentieel dat de slaaf door iemand gedood moet
zijn.

(24) Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
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Dit punt komt duidelijker naar voren wanneer van een slaaf wordt gezegd dat hij gewond is; maar als de gedaagde
moet bekennen dat hij hem verwond heeft, en dit was niet het geval, op welke wond moeten wij dan de taxatie
baseren, of naar welke datum moeten wij verwijzen?

25. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Als de slaaf dus niet gedood is, maar gestorven, is de betere mening dat de beklaagde niet aansprakelijk is voor de
dode slaaf, ook al heeft hij misschien bekend dat hij hem gedood heeft.

(1) Wanneer een agent, een voogd, een curator, of iemand anders bekent dat zijn afwezige opdrachtgever een slaaf
heeft verwond, moet een op de bekentenis gebaseerde praetoriaanse vordering tegen deze partij worden
toegewezen.

(2) Er zij op gewezen, dat in deze vordering, die wordt toegewezen tegen degene, die een bekentenis aflegt, de
rechter niet wordt aangewezen om een uitspraak te doen, maar om de schade te bepalen; want er kan geen proces
plaatsvinden voor de veroordeling van personen, die een bekentenis afleggen.

26. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Stel bijvoorbeeld dat degene tegen wie de rechtszaak is aangespannen, bekent dat hij de slaaf heeft gedood, en
bereid is de getaxeerde waarde te betalen, en zijn tegenpartij maakt een zeer hoge schatting van hetzelfde.
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27. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een slaaf een andere slaaf, die aan een andere eigenaar toebehoort, wegvoert en doodt, stellen zowel
Julianus als Celsus dat een vordering zowel op diefstal als op onrechtmatige schade gebaseerd kan zijn.

1. Wanneer een slaaf gemeenschappelijk bezit is, d.w.z. aan u en mij toebehoort, en hij doodt een andere slaaf die
aan mij toebehoort, kan een vordering op grond van de Lex van Aquilia tegen u worden ingesteld, indien de slaaf
met uw toestemming handelde; en ook Proculus was deze mening toegedaan, zoals Urseius beweert. Maar als hij
niet met uw toestemming heeft gehandeld, kan er geen vordering op grond van de Lex Aquilia tegen u worden
ingesteld, omdat de slaaf het recht zou hebben om alleen aan u toe te behoren. Ik denk dat dit juist is.

2. Bovendien, als een slaaf die u en ik gemeen hebben, gedood wordt door een slaaf van Titius, zegt Celsus dat als
een van de eigenaars een proces aanspant, hij ofwel een evenredig deel van de vastgestelde schadevergoeding zal
krijgen, ofwel de slaaf absoluut moet afstaan bij wijze van herstel, omdat dit een zaak is die niet voor verdeling
vatbaar is.

3. De eigenaar is aansprakelijk voor de slaaf die de doodslag heeft begaan, en hij die hij te goeder trouw als slaaf
dient, is niet aansprakelijk; maar de vraag rijst of een partij wier slaaf voortvluchtig is, voor zijn rekening
aansprakelijk is volgens de Lex van Aquilia? Julianus zegt dat hij aansprakelijk is. Dit is volkomen juist, en ook
Marcellus is dezelfde mening toegedaan.
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4. De tweede afdeling van deze wet is in onbruik geraakt.

5. In de derde afdeling zegt de Lex van Aquilia: "Als iemand het eigendom van een ander beschadigt, behalve door
het doden van slaven of vee, wat de waarde van het verbrande, in stukken gebroken of verwonde eigendom ook
was, binnen de voorafgaande dertig dagen, moet de partij verplicht worden het bedrag te betalen aan de eigenaar
van het eigendom".

6. Als iemand dus geen slaaf of dier doodt, maar een ander goed verbrandt, in stukken breekt of verwondt, kan hij
ongetwijfeld worden vervolgd op grond van deze bepaling van de wet. Als u dus een fakkel naar mijn slaaf gooit
en hem verbrandt, bent u aansprakelijk jegens mij.

7. Bovendien, als u mijn bomen in brand steekt, of mijn boerderij, heb ik recht op een rechtsvordering op grond
van de Lex van Aquilia.

8. Als iemand mijn huis in brand wil steken, en het vuur slaat over naar het huis van mijn buurman, dan is hij
volgens de Lex van Aquilia ook aansprakelijk jegens de buurman; en hij is niet minder aansprakelijk jegens de
huurders, wegens het verbranden van hun persoonlijke bezittingen.

9. Als de slaaf van een huurder, die een oven onder zijn hoede heeft, ervoor gaat slapen en het huis brandt af, dan
zegt Neratius, dat als er een vordering wordt ingesteld op grond van de huur, de huurder de schade moet
vergoeden, als hij nalatig is geweest in de keuze van de personen in zijn dienst; maar als iemand het vuur in de
oven heeft aangestoken, en een ander nalatig is geweest in het toezicht erop, is dan degene die het vuur heeft
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aangestoken aansprakelijk? Degene die de leiding over het vuur had, heeft niets gedaan, en degene die het vuur op
de juiste wijze heeft aangestoken, heeft geen blaam treft; wat is dan de conclusie? Ik denk, dat een praetoriaanse
actie zowel tegen hem, die voor de oven in slaap viel, als tegen hem, die verzuimde er voor te zorgen, zal zijn,
want niemand kan met betrekking tot degene, die in slaap viel, zeggen, dat zijn tekortkoming slechts menselijk en
natuurlijk was, daar hij òf het vuur had moeten doven, òf het op zodanige wijze had moeten beschermen, dat het
zich niet kon verspreiden.

10. Als men een oven heeft tegen een feestmuur, is men dan aansprakelijk voor onrechtmatige schade? Proculus
zegt dat er geen vordering kan worden ingesteld, omdat er geen zal zijn tegen een partij die een haard heeft.
Daarom lijkt het mij billijker dat een vordering in factum wordt toegewezen, natuurlijk, als de muur verbrand is;
maar als gij mij nog geen schade hebt berokkend, maar uw vuur op zulk een plaats is, dat ik vrees dat gij dat zult
doen, denk ik dat een obligatie, die tegen dreigende schade voorziet, voldoende zal zijn.

11. Proculus zegt, dat wanneer de slaven van een pachter een boerenwoning in brand steken, de pachter hetzij op
grond van de pacht, hetzij op grond van de Lex van Aquilia aansprakelijk zal zijn, zodat hij de slaven bij wijze van
herstel kan afstaan; en wanneer de zaak op grond van een van de rechtsvorderingen is beslist, kan geen verdere
procedure op grond van de andere rechtsvordering worden aangespannen. Dit is alleen van toepassing indien de
pachter geen nalatigheid heeft begaan; maar indien hij slaven bezat die de gewoonte hadden criminele daden te
plegen, zal hij aansprakelijk zijn voor onrechtmatige schade wegens het hebben van dergelijke slaven. Hij
verklaart, dat dezelfde regel in acht moet worden genomen ten aanzien van personen die in een gebouw logeren; en
deze mening is redelijk.

12. Als mijn bijen wegvliegen naar de uwe, en u verbrandt ze, zegt Celsus dat ik op grond van de Lex Aquilia een
vorderingsrecht tegen u heb.
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13. De wet zegt "in stukken breken". Dit woord wordt door bijna alle oude autoriteiten opgevat als hetzelfde als
"vernietigen".

14. Celsus stelt daarom de vraag: als u hennep of onkruid zaait op het graanveld van een ander, kan de eigenaar
daarvan niet alleen een proces aanspannen volgens het interdict Quod vi aut clam, (of als het land verpacht is, kan
de pachter dat doen) maar hij kan ook een proces aanspannen in factum; en als de pachter het aanspant, moet hij
zekerheid geven dat er geen ander proces zal worden aangespannen; Dit wordt natuurlijk gedaan om te voorkomen
dat de eigenaar nog meer overlast veroorzaakt, want het is één soort schade om iets te vernietigen of te veranderen,
met het doel aanleiding te geven tot een proces volgens de Lex van Aquilia; en een andere, wanneer men, zonder
de inhoud van het voorwerp zelf te veranderen, er iets mee vermengt, waarvan de scheiding lastig zou zijn.

15. Celsus zegt, dat het duidelijk is dat een aanklacht volgens de wet van Aquilia kan worden ingediend, wanneer
een partij vuil in de wijn doet, of hem morst, of hem zuur maakt, of hem op een andere manier bederft; want zowel
het uitgieten als het zuur maken zijn begrepen in de woorden "vernietigen".

16. En hij ontkent niet, dat ook "in stukken breken" en "verbranden" onder het woord "verderven" vallen; maar dat
er niets nieuws is, waar bepaalde dingen in de wet speciaal worden opgesomd, want zij voegt er gewoonlijk een
algemene term aan toe, die deze specifieke dingen omvat. Deze mening is juist.

17. Wij moeten in elk geval begrijpen dat de uitdrukking "in stukken breken" van toepassing is wanneer een partij
een slaaf verwondt, of hem slaat met een stok, of een riem, of met zijn vuist, of met een wapen, of met iets anders
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dat een zwelling zou snijden of opwekken op het lichaam van iemand, maar alleen in de mate waarin
onrechtmatige schade is begaan. Maar wanneer de daad de waarde van de slaaf niet vermindert of hem minder
bruikbaar maakt, is de Lex van Aquilia niet van toepassing en kan alleen een vordering wegens letsel worden
ingesteld; want de Lex van Aquilia is alleen van toepassing op letsel dat schade heeft veroorzaakt. Indien de
waarde van de slaaf dus niet is verminderd, maar er wel kosten zijn gemaakt om hem weer gezond te maken, is
men van mening dat ik in zoverre schade heb geleden; en daarom kan een vordering worden ingesteld op grond
van de Lex Aquilia.

18. Als iemand de kleren van een ander scheurt of bevuilt, is hij aansprakelijk, net alsof hij ze vernield had.

19. Bovendien, als iemand mijn gierst of tarwe in een rivier werpt, zal de vordering volgens de Lex van Aquilia
voldoende zijn.

20. Nogmaals, als iemand zand of iets anders met mijn tarwe vermengt, zodat het moeilijk zal zijn het te scheiden,
kan tegen hem een proces worden aangespannen, net alsof hij het had vernietigd.

21. Als iemand munten uit mijn hand slaat, is Sabinus van mening, dat een vordering wegens onrechtmatige
schade zal worden ingesteld, als ze op zo'n manier verloren gaan, dat ze niet in iemands bezit kunnen komen, zoals
bijvoorbeeld wanneer ze in een rivier, de zee of een riool zijn gevallen; maar als ze in iemands bezit komen, moet
een vordering wegens diefstal, veroorzaakt door hulp en raadgeving, worden ingesteld. Dit was de mening van de
oude autoriteiten. Sabinus zegt dat een action in factum ook kan worden toegekend.
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22. Als je een vrouw met de vuist slaat of een merrie krijgt van jou een klap en er ontstaat een miskraam, dan ben
je volgens Brutus op grond van de Lex van Aquilia aansprakelijk voor het als het ware "in stukken breken".

23. En ook, als iemand een muilezel overbelast en een van zijn ledematen breekt, is de Lex Aquilia van toepassing.

24. Viviannus zegt, dat als iemand de romp doorboort van een schip dat met koopwaar geladen is, de Lex van
Aquilia als het ware een vordering instelt wegens "in stukken breken".

25. Als iemand olijven plukt die nog niet rijp zijn, of graan oogst dat nog niet rijp is, of druiven plukt die nog
groen zijn, zal hij aansprakelijk zijn volgens de Lex van Aquilia; maar als de gewassen rijp zijn, zal de Lex van
Aquilia niet van toepassing zijn; want er is geen onrecht gepleegd, aangezien de betrokkene u de kosten heeft
gepresenteerd die zouden zijn gemaakt door het oogsten van dit soort gewassen; als hij echter weghaalt wat is
verzameld, zal hij aansprakelijk zijn voor diefstal. Octavenus zegt met betrekking tot druiven: "Tenzij hij de
druiven op de grond werpt, zodat zij verstrooid worden".

26. Dezelfde schrijver zegt met betrekking tot het kappen van hout, dat als wat gekapt wordt onrijp is, de partij
aansprakelijk zal zijn volgens de Lex Aquilia; maar als hij het wegneemt nadat het rijp is, zal hij aansprakelijk zijn
voor diefstal, evenals voor het kappen van bomen door sluipmoord.

27. Wanneer men rijpe wilgen wegneemt op zodanige wijze dat de stammen van de bomen niet worden
beschadigd, is de Lex Aquilia niet van toepassing.
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28. Als iemand een jongensslaaf castreert, en hem daardoor waardevoller maakt, zegt Vivianus dat de Lex Aquilia
niet van toepassing is, maar dat men een vordering kan instellen wegens schade, hetzij op grond van het Edict van
de aediles, hetzij tot viervoudige schadevergoeding.

29. Als je een ambachtsman een beker toevertrouwt om te polijsten, en hij breekt hem door gebrek aan
vaardigheid, dan is hij aansprakelijk voor onrechtmatige schade; maar als hij hem niet breekt door gebrek aan
vaardigheid, maar er barsten in zitten die hem bederven, dan is hij te verontschuldigen; en daarom zijn
ambachtslieden, als hen dit soort dingen worden toevertrouwd, in het algemeen gewend om door middel van een
overeenkomst te bepalen dat het werk niet voor hun risico is; en dit sluit elk recht op actie op grond van de
overeenkomst, of op grond van de Lex van Aquilia uit.

30. 30. Wanneer een echtgenoot losse parels aan zijn vrouw geeft voor haar eigen gebruik en zij deze zonder
toestemming of medeweten van haar echtgenoot perforeert om ze daarna aan een snoer te dragen, is zij
aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia, hetzij na een echtscheiding, hetzij terwijl zij nog gehuwd is.

31. Wanneer iemand de deuren van mijn gebouw afbreekt of open forceert, of het gebouw zelf afbreekt, is hij
aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia.

32. Wanneer iemand mijn aquaduct afbreekt, hoewel de materialen waaruit het is samengesteld mijn eigendom
zijn, toch, omdat het land waardoor ik het water breng niet van mij is, is de betere mening dat een praetoriaanse
actie moet worden toegekend.
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33. Wanneer een steen van een wagen valt en iets vernielt of breekt, is men van mening dat de bestuurder van de
wagen aansprakelijk is voor een vordering op grond van de Lex Aquilia, als hij de stenen onveilig heeft geladen en
ze om die reden zijn afgegleden.

34. Wanneer iemand een slaaf in dienst neemt om een muilezel te leiden, en de muilezel onder zijn hoede stelt; en
hij bindt de riem van het halster aan zijn duim, en de muilezel breekt los en scheurt de duim van de slaaf af, en
stort zich dan van een hoogte af; Mela zegt, dat als een ongeschoolde slaaf als een geschoolde slaaf werd
aangenomen, een vordering kan worden ingesteld tegen de eigenaar van de slaaf wegens de muilezel die werd
vernietigd of invalide gemaakt; maar als de muilezel werd opgewonden door een slag of door schrik, heeft de
eigenaar (dat wil zeggen, de eigenaar van de muilezel zowel als de eigenaar van de slaaf) recht op een vordering
op grond van de Lex van Aquilia, tegen degene die de muilezel schrik aanjoeg. Het lijkt mij echter dat zelfs in een
geval waarin een vordering uit overeenkomst mogelijk is, ook een vordering uit hoofde van de Lex van Aquilia
kan worden ingesteld.

35. Bovendien, als je een vat vol wijn toevertrouwt aan een stukadoor en hij breekt er een gat in zodat de wijn eruit
loopt, dan zegt Labeo dat een vordering in factum mogelijk is.

(28) Paulus, Over Sabinus, Boek X.
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Wanneer personen kuilen graven om beren of herten te vangen, en zij doen dit op de weg, en er valt iets in dat
gewond raakt, dan zijn zij aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia; maar zij zijn niet aansprakelijk als zij de
kuilen hebben gegraven op een andere plaats waar dit gewoonlijk wordt gedaan.

1. Deze vordering moet echter alleen worden ingesteld wanneer de juiste oorzaak is aangetoond, dat wil zeggen,
wanneer geen kennisgeving is gedaan, de eigenaar geen kennis had en zich niet tegen het ongeval kon beschermen.
En er zijn inderdaad heel wat gevallen van deze aard, waarin een eiser wordt uitgesloten als hij het gevaar had
kunnen vermijden;

29. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Zoals wanneer je vallen zet op een plaats waar je niet het recht hebt ze te zetten, en het vee van een buurman erin
verstrikt raakt.

(1) Als gij mijn dak afsnijdt, dat ik zonder recht boven uw huis heb laten uitsteken; Proculus zegt, dat ik het recht
heb u wegens onrechtmatige schade aan te klagen, daar gij mij had moeten aanklagen, met de bewering, dat ik
geen recht had op een overstekend dak; en het is niet billijk, dat ik schade lijd, doordat gij mijn vakwerk afsnijdt.
Een tegengestelde regel is te vinden in een Rescript van keizer Severus, die in genoemd Rescript aan een partij
door wier huis een aquaduct werd gevoerd zonder dat er een dienstbaarheid bestond, verklaarde dat hij het recht
had om het zelf te vernielen; en dit lijkt redelijk, want het verschil is dat in het ene geval een man het dak bouwde
op land dat hem toebehoorde en in het andere geval de partij het aquaduct bouwde op het terrein van iemand
anders.
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(2) Als uw schip tegen mijn boot botst en ik schade oploop, rijst de vraag op welke vordering ik aanspraak kan
maken. Proculus zegt dat als het in de macht van de zeelieden lag om het ongeluk te voorkomen, en het gebeurde
door hun nalatigheid, er een vordering tegen hen ingesteld kan worden op grond van de Lex van Aquilia, omdat
het weinig verschil maakt of u schade veroorzaakt door het schip op de boot te drijven, of door naar het schip te
sturen, of door de verwonding met uw eigen handen toe te brengen; want op al deze manieren loop ik schade op
door uw toedoen, maar als het schip tegen de boot botste vanwege een gebroken touw, of omdat er niemand was
om het te sturen, kan er geen vordering tegen de eigenaar ingesteld worden.

(3) Labeo zegt ook, dat wanneer een schip door de kracht van de wind wordt voortgedreven tegen kabels, die aan
de ankers van een ander schip zijn bevestigd, en de matrozen de kabels doorsnijden, en het schip op geen andere
wijze kan worden bevrijd dan door de kabels door te snijden, geen vordering moet worden toegewezen. Labeo en
Proculus zijn dezelfde mening toegedaan met betrekking tot de netten van vissers waarin een schip van anderen
verstrikt was geraakt; en het is duidelijk dat indien dit door nalatigheid van de zeelieden is gebeurd, een vordering
op grond van de Lex van Aquilia moet worden ingesteld. Wanneer echter een vordering wordt ingesteld wegens
onrechtmatige beschadiging van de netten, moet geen schatting worden gemaakt van de vis die daardoor niet is
gevangen, omdat het onzeker is of er wel vis zou zijn gevangen. Dezelfde regel wordt toegepast in het geval van
jagers en vogelvangers.

(4) Indien een schip in aanvaring komt met een ander schip, dat in tegengestelde richting nadert, zal een vordering
wegens onrechtmatige schade hetzij tegen de stuurman, hetzij tegen de kapitein worden ingesteld, zo zegt Alfenus.
Wanneer echter het schip met te veel kracht werd voortgedreven om het te kunnen beheersen, kan geen vordering
tegen de eigenaar worden ingesteld; indien echter de moeilijkheden zijn ontstaan door nalatigheid van de
zeelieden, meen ik, dat een vordering krachtens de Lex van Aquilia voldoende zou zijn.
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(5) Wanneer iemand een kabel doorsnijdt waarmee een vaartuig is vastgemaakt, en het vaartuig daardoor verloren
gaat, is een vordering in factum mogelijk.

(6) Krachtens deze afdeling van de wet kan een vordering worden ingesteld voor de verwonding van alle dieren die
niet als vee worden aangemerkt, bijvoorbeeld een hond; en dezelfde regel zal gelden ten aanzien van een wild
zwijn, of leeuw, en andere wilde dieren en vogels.

(7) Gemeentemagistraten die onrechtmatige schade hebben aangericht, kunnen op grond van de Lex van Aquilia
aansprakelijk worden gesteld; want wanneer een van hen vee van u in beslag heeft genomen en het van honger
heeft laten sterven, door u niet toe te staan het te eten te geven, moet een vordering in factum worden toegewezen.
Bovendien, wanneer hij denkt dat hij een executie overeenkomstig de wet uitvoert, maar dit in werkelijkheid niet
doet, en het versleten en geruïneerde goed teruggeeft, is men van mening dat de Lex Aquilia van toepassing is; en
dit kan inderdaad ook worden gesteld wanneer de executie overeenkomstig de wet is uitgevoerd. Wanneer echter
een magistraat geweld pleegde tegen een partij die zich verzette, zou hij niet aansprakelijk zijn krachtens de Lex
Aquilia, want wanneer men een slaaf ter executie nam en deze zich ophing, werd geen rechtsvordering toegestaan.

(8) De woorden, "Wat ook de waarde was gedurende de laatste dertig dagen", hoewel de grootste waarde niet
uitdrukkelijk wordt vermeld, staat toch vast dat dit moet worden verstaan.

30. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
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Wanneer iemand de slaaf van een ander doodt, die op overspel betrapt is, zal hij niet aansprakelijk zijn volgens
deze wet.

1. Of de schuldeiser recht heeft op een praetoriaanse vordering op grond van zijn belang in de slaaf, omdat de
schuldenaar niet solvabel is, of omdat hij zijn recht op vordering door tijdsverloop verloren heeft, is een vraag.
Maar het is onrechtvaardig, dat de partij zowel jegens de eigenaar als jegens de schuldeiser aansprakelijk is, tenzij
iemand zou kunnen oordelen, dat de schuldenaar in dit geval geen schade heeft geleden, daar hij voordeel heeft
gehad ten belope van de schuld, en alles wat daarboven is, kan hij op de schuldeiser verhalen; of, in het begin, zal
een vordering aan de schuldenaar worden toegekend voor elk bedrag dat de schuld te boven gaat. In die gevallen
waarin een vordering aan de schuldeiser moet worden toegekend wegens de armoede van de schuldenaar, of omdat
hij zijn vorderingsrecht heeft verloren, zal de schuldeiser dus het recht hebben om een vordering in te stellen
krachtens de Lex van Aquilia voor het bedrag van de schuld, en dit zal de schuldenaar in zoverre ten goede komen;
en een vordering krachtens de Lex van Aquilia zal ten gunste van de schuldenaar worden ingesteld voor het bedrag
van de wettelijke schadevergoeding boven het bedrag van de schuld.

2. Wanneer iemand wijn of graan van een ander consumeert, wordt hij niet geacht onrechtmatige schade te hebben
toegebracht; en daarom moet een praetoriaanse actie worden toegekend.

3. 3. In de vordering, die uit deze afdeling voortvloeit, worden kwaadwilligheid en nalatigheid bestraft. Wanneer
iemand dus zijn stoppels of doornen in brand steekt om ze te verbranden en het vuur zich uitbreidt en het graan of
de wijnstokken van een ander schaadt, moeten wij ons afvragen of dit is gebeurd door zijn gebrek aan
bekwaamheid of door zijn nalatigheid; want als hij dit op een winderige dag heeft gedaan, is hij schuldig aan
nalatigheid, omdat iemand die gelegenheid biedt tot het veroorzaken van schade, geacht wordt die te hebben
veroorzaakt; en hij is even schuldig als hij geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het
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vuur zich uitbreidde. Indien hij echter alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen, of indien een
plotselinge, hevige windvlaag het vuur heeft doen uitbreiden, is hij niet schuldig aan nalatigheid.

4. Wanneer een slaaf gewond is, maar niet dodelijk, en sterft door verwaarlozing, kan een vordering worden
ingesteld wegens verwonding, maar niet wegens doodslag.

31. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.

Wanneer een snoeier van bomen een tak naar beneden gooit, of een man die op een verhoging werkt een
voorbijganger doodt, is hij alleen aansprakelijk wanneer hij het voorwerp op een openbare plaats naar beneden
heeft gegooid, en geen waarschuwing heeft gegeven, zodat het ongeluk voorkomen zou kunnen worden. Mucius
stelt echter dat zelfs indien dit op een privé-terrein was gebeurd, een vordering wegens nalatigheid kon worden
ingesteld; want er is sprake van nalatigheid wanneer niet de voorzorgsmaatregelen zijn genomen die een ijverig
man zou hebben genomen, of wanneer alleen is gewaarschuwd wanneer het gevaar niet had kunnen worden
vermeden. Op grond van dit beginsel maakt het niet veel verschil of de benadeelde zich op openbaar of particulier
terrein bevond, aangezien het zeer vaak voorkomt dat veel mensen zich op particulier terrein begeven. Indien daar
geen rijweg is, is de partij alleen aansprakelijk voor kwaadwilligheid wanneer hij iets neergooit op iemand die
passeert; hij kan immers niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid, aangezien hij niet zou kunnen
vermoeden of iemand al dan niet door die plaats zal gaan.

32. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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De vraag is gesteld, of men bij een vordering wegens onrechtmatige schade dezelfde regel in acht moet nemen die
de Proconsul toepast bij diefstal door een aantal slaven; dat wil zeggen, of het recht op het innen van de boete niet
moet worden toegekend ten aanzien van iedere slaaf afzonderlijk; maar dat men kan volstaan met het innen van het
bedrag dat betaald zou moeten worden als een enkele vrije man de diefstal gepleegd zou hebben. De betere mening
schijnt te zijn, dat dezelfde regel in acht moet worden genomen, en daar is reden toe; want zoals het beginsel, dat
bij een vordering wegens diefstal geldt, is, dat een eigenaar niet wegens één overtreding van zijn gehele lichaam
van slaven mag worden beroofd; hetzelfde beginsel moet op gelijke wijze gelden, wanneer een vordering wegens
onrechtmatige schade wordt ingesteld, en hetzelfde soort waardebepaling moet worden gedaan, te meer daar in een
geval van deze soort de overtreding soms geen ernstig karakter heeft; bijvoorbeeld wanneer de schade door
nalatigheid en niet door kwaadwilligheid is begaan.

1. Wanneer een zelfde persoon een slaaf verwondt en hem daarna doodt, is hij zowel voor het verwonden als voor
het doden aansprakelijk; want er zijn twee overtredingen. Anders is het, wanneer iemand een slaaf in dezelfde
aanval doodt door hem vele wonden toe te brengen; want dan kan slechts één rechtsvordering worden ingesteld,
namelijk die wegens het doden van hem.

33. Paulus, Over Plautius, Boek II.

Als je mijn slaaf doodt, denk ik niet dat mijn genegenheid voor hem in aanmerking genomen moet worden; zoals
bijvoorbeeld als iemand je natuurlijke zoon doodt, die je voor een hoge prijs zou willen kopen als hij aan iemand
anders toebehoorde; maar de vraag waar het om gaat is wat hij in het algemeen waard is. Sextus Pedius zegt, dat de
prijs van het eigendom niet wordt bepaald door genegenheid of door heilzame belangen, maar op grond van
algemene beginselen; zodat iemand die zijn natuurlijke zoon als slaaf bezit, niet rijker is, omdat hij, als iemand
anders hem zou bezitten, bereid zou zijn hem voor een aanzienlijke som geld te kopen; En degene die de zoon van
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een ander bezit, heeft niet genoeg bezit om gelijk te zijn aan wat hij voor die zoon aan zijn vader zou kunnen
verkopen; want volgens de Lex van Aquilia kunnen wij schadevergoeding vorderen, en worden wij geacht verloren
te hebben hetzij wat wij hadden kunnen verkrijgen, hetzij wat wij gedwongen waren uit te betalen.

1. Een action in factum wordt toegekend met betrekking tot schade die niet in de Lex Aquilia is opgenomen.

34. Marcellus, Digest, Boek XXI.

Een partij legateerde Stichus aan Titius en Seius, en terwijl Seius beraadslaagde en nadat Titius een rechtszaak had
aangespannen om de erfenis terug te krijgen, werd Stichus gedood, en vervolgens verwierp Seius de erfenis. In dit
geval kan Titius een vordering instellen alsof de erfenis alleen aan hem was nagelaten.

35. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Om de reden dat het eigendom geacht wordt hem met terugwerkende kracht te zijn toegevallen;

(36) Marcellus, Digest, Boek XXI.
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Want zoals een erfgenaam recht heeft op een vordering wanneer een legataris een legaat verwerpt, net alsof de
slaaf niet was nagelaten; zo heeft Titius recht op een vordering, net alsof de slaaf alleen aan hem was nagelaten.

(1) Wanneer de eigenaar van een slaaf, die Titius dodelijk verwond heeft, bij testament beveelt dat hij vrij zal zijn
en zijn erfgenaam zal worden, en Maevius vervolgens erfgenaam van de slaaf wordt, zal Maevius niet gerechtigd
zijn tot een vordering op grond van de Lex van Aquilia tegen Titius, volgens de mening van Sabinus, die oordeelde
dat het recht van vordering niet overgaat op de erfgenaam wanneer de overledene geen recht op het recht zou
hebben gehad; maar het zou werkelijk absurd schijnen, dat een erfgenaam schadevergoeding zou verkrijgen naar
de waarde van degene, die gedood werd, en wiens erfgenaam hij was. Wanneer echter de eigenaar heeft bevolen,
dat hij vrij zou zijn en tevens zijn erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap, dan kan, wanneer hij gestorven is,
zijn mede-erfgenaam een rechtsvordering instellen krachtens de Lex Aquilia.

37. Javolenus, Over Cassius, Boek XIV.

Wanneer een vrije man op bevel van een ander met zijn eigen handen een verwonding heeft begaan, kan op grond
van de Lex van Aquilia een vordering worden ingesteld tegen degene die het bevel heeft gegeven, mits hij het
recht had het bevel te geven; maar als hij dat niet had, moet een procedure worden ingesteld tegen degene die de
daad heeft begaan.

1. Wanneer een viervoeter, uit hoofde waarvan tegen zijn eigenaar een vordering tot schadevergoeding bestaat,
door een ander wordt gedood, tegen wie dan een vordering krachtens de Lex van Aquilia wordt ingesteld, moet de
schatting van de waarde van dat dier geschieden, niet op grond van wat het werkelijk waard is, maar op grond van
de omstandigheden waaronder het recht op schadevergoeding bestaat; en de partij die het dier heeft gedood, moet
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in een proces op grond van de Lex van Aquilia worden veroordeeld tot het bedrag van het belang dat de eiser had
om de zaak te schikken door het dier bij wijze van schadeloosstelling af te staan, in plaats van door de geschatte
schadevergoeding te betalen.

38. Dezelfde, Epistels, Boek IX.

Als op het moment dat mijn slaaf, die u te goeder trouw hebt gekocht, u dient, hij verwond wordt door een van uw
slaven, dan heeft men geoordeeld dat ik in elk geval het recht heb om tegen u te procederen op grond van de Lex
van Aquilia.

39. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XVII.

Quintus Mucius zegt dat een merrie die op het land van een ander weidde, haar veulen verloor toen de eigenaar
van het land haar wegjoeg; en de vraag werd gesteld of de eigenaar van de merrie al dan niet op grond van de Lex
van Aquilia een proces kon aanspannen tegen degene die haar had weggedreven, omdat hij de merrie had verwond
door haar te slaan? En men oordeelde dat als hij haar sloeg, of haar opzettelijk wegdreef met te veel geweld, hij
een proces kan aanspannen.

1. Pomponius. Als iemand het vee van een ander op zijn eigen land aantreft, moet hij het wegdrijven zoals hij zijn
eigen vee zou wegdrijven; want als hij schade heeft geleden door hun aanwezigheid daar, heeft hij een passend
recht om een aanklacht in te dienen. Wanneer dus iemand het vee van een ander op zijn eigen terrein aantreft, kan
hij het niet wettig opsluiten, noch moet hij het wegdrijven op een andere wijze dan wanneer het zijn eigen vee was
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(zoals wij boven hebben gezegd), maar hij moet het ofwel wegdrijven zonder het te verwonden, ofwel de eigenaar
verwittigen om het weg te halen.

40. Paulus, Over het Edict, Boek III.

Volgens de Lex van Aquilia, als ik beweer dat een briefje dat aan mij toebehoort, en waarop stond dat een som
geld aan mij verschuldigd was onder een voorwaarde, onleesbaar is gemaakt; en, ondertussen, ben ik in staat om
dit te bewijzen door getuigen die misschien niet in staat zijn om te getuigen op het moment dat de voorwaarde is
vervuld, en ik geef de feiten in een paar woorden weer voor de rechter en stel dit vast tot tevredenheid van de
rechter, dan zou ik moeten slagen; Maar de betaling van de som waarvoor het vonnis is uitgesproken, kan slechts
plaats hebben, wanneer de voorwaarde, waarvan de schuld afhangt, is vervuld; en indien zulks niet geschiedt, zal
het vonnis geen kracht en gevolg hebben.

41. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.

Wanneer iemand een testament beschadigt, laten we dan overwegen of een vordering wegens onrechtmatige
schade niet mogelijk is? Marcellus zegt met enige aarzeling in het vijfde boek van de Digest, dat de vordering niet
kan worden ingesteld; want hij vraagt op welke manier het bedrag van de schade kan worden vastgesteld. Ik heb
over Marcellus opgemerkt dat dit inderdaad waar is met betrekking tot de erflater, omdat zijn belang in de zaak
niet kan worden geschat; maar met betrekking tot de erfgenamen of legatarissen ligt de zaak anders, omdat, wat
hen betreft, een testament bijna hetzelfde is als een schriftelijke erkenning van een schuld; en Marcellus zegt ook
dat wanneer een schuldbekentenis door doorhaling onleesbaar wordt gemaakt, een rechtsvordering op grond van
de Lex van Aquilia mogelijk is. Bovendien, als iemand een testament vernietigt dat bij hem is gedeponeerd, of het
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voorleest in aanwezigheid van meerdere personen, is het raadzamer om een vordering in factum in te stellen, en
ook voor schade, als de partij de geheime bepalingen van het testament heeft gepubliceerd met het doel om een
onrecht te plegen.

1. Pomponius stelt zeer juist dat het soms voorkomt dat een partij door het vernietigen van een testament niet
aansprakelijk wordt voor diefstal, maar alleen voor het toebrengen van schade, bijvoorbeeld wanneer hij het niet
vernietigd heeft met de bedoeling een diefstal te plegen, maar alleen om schade toe te brengen; want dan is hij niet
aansprakelijk voor diefstal, omdat diefstal niet alleen de daad van het stelen inhoudt, maar ook de intentie.

42. Julianus, Digest, Boek XLVIII.

Wanneer iemand een testament dat bij hem in bewaring is gegeven (of een andere akte van eigendomsoverdracht)
zo beschadigt dat het niet meer gelezen kan worden, dan is hij aansprakelijk voor een vordering wegens
deponering, en ook voor een vordering tot overlegging van een akte voor de rechtbank, omdat hij het document in
een vernielde toestand heeft teruggegeven of overgelegd. Een vordering op grond van de Lex van Aquilia is in een
dergelijk geval ook mogelijk, want wanneer een partij documenten vervalst, wordt zeer terecht gezegd dat hij ze te
gronde heeft gericht.

43. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIX.
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Volgens de Lex van Aquilia hebt u het recht een vordering in te stellen wegens schade die aan een nalatenschap is
toegebracht voordat u er erfgenaam van werd, ook al gebeurde dat na de dood van degene wiens erfgenaam u bent;
want de Lex van Aquilia wijst niet alleen degene als eigenaar aan die dat was op het moment dat de schade werd
toegebracht; Want onder deze omstandigheden zou het vorderingsrecht niet op hem kunnen overgaan van degene
wiens erfgenaam hij was, aangezien dit hetzelfde geval zou zijn als wanneer u in de macht van de vijand bent
geweest en, na te zijn teruggekeerd, geen vordering uit hoofde van het recht van postliminium kunt instellen voor
wat tijdens uw gevangenschap heeft plaatsgevonden; en geen andere regel dan deze kan worden vastgesteld zonder
groot nadeel voor postuum geboren kinderen die erfgenaam van hun ouders worden. Wij zijn van mening dat
dezelfde regel geldt voor bomen die in dezelfde tijd stiekem zijn omgehakt. Ik ben van mening dat dit ook geldt
voor de procedure Quod vi aut clam, mits de partij de handeling heeft gepleegd nadat hem was meegedeeld dat hij
dit niet mocht doen, of blijkt dat hij had moeten weten dat hij door de partijen aan wie de nalatenschap
toebehoorde, zou zijn ingelicht als zij op de hoogte waren geweest van wat hij zou gaan doen.

44. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.

Onder de Lex van Aquilia wordt de geringste nalatigheid in aanmerking genomen.

1. Wanneer een slaaf iemand verwondt of doodt, is er geen twijfel mogelijk dat zijn eigenaar aansprakelijk is
volgens de Lex van Aquilia.

(45) Paulus, Over Sabinus, Boek X.
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In dit geval verstaan wij onder kennis lijden, zodat wanneer de partij in staat is om de daad te voorkomen, en dit
niet doet, hij aansprakelijk zal zijn.

1. Op grond van de Lex van Aquilia kan een proces worden aangespannen wanneer een gewonde slaaf wordt
genezen.

2. Als je mijn slaaf doodt in de veronderstelling dat hij vrij is, ben je aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia.

3. 3. Wanneer twee slaven over brandend stro springen en tegen elkaar botsen, beiden vallen en één van hen
verbrandt, kan er geen rechtsvordering worden ingesteld, omdat niet bekend is wie van beiden door de ander ten
val werd gebracht.

4. Wanneer partijen schade berokkenen omdat zij zich anders niet konden beschermen, zijn zij onschuldig; want
alle wetten en alle rechtsbeginselen staan personen toe geweld met geweld af te weren. Maar als ik een steen naar
een tegenstander gooi om mij te verdedigen, en ik raak hem niet, maar raak een voorbijganger, dan ben ik
aansprakelijk volgens de Lex van Aquilia; want je mag een persoon die je aanvalt alleen slaan als je jezelf
verdedigt, en niet als het gebeurt om wraak te nemen.

5. 5. Wanneer een partij een muur weghaalt die nuttig is, is hij aansprakelijk tegenover de eigenaar van die muur
voor onrechtmatige schade.
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46. Ulpianus, Over Sabinus, Boek L.

Als bij een verwonding van een slaaf een vordering wordt ingesteld op grond van de Lex van Aquilia, en de slaaf
daarna aan de verwonding overlijdt, kan nog steeds een vordering worden ingesteld op grond van de Lex van
Aquilia.

47. Julianus, Digest, Boek LXXXVI.

Maar als in de eerste rechtszaak een schatting van zijn waarde is gemaakt, en de slaaf daarna komt te overlijden,
kan zijn eigenaar een rechtszaak aanspannen wegens het doden van hem, en als hij wordt geconfronteerd met een
uitzondering op grond van kwaadwillig bedrog, moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de
eiser door beide rechtszaken meer krijgt dan hij zou hebben gekregen als hij in eerste instantie een rechtszaak had
aangespannen wegens het doden van de slaaf.

(48) Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.

Als een slaaf schade toebrengt aan een landgoed voordat het is betreden, en, nadat hij is bevrijd, andere schade
toebrengt aan het landgoed, zal hij aansprakelijk zijn voor beide rechtszaken, omdat deze zaken betrekking hebben
op twee verschillende handelingen.

49. Ulpianus, Disputaties, Boek IX.
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Wanneer iemand bijen van een ander verjaagt of zelfs doodt door het maken van rook, wordt hij geacht eerder de
oorzaak van hun dood te hebben geleverd dan ze werkelijk te hebben gedood, en daarom zal hij aansprakelijk zijn
voor een actie in factum.

1. Waar gezegd wordt, dat onrechtmatige schade vervolgd kan worden volgens de Lex van Aquilia, moet dit zo
opgevat worden, dat onrechtmatige schade is begaan, wanneer onrecht samen met schade is geschied, tenzij de
daad is begaan onder dwang van overweldigende kracht; zoals Celsus stelt met betrekking tot een partij die een
aangrenzend huis verwoestte om een brand te bedwingen; Want in dit geval zegt hij dat er geen rechtsvordering op
grond van de Lex van Aquilia kan worden ingesteld, omdat de man het aangrenzende huis vernielde onder dwang
van een gerechtvaardigde vrees dat het vuur zijn pand zou kunnen bereiken, en of het vuur dat nu deed of dat het
eerder was geblust, hij denkt dat een rechtsvordering op grond van de Lex van Aquilia niet kan worden ingesteld.

50. Dezelfde, Opinies, Boek VI.

Wanneer een partij het huis van een ander afbreekt zonder toestemming van de eigenaar, en ter plaatse baden
bouwt, dan zal, ongeacht het natuurrecht, dat verklaart dat de oppervlakte toebehoort aan de eigenaar van de grond,
de agressor aansprakelijk zijn voor een vordering wegens veroorzaakte schade.

51. Julianus, Digest, Boek LXXXVI.

678

Een slaaf werd zo ernstig verwond dat het zeker was dat hij aan de slag zou sterven; maar in de tussentijd werd hij
tot erfgenaam benoemd, en daarna stierf hij aan een slag die door een ander was toegebracht. Ik vraag of een
vordering wegens het veroorzaken van zijn dood kan worden ingesteld volgens de Lex van Aquilia tegen beide
partijen die hem verwond hebben? Het antwoord luidde dat gewoonlijk wordt gezegd dat iemand heeft gedood die
op enigerlei wijze de doodsoorzaak heeft veroorzaakt; maar volgens de Lex van Aquilia is alleen hij aansprakelijk
die de doodsoorzaak heeft veroorzaakt door daadwerkelijk geweld, en als het ware met zijn eigen hand, waarbij de
interpretatie van het woord "occidere" is afgeleid van de termen "caedere" en "caedes". Bovendien is volgens de
Lex van Aquilia niet alleen hij aansprakelijk die een slaaf zo ernstig heeft verwond dat hij onmiddellijk van het
leven wordt beroofd, maar ook hij die een zodanige wond heeft toegebracht dat het zeker is dat de slaaf hierna zal
sterven. Wanneer dus iemand een slaaf een dodelijke wond toebrengt, en een ander hem vóór zijn dood zodanig
slaat dat hij eerder sterft dan anders als gevolg van een eerste wond, moet worden geoordeeld dat beide overtreders
aansprakelijk zijn volgens de Lex van Aquilia.

1. Dit stemt overeen met de mening van de oude autoriteiten, die, wanneer een slaaf door verscheidene personen
zwaar werd verwond en niet kon worden vastgesteld door wiens slag hij stierf, besloten hebben dat zij allen
aansprakelijk zijn ingevolge de Lex Aquilia.

2. De schadevergoeding voor het veroorzaken van de dood zal in dit geval niet voor beide partijen gelijk zijn; want
degene die hem het eerst verwondde, moet een bedrag betalen gelijk aan de grootste waarde van de slaaf
gedurende het afgelopen jaar; en dit wordt vastgesteld door driehonderdvijfenzestig dagen te berekenen vanaf de
datum van de verwonding. De tweede zou aansprakelijk zijn voor een bedrag gelijk aan de grootste som die de
slaaf zou hebben opgebracht gedurende het jaar vóór de dag waarop hij stierf, en dit zal ook de waarde van de
nalatenschap omvatten. De een zal dus een groter en de ander een kleiner bedrag betalen voor het doden van
dezelfde slaaf; en dit is niet verwonderlijk, daar beide partijen worden geacht de slaaf op verschillende manieren
en op verschillende tijdstippen te hebben gedood. Mocht iemand dit besluit van ons absurd vinden, laat hem dan
bedenken dat het nog absurder zou zijn als men zou oordelen dat geen van beide partijen aansprakelijk was
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volgens de Lex van Aquilia, of dat de een meer aansprakelijk was dan de ander; want overtredingen mogen niet
ongestraft blijven en het is ook niet gemakkelijk vast te stellen wie volgens de wet meer aansprakelijk is. Want het
burgerlijk recht heeft voor het algemeen welzijn talrijke regels uitgevaardigd, die in strijd zijn met de beginselen
van de rede, zoals door ontelbare voorbeelden kan worden bewezen; en ik zal mij ermee tevreden stellen er slechts
één van aan te halen. Wanneer verscheidene personen een balk van een ander wegdragen met de bedoeling hem te
stelen, hetgeen zij afzonderlijk niet hadden kunnen doen, dan worden zij allen geacht aansprakelijk te zijn voor
diefstal; hoewel door een ingenieus argument niet kan worden gezegd dat één van hen aansprakelijk is, omdat het
waar is dat niet één van hen de balk heeft weggedragen.

52. Alfenus, Digest, Boek II.

Wanneer een slaaf sterft aan de gevolgen van slagen, en dit niet het gevolg is van de onwetendheid van een
geneesheer of van de nalatigheid van de eigenaar, kan een vordering wegens letsel worden ingesteld voor zijn
dood.

1. De houder van een winkel plaatste 's nachts zijn lantaarn op een steen in een straat, en een voorbijganger nam
die mee; de winkelier volgde hem en eiste de lantaarn op, en hield de partij aan toen die probeerde te ontsnappen.
De laatste begon de winkelier te slaan met een zweep die hij in zijn hand hield en waaraan een strijkijzer was
bevestigd, om hem te dwingen zijn greep los te laten. Toen de worsteling heviger werd, sloeg de winkelier het oog
uit van degene die zijn lantaarn had weggenomen, en hij vroeg of hij niet kon worden geacht geen onrechtmatige
schade te hebben toegebracht, aangezien hij eerst met een zweep was geslagen? Ik antwoordde dat, tenzij hij zijn
oog opzettelijk had uitgestoken, hij niet geacht zou worden onwettige schade te hebben toegebracht, omdat de
partij die hem het eerst met de zweep had geslagen, schuld had; maar als hij niet eerst was geslagen, maar had
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gevochten met de partij die hem de lantaarn wilde afnemen, moet de winkelier voor de daad verantwoordelijk
worden gehouden.

2. Twee beladen wagens werden door muilezels de Capitoolheuvel opgetrokken, en de drijvers duwden de eerste
wagen, die naar een kant helde, opdat de muilezels hem gemakkelijker konden trekken; intussen begon de
bovenste wagen terug te lopen, en daar de drijvers zich tussen de twee wagens bevonden, trokken zij zich terug, en
de laatste wagen werd door de eerste geraakt en schoof terug, waarbij een slavenjongen, die aan iemand
toebehoorde, werd verpletterd. De eigenaar van de jongen vroeg mij tegen wie hij een aanklacht zou moeten
indienen. Ik antwoordde dat dit van de omstandigheden afhing, want als de koetsiers die de eerste wagen
vasthielden vrijwillig aan de kant gingen, en het gevolg was dat de muilezels de wagen niet konden houden en
door zijn gewicht werden teruggetrokken, dan zou er geen vordering tegen de eigenaar van de muilezels zijn, maar
een vordering op grond van de Lex van Aquilia zou kunnen worden ingesteld tegen de mannen die de wagen
vasthielden; Want als iemand, terwijl hij iets vasthield, door vrijwillig zijn greep los te laten iemand kon treffen,
dan heeft hij toch schade aangericht; zoals bijvoorbeeld iemand die een ezel dreef en hem niet in bedwang hield; of
iemand die een wapen afvuurde, of een ander voorwerp uit zijn hand gooide. Maar als de ezels wijken omdat zij
bang zijn, en de drijvers, uit angst verpletterd te worden, hun greep op de wagen hebben losgelaten, dan kan geen
vordering tegen de mannen worden ingesteld, maar wel tegen de eigenaar van de ezels. En als noch de muildieren
noch de mannen de oorzaak van het ongeval waren, maar de muildieren de lading niet konden houden, of tijdens
hun pogingen daartoe uitgleden en vielen, waardoor de wagen achteruitging, en de mannen niet in staat waren het
gewicht te dragen toen de wagen helde, dan kan noch de eigenaar van de muildieren noch de mannen worden
aangesproken. Het staat echter vast dat, ongeacht de omstandigheden, geen vordering kan worden ingesteld tegen
de eigenaar van de achteropkomende muildieren, omdat deze niet vrijwillig zijn teruggegaan, maar omdat zij zijn
geslagen.

3. Een zekere man verkocht een aantal ossen onder de voorwaarde, dat hij de koper zou toestaan ze te beproeven,
en hij leverde ze daarna om ze te laten beproeven; en een slaaf van de koper werd tijdens het beproeven geslagen
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met de hoorn van een van de ossen. De vraag rees of de verkoper schadevergoeding moest betalen aan de koper?
Ik antwoordde, dat als de koper de ossen als gekocht hield, hij niet verplicht zou zijn te betalen; maar als hij ze niet
met die afspraak had verkregen, dan zou, als hij door nalatigheid van de slaaf door de os gewond was geraakt, de
schadevergoeding niet betaald hoeven te worden, maar als het te wijten was aan de boosaardigheid van de os, wel.

4. Waar verscheidene personen met een bal aan het spelen waren, duwde een van hen een kleine slaaf, terwijl deze
de bal probeerde op te rapen, en de slaaf viel en brak zijn been. De vraag rees of de eigenaar van de slaaf op grond
van de Lex van Aquilia een proces kon aanspannen tegen de partij die, door hem te duwen, hem had doen vallen.
Ik antwoordde dat hij dat niet kon, omdat dit eerder door een ongeluk dan door nalatigheid leek te zijn gebeurd.

53. Neratius, Perkamenten, Boek I.

U dreef ossen die aan een ander toebehoorden op een smalle plaats, waardoor ze op de grond werden geworpen en
gewond raakten. Een vordering gelijkend op die onder de Lex van Aquilia zal tegen u worden toegewezen.

54. Papinianus, Vragen, Boek XXXVII.

Een schuldenaar heeft recht op een vordering volgens de Lex van Aquilia wanneer een partij die de levering heeft
bedongen, en voordat de schuldenaar in gebreke blijft, het beloofde dier verwondt; en dezelfde regel geldt als hij
het zou doden. Maar als degene die het beding heeft gemaakt, het dier doodt nadat de schuldenaar in gebreke is
gebleven, zal de schuldenaar ongetwijfeld worden ontslagen; maar in dat geval zal hij niet het recht hebben om een
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vordering op grond van de Lex van Aquilia in te stellen, omdat de schuldeiser eerder geacht moet worden zichzelf
dan een ander te hebben benadeeld.

55. Paulus, Vragen, Boek XXII.

Ik beloofde Titius hem ofwel Stichus ofwel Pamphilus te geven, waarbij Stichus tienduizend sestertiën waard was
en Pamphilus twintig; en de bedinger doodde Stichus voordat ik in gebreke was. De vraag rees of een aanklacht
kon worden ingediend op grond van de Lex van Aquilia? Ik antwoordde dat, aangezien gesteld is dat de slaaf van
de minste waarde gedood is, hetgeen in dit geval aan de orde is in geen enkel opzicht verschilt van hetgeen tussen
een schuldeiser en een vreemdeling geldt. Wat zal dan de maat van schadevergoeding zijn? Moet het tienduizend
sestertiën zijn, dat is de waarde van de slaaf die gedood is, of moet het het bedrag zijn dat ik moet betalen, dat is
het bedrag van mijn rente? En wat zullen we zeggen als Pamphilus zou sterven zonder enig verzuim van mijn
kant? Zal de prijs van Stichus verminderd worden omdat de schuldenaar ontslagen is? Het zal voldoende zijn om te
stellen dat de waarde van de slaaf groter was toen hij werd gedood, of binnen het jaar. Op grond van dit beginsel
moet Stichus geacht worden meer waard te zijn geweest, zelfs als hij na de dood van Pamphilus, maar binnen het
jaar, zou zijn gedood.

56. Dezelfde, Zinnen, Boek II.

Als een vrouw het eigendom van haar man beschadigt, kan tegen haar een rechtsvordering worden ingesteld
volgens de bepalingen van de Lex Aquilia.
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(57) Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.

Ik leende u een paard en terwijl u erop reed, reden er anderen met u mee. Een van hen reed tegen uw paard en
gooide u eraf, waardoor de benen van uw paard gebroken werden. Labeo zegt dat er geen vordering tegen u kan
worden ingesteld, maar als het ongeluk is gebeurd door nalatigheid van de ruiter kan hij worden aangeklaagd, maar
de eigenaars van het paard kunnen niet worden aangeklaagd; en ik denk dat dit juist is.

Tit. 3. Betreffende hen die iets uitgieten of neerwerpen

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

De Praetor zegt met betrekking tot hen die iets naar beneden gooien of uitstorten: "Wanneer iets naar beneden
wordt gegooid of uitgestort van waar dan ook op een plaats waar mensen gewoon zijn te passeren of te staan, zal ik
een vordering toekennen tegen de partij die daar woont voor het tweevoudige van het bedrag van de schade die is
veroorzaakt of uitgestort. Als beweerd wordt dat een vrije man gedood is door een klap van iets dat gevallen is, zal
ik een vordering van vijftig aurei toekennen. Als de partij in leven is, en er wordt gezegd dat hij gewond is, zal ik
een vordering toekennen voor een bedrag dat de rechter rechtvaardig acht, dat de partij tegen wie het proces is
aangespannen, moet betalen. Indien beweerd wordt dat een slaaf de daad beging zonder medeweten van zijn
meester, zal ik aan het verzoekschrift in de zaak de woorden toevoegen: "Of de slaaf over te geven bij wijze van
schadeloosstelling".
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1. Niemand zal ontkennen dat dit edict van de Praetor van het grootste voordeel is, aangezien het voor het
algemeen welzijn is dat personen zonder vrees of gevaar over de wegen kunnen komen en gaan.

2. Het maakt echter weinig verschil of de plaats openbaar of privé is, zolang er gewoonlijk personen passeren;
want de Praetor had het oog op personen die hun weg gingen, en bijzondere aandacht werd niet besteed aan
snelwegen; want die plaatsen waar mensen gewoonlijk passeren, moeten dezelfde veiligheid hebben. Indien er
echter een tijd is geweest, dat men daar niet gewoonlijk passeerde, en er dan iets is neergeworpen of uitgestort,
terwijl de plaats omsloten was, maar eerst daarna voor het verkeer is gaan dienen, zal de partij niet aansprakelijk
zijn ingevolge dit Edict.

3. Wanneer iets naar beneden valt terwijl het is opgehangen, is de betere mening, dat het moet worden geacht te
zijn neergeworpen; vandaar, dat wanneer iets uit een vat wordt gegoten, dat is opgehangen, zelfs zonder dat
iemand er toedoen aan heeft, moet worden gezegd, dat het Edict van toepassing is.

4. Deze vordering in factum wordt toegewezen tegen degene die in het huis verbleef op het ogenblik dat iets werd
neergeworpen of uitgegoten, en niet tegen de eigenaar van het huis, omdat de schuld aan de eerstgenoemde kleeft.
Er wordt geen melding gemaakt van nalatigheid of dat de verweerder het feit ontkent, om een vordering tot
dubbele schadevergoeding toe te staan, hoewel beide zaken worden genoemd als een goede grond voor een
vordering tot onrechtmatige schade.
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5. 5. Wanneer een vrije man gedood wordt, wordt de schadevergoeding niet op het dubbele vastgesteld, omdat bij
een vrije man geen waardebepaling van zijn persoon mogelijk is, maar de uitspraak wordt gedaan voor de som van
vijftig aurei.

6. De woorden "Indien hij leeft en men zegt dat hij gewond is," hebben geen betrekking op de schade die aan het
eigendom van een vrije man is toegebracht; zoals bijvoorbeeld indien zijn kleding of iets anders zou zijn gescheurd
of bedorven, maar alleen op die verwondingen die aan zijn lichaam zijn toegebracht.

7. Wanneer de zoon van een familie een bovenkamer heeft gehuurd en daaruit iets naar beneden wordt gegooid of
uitgestort, wordt een vordering De peculio niet tegen zijn vader toegewezen, omdat er geen vordering uit
overeenkomst bestaat, en moet de vordering dus tegen de zoon zelf worden ingesteld.

8. 8. Wanneer een slaaf het huis bewoont, kan dan een vordering tot schadevergoeding worden toegewezen, omdat
er geen vordering op grond van een overeenkomst kan worden ingesteld, of kan een vordering tot
schadevergoeding worden ingesteld, omdat er geen vordering op grond van een overtreding van de slaaf kan
worden ingesteld? Men kan toch niet zeggen, dat de schade door de slaaf is aangericht, daar deze geen schade
heeft aangericht. Ik denk echter dat de slaaf niet ongestraft mag blijven, maar dat hij gecorrigeerd moet worden
onder het buitengewone gezag van de rechter.

9. Wij zeggen, dat iemand een huis bewoont, hetzij in zijn eigen huis, hetzij in een huis, dat aan hem verhuurd is,
of dat hij om niet verkrijgt. Het is duidelijk, dat een gast niet aansprakelijk is, omdat hij er niet woont, maar er
slechts verblijft, maar degene die hem vermaakt is aansprakelijk; en er is evenveel verschil tussen hem die in een
huis woont en een gast, als er is tussen iemand die een domicilie heeft en de reiziger die er geen heeft.
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10. Wanneer verscheidene personen dezelfde kamer bewonen en er wordt iets naar beneden gegooid, zal deze
vordering worden toegewezen tegen een ieder van hen;

2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

(Daar het volstrekt onmogelijk is te weten wie van hen het naar beneden heeft gegooid of het heeft uitgestort) :

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

En een proces kan worden aangespannen voor het gehele bedrag, maar wanneer het tegen een van de partijen
wordt aangespannen, zullen de anderen worden ontslagen:

4. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Als het geld niet is ontvangen bij de voeging van de zaak, zullen de anderen worden gedwongen door een
partnerschap of door een billijke actie om hun aandeel te betalen aan de partij die de schikking heeft getroffen.

(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.
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Wanneer verschillende personen een appartement bewonen dat onder elkaar verdeeld is, zal een vordering worden
toegewezen tegen hem alleen die het deel bewoont van waaruit het uitgieten is gedaan.

1. Wanneer iemand zijn vrijheer en zijn klanten of die van zijn vrouw gratis onderdak verschaft, zegt Trebatius dat
hij voor hun rekening aansprakelijk is; en dit is juist. De regel is dezelfde, wanneer iemand kleine logementen
onder zijn vrienden verdeelt; want als iemand logementen huurt en hijzelf het grootste deel daarvan bewoont, is hij
alleen aansprakelijk; maar als hij logementen huurt en slechts een klein deel voor zichzelf houdt, terwijl hij het
resterende deel aan verscheidene personen verhuurt, zijn zij allen aansprakelijk als bewoners van het logement,
waaruit het neerwerpen of uitgieten geschiedde.

2. Maar soms, als de eiser geen nadeel ondervindt, zou de pretor, uit billijkheidsoverwegingen, eerder een
vordering moeten toewijzen tegen degene uit wiens slaapkamer of ingang het voorwerp naar beneden werd
gegooid, ook al bewonen verschillende personen hetzelfde logement; maar als iets vanuit het midden van het
appartement naar beneden wordt gegooid, is de betere mening, dat allen aansprakelijk zijn.

3. 3. Indien de bewaarder van een pakhuis iets naar beneden gooit of uitgiet, of iemand die een pakhuis heeft
gehuurd, of de plaats slechts heeft gehuurd voor het verrichten van enige arbeid of voor het geven van onderricht,
zal een vordering uit feitelijke aanleg aanhangig zijn, zelfs indien een van de werklieden of geleerden het naar
beneden heeft gegooid of heeft uitgeschonken.
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4. Wanneer echter een partij op grond van de Lex van Aquilia wordt veroordeeld (omdat zijn gast, of iemand
anders, iets uit het appartement naar beneden heeft gegooid), is het redelijk, zoals Labeo zegt, dat een vordering in
factum wordt toegewezen tegen degene die het heeft gegooid, en dit is waar. Het is duidelijk, dat indien hij de
kamer had verhuurd aan degene die het naar beneden had gegooid, hij ook een vordering op grond van
overeenkomst kan instellen.

5. Deze vordering die kan worden ingesteld voor dingen die worden uitgestort en neergeworpen, is een
eeuwigdurende vordering, die beschikbaar is voor een erfgenaam, maar niet wordt toegewezen tegen een
erfgenaam; Maar de rechtsvordering die kan worden ingesteld wanneer een vrije man zou zijn gedood, kan alleen
binnen een jaar worden ingesteld, en wordt niet toegewezen tegen een erfgenaam, noch ten gunste van een
erfgenaam of soortgelijke personen, want het is een strafvordering en een volksvordering, en wij moeten er altijd
aan denken, dat wanneer meerdere personen een dergelijke rechtsvordering willen instellen, deze bij voorkeur
moet worden toegewezen aan iemand die er belang bij heeft, of door huwelijk of bloedverwantschap met de
overledene verbonden was. Wanneer echter een vrije man letsel is toegebracht, heeft hij een eeuwigdurend
vorderingsrecht; maar indien iemand anders een vordering wil instellen, zal het recht niet langer dan een jaar
duren; evenmin hebben erfgenamen er recht op als een erfelijk voorrecht; aangezien, wanneer een vrije man enig
lichamelijk letsel is toegebracht, geen enkele vordering door erfelijk recht kan worden overgedragen op zijn
opvolgers, aangezien er geen geldelijk verlies mee gemoeid is, want de vordering is gebaseerd op rechtvaardigheid
en billijkheid.

6. De Praetor zegt: "Niemand zal iets laten neerzetten op een vooruitspringend dak boven een plaats die
gewoonlijk als doorgang wordt gebruikt of waar mensen gewoon zijn te staan, als het iemand door zijn val kan
verwonden. Ik zal een vordering in factum van tien solidi instellen tegen een ieder die deze wet overtreedt; en als
van een slaaf wordt gezegd dat hij dit buiten medeweten van zijn meester heeft gedaan, zal ik gelasten dat dit
bedrag wordt betaald, of dat de genoemde slaaf bij wijze van schadeloosstelling wordt overgeleverd."
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7. Deze bepaling maakt deel uit van het eerder genoemde Edict; want het was niet meer dan consequent, dat de
Praetor ook voor dit geval voorzieningen zou treffen, opdat, indien op een gedeelte van het huis iets zou worden
geplaatst dat gevaarlijk zou zijn, het geen letsel zou kunnen veroorzaken.

8. De Praetor zegt: "Niemand," "op een vooruitspringend dak." Deze woorden "Niemand" hebben betrekking op
alle personen, of zij het huis als logés of als eigenaars bewonen en of zij er wonen of niet, zolang zij iets bloot
hebben staan op deze plaatsen.

9. 9. "Die iets hebben neergelegd boven een plaats die gewoonlijk als doorgang wordt gebruikt of waar mensen
gewoon zijn te staan." Wij moeten de term "gedeponeerd" verstaan als van toepassing op een logement of
appartement, of op een pakhuis of enig ander gebouw.

10. Als een slaaf het plaatst en de eigenaar toestaat dat het op die plaats blijft staan, wordt hij niet aansprakelijk
gesteld voor een schadelijke handeling, maar voor zijn eigen rekening.

11. De Praetor zegt: "Als het iemand kan verwonden door zijn val." Uit deze woorden blijkt duidelijk, dat de
Praetor alleen voorziet tegen het toebrengen van letsel, niet door alles, wat in zulk een positie geplaatst kan
worden, maar door alles, wat zó geplaatst is, dat het eventueel letsel kan toebrengen, want wij wachten niet, totdat
het letsel geschiedt, maar het Edict is van toepassing, indien er überhaupt letsel uit kan voortvloeien; en degene,
die het voorwerp in zijn positie heeft gehouden, wordt gestraft, of het nu schade heeft toegebracht door er geplaatst
te zijn of niet.
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12. Wanneer het voorwerp, dat geplaatst was, omvalt en schade veroorzaakt, dan zal een vordering ingesteld
worden tegen degene, die het daar geplaatst heeft, maar niet tegen de bewoner van het huis, daar deze vordering
niet toereikend is, omdat degene, die het voorwerp geplaatst heeft, niet zeker kan worden geacht het op zijn plaats
te hebben gehouden, tenzij hij òf de eigenaar òf een bewoner van het huis was. Want wanneer een kunstenaar een
schild of een schilderij tentoonstelde in een hokje, en het naar beneden viel en een voorbijganger verwondde, dan
was Servius van mening dat een met deze vordering overeenkomende vordering moest worden toegewezen; want
hij zei dat de laatste klaarblijkelijk niet kon worden ingesteld, omdat het schilderij noch op de dakrand, noch op het
uitstekende dak was geplaatst. Hij verklaarde dat dezelfde regel in acht moest worden genomen wanneer een kruik
die in een net was opgehangen, naar beneden was gevallen en schade had veroorzaakt, omdat zowel een wettelijke
als een billijke vordering ontbrak.

13. Deze vordering staat open voor een ieder, en strekt ten gunste van een erfgenaam en zijn rechtverkrijgenden,
maar zij strekt zich niet uit tot erfgenamen, omdat zij strafvorderlijk is.

6. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Dit Edict is niet beperkt tot steden en dorpen, maar heeft ook betrekking op alle wegen waarlangs personen
gewoonlijk passeren.

(1) Labeo zegt dat dit Edict alleen geldt wanneer een voorwerp overdag wordt neergeworpen, en niet 's nachts;
toch passeert men op sommige plaatsen ook 's nachts.
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(2) De persoon die een gebouw bewoont is ook verantwoordelijk voor de nalatigheid van zijn familie.

(3) Wanneer iets uit een schip wordt geworpen, zal een vordering in billijkheid worden toegewezen tegen degene
die de leiding over het schip heeft.

7. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

Wanneer het lichaam van een vrije man verwond is door iets dat naar beneden gegooid of uitgestort is, moet de
rechter rekening houden met de honoraria die betaald zijn aan een arts, en de andere kosten die gemaakt zijn voor
de genezing van de persoon, evenals met de waarde van enig beroep dat de partij verloren heeft of kan verliezen
vanwege het feit dat ze invalide is geworden; maar er wordt geen schatting gemaakt van littekens of van enige
andere misvorming, omdat het lichaam van een vrije man zich niet leent voor taxatie.

Tit. 4. Betreffende schadelijke daden

1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek II.
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Die vorderingen worden noxaal genoemd, die tegen ons worden ingesteld, niet met betrekking tot enig contract,
maar als gevolg van een of andere verwonding of overtreding begaan door slaven; en de kracht en het gevolg van
zulke vorderingen is dat, als er een vonnis tegen ons wordt uitgesproken, wij de betaling van schadevergoeding
kunnen vermijden door de overgave van het lichaam van hem die de overtreding beging.

2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een slaaf iemand doodt met medeweten van zijn eigenaar, stelt hij deze laatste aansprakelijk voor het
volledige bedrag van de schadevergoeding, want men is van mening dat de eigenaar zelf de doodslag heeft begaan;
maar wanneer dit is gebeurd zonder medeweten van de eigenaar, zal een vordering tot schadevergoeding worden
ingesteld, aangezien de eigenaar niet aansprakelijk mag worden gesteld, wegens het misdrijf van de slaaf, voor
meer dan het overgeven van hem bij wijze van schadeloosstelling.

(1) Wanneer hij niets heeft gedaan om de misdaad te voorkomen, of hij nu eigenaar blijft of ophoudt dat te zijn, zal
hij aansprakelijk zijn voor deze actie; want het is voldoende als hij eigenaar was op het moment dat hij de daad
niet heeft voorkomen; en in die mate is dit het geval, dat Celsus denkt dat als de slaaf geheel of gedeeltelijk wordt
vervreemd of gemanumitteerd, de schade niet op de persoon volgt, want de slaaf heeft geen misdaad begaan,
omdat hij de bevelen van zijn eigenaar gehoorzaamde. En dit kan men waarlijk zeggen, indien deze hem wel heeft
bevolen, maar indien hij hem slechts niet heeft verhinderd, hoe kan men dan de daad van de slaaf
verontschuldigen? Celsus maakt echter onderscheid tussen de Lex van Aquilia en de wet van de Twaalf Tafelen,
want volgens de oude wet zou, als een slaaf met medeweten van zijn eigenaar een diefstal pleegde of enige andere
schade veroorzaakte, de slaaf aansprakelijk zijn en de eigenaar niet rechtstreeks; maar hij zegt dat volgens de Lex
van Aquilia de eigenaar rechtstreeks aansprakelijk zou zijn en niet aansprakelijk vanwege de slaaf. Vervolgens zet
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hij het principe van elk van de twee wetten uiteen; de bedoeling van die van de Twaalf Tafelen was dat slaven in
een dergelijk geval hun meesters niet zouden gehoorzamen, maar in het geval van de Lex van Aquilia
verontschuldigde de wet een slaaf die zijn meester gehoorzaamde, omdat hij zou zijn gedood als hij dat niet had
gedaan. Maar als wij als vaststaand beschouwen wat Julianus in het Zesentachtigste Boek zegt, dat "wanneer een
slaaf een diefstal pleegt of enig letsel toebrengt," dit ook betrekking heeft op recentere wetten; dan kan worden
gezegd dat een rechtsvordering tegen de eigenaar kan worden ingesteld wegens zijn slaaf; zodat, omdat een
Aquiliaans rechtsvordering tegen de eigenaar wordt ingesteld, dit de slaaf niet vrijspreekt, maar een last is voor de
eigenaar. Wij keuren de mening van Julianus goed, die redelijk is, en door Marcellus wordt ondersteund zoals door
Julianus wordt gesteld.

3. Dezelfde, Over het Edict, Boek III.

Bij alle onrechtmatige daden waar de kennis van de eigenaar vereist is, moet dit zo begrepen worden dat de
eigenaar het onrecht had kunnen voorkomen, maar het niet gedaan heeft; want het is één ding om een slaaf een
overtreding te laten begaan, en iets anders om hem dat te laten doen.

4. Paulus, Over het Edict, Boek III.

Wat moeten we met betrekking tot de overtredingen van slaven verstaan onder de "kennis van de eigenaar"?
Betekent het dat de daad werd verricht op zijn advies, of dat hij het slechts zag gebeuren, hoewel hij het niet kon
voorkomen? Want stel dat een slaaf die maatregelen aan het nemen was om zijn vrijheid te verkrijgen, de daad
begaat met medeweten van zijn eigenaar, of geen acht slaat op zijn eigenaar; of stel dat de slaaf zich aan de
overzijde van een rivier bevindt en een verwonding begaat terwijl zijn meester hem ziet, maar het tegen zijn wil
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doet? Het is echter beter te zeggen, dat wij onder de term "kennis" moeten verstaan, dat een partij in staat is de
daad te verhinderen, en dit moet door het gehele Edict worden verstaan, voor zover het de term "kennis" betreft.

(1) Wanneer een slaaf, die aan een vreemde toebehoort, met mijn medeweten een onwettige daad begaat, en ik
hem koop, zal tegen mij een vordering tot doodslag worden toegewezen, omdat niet kan worden geoordeeld, dat
hij met medeweten van zijn eigenaar handelde, daar ik op dat ogenblik zijn eigenaar niet was.

(2) Wanneer een eigenaar aansprakelijk is op grond van zijn kennis, moet worden overwogen of een vordering ook
moet worden toegewezen met betrekking tot de slaaf; tenzij de Praetor bedoeld heeft dat van de eigenaar slechts
een enkele straf moet worden gevorderd. Moet daarom de boosaardigheid van de slaaf ongestraft blijven? Dat zou
onrechtvaardig zijn, want de eigenaar is weliswaar in beide opzichten aansprakelijk, maar wanneer de ene straf, dat
wil zeggen die welke de eiser kiest, wordt gevorderd, kan de andere niet worden geïnd.

(3. Indien de overlevering van de slaaf bij wijze van schadeloosstelling niet is vermeld, en tegen de eigenaar een
proces wordt aangespannen op grond dat hij van het strafbare feit op de hoogte was, terwijl hij daarvan in feite niet
op de hoogte was, en de zaak wordt geseponeerd en het proces wordt beëindigd, zal de eiser door een exceptie op
grond van kracht van gewijsde worden uitgesloten, indien hij tracht verder te procederen om de overlevering van
de slaaf te verkrijgen; om de reden dat de zaak eerder in het eerste proces aan de orde is gesteld en thans is
geëindigd. Maar zolang het eerste proces voortduurt, heeft de eiser het recht van gedachten te veranderen, indien
hij de kennis van de eigenaar tracht aan te tonen, en zijn toevlucht te nemen tot een vordering wegens
ongeoorloofd gedrag. Anderzijds zal hem ook, indien hij de vordering tot het betalen van schadevergoeding heeft
ingesteld tegen degene die kennis had, geen andere vordering tegen de eigenaar worden toegestaan, indien hij de
overlevering van de slaaf bij wijze van schadeloosstelling achterwege heeft gelaten; maar indien hij tijdens het
proces alsnog de kennis van de eigenaar wenst te bewijzen, kan hem dit niet worden belet.
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5. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.

Wanneer een slaaf die aan meerdere personen toebehoort, een overtreding begaat waarvan zij allen onkundig zijn,
zal tegen een ieder van hen een aanklacht worden toegewezen. Maar als zij er allen van op de hoogte waren, is
ieder van hen aansprakelijk zonder tegenprestatie van de overgave van de slaaf bij wijze van genoegdoening, net
alsof zij allen de overtreding hadden begaan; noch zal één van hen bevrijd worden als de anderen zouden worden
aangeklaagd. Maar wanneer een der eigenaars het wist en de ander er niet van op de hoogte was, zal degene die het
wist, worden vervolgd zonder dat de overlevering van de slaaf in aanmerking wordt genomen, en degene die het
niet wist, zal worden vervolgd met het recht hem over te geven.

1. Het verschil tussen deze twee procedures is niet alleen, dat de eigenaar, die het weet, aansprakelijk is voor het
gehele bedrag, maar ook, dat indien hij, die het weet, de slaaf zou verkopen of hem zou manumitteren, en de slaaf
zou overlijden, genoemde eigenaar aansprakelijk zal zijn; maar indien de eigenaar zelf zou overlijden, zal zijn
erfgenaam niet aansprakelijk zijn.

(6) Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.

Maar de slaaf zelf zal, indien hij wordt gemanumitteerd, ook aansprakelijk zijn.

7. Dezelfde, Over het Edict, Boek III.
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Een noxale actie wordt echter niet toegestaan, tenzij de slaaf onder mijn toezicht is, en als hij dat is, hoewel hij niet
onder mijn toezicht was op het moment dat hij de overtreding beging, zal ik aansprakelijk zijn, en mijn erfgenaam
zal aansprakelijk zijn, als de overtredende slaaf in leven was.

(1) Pomponius zegt dat als een koper van de slaaf wordt aangeklaagd in een noxale actie, de verkoper die kennis
had van de daad niet meer kan worden aangeklaagd.

8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVII.

Wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft een diefstal pleegt, is ieder van zijn meesters aansprakelijk
voor een vordering tot betaling van het gehele bedrag, en dit is de regel op dit moment. Maar de partij tegen wie
een proces is aangespannen, kan zich niet aan betaling van de schadevergoeding onttrekken, tenzij hij de slaaf
volledig afstaat; want als hij slechts bereid zou zijn een deel van hem af te staan, zal dit niet worden getolereerd.
Het is duidelijk, dat indien de andere eigenaars daardoor niet bereid zijn de slaaf af te staan, hij dan verplicht is het
gehele bedrag te betalen, en hij kan tegen de andere eigenaar een vordering instellen tot verdeling, of tot verdeling
van het belang in de slaaf. Hij kan echter, voordat de zaak in het geding wordt gebracht, immuniteit verkrijgen
door zijn aandeel in de slaaf af te staan, zodat hij geen verweer behoeft te voeren; hoewel iemand kan beweren, dat
het zou kunnen gebeuren, wanneer een aandeel in genoemde slaaf wordt overgedragen aan de partij, dat hij zijn
recht van verhaal verliest; Want wanneer hij eigenaar wordt van een aandeel, kan hij geen vordering instellen tegen
een mede-eigenaar door middel van een vordering tot verbeurdverklaring; en misschien zou hij geen vordering tot
verdeling kunnen instellen wegens een overtreding die is begaan vóór het begin van de mede-eigendom, en indien
hij dit niet kan doen, zal hij klaarblijkelijk schade lijden. Het lijkt mij echter het beste om vast te stellen dat een
vordering tot verdeling van de gemeenschappelijke goederen in zijn voordeel zal zijn.
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(9) Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.

Wanneer een aantal slaven die gemeenschappelijk bezit hebben, of één slaaf alleen, een diefstal pleegt met
medeweten van één van zijn eigenaars, dan is deze laatste aansprakelijk in naam van beiden, en als een proces
tegen hem wordt aangespannen, ontslaat dit de anderen van aansprakelijkheid; noch kan hij iets krijgen van zijn
mede-eigenaar, aangezien hij de straf verdiende op grond van zijn eigen daad. Maar wanneer iemand die onwetend
was van het begaan van de overtreding, een dubbele schadevergoeding betaalt, kan hij een eenvoudige
schadevergoeding op zijn mede-eigenaar verhalen.

10. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXII.

Bovendien kan iedereen zijn mede-eigenaar aanklagen op grond van het feit dat hij de waarde van de slaaf heeft
verminderd, net zoals hij dat zou kunnen doen tegen ieder ander die de waarde van goederen die hij
gemeenschappelijk bezit heeft verminderd. Indien hij echter na de overgave van de slaaf niets gemeenschappelijk
had, kan hij een vordering in partnerschap instellen, of indien zij geen partners waren, kan hij een vordering in
factum instellen.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
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De bonafide bezitter van een slaaf zal aansprakelijk zijn voor een vordering wegens diefstal van de slaaf, maar de
eigenaar zal niet aansprakelijk zijn. Hij kan echter niet, door de slaaf over te geven, hem tot eigendom van de eiser
maken, en als de eigenaar een proces aanspant om de slaaf terug te krijgen, zal hij door een exceptie op grond van
bedrog worden verhinderd, want de andere partij kan door een verzoek aan de rechtbank in veiligheid worden
gebracht.

12. Paulus, Over het Edict, Boek VI.

Wanneer een bezitter te goeder trouw een slaaf, die onder deze omstandigheden in zijn bezit was, ontslaat, om te
voorkomen dat tegen hem een proces wordt aangespannen in een proces, zal hij aansprakelijk zijn voor het proces
dat wordt toegekend tegen partijen die een slaaf in hun macht hebben of bedrog plegen om te voorkomen dat zij
hem in hun macht hebben, want in dit geval worden zij geacht nog steeds in bezit te zijn.

13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.

Een vordering wordt niet alleen toegewezen tegen een bezitter te goeder trouw, maar ook tegen hen die te kwader
trouw bezit hebben; want het lijkt absurd dat partijen die te goeder trouw bezitters zijn, gedwongen worden een
vordering te verdedigen, en dat plunderaars in veiligheid worden gesteld.

14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Wanneer iemand door meerdere personen wordt aangesproken wegens een door zijn slaaf begane overtreding, of
door één persoon wegens meerdere overtredingen, dan zal het voor hem niet nodig zijn om het bedrag van de
schadevergoeding te betalen aan degenen aan wie hij de slaaf niet kan overleveren, omdat hij hem niet aan allen
kan overleveren. Wat is dan de regel, indien hij door verschillende partijen wordt aangesproken? Indien één hunner
de anderen vooruit is geschoten, is dan zijn positie beter en moet de slaaf aan hem alleen worden overgeleverd? Of
moet hij aan allen worden overgeleverd, of moet de gedaagde zekerheid stellen, dat hij zijn tegenpartij tegen de
andere partijen zal verdedigen? Het is de betere mening, dat de positie van de partij, die de anderen heeft voorzien,
de voorkeur verdient. Daarom moet de slaaf worden overgeleverd, niet aan de eiser die het eerst een proces heeft
aangespannen, maar aan degene die het eerst een vonnis heeft verkregen; en daarom zal een vordering tot
tenuitvoerlegging van het vonnis worden geweigerd aan een partij die zijn zaak later wint.

(1) Indien een slaaf voorwaardelijk tot zijn vrijheid gerechtigd is, en de voorwaarde vervuld is vóór de
overlevering; of indien hij zijn vrijheid zou verkrijgen krachtens de voorwaarden van een trust, of indien een
voorwaarde vervuld is volgens welke de eigendom van de slaaf als legaat nagelaten en overgedragen is, moet de
gedaagde door een beschikking van de rechter ontslagen worden; en het behoort tot de plicht van de rechter te
bepalen dat de partij aan wie hij overgeleverd is, zekerheid moet stellen tegen het terugkrijgen van de slaaf door
uitzetting wegens een daad van de gedaagde.

15. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

De Praetor moet bevelen dat de rechtszaak wordt overgebracht om tegen de genoemde voormalige slaaf te worden
gevoerd, maar als op het moment van de rechtszaak de vrijheid van de slaaf nog in onzekerheid is, zijn Sabinus en
Cassius van mening dat de erfgenaam door het afstaan van de slaaf van zijn aansprakelijkheid is bevrijd, omdat hij
daarmee al zijn eigen rechten heeft afgestaan; en dit is waar.
700

16. Julianus, Digest, Boek XXII.

Als de erfgenaam door kwaadwillig bedrog afstand doet van zijn gezag over die slaaf, en daardoor betrokken raakt
bij een rechtszaak die de overgave van de slaaf niet toestaat, moet er vonnis tegen hem gewezen worden, net alsof
de slaaf dood was; zelfs als de voorwaarde waarop de slaaf recht had op zijn vrijheid, vervuld zou zijn.

17. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Wanneer een slaaf, die aan twee eigenaars toebehoort, een overtreding begaat met medeweten van de ene, maar
zonder medeweten van de andere, en indien een proces wordt aangespannen tegen degene die onwetend is van het
feit en hij de slaaf bij wijze van schadeloosstelling overgeeft, is het onrechtvaardig dat door de overgave van een
waardeloze slaaf de andere eigenaar vrij is van aansprakelijkheid; daarom kan ook tegen de laatste een proces
worden aangespannen, en als bij de poging om schadevergoeding te innen iets meer wordt verkregen, heeft de
eiser daar recht op nadat de waarde van de overgeleverde slaaf is berekend. De mede-eigenaars moeten echter hun
vorderingen in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom zodanig verdelen, dat indien degene
die kennis van de daad had, zou betalen, hij geen recht heeft op een deel van het geheel, maar op een deel van het
bedrag dat de slaaf waard was; en indien de ander iets betaalde, zal hij recht hebben op creditering van zijn deel.
Het is niet billijk, dat de eigenaar, die de slaaf opdracht gaf tot het begaan van het strafbare feit, iets van zijn medeeigenaar verkrijgt, daar de schade, die hij lijdt, het gevolg is van zijn eigen wangedrag.
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(1) Wanneer verschillende personen tegen mij een vordering willen instellen wegens dezelfde slaaf, of wanneer
een partij verschillende vorderingen instelt met betrekking tot dezelfde slaaf, waarbij hij degene is op wie u het
vruchtgebruik hebt en ik de loutere bezitter, behoort het tot de plicht van de rechter, wanneer ik de slaaf bij wijze
van schadeloosstelling overdraag, te bepalen dat ik ook het vruchtgebruik op hem overdraag aan de eiser; Maar ik,
als eenvoudige eigenaar, kan de Praetor verzoeken u te dwingen bij te dragen aan de geschatte schade naar
evenredigheid van de waarde van het vruchtgebruik, of het vruchtgebruik over te dragen, als dat beter is. Maar
indien ik, de eigenlijke eigenaar, weiger de vordering te verdedigen die met betrekking tot de slaaf is ingesteld,
moet het u worden toegestaan deze te verdedigen, en indien u, na deze te hebben verloren, de slaaf overdraagt, zult
u tegen mij worden beschermd.

18. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVIII.

Een partij die een vruchtgebruik heeft op een slaaf heeft om deze reden een vorderingsrecht voor diefstal tegen de
loutere eigenaar, net alsof hij een andere persoon was, maar er bestaat geen vorderingsrecht tegen hem, hoewel de
slaaf in zijn dienst is; en daarom, als er een vonnis wordt uitgesproken tegen de eigenaar, zal hij van zijn
aansprakelijkheid worden ontslagen door de slaaf over te geven aan de vruchtgebruiker.

19. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Wanneer een slaaf van Titius schade toebrengt aan goederen die u en ik gemeenschappelijk bezitten, en wij een
proces aanspannen tegen Titius, zal er een rechtsvordering op grond van de Lex van Aquilia tegen hem worden
ingesteld; en als hij het proces verliest, zal hij gedwongen zijn om de hele slaaf afzonderlijk aan ons over te
dragen. Men kan echter stellen, dat in het geval waarin zowel de schade als de vordering daarvoor door één
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persoon alleen zijn verkregen, ofwel het geld aan ons beiden moet worden aangeboden, ofwel de slaaf aan ons
beiden tegelijk moet worden overgegeven op last van de rechter. Indien echter de slaaf aan een van ons beiden
wordt afgestaan zonder verdeling van de eigendom, en de eigenaar uit dien hoofde van zijn aansprakelijkheid
jegens ons beiden wordt ontheven, is het zeer juist geoordeeld, dat hij, aan wie de overgave is geschied, jegens de
ander aansprakelijk is in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom, om hem te dwingen een
deel van de afgestaane slaaf af te staan, daar dit iets is, wat door gemeenschappelijk bezit in handen van de medeeigenaar is gekomen.

(1) Wanneer de eenvoudige eigenaar van een slaaf de diensten van deze laatste pacht, in wie een ander het
vruchtgebruik heeft, wijzen de woorden van het Edict erop, dat indien vonnis tegen hem wordt gewezen, hij de
keuze zal hebben de slaaf bij wijze van schadeloosstelling af te staan.

(2) Wanneer uw slaaf de leiding heeft over een schip, en zijn onderslaaf, die ook matroos op dat schip is,
veroorzaakt enige schade, dan moet een vordering tegen u worden toegewezen, net alsof de partij die de leiding
heeft vrij was, en de slaaf aan hem toebehoorde; zodat de rechter u zal veroordelen om de genoemde slaaf bij wijze
van schadeloosstelling af te staan als deel van de peculium van uw slaaf; hoewel, als de tweede slaaf de schade
heeft begaan in opdracht van uw slaaf of met zijn medeweten en lijdzaamheid, een noxale vordering tegen u moet
worden ingesteld vanwege uw slaaf. Het resultaat zal hetzelfde zijn, indien uw slaaf een matroos zou bevelen de
daad te begaan.

20. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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Wanneer iemand op verschillende tijdstippen meerdere vorderingen instelt wegens verschillende overtredingen, en
hij verkrijgt het eigendom van de slaaf op grond van een van die overtredingen, dan heeft hij geen recht op een
andere vordering tegen degene die voorheen de eigenaar was, aangezien een vordering wegens ongeoorloofd
gedrag volgt op het individu; maar als de eigenaar op het moment dat de vorige zaak werd berecht, er de voorkeur
aan gaf de vastgestelde schadevergoeding te betalen, dan zal hij niettemin aansprakelijk zijn jegens dezelfde eiser,
of jegens iemand anders, als hij een vordering instelt op grond van een andere overtreding.

21. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Wanneer een eigenaar wordt aangesproken op grond van begane schade en hij zich niet wenst te verweren,
verkeert hij in zo'n toestand, dat hij de slaaf voor wiens rekening hij weigert zich te verweren, als genoegdoening
moet afstaan, of, indien hij dit niet doet, is hij absoluut verplicht zich te verweren; maar er zal geen vonnis tegen
hem worden gewezen, tenzij hij de slaaf in zijn macht heeft, of door bedrog het bezit van hem heeft weten af te
staan.

(1) Wanneer een geding wordt aangespannen door middel van een vordering wegens slaven, staat vast dat zij
kunnen worden verdedigd, zelfs al zijn zij afwezig, maar dit geschiedt alleen wanneer de genoemde slaven
toebehoren aan de gedaagde, want indien zij toebehoren aan een ander moeten zij aanwezig zijn; en dit is ook het
geval wanneer enige twijfel bestaat of zij het eigendom zijn van de gedaagde of van een andere partij. Ik meen, dat
dit moet worden verstaan als de regel, indien bewezen wordt, dat zij de beklaagde slechts als bonafide slaven
dienen, zelfs indien zij afwezig zijn.
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(2) De Praetor zegt: "Als degene in wiens macht de slaaf zou zijn, ontkent dat hij hem in zijn macht heeft, zal ik
hem ofwel gelasten te zweren dat de slaaf niet in zijn macht is, of dat hij niet bedrieglijk heeft gemanipuleerd dat
hij dat niet is, ofwel zal ik een vordering zonder overgave toestaan bij wijze van schadeloosstelling, al naar gelang
de eiser wenst."

(3) De woorden "In zijn macht" betekenen dat de gedaagde de gelegenheid en de macht heeft om de slaaf te
overhandigen; maar als deze laatste voortvluchtig is, of het land uit is, zal hij niet geacht worden in zijn macht te
zijn.

(4) Indien de gedaagde weigert de eed af te leggen, is zijn positie dezelfde als die van een partij die een afwezige
slaaf niet wil verdedigen of hem niet voor het gerecht wil brengen; en personen van deze soort moeten als
weerspannig tegen hen veroordeeld worden.

(5) Wanneer er een voogd of een curator is, moet deze zweren dat de slaaf niet in de macht van zijn eigenaar is;
maar wanneer er een lasthebber is, moet de eigenaar zelf worden beëdigd.

(6) Wanneer de eiser een eed heeft geëist en de gedaagde deze heeft afgelegd, en de eiser naderhand een
rechtsvordering wenst in te stellen, moet men zich afvragen of een uitzondering op grond van "een afgelegde eed"
niet tegen de eiser moet worden toegestaan? Sabinus is van mening dat dit niet moet worden toegestaan, omdat de
eed is afgelegd met betrekking tot een andere zaak; dat wil zeggen, de partij zwoer dat de slaaf op dat moment niet
in zijn macht was, maar nu, nu blijkt dat hij in zijn macht is, kan een aanklacht worden ingediend op grond van
zijn daad. Ook Neratius stelt dat de eiser, nadat de eed is afgelegd, bij wijze van genoegdoening kan overgaan tot
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het achterwege laten van de overlevering, mits hij stelt dat de gedaagde de slaaf pas na zijn eedaflegging in zijn
macht begon te hebben.

22. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een slaaf bij iemand in bewaring is gegeven of aan hem is uitgeleend, kan tegen de eigenaar een noxale
vordering worden ingesteld, want de slaaf wordt geacht hem nog steeds te dienen, en voor zover het dit Edict
betreft, is hij in zijn macht; en dit is vooral het geval als hij de middelen heeft om hem terug te vorderen.

(1) Hij, die een slaaf in pand heeft ontvangen, of hem houdt bij gebreke van zijn eigenaar, is niet aansprakelijk in
een rechtsgeding, want hoewel partijen rechtmatig bezit kunnen hebben, hebben zij niettemin geen bezit als
eigenaars; daarom worden deze slaven verstaan in de macht van hun eigenaar te zijn, indien deze de middelen
heeft om hen terug te krijgen.

(2) Wat is de betekenis van de woorden: "Heeft de middelen om ze terug te krijgen"? Het betekent, dat hij geld
heeft om hen vrij te laten, want hij moet niet gedwongen worden zijn eigendom te verkopen, om het geld te betalen
en de slaaf terug te krijgen.

(3) Wanneer een eigenaar bekent, dat een slaaf in zijn macht is, moet hij hem voor het gerecht brengen of hem
verdedigen, indien hij afwezig is; en indien hij geen van beiden doet, zal hij gestraft worden, alsof de slaaf
aanwezig was geweest en hij hem niet had overgegeven.
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(4. Wanneer de eigenaar ontkent, dat de slaaf in zijn macht is, laat de Praetor de eiser de keuze, of hij de zaak door
middel van een eed zal beslissen, of dat vonnis zal worden gewezen zonder de overlevering van de slaaf; op welke
wijze hij zal slagen, indien hij bewijst, dat de slaaf in de macht van de beklaagde is, of dat deze bedrieglijk heeft
gehandeld, opdat hij het niet zou zijn; maar een partij, die niet bewijst, dat de slaaf in de macht van zijn tegenpartij
is, verliest zijn zaak.

23. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

Maar als zijn tegenstander naderhand in het bezit van de slaaf zou komen, zal hij aansprakelijk zijn op grond van
het nieuwe bezit en zal hem een uitzondering worden geweigerd.

24. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Men moet zich afvragen, of een vordering tegen de slaaf alleen kan worden ingesteld tegen hem, die er frauduleus
toe is overgegaan de slaaf niet in zijn macht te hebben, indien door zijn bedrog een vordering tegen de slaaf niet
mogelijk is; bijvoorbeeld wanneer hij zijn slaaf opdracht heeft gegeven de vlucht te nemen; of dat een vordering
niettemin niet tegen een andere partij kan worden ingesteld; hetgeen het geval zou zijn, indien de slaaf verkocht of
gemanumitteerd was? Het laatste is de betere mening, omdat in dit geval de eiser de keuze heeft om tegen een van
beide partijen op te treden. Julianus zegt echter dat als de gemanumitteerde slaaf bereid is zijn zaak te verdedigen,
een uitzondering moet worden toegestaan aan degene die hem gemanumitteerd heeft; en dit is ook de mening van
Labeo.
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25. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

De regel is dezelfde wanneer de nieuwe eigenaar van de slaaf gedaagde wordt gemaakt in de rechtszaak.

26. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

De keuze van de ene gedaagde bevrijdt de andere; want de Praetor voerde dit recht in om te voorkomen dat de
eiser gedwarsboomd zou worden, en niet opdat hij enig voordeel zou behalen; en daarom zal hij door een
uitzondering worden uitgesloten als hij de andere rechtszaak aanspant.

(1) Hieruit volgt, dat wanneer verschillende personen frauduleus te werk gaan om te voorkomen dat zij de slaaf in
hun macht hebben, de eiser moet kiezen wie hij wil vervolgen.

(2) Ook wanneer van verscheidene mede-eigenaars sommigen door bedrog het bezit van hun aandeel opgeven,
heeft de eiser de keuze of hij rechtstreeks optreedt tegen de partij die het bezit had, dan wel of hij een praetoriaanse
vordering instelt tegen hem die het bezit heeft verloren.

(3) Wanneer een partij voor het gerecht antwoordt, dat een slaaf, die aan een ander toebehoort, de zijne is, dan zal,
indien een van beiden zou betalen, de ander worden ontslagen.
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(4) Als een slaaf, van wie u bedrieglijk afstand hebt gedaan, sterft voordat deze vordering tegen u is ingesteld, zult
u worden ontslagen, omdat deze vordering de plaats van de rechtstreekse vordering inneemt. Wij zijn van mening
dat de zaak anders ligt wanneer u in gebreke bent gebleven zich bij de zaak te voegen.

(5) Een vordering zal niet worden toegewezen aan een erfgenaam, of tegen een erfgenaam, op grond van het feit
dat de overledene iets vals heeft verklaard, noch tegen de partij zelf, na het verstrijken van een onbepaalde tijd;
want het staat een ieder vrij om de verdediging van een afwezige slaaf op zich te nemen om de straf te ontlopen die
door dit Edict wordt voorgeschreven, dat wil zeggen, te worden vervolgd zonder het recht om de slaaf bij wijze
van genoegdoening af te staan. Daarom, als u ontkent dat de slaaf in uw macht is, kunt u naderhand bekennen dat
hij dat wel is, tenzij de zaak tegen u al is gevoegd; want dan moet u niet worden gehoord, zoals Labeo zegt.
Octavenus echter zegt, dat gij ook na de voeging recht hebt op vrijstelling, indien daartoe aanleiding bestaat, en in
ieder geval indien uw leeftijd van dien aard is, dat u toegeeflijkheid moet worden verleend.

(6) Wanneer een slaaf tijdens de afwezigheid van zijn meester, of zelfs in zijn aanwezigheid, is weggenomen en de
zaken zijn nog in zo'n staat dat volledige teruggave mogelijk is, dan is een verdediging toegestaan vanwege de
weggenomen slaaf; want als er een verzoek is gedaan om hem voor het gerecht te laten verschijnen om een
verdediging te voeren, dan zou de Praetor dat moeten toestaan. Dezelfde verlichting moet worden verleend aan de
vruchtgebruiker of aan degene aan wie de slaaf in pand was gegeven wegens een schuld, wanneer de eigenaar
aanwezig is en weigert zich te verdedigen, opdat de kwaadwilligheid of nalatigheid van de een de ander niet kan
schaden. Dezelfde genoegdoening moet ook worden verleend wanneer een slaaf gemeenschappelijk bezit is en een
van zijn eigenaars, die aanwezig is, weigert zich te verdedigen. In deze gevallen heeft de eiser ook recht op redres,
omdat vaststaat, dat het recht van vordering tenietgaat door de eigendomsverkrijging; want wanneer de slaaf op
bevel van de Praetor wordt weggevoerd, wordt hij eigendom van degene die hem heeft weggevoerd.
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27. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

Wanneer een aanklacht wordt ingediend met betrekking tot een slaaf die in onderpand is gegeven, of met
betrekking tot een slaaf waarvan een ander het vruchtgebruik heeft, moeten we bedenken dat als ofwel de
schuldeiser ofwel de vruchtgebruiker aanwezig is en niet bereid is de verdediging op zich te nemen, de Proconsul
moet tussenbeide komen en de verkoop van het onderpand of een aanklacht met betrekking tot het vruchtgebruik
moet afwijzen. In dit geval kan men zeggen, dat het pandrecht van rechtswege is opgeheven, omdat het geen
pandrecht is, waarop het geld niet door een proces kan worden ingevorderd; maar een vruchtgebruik blijft van
rechtswege bestaan, ook al kan een vordering tot invordering worden geweigerd, totdat de bij de wet bepaalde tijd
is verstreken en het door niet-gebruiker verloren is gegaan.

(1) Uit hetgeen wij hebben gezegd met betrekking tot een slaaf die door iemand in pand werd gehouden, of een
slaaf die op een bepaalde voorwaarde moet worden vrijgelaten, of een slaaf waarop een ander een vruchtgebruik
heeft, blijkt duidelijk dat wanneer een gedaagde voor het gerecht verklaart dat zijn slaaf in werkelijkheid aan een
ander toebehoort, hij, ook al is hij aansprakelijk voor een schadelijke daad, niettemin niet van rechtswege vrij kan
zijn van aansprakelijkheid door de overgave van de slaaf bij wijze van schadeloosstelling; want aangezien hij niet
de eigenaar is, kan hij de eigendom niet aan de eiser overdragen. Het staat echter vast, dat wanneer een slaaf om
deze reden is uitgeleverd, en zijn eigenaar daarna een vordering instelt om hem terug te krijgen, maar niet de in de
zaak vastgestelde schadevergoeding betaalt, hij zich daartegen kan verzetten met een exceptie op grond van
kwaadwillig bedrog.

28. Africanus, Vragen, Boek VI.
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In het algemeen, als ik een aanklacht tegen u indien wegens de slaaf van een derde, die u te goeder trouw dient, en
u hem aan mij overgeeft bij wijze van schadeloosstelling; en als dan, terwijl ik in het bezit van hem ben, zijn
eigenaar een aanklacht indient om hem terug te krijgen, kan ik hem met een exceptie weren op grond van
kwaadwillige fraude, tenzij hij de vastgestelde schadevergoeding aanbiedt; Maar als de eigenaar zelf in bezit is,
heb ik recht op de openbare rechtsvordering, en als de verweerder gebruik maakt van de exceptie: "Tenzij de
verweerder zijn eigenaar is", kan een repliek op grond van kwaadwillige fraude te mijnen voordele worden
ingediend. In overeenstemming hiermee kan ik eigendom verwerven door gebruik, hoewel ik mij ervan bewust ben
dat ik in het bezit ben van het eigendom van een ander, en, in feite, indien het anders was vastgesteld, zou het
resultaat zijn dat een bezitter te goeder trouw het grootste onrecht zou worden aangedaan; aangezien hij, terwijl hij,
als een kwestie van recht, aansprakelijk zou zijn in een schadelijke actie, aan hem de noodzaak wordt opgelegd om
zich te onderwerpen aan de betaling van de schadevergoeding die in de zaak wordt vastgesteld. Hetzelfde beginsel
is van toepassing, wanneer geen verweer tegen de slaaf wordt gevoerd, en ik hem op bevel van de Praetor
wegneem; omdat ik ook in dit geval een wettige grond van bezit heb.

29. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

Niet alleen kan iemand die de slaaf niet in zijn macht heeft, weigeren zich te verantwoorden in een rechtsvordering
tegen hem, maar hij is ook vrij zich aan de rechtsvordering te onttrekken, zelfs als hij hem in zijn macht heeft, als
hij de persoon onverdedigd laat; maar in dit geval moet hij zijn recht overdragen aan de eiser, net alsof er een
vonnis tegen hem was uitgesproken.

30. Idem, over het edict van de stadspraetor, onder het hoofd van de "Voorkoming van dreigend letsel".
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In een rechtsgeding tegen het kwaad gaan de rechten van de te goeder trouw afwezigen niet verloren, maar bij hun
terugkeer krijgen zij de bevoegdheid zich te verdedigen volgens de regels van het recht, of zij nu eigenaars zijn of
een recht hebben op het in geschil zijnde goed, zoals schuldeisers en vruchtgebruikers.

31. Paulus, Over Plautius, Boek VII.

32. Waar de Praetor zegt: "Wanneer een aantal slaven een diefstal pleegt, zal een rechtsvordering alleen worden
toegestaan om de eiser in staat te stellen evenveel te verkrijgen als hij zou hebben gedaan als een vrije man de
misdaad had gepleegd", rijst de vraag of dit betrekking heeft op de betaling van geld als schadevergoeding, of op
de overgave van de slaaf bij wijze van genoegdoening; zoals bijvoorbeeld wanneer een dubbele schadevergoeding
wordt geïnd uit de waarde van de slaven die zijn overgegeven, of dat andere rechtsvorderingen verboden zullen
zijn? Sabinus en Cassius zijn beiden van mening dat de gedaagde gecrediteerd moet worden voor de waarde van de
overgeleverde slaven. Pomponius is het daarmee eens, en het is waar; want als een slaaf wordt weggenomen omdat
er geen verweer is geboden, moet de eigenaar gecrediteerd worden voor wat hij waard was. Julianus meent dat het
zeker is dat er rekening moet worden gehouden, niet alleen met de dubbele schadevergoeding, maar ook met wat
door een persoonlijke actie zou kunnen worden verhaald; en wanneer diefstal is gepleegd door een aantal slaven,
moet het tijdstip waarop dit is gebeurd worden onderzocht, om vast te stellen of zij tot dezelfde band behoorden;
want het Edict is niet van toepassing wanneer de slaven die aan verschillende eigenaars toebehoren naderhand het
eigendom worden van één alleen.

32. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.
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Wanneer de slaaf in de macht is van iemand die niet zijn eigenaar is, en er wordt gezegd dat hij een overtreding
heeft begaan, zal hij, als hij niet wordt verdedigd, worden weggevoerd; en als zijn eigenaar aanwezig is, moet hij
hem overleveren en zekerheid geven tegen kwaadwillig bedrog.

33. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.

Niemand kan tegen zijn wil gedwongen worden een ander te verdedigen in een rechtszaak, maar hij moet beroofd
worden van degene die hij weigert te verdedigen, als het zijn slaaf is; maar als de partij die in de macht van een
ander is, vrij is, moet het hem worden toegestaan zich onder alle omstandigheden te verdedigen:

34. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek IV.

Want wanneer niemand de verdediging van de zoon van een familie op zich wil nemen wegens een overtreding
van de wet, wordt een vordering tegen hem toegewezen,

35. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.

En als er een vonnis tegen de zoon wordt uitgesproken, moet hij zich daaraan houden, want hij is gehouden aan het
vonnis. Bovendien moet worden vermeld dat zijn vader ook aansprakelijk is voor een actie De peculio, nadat
vonnis is uitgesproken tegen de zoon.
713

36. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVII.

Wanneer iemand van een schuldenaar een slaaf koopt, die door hem verpand en vervolgens gestolen is, zal de
koper aansprakelijk zijn op grond van diefstal, nadat hij het eigendom van de slaaf verworven heeft; en er kan geen
bezwaar gemaakt worden dat de slaaf door hem teruggevorderd kan worden, door middel van de Servische Actie.
De regel is dezelfde, wanneer een partij een aankoop doet van een minderjarige, jonger dan vijfentwintig jaar, of
opzettelijk met het doel de schuldeisers te bedriegen; aangezien, hoewel deze laatsten van hun eigendom kunnen
worden beroofd, toch, in de tussentijd, een proces tegen hen kan worden aangespannen.

37. Tryphoninus, Disputaties, Boek XV.

Als een slaaf van een ander mijn eigendom steelt en daarna in mijn handen als eigenaar komt, vervalt het recht op
diefstal waar ik recht op had, als ik er nog geen gebruik van heb gemaakt; en als ik naderhand de slaaf die ik kocht
voordat de kwestie was gevoegd, van de hand doe, zal het recht op diefstal niet worden vernieuwd; maar als ik
hem koop nadat de kwestie is gevoegd, kan de verkoper een vonnis tegen hem laten uitspreken:

38. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.

Net zoals hij dat zou doen als hij hem aan een ander had verkocht, want het maakt inderdaad weinig verschil aan
wie hij hem verkoopt, aan zijn tegenstander of aan iemand anders; en het zal zijn eigen schuld zijn als hij zich
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moet onderwerpen aan de betaling van de vastgestelde schadevergoeding, want door hem te verkopen heeft hij
zichzelf de mogelijkheid ontnomen om hem bij wijze van genoegdoening terug te geven.

(1) Julianus verklaart echter in het tweeëntwintigste boek van de Digest dat, als ik de slaaf die uw eigendom
gestolen heeft, in de steek laat, ik van zijn aansprakelijkheid ontheven ben, omdat hij meteen ophield mij toe te
behoren; anders zou een vordering wegens diefstal kunnen worden ingesteld voor hem die geen eigenaar heeft.

(2) Wanneer mijn slaaf uw eigendom steelt en het verkoopt, en u hem het geld ontneemt dat hij in zijn bezit heeft
en dat hij als deel van de prijs van dat eigendom heeft verkregen, dan is er aan beide zijden grond voor een
diefstalvordering; want u kunt een vordering wegens diefstal tegen mij instellen wegens de slaaf, en ik kan een
vordering tegen u instellen wegens het geld.

(3) En als ik geld betaal aan de slaaf van mijn schuldeiser opdat hij het aan zijn meester geeft, dan is er ook reden
voor een diefstalvordering, als de slaaf zich het geld toe-eigent, dat hij ontvangen heeft.

39. Julianus, Digest, Boek IX.

Wanneer een slaaf die aan meerdere personen toebehoort, een diefstal pleegt en al zijn eigenaars er op frauduleuze
wijze in slagen hem niet in hun macht te hebben, moet de Praetor de vorm van de civiele vordering volgen, en
toestaan dat de billijke vordering die hij in een dergelijk geval belooft, wordt ingesteld tegen welke eigenaar de
eiser ook mag kiezen; En hij moet de eiser geen groter voordeel verschaffen dan hem in staat te stellen een
rechtsvordering in te stellen, zonder dat de verweerder het recht heeft de slaaf bij wijze van schadeloosstelling af te
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staan; aangezien hij in staat zou zijn geweest een rechtsvordering in te stellen als de slaaf voor het gerecht zou zijn
verschenen.

(1) Wanneer iemand erkent, dat een slaaf de zijne is, die werkelijk aan een ander toebehoort, dan kan hij, hoewel
hij aansprakelijk is voor een vordering tot doodslag, niettemin, wanneer een behoorlijke reden wordt aangetoond,
gedwongen worden, zekerheid te stellen; maar wanneer een partij wegens haar eigen slaaf wordt aangesproken,
moet hij niet met zekerheid worden belast, daar hij niet vrijwillig is in de verdediging van een slaaf, die aan een
ander toebehoort.

(2) Wanneer iemand verklaart, dat de eigenaar van een slaaf bedrieglijk heeft gehandeld om te voorkomen, dat hij
die slaaf in zijn bezit had, en de eigenaar voor het gerecht betoogt, dat het geding moet worden verdedigd door
iemand anders, die zekerheid zou stellen, is er hier grond voor een uitzondering op grond van bedrog met kwade
opzet.

(3) Maar als, nadat de zaak aan de eigenaar is voorgelegd, de slaaf tevoorschijn komt, en omdat hij niet is
verdedigd, wordt weggenomen, zal de eigenaar worden ontslagen als hij een exceptie opwerpt op grond van
kwaadwillig bedrog.

(4) Wanneer echter de slaaf sterft voordat de zaak bij de eigenaar aanhangig is gemaakt, zal de eigenaar in het
geheel niet aansprakelijk worden gesteld in deze procedure.

40. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
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Wanneer een slaaf als legaat wordt nagelaten en het eigendom van de toekomstige erfgenaam steelt voordat de
nalatenschap is ingegaan, kan de erfgenaam een vordering wegens diefstal instellen tegen de legataris als hij het
legaat aanvaardt. Maar wanneer dezelfde slaaf zich goederen toe-eigent die tot de nalatenschap behoren, kan geen
vordering wegens diefstal worden ingesteld, omdat er geen sprake kan zijn van diefstal van dergelijke goederen;
maar er kan wel een vordering worden ingesteld om hem te dwingen de goederen voor de rechter te brengen.

41. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.

Wanneer een gemeenschappelijke slaaf onrechtmatige schade toebrengt aan een van zijn eigenaars, is een
vordering op grond van de Lex van Aquilia niet mogelijk; want als hij de schade aan een vreemde had toegebracht,
zou op grond van de Lex van Aquilia een vordering voor het gehele bedrag tegen de andere mede-eigenaar kunnen
worden ingesteld; net zoals wanneer een gemeenschappelijke slaaf diefstal heeft gepleegd, geen vordering wegens
diefstal tegen de andere mede-eigenaar kan worden ingesteld, maar een verdelingsprocedure moet worden
ingesteld.

42. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.

Wanneer een partij, uit hoofde van wie de zaak in een rechtsgeding is gevoegd, zijn vrijheid opeist, moet de
procedure worden opgeschort totdat zijn toestand is vastgesteld; dus als hij tot slaaf wordt verklaard, gaat het
rechtsgeding door, maar als hij tot vrije partij wordt verklaard, wordt het geacht geen effect te hebben.
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(1) Wanneer een partij zich verbindt tot verdediging van een vordering wegens dood van een slaaf, en hij is
onwetend van het feit, moet hij van aansprakelijkheid worden ontslagen, omdat het heeft opgehouden waar te zijn
dat hij iets wegens genoemde slaaf moet overgeven.

(2) Deze vorderingen zijn niet verjaard en staan open zolang wij de slaaf kunnen overgeven; want zij kunnen niet
alleen tegen ons worden ingesteld, maar ook tegen onze rechtsopvolgers, alsmede tegen de rechtsopvolgers van
degene die in de eerste plaats aansprakelijk is, niet omdat zij in de plaats treden van zijn aansprakelijkheid, maar
op grond van de eigendom. Indien dus een slaaf in handen van een ander is gekomen, kan zijn nieuwe eigenaar op
grond van zijn eigendom worden aangesproken in een vordering tot doodslag.

43. Pomponius, Epistels, Boek VIII.

Slaven moeten, in gevallen waarin de aansprakelijkheid voor herstel volgt op het individu, verdedigd worden op de
plaats waar beweerd wordt dat zij het misdrijf begaan hebben, en daarom is de eigenaar verplicht genoemde slaven
te laten verschijnen op de plaats waar zij het geweld zouden hebben begaan, en hij kan de eigendom van al deze
slaven verliezen als hij ze niet verdedigt.
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Boek X

1. Betreffende de vaststelling van grenzen.
2. Aangaande de vordering tot verdeling van een nalatenschap.
3. Aangaande de vordering tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk bezit zijn.
4. Aangaande de vordering tot productie.

****************************************

Tit. 1. Aangaande de vaststelling van de grenzen
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1. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

De vordering tot vaststelling van grenzen is een persoonlijke vordering, hoewel het een procedure is tot herstel van
eigendom.

(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Deze vordering heeft betrekking op rustieke landgoederen, ook al staan er gebouwen tussen; want het maakt niet
veel verschil of een partij bomen plant, of een gebouw opricht op de grenslijn.

1. 2. Het is de rechter geoorloofd, in geval van vaststelling van grenzen, de controverse te beslissen zoals hem het
beste voorkomt, indien hij de grenzen niet kan vaststellen; en indien de rechter, om een twijfel van oude oorsprong
weg te nemen, verkiest de grenzen in een nieuwe richting vast te stellen, kan hij dit op deze wijze doen, en een
som geld gelasten die als schadeloosstelling moet worden betaald.

3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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In elk geval waarin het nodig is dat er een beslissing wordt genomen waarbij het land van een van de partijen aan
de andere wordt gegeven, zal degene in wiens voordeel de beslissing wordt genomen, verplicht zijn om aan de
andere een bepaalde som geld te betalen bij wijze van compensatie.

(4) Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot een bepaald stuk onroerend goed, kan het land door middel van
een vonnis in delen worden verdeeld, overeenkomstig wat de rechter vindt dat het belang van de partijen bij dat
land is.

1. In een proces tot vaststelling van grenzen moet rekening worden gehouden met de belangen van de partijen;
wanneer bijvoorbeeld iemand enig voordeel geniet van een stuk grond waarvan is vastgesteld dat het aan een
buurman toebehoort, zou het dan onrechtvaardig zijn dat daarvoor betaling wordt geëist? Bovendien, indien een
van de partijen een landmeter in dienst had, zou de andere partij, die hem niet in dienst heeft genomen, verplicht
zijn zijn deel van de vergoeding te betalen.

2. Maar wat vóór de voeging is ingezameld, wordt in geen geval in aanmerking genomen, want ofwel heeft de
partij het te goeder trouw ingezameld en moet hem het voordeel ervan worden toegestaan, indien hij het heeft
verbruikt, ofwel, indien hij het te kwader trouw heeft ingezameld, moet tegen hem een vordering tot
terugvordering ervan worden ingesteld.
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3. Indien echter iemand weigert de rechter te gehoorzamen door een boom om te hakken of een gebouw, dat op de
grens of op een gedeelte daarvan is opgericht, te verwijderen, zal hij tot betaling worden verplicht.

4. Wanneer men beweert dat herkenningspunten zijn neergeworpen of opgegraven, kan de bevoegde rechter een
verzoek horen om ook de grenzen vast te stellen.

5. Wanneer een stuk land aan twee personen en aan drie anderen toebehoort, kan de rechter het omstreden stuk
land aan één kant toewijzen, ook al omvat het verscheidene eigenaars, want wanneer de grenzen van een stuk land
worden vastgesteld, wordt dit eerder geacht te geschieden ten behoeve van een nalatenschap dan ten behoeve van
een persoon; in dit geval echter, omdat de beslissing ten behoeve van verscheidene partijen is genomen, zal ieder
recht hebben op hetzelfde deel dat hij in de nalatenschap heeft, en dat gemeenschappelijk zal worden gehouden.

6. 6. Degenen, die een aandeel in de gemeenschappelijke nalatenschap hebben, zullen niet jegens elkander tot
betaling gehouden zijn, omdat tussen hen geen rechtsstrijd schijnt te zijn ontstaan.

7. Als u en ik een gemeenschappelijk bezit hebben, en ik alleen een aangrenzend stuk land bezit, kan er dan door
ons een gerechtelijke procedure gevoerd worden om de grenzen vast te stellen? Pomponius zegt dat dit niet kan,
omdat mijn mede-eigenaar en ikzelf geen tegenstanders kunnen zijn in een dergelijke actie, maar wij worden
geacht de plaats van één persoon in te nemen. Pomponius zegt ook dat zelfs een rechtsvordering van billijkheid
niet kan worden toegewezen, omdat de partij die in zijn eigen recht bezit, kan vervreemden wat hij gezamenlijk of
hoofdelijk bezat, en dan een rechtsvordering kan instellen.
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8. Een vordering kan worden ingesteld tot vaststelling van grenzen, niet alleen tussen twee landgoederen, maar
zelfs tussen drie of meer, zoals bijvoorbeeld wanneer een landgoed en verscheidene andere, zelfs zo veel als drie of
vier, aangrenzend zijn.

9. 9. Een vordering tot vaststelling van de grenzen kan worden ingesteld wanneer gronden voor eeuwig zijn
verpacht, of tussen personen die vruchtgebruik hebben op verschillende percelen, of tussen een vruchtgebruiker en
een gewone eigenaar van aangrenzende gronden, of tussen partijen die bezit hebben uit hoofde van in onderpand
gegeven onroerende goederen.

10. Deze vordering is mogelijk wanneer de grens tussen rustieke landgoederen ligt; zij is echter niet van toepassing
in het geval van stedelijke landgoederen; want in het laatste geval zijn de partijen geen personen die dezelfde grens
hebben, maar wordt eerder gezegd dat zij buren zijn, en hun landgoederen zijn, voor het grootste deel, gescheiden
door gemeenschappelijke muren. Daarom is er, zelfs op het platteland, geen grond voor deze vordering wanneer
gebouwen aan elkaar grenzen; en anderzijds kunnen er in een stad tuinen zijn die aan elkaar grenzen, zodat ook
hier een vordering tot vaststelling van grenzen kan worden ingesteld.

11. 11. Wanneer een rivier of een weg tussenbeide komt, wordt dit niet als een grens opgevat; daarom kan geen
vordering tot vaststelling van een grens worden ingesteld.

5. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.

Omdat de snelweg of de rivier mijn grens vormt, en niet het land van mijn buurman.
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(6) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.

Maar als een particuliere stroom tussenbeide komt, kan een vordering tot vaststelling van grenzen worden
ingesteld.

7. Modestinus, Pandecten, Boek X.

Er worden scheidsrechters aangesteld om de afmetingen van land vast te stellen; en wie een groter deel van het
gehele stuk land blijkt te hebben, wordt gedwongen een bepaald deel over te dragen aan de anderen die een kleiner
deel hebben; en dit wordt in een rescript vermeld.

(8) Ulpianus, Opinies, Boek VI.

Wanneer een inundatie de grenzen van een akker vernietigt door het overvloeien van het water, zodat een ieder de
gelegenheid krijgt plaatsen in te nemen waarop hij geen recht heeft, moet de gouverneur van de provincie bevelen
dat zij zich niet zullen bemoeien met de eigendommen van anderen, en dat het land van de eigenaar aan hem zal
worden teruggegeven, en dat de grenzen door een landmeter zullen worden vastgesteld.
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1. Het behoort tot de plicht van de magistraat, in een geval, waarbij de grenzen van land betrokken zijn, landmeters
te zenden, en door middel van hen de kwestie van de grenzen naar billijkheid af te doen, en door onderzoek met
eigen ogen, indien de gelegenheid zulks vordert.

9. Julianus, Digest, Boek VIII.

De zaak van de vaststelling van de grenzen blijft ter zitting, ook al hebben de gemeenschappelijke eigenaars een
vordering tot verdeling ingesteld, of hebben zij het land verkocht.

10. Dezelfde, Digest, Boek LI.

Een vordering tot verdeling tussen mede-eigenaren of erfgenamen, of een vordering tot vaststelling van grenzen is
van dien aard, dat iedere individuele partij het dubbele recht heeft van zowel eiser als verweerder in de vordering.

11. Papinianus, Opinies, Boek II.

Wat de vaststelling van de grenzen betreft, moeten de oude gedenkschriften en het gezag van de volkstelling, die
vóór het instellen van de rechtsvordering is gehouden, worden gevolgd, mits bewezen wordt dat er geen
veranderingen zijn opgetreden door een aantal erfopvolgingen, en dat door willekeur van de bezitters stukken land
zijn toegevoegd of weggenomen, en de grenzen vervolgens zijn gewijzigd.
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12. Paulus, Opinies, Boek III.

In een eigendomsvraag moet gelet worden op de grenzen die iemand, die eigenaar was van beide landerijen, heeft
aangegeven bij de verkoop van een van die landerijen; want het is niet nodig dat de grenzen, die vroeger de twee
verschillende landerijen scheidden, in acht genomen worden, maar de beschrijvingen van de aangrenzende
eigenaren moeten gebruikt worden om de nieuwe grenzen tussen de genoemde landerijen vast te stellen.

13. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek IV.

Men moet bedenken, dat bij de actie tot vaststelling van de grenzen de regel in acht moet worden genomen, die tot
op zekere hoogte samenvalt met het plan, dat Solon te Athene zou hebben aangenomen, en dat als volgt luidt:
"Wanneer een partij een muur bouwt, die grenst aan het land van een ander, mag hij de grens niet overschrijden;
als het een muur van metselwerk is, moet hij een voet laten staan; als het een huis is, twee voet. Indien hij een graf
of een gracht graaft, moet hij een ruimte laten, die in breedte gelijk is aan de diepte daarvan; indien het een put is,
de breedte van een pas. Als hij een olijfboom of een vijgenboom plant, moet hij die negen voet van het
aangrenzende land plaatsen, en bij andere bomen moet hij vijf voet laten staan."

Tit. 2. Betreffende de vordering tot verdeling van een goed
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1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Deze vordering is ontleend aan de wet van de Twaalf Tafelen, want het werd noodzakelijk geacht dat, wanneer
mede-erfgenamen afstand wilden doen van de gemeenschappelijke eigendom, er een soort vordering zou worden
ingesteld waarmee de goederen van de nalatenschap onder hen konden worden verdeeld.

1. Deze vordering kan in feite rechtstreeks worden ingesteld door een partij die niet in het bezit is van haar deel.
Wanneer echter degene die in het bezit van de nalatenschap is, ontkent dat de eiser zijn mede-erfgenaam is, kan hij
hem weren door een exceptie die als volgt luidt: "Indien de nalatenschap niet wordt geschaad met betrekking tot de
zaak in kwestie." Als de partij zijn erfdeel bezit, ook al wordt ontkend dat hij mede-erfgenaam is, zal een
dergelijke exceptie geen beletsel zijn; het gevolg is dat in dit geval de rechter die de zaak behandelt, zelf moet
bepalen of de partij mede-erfgenaam is of niet; want als hij dat niet is, zal hem niets worden toegekend, noch zal
zijn tegenpartij verplicht zijn hem enige betaling te doen.

2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Door middel van de vordering tot verdeling van een nalatenschap kan deze worden verdeeld, of zij nu uit een
testament is voortgekomen of door intestaat is overgegaan, en of de nalatenschap is toegekend door de wet van de
Twaalf Tafelen, of door een andere wet, of door een decreet van de Senaat, of zelfs door een keizerlijke grondwet.
In het algemeen kan een nalatenschap alleen verdeeld worden tussen degenen na wier dood een vordering tot
terugvordering kan worden ingesteld.
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(1) Als een vierde deel van de nalatenschap toekomt aan iemand die volgens de grondwet van de goddelijke Pius is
verheerlijkt, dan is, omdat zo iemand noch erfgenaam noch bezitter van de goederen wordt, een praetoriaanse actie
nodig voor de verdeling van de nalatenschap.

(2) Bovendien, als het peculium van de zoon van een familie die soldaat is in het geding is, kan met kracht worden
beweerd dat er een nalatenschap is gecreëerd door de Keizerlijke Constituties, en daarom zal deze vordering
beschikbaar zijn.

(3) In een vordering tot verdeling van een nalatenschap neemt elk van de erfgenamen zowel de rol van verweerder
als die van eiser op zich.

(4) Ook hier kan er niet aan worden getwijfeld dat een vordering tot verdeling van een nalatenschap kan worden
ingesteld wanneer slechts enkele van de vele erfgenamen een vordering instellen.

(5) Hoewel de schuldvorderingen in deze vordering niet in aanmerking worden genomen, zal de verdeling toch
worden nageleefd, indien bedingen waren gemaakt met betrekking tot de verdeling daarvan, zodat is bepaald dat
elke partij vorderingsrechten aan de andere overdraagt en hem aanwijst als gemachtigde voor de afwikkeling van
zijn zaken.

3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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Het is duidelijk dat het soms de plicht van de rechter wordt om erop toe te zien dat verschillende schulden en
vorderingen worden toegewezen aan verschillende erfgenamen in hoofdelijkheid, omdat het vaak voorkomt dat de
betaling of inning van schulden die moeten worden verdeeld over verschillende aandelen, niet weinig ongemak
veroorzaakt. Toch heeft deze cessie niet altijd tot gevolg dat één erfgenaam aansprakelijk wordt voor de gehele
schuld, of dat hij het recht verkrijgt deze geheel te innen; het gevolg is slechts dat, indien een procedure wordt
ingesteld, de erfgenaam deze ten dele in eigen naam en ten dele in de hoedanigheid van lasthebber aanhangig
maakt; of, indien een vordering tegen hem wordt ingesteld, hij ten dele in eigen naam en ten dele als lasthebber
wordt gedagvaard. Hoewel de schuldeisers volledig gemachtigd zijn om een vordering in te stellen tegen elke
afzonderlijke erfgenaam, hebben deze laatsten nog steeds het volmaakte recht om in hun plaats die partijen te
stellen die volgens de beschikking van de rechtbank de last van de vordering moeten dragen.

(4) Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Dus alles behalve geldvorderingen vallen onder deze procedure. Maar als een geldvordering wordt nagelaten aan
een van de erfgenamen, kan deze erfgenaam deze verkrijgen door een vordering tot verdeling van de nalatenschap.

1. Schadelijke verdovende middelen en vergiften vallen onder deze rechtsvordering; maar de rechter behoort zich
geenszins in zaken van deze aard te mengen, want het is zijn plicht de functies van een goed en onschuldig man uit
te oefenen. Hij moet op dezelfde manier handelen met betrekking tot boeken waarvan het ongepast is ze te lezen
(bijvoorbeeld boeken over magie en soortgelijke onderwerpen); al deze boeken moeten echter onmiddellijk
worden vernietigd.
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2. 2. Bovendien, wanneer iets verkregen is door peculatie of heiligschennis, of door geweld, diefstal of agressie,
mag het niet verdeeld worden.

3. 3. De rechter moet bevelen, dat het testament in handen wordt gesteld van degene die het grootste deel van de
nalatenschap bezit, of dat het in een tempel wordt gedeponeerd. Labeo zegt, dat in geval van verkoop een afschrift
van het testament in bewaring moet worden gegeven, en dat de erfgenaam een afschrift moet verstrekken, maar dat
hij zelf het originele testament moet bewaren of in de tempel deponeren.

(5) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Wanneer erfenissen tot de goederen van de nalatenschap behoren, moet de rechter er zorg voor dragen, dat zij in
het bezit blijven van degene die het grootste aandeel in de nalatenschap heeft; de anderen hebben recht op
afschriften, die moeten worden geverifieerd, en door genoemde erfgenaam moet een obligatie worden aangegaan,
dat de originele stukken zullen worden overgelegd, wanneer de gelegenheid dit vereist. Wanneer alle erfgenamen
recht hebben op gelijke aandelen en er tussen hen geen overeenkomst is gesloten met betrekking tot degene aan
wie de akten moeten worden nagelaten, moeten zij loten, of er moet met algemene instemming of bij stemming een
vriend worden gekozen bij wie de akten kunnen worden neergelegd, of zij moeten ter bewaring in een of andere
gewijde tempel worden ondergebracht.

6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.
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De regeling van de zaak door haar aan concurrentie te onderwerpen, zodat degene die het hoogste bod uitbrengt
het recht krijgt op het bezit van de verplichtingen, die tot het landgoed behoren, wordt noch door Pomponius, noch
door mijzelf goedgekeurd.

7. Venuleius, Bepalingen, Boek VII.

Als een erfgenaam, in een geval waar een mede-erfgenaam was toegevoegd onder een voorwaarde, of in de handen
van de vijand is, moet beweren dat hijzelf de erfgenaam is, en na het instellen van een vordering deze moet
winnen, en daarna de voorwaarde waarvan de erfenis van de andere erfgenaam afhing is vervuld, of de laatste
terugkeert door postliminium, moet de andere erfgenaam dan met hem delen in de voordelen van zijn
overwinning? Hij heeft ongetwijfeld recht op een vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis voor het gehele
bedrag. In dit geval moet aan de mede-erfgenaam de keuze worden gelaten, dat wil zeggen, hij moet òf een deel
van de nalatenschap krijgen, òf hij moet de bevoegdheid hebben om een rechtsvordering in te stellen, want hij is
degene die erfgenaam is geworden, of naar de stad is teruggekeerd, nadat zijn mede-erfgenaam in het gelijk is
gesteld. Dezelfde regel moet in acht worden genomen wanneer een postuum kind wordt geboren. Deze partijen
treft geen blaam wegens hun stilzwijgen, daar zij eerst een recht op de nalatenschap verkregen, nadat hun medeerfgenaam in het gelijk was gesteld.

8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Pomponius zegt dat wanneer rekeningen als voorkeurslegaat aan een van de erfgenamen worden nagelaten, deze
niet aan hem mogen worden overhandigd voordat zijn mede-erfgenamen er kopieën van hebben gemaakt. Want,
zegt hij, stel dat een slaaf die rentmeester is, wordt nagelaten, dan mag hij niet worden uitgeleverd voordat hij zijn
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rekeningen heeft afgelegd. Wij moeten overwegen of er geen obligatie moet worden opgesteld, waarin wordt
bepaald dat telkens wanneer de boekhouding wordt verlangd, of de genoemde rentmeester wordt nagelaten, deze
zal worden overgelegd; omdat het dikwijls nodig is dat de originele boekhouding en de rentmeester zelf voor het
gerecht worden overgelegd ter verklaring van zaken die later aan de orde komen en waarbij de kennis van de
rentmeester is betrokken; en het is noodzakelijk dat de voornoemde erfgenaam de mede-erfgenaam in deze zaak
een obligatie verschaft.

1. Pomponius stelt ook dat duiven die de gewoonte hebben het duivenhok te verlaten, onder de vordering tot
boedelscheiding vallen, omdat zij ons eigendom zijn zolang zij de gewoonte hebben naar ons terug te keren; en
daarom hebben wij, als iemand ze in beslag zou nemen, recht op een vordering wegens diefstal. Dezelfde regel
geldt voor bijen, omdat zij tot ons eigendom behoren.

2. Pomponius meent bovendien, dat als een van onze runderen door wilde beesten wordt weggevoerd, het, als het
aan die beesten ontsnapt, moet worden opgenomen in de vordering tot boedelscheiding; want hij zegt dat het de
betere mening is dat, als iets door een wolf of een ander wild dier wordt weggevoerd, het niet ophoudt van ons te
zijn zolang het niet is verslonden.

9. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Deze actie omvat ook goederen die de erfgenamen door usucaptie hebben verkregen, in gevallen waarin ze aan de
overledene waren geleverd, en ook goederen die aan de erfgenamen waren geleverd, en die de overledene had
gekocht.
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10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Ook onroerend goed dat tot ons erfdeel behoort, alsmede grond in eeuwigdurende pacht, of grond die slechts
betrekking heeft op de oppervlakte. Goederen die de overledene te goeder trouw bezat, ook al behoorden ze aan
een ander toe, vallen eveneens onder deze regel.

(11) Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Het kind van een slavin, als het geboren is nadat de nalatenschap is ingegaan,

12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

En zelfs na de voeging kan het, zoals Sabinus zegt, worden opgenomen in een vordering tot verdeling van een
nalatenschap, en onderwerp van berechting worden gemaakt.

1. Hetzelfde principe is van toepassing wanneer een vreemdeling iets geeft aan slaven die een deel vormen van de
goederen van een landgoed.
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2. 2. Goederen die onder een voorwaarde zijn nagelaten, behoren inmiddels toe aan de erfgenamen, en vallen
daarom onder de vordering tot verdeling van een nalatenschap, en kunnen voorwerp van berechting worden
gemaakt; uiteraard met inachtneming van de beperkingen die eraan verbonden zijn, zodat ze, als de voorwaarde is
vervuld, zullen worden afgenomen van degene aan wie ze zijn nagelaten; of, als de voorwaarde niet is vervuld,
zullen ze terugkeren naar degenen aan wie het legaat is toevertrouwd. Dezelfde regel geldt in het geval van een
slaaf die onder voorwaarde moet worden vrijgelaten, want in de tussentijd behoort hij aan de erfgenamen, maar
wanneer de voorwaarde is vervuld, verkrijgt hij zijn vrijheid.

13. Papinianus, Vragen, Boek VII.

Vervreemding van eigendom na de voeging is verboden, maar dit geldt alleen voor wat vrijwillig is, en niet voor
wat noodzakelijk wordt door een of andere vroegere aansprakelijkheid en zijn oorsprong vindt in een of andere
wettelijke eis.

14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Maar wanneer het recht van vruchtgebruik is begonnen te lopen voordat de zaak ten gunste van een partij die geen
erfgenaam is, in het geding is gekomen, en vervolgens wordt voltooid, dan wordt het eigendom uit de zaak
verwijderd.

(1) De vraag rijst of een vruchtgebruik in de vordering is begrepen; zoals bijvoorbeeld wanneer een vruchtgebruik
was voorbehouden en het land aan anderen dan de erfgenaam was nagelaten:
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15. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Of wanneer een vruchtgebruik is nagelaten aan een slaaf die tot de nalatenschap behoorde; aangezien een
vruchtgebruik niet van de belanghebbende kan wijken zonder verloren te gaan.

16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Ik denk dat het tot de plicht van de rechter behoort om, als de erfgenamen afstand willen doen van hun
gemeenschappelijke eigendom van het vruchtgebruik, hij aan hun wensen tegemoet moet komen, nadat hij hen
elkaar zekerheid heeft laten stellen.

1. Julianus zegt dat wanneer een rechter het land aan een erfgenaam toewijst en het vruchtgebruik aan een andere
erfgenaam, het vruchtgebruik geen gemeenschappelijk eigendom wordt.

2. Een vruchtgebruik kan worden toegewezen vanaf een bepaalde tijd, of tot een bepaalde tijd, of voor
afwisselende jaren.

3. 3. Land dat een rivier door alluvium aan een landgoed toevoegt nadat de uitgifte is gevoegd, valt ook onder een
vordering van deze aard.
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4. Want alles wat een erfgenaam kwaadwillig of door nalatigheid aan de nalatenschap toebrengt, wordt in
aanmerking genomen bij alle vorderingen tot verdeling van de nalatenschap, mits hij dit doet in zijn hoedanigheid
van erfgenaam. Wanneer dus een van de erfgenamen de erflater tijdens zijn leven geld heeft onthouden, valt dit
niet onder de vordering tot verdeling van de nalatenschap, omdat hij nog geen erfgenaam was; maar wanneer hij
als erfgenaam heeft gehandeld, is hij, ook al zou de belanghebbende recht hebben op een andere vordering,
niettemin, zoals Julianus stelt, aansprakelijk voor een vordering tot verdeling van de nalatenschap.

5. Ten slotte zegt hij dat als een van de erfgenamen rekeningen die tot de nalatenschap behoren vernietigt of
vervalst, hij krachtens de Lex van Aquilia aansprakelijk is voor het vernietigen ervan, en hij ook aansprakelijk is
voor een vordering tot verdeling van de nalatenschap.

6. 6. Wanneer een slaaf uit een nalatenschap het eigendom van een van de erfgenamen steelt, kan volgens Ofilius
een vordering tot boedelscheiding worden ingesteld, evenals een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk
bezit, maar een vordering tot diefstal kan niet worden ingesteld; en als de erfgenaam een vordering tot
boedelscheiding instelt, zal hij dus een vonnis krijgen waarbij de slaaf aan hem zal worden teruggegeven, of de
schade zal worden vastgesteld, d.w.z. dat hem een eenvoudige schadevergoeding zal worden toegekend.

17. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Wanneer een van de erfgenamen een schade heeft begaan, is het juist te stellen dat de eenvoudige
schadevergoeding in aanmerking moet worden genomen bij de vordering tot verdeling van de nalatenschap.
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18. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

In overeenstemming met deze regels zegt Julianus dat wanneer er meerdere erfgenamen zijn, en aan één van hen
een slaaf wordt nagelaten, in algemene termen, met het recht van uitverkiezing, en de overige erfgenamen beweren
dat Stichus het testament heeft vervalst of onteerd, en zij deze verklaring afleggen om te voorkomen dat een slaaf
wordt uitverkoren; en vervolgens, nadat hij is uitverkoren, een vordering wordt ingesteld om hem terug te
vorderen, zij, als zij worden aangeklaagd, zich kunnen beroepen op een uitzondering op grond van kwaadwillige
fraude en de slaaf aan marteling onderwerpen.

1. De vraag rijst, of de erfgenamen bij een vordering tot verdeling van een nalatenschap het recht hebben
folteringen toe te passen in verband met de dood van de erflater, of in verband met die van zijn vrouw en kinderen;
en Pomponius zegt zeer juist, dat deze zaken in het geheel geen betrekking hebben op de verdeling van de
goederen van de nalatenschap.

2. Hij zegt ook, dat wanneer iemand bij testament bepaalt, dat een slaaf zal worden verkocht om naar een verre
plaats te worden vervoerd, het de plicht van de rechter is erop toe te zien, dat de wens van de erflater niet wordt
gedwarsboomd. Maar wanneer de erflater de oprichting van een monument heeft bevolen, kan een vordering tot
boedelverdeling worden ingesteld om de oprichting van dat monument af te dwingen. Hij stelt echter voor dat,
aangezien het in het belang van de erfgenamen is, die een recht op het monument zullen hebben, ieder van hen een
vordering in uitdrukkelijke bewoordingen kan instellen om een monument te doen oprichten.
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3. 3. Wanneer een van de erfgenamen te goeder trouw kosten maakt, kan hij van een mede-erfgenaam rente innen
vanaf het moment dat hij in gebreke is gebleven, overeenkomstig een Rescriptie van de keizers Severus en
Antoninus.

4. Celsus voegt er ook zeer passend aan toe dat een mede-erfgenaam, zelfs als hij zelf niet betaalt, niettemin het
recht heeft op een vordering tot verdeling van de nalatenschap om zijn mede-erfgenaam te dwingen zijn deel te
betalen; omdat de schuldeiser anders geen afstand zal doen van een bepaald stuk eigendom, tenzij hij volledig
betaald wordt.

5. 5. Wanneer de zoon van een familie zijn vaders erfgenaam was van een deel van de nalatenschap en door
schuldeisers werd aangesproken voor zijn peculium, en hij bereid was al het verschuldigde te betalen, kan hij, door
middel van een exceptie op grond van kwaadwillige fraude, de schuldeisers dwingen hun vorderingsrechten aan
hem over te dragen; en hij is, bovendien, gerechtigd tot een vordering tot verdeling van een nalatenschap tegen zijn
mede-erfgenamen.

6. Wanneer een van de erfgenamen een legaat heeft betaald aan een partij die door het hof is aangewezen om het in
bezit te nemen met het oog op het behoud van legaten, denkt Papinianus, en zijn mening is juist, dat hij recht heeft
op een vordering tot verdeling van de nalatenschap tegen zijn mede-erfgenamen; omdat de legataris anders geen
afstand zou doen van het bezit dat hij eenmaal had verkregen, en dat gelijk stond aan zekerheid, totdat het gehele
legaat aan hem was betaald.

7. Bovendien, als iemand een schuld aan Titius zou betalen om de verkoop van een onderpand te voorkomen, stelt
Neratius dat hij een procedure tot verdeling van de nalatenschap kan aanspannen.
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19. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Anderzijds moet de rechter op dezelfde manier bepalen dat wanneer een van de erfgenamen geldelijk voordeel
heeft gehad van de goederen van de nalatenschap, of een beding ten nadele ervan heeft gemaakt, hij niet de enige
zal zijn die voordeel heeft gehad. De rechter kan dit bewerkstelligen door hetzij de verschillende erfgenamen
rekening en verantwoording te laten afleggen, hetzij hen te verplichten elkaar zekerheid te stellen, waardoor winst
en verlies gelijkelijk tussen hen zullen worden verdeeld.

20. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Wanneer een gehuwde dochter, die verplicht was haar bruidsschat in het gemeenschappelijke fonds in te brengen,
door een fout van haar mede-erfgenamen de verplichting op zich nam, dat zij aan hen naar evenredigheid van hun
aandeel zou betalen wat zij ook van haar man zou terugkrijgen, zegt Papinianus, dat niettegenstaande dit, de arbiter
in de vordering tot verdeling moet beslissen, dat zelfs indien zij zelf zou overlijden terwijl het huwelijk nog
bestond, de bruidsschat moet worden ingebracht; want onwetendheid van de mede-erfgenamen kan de regels, die
de gerechtelijke procedure beheersen, niet veranderen.

(1) Wanneer de zoon van een familie op last van zijn vader aansprakelijk is geworden voor een verplichting, moet
hij het bedrag uit de goederen reserveren om de schuld te betalen; en als hij bovendien geld heeft uitgegeven aan
goederen die aan zijn vader toebehoorden, geldt dezelfde regel, en als de vordering de peculio is, moet hij de
peculium voor hetzelfde doel reserveren; en dit heeft onze Keizer in het Rescript vastgelegd.
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(2) Bovendien, wanneer de zoon van een familie tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij de bruidsschat van zijn
vrouw behouden; en dit is ook niet onredelijk, daar hij de geldelijke lasten van het huwelijk moet dragen. Hij kan
dus de gehele bruidsschat behouden en moet zekerheid stellen, dat hij zijn mede-erfgenamen zal verdedigen, die op
grond van het beding mochten worden aangesproken. Dezelfde regel geldt wanneer een andere partij de
bruidsschat gaf en het beding aanging. Dit geldt niet alleen voor de bruidsschat van zijn eigen vrouw, maar ook
voor die van de vrouw van zijn zoon, omdat dit ook betrekking heeft op de kosten van het huwelijk, waarvoor hij
verantwoordelijk is: want hij is verplicht aansprakelijk te zijn voor de kosten van zijn zoon en schoondochter.
Marcellus zegt dat de zoon de bruidsschat moet behouden, niet alleen wanneer die aan zijn vader was gegeven,
maar ook wanneer die aan hemzelf, als zijn zoon, was gegeven; voor zover die aan hem was gegeven als deel
uitmakend van zijn peculium, of wanneer die was uitgegeven ten behoeve van zijn vader.

(3) Wanneer een vader zonder enig geschrift zijn eigendom onder zijn zonen verdeelt, en de last van zijn schulden
onder hen verdeelt in verhouding tot wat zij bezitten, zegt Papinianus dat dit niet als een eenvoudige schenking
moet worden beschouwd, maar veeleer als een verdeling van eigendom krachtens een testament. Het is duidelijk,
zegt hij, dat als de schuldeisers een proces aanspannen tegen genoemde erfgenamen naar evenredigheid van hun
aandeel in de nalatenschap, en een van hen weigert zich te houden aan wat is overeengekomen, tegen hem een
proces kan worden aangespannen op bijzondere gronden, bewerend dat zij een ruil hebben gemaakt onder een
bepaalde overeenkomst; natuurlijk als alle goederen waren verdeeld.

(4) De vordering tot verdeling van een nalatenschap kan niet meer dan eenmaal worden ingesteld, tenzij daarvoor
een geldige reden wordt aangetoond; want indien enig goed onverdeeld blijft, kan een vordering tot verdeling
daarvan worden ingesteld.
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(5) Papinianus zegt dat als een van de erfgenamen een schuld moet betalen zonder dat daarin is voorzien door
middel van een legaat; dan zal de erfgenaam door de rechter die de verdelingsvordering voorzit, gedwongen
worden om de betaling op zich te nemen, maar niet voor een groter bedrag dan driekwart van zijn aandeel, zodat
hij een kwart onverminderd kan hebben; en daarom moet hij een zekerheid stellen om zijn mede-erfgenamen te
beschermen.

(6) Hij zegt ook dat als een zoon aansprakelijk is voor kosten die hij heeft gemaakt vanwege een openbaar ambt
dat zijn vader met zijn toestemming heeft laten beheren, en hij vervolgens tot erfgenaam wordt benoemd van een
deel van de nalatenschap, hij het bedrag dat hij verschuldigd is kan reserveren, omdat dit een van de schulden van
zijn vader was; maar als hij na de dood van zijn vader een ambt heeft beheerd, zijn de erfgenamen van de laatste
niet aansprakelijk voor de verplichtingen die met betrekking tot die ambten zijn ontstaan.

(7) Neratius echter gaf als zijn mening dat wanneer een man die verscheidene zonen had ermee instemde dat één
van hen het ambt zou aanvaarden van de functionaris die belast is met het regelen en regelen van de openbare
spelen, en voordat hij de plichten van het ambt vervulde, zijn vader zou overlijden, nadat hij al zijn zonen tot zijn
erfgenamen had benoemd, de vraag rijst of de genoemde zoon door een vordering tot verdeling van de
nalatenschap zou kunnen terugvorderen wat hij in deze zaak had uitgegeven; en hij antwoordde dat hij dit door
geen enkele vordering zou kunnen terugvorderen. Deze mening wordt niet aanvaard, en zeer terecht, want de
kosten moeten worden opgenomen in de vordering tot verdeling van de nalatenschap.

(8) Papinianus zegt ook, dat als een echtgenoot een van zijn erfgenamen opdraagt de last van de betaling van de
bruidsschat op zich te nemen, die in een beding is opgenomen, en zijn weduwe vordert haar bruidsschat tegen
beide erfgenamen, de erfgenaam die werd opgedragen de last op zich te nemen, zijn mede-erfgenaam in de
vordering moet verdedigen. Maar wanneer beide erfgenamen belast zijn met de betaling van legaten in plaats van
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de bruidsschat, en de weduwe verkiest de bruidsschat te ontvangen, dan worden de legaten door genoemde
erfgenamen behouden, maar dit mag niet ten voordele zijn van de mede-erfgenaam die van betaling van de schuld
is ontslagen; dat wil zeggen, de mede-erfgenaam die de last van de schuld op zich heeft genomen, moet, op last
van het gerecht, de erfenis verkrijgen; en dit is waar, tenzij de erflater anders heeft bepaald.

(9) Hij zegt ook, dat wanneer een slaaf, die onder voorwaarde moet worden vrijgelaten, uit zijn peculium geld
betaalt aan een van verscheidene mede-erfgenamen, met het oog op de vervulling van de voorwaarde, dit niet in
deze vordering begrepen zal zijn, en niet aan inbreng onderworpen moet worden.

21. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Dezelfde regel geldt in het geval van een vordering ingesteld voor de verdeling van gemeenschappelijk bezit.

(22) Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Bovendien zegt Labeo dat als een van de erfgenamen een schat opgraaft die de erflater heeft nagelaten, hij
aansprakelijk zal zijn voor een vordering tot verdeling, net alsof hij de schat had verdeeld met een vreemdeling die
op de hoogte was van het feit.

1. 1. De rechter die een vordering tot verdeling van een nalatenschap instelt, kan een en hetzelfde goed alleen dan
aan verschillende personen toewijzen, wanneer het recht op een en hetzelfde goed aan verschillende personen is
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nagelaten (of wanneer, zoals Pomponius zegt, de noodzaak bestond om de aandelen aan verschillende personen toe
te wijzen), of wanneer de rechter aan elk van de mede-erfgenamen een bepaald deel van het goed toekent; hij kan
echter het goed aan een erfgenaam toewijzen, nadat er door allen op is geboden.

2. Bovendien betwijfelt niemand, dat hij land kan toewijzen, dat verdeeld is overeenkomstig de verdeling, die
reeds heeft plaats gehad.

3. 3. Ook kan hij bij deze toewijzing een erfdienstbaarheid opleggen, zodat een door hem toegewezen stuk grond
in dienst komt van een ander; en als hij een stuk grond absoluut toekent aan een erfgenaam, kan hij bij de
toewijzing van een ander stuk grond aan de eerste geen erfdienstbaarheid opleggen.

4. Een vordering tot verdeling van een nalatenschap heeft betrekking op twee zaken, namelijk op het eigendom en
op de levering daarvan; dit zijn persoonlijke vorderingen.

5. 5. Papinianus bekritiseert Marcellus om zijn mening over het bezit van de vijand, omdat hij van mening is dat de
overdracht van dit soort bezit niet valt onder de vordering tot verdeling van een landgoed. Want hoe kan er een
beletsel zijn voor een vordering tot overdracht van eigendom, als het eigendom zelf inbegrepen is,

23. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.
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Op grond van de hoop op postliminium? Natuurlijk moet een obligatie worden gegeven, omdat de partij misschien
niet terugkomt; tenzij er slechts een schatting was gemaakt van een gebeurtenis die onzeker was.

24. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Wanneer echter het eigendom heeft opgehouden te bestaan, kan de kwestie van de overdracht zich nog voordoen;
en ik ben het met Papinianus eens.

(1) De vordering tot verdeling is van toepassing op de bezitters van de goederen van een landgoed, en ook op een
partij aan wie een landgoed is hersteld in overeenstemming met het Trebelliaanse Decreet van de Senaat, en op
andere praetoriaanse opvolgers.

25. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

De erfgenamen van een persoon die in de handen van de vijand is gestorven, kunnen deze rechtszaak aanspannen.

1. Wanneer een soldaat een persoon tot erfgenaam maakt van zijn castrensiaanse bezittingen en een ander tot
erfgenaam van de rest van zijn nalatenschap, is er geen grond voor een vordering tot verdeling; aangezien de
bezittingen tussen de erfgenamen zullen worden verdeeld volgens de keizerlijke grondwet, net zoals een vordering
tot verdeling van een nalatenschap niet kan worden ingesteld wanneer er geen lichamelijke bezittingen zijn, maar
de bezittingen allemaal uit vorderingen bestaan.
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2. Met betrekking tot de vraag of een partij gerechtigd is de verdediging op zich te nemen in een vordering tot
verdeling, maakt het geen verschil of zij al dan niet in het bezit is van de nalatenschap.

3. 3. Wanneer verschillende goederen gemeenschappelijk worden gehouden door verschillende personen onder
verschillende titels, kan één enkele vordering tot verdeling worden ingesteld.

4. Wanneer het landgoed van Titiaan door u en mij gemeenschappelijk wordt gehouden, en dat van Seius door u en
Titius en mijzelf, dan kan volgens Pomponius één rechtsvordering worden ingesteld waarbij alle drie personen
partij zijn.

5. 5. Bovendien, als wij verschillende goederen gemeenschappelijk bezitten, kunnen wij een vordering tot
verdeling instellen met betrekking tot een van die goederen alleen.

6. Wanneer een erflater met een vreemde een goed gemeen heeft, of aan wie dan ook een deel van zijn eigendom
heeft nagelaten, of zijn erfgenaam, vóór de voeging van de erven in een vordering tot verdeling, zijn eigen deel
heeft vervreemd, dan is het de plicht van de rechter te bevelen, dat het deel dat aan de erflater toebehoorde, aan
iemand wordt overgedragen.

7. Pomponius ontkent, dat een mede-erfgenaam die een goed als koper bezit, of het bijvoorbeeld als schenking
heeft ontvangen, kan worden opgenomen in een vordering tot verdeling van de nalatenschap.
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8. Hij zegt ook dat als jij en ik erfgenamen worden van Titius, en jij een vordering instelt tegen Sempronius voor
een deel van een stuk land waarvan jij zegt dat het in de nalatenschap is inbegrepen, en jij wordt in het ongelijk
gesteld; en ik koop vervolgens hetzelfde deel van Sempronius en het wordt aan mij overgedragen, en u stelt een
vordering tot verdeling in, dan omvat deze niet alleen niet wat ik als erfgenaam bezit, maar omvat zelfs niet wat ik
als koper bezit; want aangezien het bij de eerste uitspraak duidelijk was dat het gehele stuk land niet in de
nalatenschap was begrepen, hoe zou het dan in een vordering tot verdeling van de nalatenschap kunnen worden
opgenomen?

9. Het is twijfelachtig, of een beding, waarvan de bepalingen ieder erfgenaam een vorderingsrecht geven voor het
gehele bedrag, in een dergelijk geding begrepen is; zoals bijvoorbeeld, wanneer een partij overlijdt, nadat zij een
recht van overpad, een pad of een oprijlaan bedongen heeft, om de reden, dat een dergelijk beding volgens de Wet
van de Twaalf Tafelen niet verdeeld mag worden, omdat dit niet kan geschieden. De betere mening is echter, dat
het niet in de vordering is begrepen, maar dat alle erfgenamen het recht hebben om voor het gehele bedrag te
procederen; en indien het recht van overpad niet is geleverd, moet de uitspraak tegen de gedaagde zijn voor een
geldsom naar evenredigheid van het aandeel van de eiser in de nalatenschap.

10. Anderzijds, wanneer iemand die een recht van overpad belooft, overlijdt na verscheidene erfgenamen te
hebben aangewezen, wordt de verplichting niet verdeeld; en er bestaat geen twijfel over, dat zij blijft bestaan, daar
een partij een recht van overpad kan beloven, die geen grond heeft. Daar dus iedere erfgenaam aansprakelijk is
voor het geheel, is het de plicht van de rechter te eisen, dat borgtochten worden gesteld, zodat, indien een der
erfgenamen mocht worden aangesproken en de door het Hof vastgestelde schadevergoeding betalen, hij een
gedeelte van het bedrag op de anderen kan verhalen.
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11. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een erflater een recht van overpad nalaat.

12. Ook in het geval van een ander beding, wanneer een erflater beloofd heeft, dat door hem of door zijn
erfgenaam niets zal worden gedaan om de ander te beletten te lopen of te rijden, omdat, indien één medeerfgenaam dit zou beletten een proces voor het gehele bedrag kan worden aangespannen krachtens het beding,
moeten de belangen van de mede-erfgenamen worden beschermd om te voorkomen dat de daad van één van hen
de anderen benadeelt.

13. Want hoewel deze verplichting volgens de wet van de Twaalf Tafelen kan worden verdeeld, draagt het feit dat
een van de partijen zijn deel betaalt, geenszins bij tot het vermijden van de sanctie, toch moet, indien het geld niet
is betaald of niet verschuldigd is, gebruik worden gemaakt van een borgtocht, zodat kan worden voorzien in de
schadeloosstelling van de anderen door de partij die er schuld aan heeft dat al het geld niet is betaald; Of ieder
moet zekerheid stellen, dat hij een deel zal vergoeden aan degene, die het gehele bedrag betaalt; of wanneer een
van de erfgenamen het gehele door de erflater beloofde bedrag betaalt om te voorkomen, dat de sanctie wordt
toegepast, kan hij zijn aandeel in het geheel op zijn mede-erfgenamen verhalen door middel van een vordering tot
verdeling.

14. 14. Dezelfde regel wordt toegepast bij de aflossing van pandrechten, want tenzij het gehele verschuldigde
bedrag wordt aangeboden, kan de schuldeiser het pandrecht wettig verkopen.

15. 15. Wanneer een van de mede-erfgenamen een erfslaaf in een rechtsgeding verdedigt en het bedrag van de
geraamde schadevergoeding aanbiedt, kan hij, wanneer dit opportuun is, met dit rechtsgeding een deel van wat
betaald is, terugvorderen. Dezelfde regel geldt wanneer een mede-erfgenaam zekerheid stelt met betrekking tot
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legaten, om te voorkomen dat de legatarissen in het bezit worden gesteld. En in het algemeen geldt, dat wanneer
geen maatregelen tot verdeling kunnen worden genomen, een partij die uit noodzaak handelt, een vordering tot
verdeling kan instellen.

16. Een mede-erfgenaam is niet alleen aansprakelijk voor kwaadwilligheid, maar ook voor nalatigheid, begaan met
betrekking tot het vermogen van een nalatenschap, daar wij niet met de mede-erfgenaam contracteren, maar hem
toevallig tegenkomen; toch is een mede-erfgenaam niet gehouden tot evenveel zorgvuldigheid als het zorgvuldige
hoofd van een familie zou betrachten, daar hij goede redenen had om te handelen uit hoofde van zijn eigen
aandeel; en daarom zou hij niet gerechtigd zijn tot een vordering op grond van gedane zaken, vandaar dat hij
dezelfde zorgvuldigheid moet betrachten, die hij in zijn eigen zaken zou betrachten. Hetzelfde is het geval,
wanneer een goed aan twee legatarissen wordt nagelaten; want niet hun toestemming, maar de omstandigheden
van het geval hebben hen in eigendom verenigd.

17. 17. Wanneer een slaaf voor onbepaalde tijd wordt nagelaten en de legataris daarna overlijdt, en een van de
erfgenamen van die legataris, door zijn toestemming niet te geven, de betaling van de erfenis verhindert, zal hij,
die de verhindering veroorzaakte, door middel van deze vordering gedwongen worden aan de anderen te betalen
wat de rente van ieder van hen bedraagt. Dezelfde regel is van toepassing wanneer, aan de andere kant, een van de
erfgenamen ten laste van wie een slaaf in algemene termen is nagelaten, die zij zelf zouden kunnen kiezen, niet
bereid is in te stemmen met de uitlevering van een slaaf van wie het voor allen voordelig zou zijn om op deze
wijze te beschikken, en, als gevolg daarvan, de erfgenamen door de legataris worden gedagvaard en gedwongen
worden om, bij wijze van schadevergoeding, een groter bedrag te betalen dan de slaaf waard is.
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18. 18. Bovendien is iemand aansprakelijk wegens nalatigheid, die, nadat hij een landgoed vóór anderen had
betreden, de erfdienstbaarheden, verbonden aan landerijen, die tot het landgoed behoorden, door gebrek aan
gebruik verloren liet gaan.

19. Wanneer een vonnis is uitgesproken tegen een zoon, die zijn vader in een rechtsgeding verdedigde, en hij het
bedrag van het vonnis betaalt, hetzij tijdens het leven van zijn vader, hetzij na diens dood, kan zeer juist worden
gesteld, dat hij het recht heeft om zijn medeërfgenaam in een vordering tot verdeling aan te klagen voor
terugvordering.

20. De rechter, die een vordering tot verdeling van een nalatenschap leidt, mag niets onverdeeld laten.

21. Hij moet ook bepalen, dat aan hen aan wie hij de nalatenschap toekent, zekerheid wordt gegeven tegen
terugvordering van het goed door uitzetting.

22. Wanneer geld dat niet in het huis is achtergelaten, wordt nagelaten om vóór de verdeling te worden genomen,
moeten de mede-erfgenamen dan het gehele bedrag betalen, of alleen het bedrag dat in verhouding staat tot hun
aandeel in de nalatenschap; net als wanneer het geld tussen de overige goederen van de nalatenschap was
achtergelaten, is een vraag waarover enige twijfel bestaat; maar de betere mening is dat wat betaald moet worden,
het bedrag is dat betaald zou worden als het geld was gevonden.

(26) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
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Het behoort tot de plicht van de rechter om te bevelen dat één of meer zaken die tot de nalatenschap behoren
verkocht worden, en dat de opbrengst van de verkoop wordt uitbetaald aan degene aan wie genoemd geld was
nagelaten.

27. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

In deze zaak moet tegen iedere partij een vonnis worden uitgesproken, of allen moeten van hun aansprakelijkheid
worden ontheven; daarom, als de beslissing met betrekking tot wie dan ook wordt nagelaten, zal wat de rechter met
betrekking tot de anderen doet, niet geldig zijn; omdat een beslissing niet geldig kan zijn met betrekking tot één
deel van de vraag in kwestie, en nietig met betrekking tot een ander deel.

28. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Wanneer een erflater een goed nalaat dat voor de verdeling moet worden genomen en dat hij al aan een schuldeiser
heeft verpand, dan is het de taak van de rechter om het uit het gemeenschappelijke fonds van de nalatenschap terug
te betalen en erop toe te zien dat degene aan wie het op deze manier is nagelaten het zal krijgen.

29. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
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Wanneer goederen aan de overledene in onderpand zijn gegeven, moet worden gezegd dat ze vallen onder de
vordering tot verdeling van de nalatenschap; maar hij aan wie het is toegekend moet zijn mede-erfgenaam ervoor
betalen in verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap in een vordering tot verdeling; Maar hij behoeft zijn
mede-erfgenaam geen zekerheid te stellen, dat hij schadeloos zal worden gesteld ten opzichte van degene, die het
goed verpand heeft; om de reden, dat het geval hetzelfde zal zijn als wanneer een hypothecaire of Servische
vordering zou zijn ingesteld, en het geschatte bedrag zou zijn aangeboden; zodat degene, die de aanbieding heeft
gedaan, door een exceptie kan worden beschermd tegen het instellen van een vordering door de eigenaar om het
goed terug te krijgen. Anderzijds, indien de erfgenaam aan wie het pandrecht is toegekend, het geheel wenst terug
te krijgen, moet hij worden gehoord, ook al is de schuldenaar daartoe niet bereid. Dezelfde regel is niet van
toepassing wanneer de schuldeiser het andere deel van het verpande goed koopt, omdat de uitspraak van de rechter
noodzakelijk is, maar de koop vrijwillig is; tenzij het bezwaar zou worden gemaakt dat de schuldeiser te gretig op
het goed heeft geboden. De reden waarom hiermee rekening wordt gehouden, is dat hetgeen de schuldeiser heeft
gedaan, moet worden beschouwd alsof de schuldenaar het had gedaan door tussenkomst van een gemachtigde, en
dat, welke noodzakelijke kosten de schuldeiser ook heeft gemaakt, hij daarnaast het recht heeft om deze in een
rechtsgeding terug te vorderen.

30. Modestinus, Opinies, Boek VI.

Ik heb een stuk land gemeen met een minderjarige vrouw, die ook mijn mede-erfgenaam is, en op dat land liggen
stoffelijke resten begraven die ons beiden eerbied verschuldigd zijn; want de ouders van de minderjarige liggen er
begraven. Haar voogden willen het land echter verkopen, maar ik stem daar niet mee in, omdat ik liever mijn eigen
deel in bezit houd, aangezien ik het niet allemaal kan kopen, en ik mijn plicht tegenover de overledene naar mijn
eigen inzicht wil vervullen. Ik vraag of ik rechtmatig een scheidsrechter kan vragen in een proces voor de
verdeling van dit stuk land; of dat de scheidsrechter die is aangesteld voor de verdeling van een landgoed, de
functies van zijn ambt kan vervullen en ook het genoemde eigendom tussen ons kan verdelen volgens de rechten
van ieder van ons, waarbij de overige goederen van het landgoed buiten beschouwing worden gelaten. Herennius
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Modestinus antwoordde dat niets in het voorstel in de weg stond dat de in de boedelverdeling benoemde arbiter in
zijn taak zou betrekken de verdeling van het genoemde stuk land; maar religieuze plaatsen konden niet in de
vordering worden betrokken, omdat de rechten daarop toevielen aan de individuele erfgenamen die belang hadden
bij de gehele boedel.

31. Papinianus, Vragen, Boek VII.

Wanneer een slaaf, die verpand is, door een van de erfgenamen wordt afgelost, dan zal, zelfs indien hij naderhand
zou overlijden, het ambt van scheidsman niettemin blijven bestaan; want daarvoor bestaat voldoende reden wegens
de gemeenschappelijke eigendom, die vroeger bestond en tot op dit ogenblik zou hebben bestaan, indien het goed
niet vernietigd was.

32. Dezelfde, Opinies, Boek II.

Goederen, die een vader niet onder zijn kinderen heeft verdeeld, nadat hij hun in plaats van de verdeling
vorderingsrechten heeft gegeven, komen aan genoemde kinderen toe naar evenredigheid van hun respectieve
aandelen in de nalatenschap, mits hij de goederen, die hij niet heeft verdeeld, niet in algemene termen aan één kind
heeft gegeven; of zij niet bijkomstig waren aan de goederen, die werden gegeven.

33. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
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Wanneer de vader van een familie, bij het schenken van land aan zijn respectievelijke erfgenamen, de rol van
scheidsrechter bij de verdeling wenste te spelen; zal een mede-erfgenaam niet gedwongen worden zijn aandeel af
te staan, tenzij hij in ruil daarvoor een aandeel verkrijgt dat vrij is van de last van het pand.

34. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.

Wanneer slaven door mede-erfgenamen op het tijdstip van de verdeling worden getaxeerd, is geoordeeld, dat de
prijzen niet worden vastgesteld met het oog op de koop, maar met het oog op de verdeling; derhalve moet, indien
een van hen sterft terwijl de voorwaarde hangende is, het verlies worden gedragen door zowel de erfgenaam als de
begunstigde.

(35) Dezelfde, Opinies, Boek XII.

Pomponius Philadelphus droeg bij wijze van bruidsschat bepaalde stukken land over aan een dochter die onder zijn
beheer stond, en gaf opdracht dat de inkomsten daarvan aan zijn schoonzoon moesten worden uitbetaald. De vraag
rees of de dochter het bezit als haar eigendom kon behouden als haar vader al zijn kinderen tot erfgenamen
benoemde. Ik antwoordde dat zij een goede reden zou hebben om het bezit ervan te behouden, aangezien haar
vader het land in kwestie als bruidsschat wilde geven, en dat het huwelijk zelfs na de dood van de vader was
voortgezet; want het geval in kwestie was dat de dochter het bezit van het eigendom had volgens het natuurlijke
recht krachtens de bruidsschat die zij kon ontvangen.

(36) Paulus, Vragen, Boek II.
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Ik, in de veronderstelling dat u mijn mede-erfgenaam was, hoewel dit niet waar was, heb een vordering tot
verdeling tegen u ingesteld, en er zijn vonnissen uitgesproken en beschikkingen gegeven door het Hof, om betaling
te doen aan ons beiden. Ik vraag of, wanneer de waarheid van de feiten is vastgesteld, een persoonlijke vordering
ten gunste van elk van ons zal worden ingesteld, of een om het eigendom terug te vorderen; ook of een regel moet
worden aangenomen met betrekking tot een partij die erfgenaam is, en een andere met betrekking tot een partij die
dat niet is. Ik antwoordde, dat wanneer iemand erfgenaam is van een gehele nalatenschap, en hij meent, dat Titus
zijn mede-erfgenaam is, zich met hem in een verdelingszaak voegt, en een vonnis tot betaling wordt gewezen, hij
tot betaling overgaat; dan kan hij, daar hij dit gedaan heeft in overeenstemming met het vonnis van de rechter,
geen vordering instellen om het geld terug te vorderen. U schijnt echter van mening te zijn, dat er geen
rechtsvordering tot verdeling kan bestaan, behalve tussen medeërfgenamen; maar hoewel de rechtsvordering niet
wettig is, is zij toch voldoende om het geding te verhinderen om terug te vorderen wat de partij meende verplicht
te zijn te betalen. Maar als geen van de partijen erfgenaam was, maar toch een vordering tot verdeling instelde
alsof zij erfgenamen waren, moet worden gezegd dat dezelfde regel voor het terugvorderen van het eigendom die
wij eerder voor een van hen hebben verklaard, op beiden van toepassing is. Het is duidelijk dat, indien zij het
eigendom hebben verdeeld zonder zich tot de rechter te wenden, kan worden gesteld dat de erfgenaam die dacht
dat de andere partij zijn mede-erfgenaam was, een vordering heeft tot overdracht van het eigendom dat aan deze
laatste is afgestaan; want men kan niet stellen dat er een compromis tussen hen is geweest, omdat hij dacht dat hij
zijn mede-erfgenaam was.

37. Scaevola, Vragen, Boek XII.

Een partij die een vordering instelt tot verdeling van een nalatenschap, erkent niet dat zijn tegenpartij zijn medeerfgenaam is.

754

38. Paulus, Opinies, Boek III.

Lucius en Titia, broers en zusters, die door hun vader waren geëmancipeerd, lieten na volwassen te zijn geworden,
curatoren over hen aanstellen, die hen afzonderlijk van geld voorzagen, dat gemeenschappelijk bezit was,
verkregen uit de opbrengst van een nalatenschap. Vervolgens verdeelden zij het gehele vermogen onder elkaar, en
na de verdeling spande Titia, de zuster, een proces aan tegen haar broer met de bewering dat hij meer had
ontvangen dan zij; terwijl Lucius in feite niet meer dan zijn deel had ontvangen, maar zelfs minder dan de helft van
het vermogen. Ik vraag of Titia een vorderingsrecht had tegen haar broer? Paulus antwoordde dat: "In
overeenstemming met de uitspraak van de zaak, als Lucius niet meer van de inkomsten van het gemeenschappelijk
bezit heeft ontvangen dan waar hij recht op had op grond van zijn aandeel in de nalatenschap, heeft zijn zuster
geen recht van vordering tegen hem." Hetzelfde antwoord gaf hij in een zaak, waarin beweerd werd, dat een
broeder van de Praetor een groter bedrag aan alimentatie had ontvangen dan zijn zuster, maar toch niet meer dan
de helft.

39. Scaevola, Adviezen, Boek I.

Iemand die tot erfgenaam werd benoemd van een deel van een nalatenschap met betrekking waartoe een
rechtszaak was aangespannen tegen de erfgenamen omdat zij de dood van de erflater niet hadden gewroken, won
zijn zaak en de mede-erfgenaam spande vervolgens een rechtszaak aan om zijn deel van de andere erfgenaam terug
te krijgen, maar weigerde zijn aandeel in de kosten van de verdediging van de andere rechtszaak te betalen. De
vraag rees of hij zou worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog? Ik antwoordde dat als er hogere
kosten waren gemaakt door het verweer dat hij zelf ten behoeve van de mede-erfgenaam had gevoerd, deze kosten

755

in aanmerking moesten worden genomen; maar als de andere partij geen exceptie op grond van bedrog inriep, kon
hij een vordering instellen tot terugbetaling van een deel van de kosten.

1. Een man die bij testament overleed, verdeelde al zijn land en andere goederen onder zijn kinderen door middel
van codicillen, op zodanige wijze dat hij veel meer aan zijn zoon naliet dan aan zijn dochter. De vraag rees of de
zuster het recht had haar bruidsschat ten gunste van de broer in het gemeenschappelijk fonds in te brengen. Ik
antwoordde dat, volgens het feitenrelaas, indien de erflater niets onverdeelds had nagelaten, de betere mening was
dat het recht om de bruidsschat in het gemeenschappelijk fonds in te brengen, was opgeheven door de wens van de
erflater.

2. Een erflater verleende aan een slaaf, die vijftien jaar oud was, de vrijheid, wanneer hij de leeftijd van dertig
jaren zou hebben bereikt; en gaf tevens te kennen, dat hij wenste, dat hem van den dag zijner dood af, zoolang de
slaaf leefde, tien denarii voor zijne voeding, en vijf en twintig denarii voor zijne kleeding zouden worden gegeven.
Stichus stierf voordat de dag was aangebroken waarop hij vrij zou worden, en de vraag rees of het legaat met
betrekking tot voedsel en kleding geldig was; en of, als het niet geldig was, de erfgenaam die het had betaald het
kon terugvorderen van zijn mede-erfgenaam bij wie de slaaf had gewoond? Ik antwoordde, dat als het geld niet
verschuldigd was geweest, maar als hetgeen gegeven was, besteed was voor voedsel, het niet kon worden
teruggevorderd.

3. 3. Een zoon, die na de dood van zijn vader schulden aan de regering heeft gemaakt, kan deze schulden niet op
zijn broer verhalen naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn vader, indien de broers niet in
al hun goederen deelgenoten zijn; ook al hadden zij de nalatenschap van hun vader gemeenschappelijk, en had hun
vader de plicht vervuld van een magistraat, waar hij woonde, ten behoeve van zijn andere zoon.
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4. Een erflater benoemde zijn twee zonen tot zijn erfgenamen, en legateerde vóór de verdeling aan ieder van hen
bepaalde slaven; onder deze slaven werd aan een van de zonen een zekere Stephanus nagelaten, tezamen met zijn
peculium. De genoemde slaaf, die tijdens het leven van de erflater was gemanumitteerd, overleed, en daarna
overleed de vader. De vraag rees toen of wat Stephanus in zijn peculium had voordat hij werd gemanumitteerd, aan
beide zonen toebehoorde, of alleen aan degene aan wie hij eerder was nagelaten samen met zijn peculium? Ik
antwoordde dat, volgens de beschrijving van de zaak, het aan beiden toebehoorde.

5. Een vader die zijn eigendom onder zijn zonen verdeelde en de verdeling bij testament bevestigde, bepaalde dat
elke schuld die een van hen had aangegaan of zou aangaan, alleen hij daarvoor aansprakelijk zou zijn. Een van zijn
zonen had naderhand geld geleend, de vader verscheen, en met zijn toestemming werd het land dat aan de
genoemde zoon was overgedragen, verpand voor de schuld, en na de dood van de vader betaalde dezelfde zoon die
in het bezit van het land was, de rente, en ik vroeg of, als de schuldeiser het verpande land zou verkopen, er iets
aan deze zoon zou moeten worden betaald door een mede-erfgenaam als een vordering tot verdeling van de
nalatenschap zou worden ingesteld? Ik antwoordde dat hij, overeenkomstig de genoemde feiten, niets zou hoeven
te betalen.

40. Gaius, Trusts, Boek II.

Wanneer iemand die tot erfgenaam van een gehele nalatenschap is benoemd, wordt gevraagd een bepaald deel
ervan aan mij af te staan, bijvoorbeeld de helft, dan kan een vordering tot verdeling tussen ons worden ingesteld.

41. Paulus, Decreten, Boek I.

757

Een zekere vrouw ging in beroep tegen de beslissing van een rechter, omdat, zoals zij verklaarde, hij in een
vordering tot verdeling van een nalatenschap tussen haar en de mede-erfgenaam, niet alleen de goederen had
verdeeld, maar ook de vrijgelatenen, alsmede een onderhoudsplicht die door de erflater was opgedragen aan
bepaalde vrijgelatenen; hetgeen, zo beweerde zij, iets was waartoe hij niet gerechtigd was. Aan de andere kant
werd verklaard dat de partijen hadden ingestemd met de verdeling, en al vele jaren bedragen hadden betaald voor
onderhoud overeenkomstig de voorwaarden van de verdeling. Besloten werd dat zij zich moesten houden aan de
bepaling over alimentatie; maar de rechter voegde daaraan toe dat de verdeling van de vrijgelatenen geen effect
had.

42. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.

Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een van de erfgenamen in de volgende bewoordingen: "Laat hem
behouden wat hij mij schuldig is", dan is het de plicht van de rechter om in een vordering tot verdeling te
voorkomen dat de mede-erfgenamen betaling eisen van de voornoemde erfgenaam; maar wanneer een erfgenaam
wordt bevolen te behouden wat een ander schuldig is, dan is het de plicht van de rechter om te eisen dat de
vorderingsrechten aan hem worden toegewezen in verhouding tot het aandeel van een mede-erfgenaam in de
nalatenschap.

43. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
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Eén persoon kan een verzoek indienen voor de benoeming van een arbiter in een vordering tot verdeling van een
nalatenschap; want het is duidelijk dat één erfgenaam een beroep kan doen op een rechter, en daarom kan één
erfgenaam een verzoek indienen voor een arbiter, ook al zijn de anderen aanwezig en geven zij geen toestemming.

44. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.

Een vordering tot verdeling van door mede-erfgenamen gemeenschappelijk gehouden grond kan worden ingesteld
op zodanige wijze, dat alleen het gemeenschappelijk gehouden goed en de daarop betrekking hebbende zaken, die
in rechte aanhangig zijn, daarbij worden betrokken; maar met betrekking tot alle andere zaken blijft het recht van
vordering tot verdeling van de nalatenschap onaangetast.

1. Wanneer een vordering tot verdeling van een nalatenschap of tot verdeling van gemeenschappelijk gehouden
goederen is berecht, zal de Praetor de door het Hof genomen beslissingen bekrachtigen door het toestaan van
excepties of beroepen.

2. 2. Wanneer mede-erfgenamen goederen hebben verkocht terwijl een van hen afwezig was, en bij de transactie
op frauduleuze wijze meer hebben verkregen dan waar zij recht op hadden, kunnen zij gedwongen worden de partij
die afwezig was schadeloos te stellen, hetzij door een vordering tot verdeling, hetzij door een rechtsgeding over de
nalatenschap.

759

3. 3. Alle winsten die een erfgenaam uit de fondsen van een nalatenschap neemt, voordat deze in gebruik is
genomen, zal hij volgens Julianus niet hoeven af te staan in een vordering tot verdeling, tenzij hij, toen hij deze
nam, wist dat de grond tot de nalatenschap behoorde.

4. 4. Partijen die een vordering instellen tot verdeling van een landgoed, of tot verdeling van gemeenschappelijke
goederen, of tot vaststelling van grenzen, zijn zowel eisers als gedaagden; en daarom moeten zij zweren dat zij
geen procedure hebben aangespannen met het oog op ergernis, en dat zij geen verweer voeren met het oogmerk
onnodige moeilijkheden te veroorzaken.

5. Wanneer een van de mede-erfgenamen op grond van een beding betreffende de nalatenschap door zijn eigen
toedoen een betaling doet, kan hij het bedrag niet op zijn mede-erfgenaam verhalen; zoals bijvoorbeeld wanneer de
overledene heeft beloofd dat er door hemzelf of door zijn erfgenaam geen kwaadwillige fraude mag worden
gepleegd, en dat er door hemzelf of door zijn erfgenaam niets mag worden gedaan waardoor iemand zou worden
verhinderd over een weg te lopen of te rijden; En zelfs wanneer de overblijvende erfgenamen aansprakelijk zijn
geworden door toedoen van één erfgenaam, omdat aan de voorwaarde van een beding betreffende de nalatenschap
is voldaan, zullen zij gerechtigd zijn een vordering tot verdeling van de nalatenschap in te stellen tegen degene
door wiens toedoen het beding in werking is getreden.

6. Wanneer iemand bedingt, dat Titius en zijn erfgenaam een of andere handeling van hem zullen bekrachtigen, en
Titius sterft nalatende verscheidene erfgenamen, zal alleen hij aansprakelijk zijn, die de bekrachtiging heeft
nagelaten; en onder de erfgenamen van degene, die bedongen heeft, zal alleen hij, die gedagvaard is, een vordering
kunnen instellen om de aansprakelijkheid af te dwingen.
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7. Cassius zegt, dat als een vruchtgebruik is nagelaten aan een weduwe "totdat haar bruidsschat aan haar zal zijn
betaald", datgene wat aan haar als bruidsschat is betaald ten behoeve van een mede-erfgenaam, kan worden
teruggevorderd bij beschikking van de arbiter in een vordering tot verdeling, en de mede-erfgenaam kan worden
verplicht zijn deel van de bruidsschat te betalen; en deze opvatting is juist.

8. Wanneer twee mede-erfgenamen zijn belast met het oprichten van een standbeeld, en een van hen verzuimt dit
te doen, maar de ander richt het op; Julianus zegt dat het niet onrechtvaardig is een vordering tot verdeling toe te
kennen, zodat een deel van de kosten kan worden betaald, waarvan het bedrag door een goed burger zou worden
goedgekeurd.

45. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.

Wanneer u beweert dat een deel van een landgoed u en mij gezamenlijk toebehoort, waarvan ik om een andere
reden verklaar dat het alleen van mij is, valt dit niet onder de vordering tot verdeling van een landgoed.

1. Fraude gepleegd door een slaaf van de erfgenaam valt niet onder de vordering tot verdeling van een
nalatenschap, tenzij er sprake was van nalatigheid van de kant van de eigenaar van de slaaf, in die zin dat hij een
slaaf in dienst nam die niet betrouwbaar was om voor het gemeenschappelijke eigendom te zorgen.

(46) Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
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Wanneer een echtgenoot door zijn vader onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, is in de
tussentijd het vorderingsrecht voor de bruidsschat van de vrouw opgeschort; want het is duidelijk dat als een
echtscheiding plaatsvindt na de dood van haar schoonvader, hoewel op een tijdstip waarop de voorwaarde van de
benoeming van de partij tot erfgenaam nog hangende was, moet worden geoordeeld dat er grond is voor het
behoud van de bruidsschat; omdat, wanneer de vader sterft, sommige dingen op de zonen overgaan zelfs voordat
zij erfgenamen worden, zoals zaken met betrekking tot het huwelijk, kinderen en voogdij. Daarom kan een zoon,
die na de dood van zijn vader de kosten van het huwelijk heeft gedragen, de bruidsschat nemen vóór de deling; en
dit was de mening van onze Scaevola.

47. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI

In een proces voor de verdeling van een landgoed of voor de verdeling van gemeenschappelijk bezit, als, terwijl de
zaak aanhangig is, een controverse ontstaat over een recht dat aan het land is verbonden, staat vast dat allen ten
aanzien van wie de arbiter is aangesteld, zowel een proces kunnen aanspannen als een nieuwe structuur kunnen
aanvoeren, ieder in verhouding tot zijn respectieve belang in het eigendom; En wanneer de arbiter een uitspraak
heeft gedaan, moet, indien het gehele stuk land aan één partij wordt toegewezen, zekerheid worden gesteld, dat
hetgeen door middel van de vorderingen wordt verhaald, moet worden afgeleverd, en dat alle kosten die voor hun
rekening zijn gemaakt, moeten worden betaald. En indien, terwijl de zaak in rechte aanhangig was, geen vordering
met betrekking tot het genoemde stuk grond is ingesteld, komt het onaangetaste vorderingsrecht toe aan hem aan
wie het gehele stuk grond is toegewezen, of naar evenredigheid van het deel waarvoor de toewijzing is gedaan.

1. Bovendien, wanneer er enig roerend goed is dat in genoemde vorderingen kan worden betrokken, en het
intussen gestolen mocht worden, kan een vordering wegens diefstal worden ingesteld door de partijen voor wier
risico het genoemde goed was.
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48. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.

Wanneer een rechtszaak is aangespannen, hetzij voor de verdeling van een nalatenschap, hetzij voor de verdeling
van gemeenschappelijk bezit, hetzij voor de vaststelling van grenzen, en een van de partijen overlijdt en
verschillende erfgenamen nalaat, kan de zaak niet in delen worden gesplitst, maar moeten alle erfgenamen ofwel
de zaak aanvaarden zoals ze is, ofwel moeten ze iemand aanwijzen als gemachtigde tegen wie een rechtszaak kan
worden aangespannen als vertegenwoordiger van hen allemaal.

(49) Ulpianus, Disputaties, Boek II.

Een zekere man was benoemd tot erfgenaam van een erfdeel en nadat hij van de Praetor de opdracht had gekregen
om de erflater te begraven, verkocht hij een slaaf die volgens het testament zijn vrijheid had gekregen, en beloofde
hij de koper een dubbele schadevergoeding in geval van uitzetting, en nadat er een rechtszaak tegen hem was
aangespannen vanwege deze garantie, betaalde hij het geld. De vraag rees of hij, in een vordering tot verdeling van
de nalatenschap, het bedrag kon terugvorderen dat hij verloren had wegens zijn overeenkomst om het dubbele van
de waarde van de slaaf te betalen. Laten we in de eerste plaats kijken of hij zekerheid had moeten stellen voor het
dubbele bedrag. En het komt mij voor, dat hij dat niet had moeten doen; want alleen wie vrijwillig verkoopt, is
verplicht het dubbele te betalen; maar wanneer degene die verkoopt een plicht vervult, mag hij niet tot een belofte
worden gedwongen, net zo min als wanneer degene die verkoopt door de Praetor is aangesteld om een vonnis ten
uitvoer te brengen; En zelfs dan verkeert hij niet in zo'n toestand, dat hij gedwongen kan worden te doen, waartoe
hij die uit vrije wil verkoopt, gedwongen wordt; want er is een groot verschil tussen hem die een plicht vervult en
hem die uit vrije wil verkoopt. Daarom was de partij in de eerste plaats niet verplicht een beding te maken voor het
dubbele van de waarde, maar de Praetor moest oordelen dat de koper een vorderingsrecht op de verkoop had tegen
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de werkelijke erfgenaam, indien het verkochte goed zou worden teruggevorderd op grond van een hogere titel.
Indien echter de erfgenaam zich heeft vergist en de borg heeft gesteld, en de slaaf zijn vrijheid heeft verkregen,
kan een vordering worden ingesteld op grond van het beding; en indien dit geschiedt, is het niet meer dan billijk,
dat een praetoriaanse vordering wordt toegewezen tegen de mede-erfgenaam, (daar de vordering tot verdeling van
een nalatenschap niet vatbaar is) teneinde te voorkomen, dat hij de schade lijdt. En inderdaad, wil iemand de
vordering tot verdeling van een nalatenschap kunnen instellen, dan moet hij niet alleen erfgenaam zijn, maar hij
moet ook een vordering instellen of worden vervolgd wegens een handeling die hij heeft verricht of nagelaten
nadat hij erfgenaam is geworden; anders is de vordering tot verdeling van een nalatenschap niet ontvankelijk. Als
iemand dus een handeling verricht met betrekking tot de nalatenschap voordat hij wist dat hij erfgenaam was, is er
geen grond voor een vordering tot verdeling, omdat de partij niet geacht wordt te hebben gehandeld met de
bedoeling van een erfgenaam; en als iemand dus een handeling verricht voordat de nalatenschap is ingegaan,
bijvoorbeeld als hij de erflater heeft begraven, heeft hij geen recht op een vordering tot verdeling, maar als hij dit
heeft gedaan nadat de nalatenschap was ingegaan, stellen wij bijgevolg dat hij de kosten die hij door de begrafenis
heeft gemaakt, kan terugvorderen door middel van een vordering tot verdeling.

.50. Dezelfde, Opinies, Boek VI.

Justitie staat niet toe dat wat een vader aan zijn geëmancipeerde zoon, die afwezig was om zijn studie voort te
zetten, heeft verschaft, wordt opgenomen in het deel van het vermogen van de overledene dat op de zoon is
overgegaan, wanneer bewezen is dat de vader dit vermogen niet als lening heeft verschaft, maar omdat hij daartoe
door vaderlijke genegenheid was aangezet.

51. Julianus, Digest, Boek VIII.
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Wanneer land als bruidsschat aan een schoonvader is geleverd, en deze schoonvader zijn schoonzoon tot
erfgenaam van enig deel van zijn nalatenschap benoemt, moet het land vóór de verdeling worden gereserveerd,
overeenkomstig de uitspraak van een arbiter in een verdelingszaak; zodat de toestand van de zoon dezelfde zal zijn
als die zou zijn geweest als de bruidsschat was nagelaten om te worden behouden. Daarom moeten de winsten,
verkregen na de voeging, aan hem worden afgedragen, na rekening van de kosten; maar de winsten, verkregen
vóór de voeging, komen aan alle erfgenamen gelijkelijk toe. Ook in dit geval moet rekening worden gehouden met
de kosten, want er kan geen geval voorkomen, dat deze aftrek verhindert.

1. Als ik een vordering tot boedelverdeling tegen u wil instellen en u een vordering tot boedelverdeling tegen mij,
moeten de wensen van ons beiden worden ingewilligd als daarvoor een goede reden bestaat; of als ik in het bezit
ben van de gehele nalatenschap en erken dat u erfgenaam bent van de ene helft daarvan, maar ik afstand wil doen
van de gezamenlijke eigendom, moet ik een vordering tot boedelverdeling krijgen, omdat die niet op een andere
manier onder ons kan worden verdeeld. Bovendien, als u een goede reden hebt om een vordering tot
boedelverdeling in plaats van een vordering tot verdeling in te stellen, dan moet u worden toegestaan een vordering
tot boedelverdeling in te stellen, omdat in een dergelijke vordering bepaalde zaken zijn begrepen die in een
vordering tot verdeling niet zijn begrepen; als ik bijvoorbeeld een schuld heb aan de nalatenschap, zult u wat ik aan
de overledene verschuldigd was, niet terugkrijgen door een vordering tot verdeling, maar wel door een vordering
tot boedelverdeling.

52. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.

Maevius, die ons tot erfgenamen benoemde, bezat gemeenschappelijk bezit met Attius, en als wij Attius zouden
aanklagen voor een verdeling en het bezit aan ons zou worden toegewezen, zegt Proculus, dat het zal worden
opgenomen in een vordering tot verdeling van het landgoed.
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1. Wanneer een slaaf zijn vrijheid wordt gelaten en tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij door een vordering tot
verdeling van de nalatenschap gedwongen worden om aan de medeërfgenaam te betalen wat hij in handen heeft uit
de boekhouding die hij voor de erflater heeft gevoerd.

2. Een arbiter, door u en mij in een verdelingszaak gekozen, wilde bepaalde goederen aan mij toewijzen en andere
aan u, en oordeelde dat, met betrekking tot deze zaken, ieder van ons moest worden opgedragen aan de ander te
betalen; en de vraag rees of hij niet de ene rekening met de andere kon verrekenen, en de partij die de grootste
rekening verschuldigd was, opdragen slechts het meerdere te betalen? Besloten werd dat de arbiter dit kon doen.

3. Wanneer een vordering wordt ingesteld tot verdeling van een nalatenschap of tot verdeling van
gemeenschappelijk bezit, moet het gehele bezit worden getaxeerd, en niet de aandelen in de verschillende zaken.

53. Ulpianus, Opinies, Boek II.

Wanneer een geëmancipeerde zoon een som geld heeft geleend om aan zijn vader te betalen, zal deze som
naderhand alleen in de nalatenschap van de vader worden opgenomen in het geval dat de vader een
vorderingsrecht had tegen zijn zoon voor de genoemde som geld.

54. Neratius, Perkamenten, Boek III.
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U en ik waren beiden erfgenamen van de nalatenschap van Lucius Titius, en ik verkocht mijn deel van een stuk
land dat tot de nalatenschap behoorde, en toen werd er een vordering tot verdeling van de nalatenschap tussen ons
ingesteld. In dit geval wordt mijn aandeel niet in de zaak betrokken, omdat het op het moment van de verkoop
geen deel meer uitmaakt van de nalatenschap; evenmin wordt uw aandeel in aanmerking genomen, want ook al
blijft het in zijn vroegere juridische staat en behoort het tot de nalatenschap, toch heeft door de verkoop van mijn
aandeel de eigendom ervan opgehouden gemeenschappelijk te zijn. Of één erfgenaam zijn aandeel niet verkoopt,
dan wel verscheidene, is van geen belang; mits een bepaald gedeelte, dat door een der erfgenamen is vervreemd en
heeft opgehouden deel uit te maken van de nalatenschap.

55. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.

Wanneer een vordering tot verdeling van een nalatenschap, of tot verdeling van gemeenschappelijk bezit wordt
ingesteld, en het bijna onmogelijk lijkt de verdeling te maken, kan de rechter een uitspraak doen ten gunste van één
partij, en het gehele bezit aan hem toekennen.

56. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Winsten die al enige tijd verschuldigd zijn, zijn ook inbegrepen, niet alleen in een vordering tot vaststelling van
grenzen, maar ook in een vordering tot verdeling van een landgoed.

57. Papinianus, Opinies, Boek II.
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Zelfs na het aanvaarden van een arbiter vervullen broeders die het gemeenschappelijke goed met instemming
verdelen, de plichten die de natuurlijke genegenheid vereist, en de verdeling mag niet worden herroepen; ook al
heeft de arbiter na afloop van de controverse geen uitspraak gedaan, tenzij wegens gebrek aan ouderdom
ontheffing moet worden verleend.

Tit. 3. Betreffende vorderingen tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk bezit zijn

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

De vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit is noodzakelijk omdat de vordering tot partnerschap
eerder betrekking heeft op de persoonlijke overdracht van de ene op de andere partij dan op de verdeling van
gemeenschappelijk bezit. Kortom, een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen is niet mogelijk
wanneer de goederen niet gemeenschappelijk zijn.

2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

Het maakt echter geen verschil of goederen gemeenschappelijk worden gehouden tussen verschillende personen
met of zonder partnerschap; want in beide gevallen is een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke
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goederen mogelijk. Er is sprake van een gemeenschappelijk goed in een personenvennootschap wanneer partijen
bijvoorbeeld gezamenlijk een en hetzelfde goed hebben gekocht; en er is sprake van een gemeenschappelijk goed
zonder personenvennootschap wanneer hetzelfde goed bijvoorbeeld bij testament aan hen is nagelaten.

(1) Met betrekking tot de drie dubbele vorderingen, namelijk de vordering tot verdeling van een nalatenschap, de
vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen en de vordering tot vaststelling van de grenzen, rijst de
vraag wie als eiser moet worden beschouwd, omdat de positie van alle partijen dezelfde lijkt te zijn. De betere
mening is echter, dat hij moet worden beschouwd als de eiser die het geding in rechte aanhangig heeft gemaakt.

3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.

Bij een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen komt niets in aanmerking dan de verdeling van
de gemeenschappelijke goederen zelf; en wanneer enige schade is toegebracht aan of begaan tegen een van die
goederen, of wanneer verlies is geleden door een van de mede-eigenaren, of wanneer iets dat van het
gemeenschappelijke eigendom afkomstig is in zijn bezit is gekomen.

1. Wanneer de partijen zelf zonder bedrog een overeenkomst met elkaar hebben gesloten, moet de rechter deze in
eerste instantie doen bekrachtigen in een procedure tot verdeling van een nalatenschap of in een procedure tot
verdeling van gemeenschappelijke goederen.

4. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIX.
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Door middel van deze vordering wordt een verdeling gemaakt van lichamelijke goederen waarvan wij eigenaar
zijn, maar niet van een nalatenschap.

1. De vraag rijst of een vordering kan worden ingesteld tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom in een put,
en Mela zegt dat dit alleen kan wanneer de grond waarin de put is gegraven onderworpen is aan
gemeenschappelijk eigendom.

2. Deze vordering is een vordering te goeder trouw, en daarom zal, indien iets onverdeeld blijft, de verdeling van
al het overige geldig zijn, en kan een vordering tot verdeling worden ingesteld met betrekking tot hetgeen nog
onverdeeld is.

3. Maar wanneer hij geen vordering instelt tegen de andere mede-eigenaar, maar tegen de erfgenaam van
laatstgenoemde, meent Labeo zeer juist, dat zowel de kosten als de door de overledene gemaakte winst in de
vordering mogen worden betrokken. Het is duidelijk dat de winsten die zijn gemaakt voordat het goed
gemeenschappelijk eigendom werd, of de kosten die vóór dat tijdstip zijn gemaakt, niet in een vordering tot
verdeling van een gemeenschappelijk goed mogen worden opgenomen.

4. 4. Julianus zegt met betrekking hiertoe, dat als wij een gerechtelijk bevel vragen om het gebouw in bezit te
nemen om dreigende schade te voorkomen, en ik, voordat wij het bevel krijgen het gebouw in bezit te nemen, het
gebouw stut, ik de kosten hiervan niet kan verhalen door een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk
eigendom.
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5. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek II.

Maar wanneer de zaak niet verdedigd werd, en wij door de Praetor bevolen worden het huis in bezit te nemen, en
wij daardoor het eigendom ervan verkregen hebben, dan is het de mening van Proculus dat ik, door middel van een
vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit, een deel van de kosten die ik gemaakt heb, kan
terugvorderen.

(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.

Wanneer iemand denkt dat hij samen met Titius land bezit, de oogst binnenhaalt of kosten maakt, terwijl hij dat
land in feite samen met een ander bezit, kan hij een praetoriaanse vordering instellen voor de verdeling van dat
bezit.

1. Als Titius zijn aandeel in het land verkoopt, is er geen grond voor een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk bezit, omdat het gemeenschappelijk bezit heeft opgehouden te bestaan; maar er is wel grond
voor een praetoriaanse vordering, die wordt toegewezen met betrekking tot betalingen op het moment dat het bezit
ophield gemeenschappelijk te zijn.

2. Maar als hij niet in hun naam handelde, maar de winst als individu behaalde, is er veel meer reden dat hij ook
verantwoordelijk moet zijn voor het verlies. De reden waarom hij aansprakelijk moet worden gesteld voor de winst
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in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit, is, dat men meent dat hij zijn eigen aandeel niet
gemakkelijk kon verhuren. Er zal echter geen grond zijn voor een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke
goederen, tenzij (zoals Papinianus zegt) de partij slechts die handelingen verrichtte die absoluut noodzakelijk
waren om zijn eigen aandeel naar behoren te beheren; maar als hij anders had kunnen doen, heeft hij recht op een
vordering op grond van zaken die hij heeft gedaan, en is hij aansprakelijk voor dezelfde vordering.

3. Als er kosten zijn gemaakt nadat de zaak is gevoegd in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke
goederen, is Nerva terecht van mening dat deze daar ook onder vallen.

4. 4. Sabinus en Atilicinus zijn van mening dat de nakomelingen van een slavin daar ook onder vallen.

5. 5. Dezelfde schrijvers zijn van mening dat deze vordering ook toe- en afnames omvat.

6. Wanneer een partij een lijk in een gemeenschappelijke begraafplaats onderbrengt, moet men zich afvragen of hij
die begraafplaats religieus maakt? In feite heeft iedere eigenaar een individueel recht om in een begraafplaats te
worden bijgezet, maar geen van beiden alleen kan een plaats die vrij is religieus maken. Trebatius en Labeo menen
weliswaar dat de plaats niet religieus is gemaakt, maar zijn toch van mening dat een vordering in factum kan
worden ingesteld.

7. Als u zekerheid geeft voor het gehele bedrag met betrekking tot het voorkomen van dreigende schade aan een
huis, zegt Labeo dat u geen recht hebt op een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom, omdat u
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niet verplicht was zekerheid te geven voor het gehele bedrag, maar het voldoende was het te hebben gegeven voor
uw aandeel; welke mening juist is.

8. 8. Wanneer u en ik een stuk land gemeenschappelijk hebben, maar mijn aandeel in onderpand is gegeven, wordt
het opgenomen in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom, maar het recht van de schuldeiser
op wat in onderpand is gegeven, blijft onaangetast, zelfs al zou het onderwerp van een vonnis door het Hof worden
gemaakt; want de zekerheid blijft onaangetast, zelfs als de ene mede-eigenaar zijn aandeel aan de andere zou
hebben overgedragen. Julianus zegt, dat de arbiter bij een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke
goederen het aandeel op zoveel minder moet taxeren, omdat de schuldeiser dat deel van het goed volgens de
overeenkomst kan verkopen.

9. Julianus zegt ook, dat als iemand met wie ik een gemeenschappelijke slaaf bezit, zijn aandeel aan mij verpandt,
en dan een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom begint, hij door een exceptie op grond van
verpanding kan worden uitgesloten; maar als ik geen gebruik maak van deze exceptie, zal het de plicht van het Hof
zijn, nadat het de gehele slaaf aan de schuldenaar heeft toegekend, hem te dwingen mij het geschatte bedrag van
mijn aandeel te betalen; aangezien mijn recht op het pand onaangetast blijft. Indien echter het Hof mij de slaaf
toekent, kan hij mij slechts verplichten te betalen wat het onderpand meer waard is dan het geleende geld, en zal
hij bevelen, dat de schuldenaar van zijn aansprakelijkheid jegens mij zal worden ontslagen.

10. Het behoort tot de bevoegdheid van de rechter om te beslissen, dat het land aan de ene partij toekomt, en het
vruchtgebruik aan de andere.
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11. 11. De overige aangelegenheden betreffende dit onderwerp zijn dezelfde die wij hebben besproken met
betrekking tot de vordering tot verdeling van een nalatenschap.

12. Urseius verklaart, dat wanneer een buurman heeft aangezegd, dat aan een gemeenschappelijk gebouw geen
nieuwe werken zullen worden uitgevoerd, en een der mede-eigenaars op grond daarvan een vonnis tegen hem heeft
geveld, hij schadevergoeding kan vorderen van zijn mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel; maar
Julianus merkt zeer juist op, dat dit alleen geldt, wanneer het voor het huis voordelig was, dat het zou worden
gedaan.

7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XX.

Er is grond voor een vordering tot verdeling van land dat gemeenschappelijk bezit is, wanneer er een
eeuwigdurende pachtovereenkomst op rust. Men moet nagaan of land in eeuwigdurende pacht in afzonderlijke
stukken kan worden verdeeld; maar in het algemeen moet de rechter een dergelijke verdeling vermijden, omdat
anders de eeuwigdurende pacht verward raakt.

(1) Neratius zegt dat wanneer een scheidsrechter een landgoed dat niet in eeuwigdurende pacht is verdeeld, in twee
delen verdeelt en deze aan twee personen toekent, hij een erfdienstbaarheid kan opleggen, net alsof het twee
afzonderlijke stukken land waren.

(2) Wanneer partijen het recht hebben de publiekrechtelijke vordering zakelijk in te stellen, kunnen zij ook een
vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen instellen.
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(3) Een vordering tot terugvordering van eigendom door de eigenaar ervan is onder bepaalde omstandigheden niet
ontvankelijk; indien er echter een gegronde reden is om het bezit te behouden, kan een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijke goederen van rechtswege worden ingesteld; bijvoorbeeld wanneer een goed in bezit wordt
gehouden wegens de betaling van een schuld die in werkelijkheid niet opeisbaar is.

(4) Er is geen grond voor deze vordering bij plunderaars, noch is er enige grond wanneer partijen bezit hebben
door lijden of door heimelijkheid; om de reden dat dit bezit onrechtvaardig is, en hoewel bezit door lijden in feite
rechtmatig is, rechtvaardigt het geen gerechtelijke procedure.

(5) Julianus zegt dat als de ene bezitter een eis tot verdeling indient, en de andere beweert dat hij het bezit met
geweld heeft, deze eis niet moet worden ingewilligd, zelfs niet na verloop van een jaar; omdat het vaststaat dat,
zelfs na een jaar, een interdict zal worden uitgesproken tegen degene die de ander met geweld heeft uitgezet. Hij
zegt ook, dat de vordering niet ontvankelijk is, wanneer wordt gezegd, dat de partij die het geding heeft
aangespannen, in het bezit is door lijden, omdat ook in een dergelijk geval een interdict wordt uitgesproken. Hij
voegt daaraan toe, dat een interdict eveneens kan worden verkregen in een geval van heimelijk bezit.

(6) Wanneer er twee personen zijn die goederen in pand hebben gekregen, is het volkomen billijk dat hun een
vordering tot verdeling in billijkheid wordt toegekend.

(7) Bovendien, indien tussen twee partijen een geschil ontstaat met betrekking tot een vruchtgebruik, moet deze
vordering worden toegewezen.
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(8) Nogmaals, indien twee partijen op last van de Praetor in het bezit zijn gesteld ter bescherming van legaten, is er
een goede grond voor bezit op grond van de voogdij; en dus zal, wanneer er twee ongeboren kinderen zijn,
dezelfde regel gelden, en dit is redelijk.

(9) Het is duidelijk, dat wanneer iemand die ter voorkoming van dreigende schade in het bezit is gesteld, reeds is
veroordeeld tot inbezitneming, hij niet gerechtigd zou zijn tot een vordering in billijkheid tot zijn eigen voordeel,
daar hij het recht heeft een vordering tot terugvordering in te stellen.

(10) Wanneer een vordering tot verdeling van een gemeenschappelijk vruchtgebruik wordt ingesteld, moet de
rechter zich van zijn taak kwijten, hetzij ieder het vruchtgebruik in verschillende delen te laten genieten, hetzij het
vruchtgebruik aan een van hen of aan een derde te verpachten, zodat zij op deze wijze de huurgelden zonder
verdere onenigheid kunnen innen; Of hij kan, indien het een roerend goed betreft, trachten de partijen onderling tot
overeenstemming te brengen en elkaar voor een bepaalde tijd zekerheid te geven voor het gebruik en het genot, dat
wil zeggen, dat het vruchtgebruik afwisselend aan hen toebehoort, waarbij ieder voor zich een bepaalde termijn
heeft.

(11) Noch pachters, noch personen die een goed in depot hebben gekregen, zijn gerechtigd tot deze vordering,
hoewel zij het bezit kunnen hebben volgens het natuurlijke recht.

(12) Wanneer partijen een gemeenschappelijk pandrecht hebben aanvaard, moet een zodanige verdeling tussen hen
worden gemaakt, dat een aandeel niet op zijn werkelijke waarde wordt geschat, maar slechts op zoveel als de
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schuld op dat bepaalde aandeel bedraagt; en het pandrecht moet worden overgedragen aan een van de schuldeisers,
maar de toelating mag niet worden geweigerd aan de schuldenaar om het bedrag dat hij verschuldigd is in te
brengen en zijn pandrecht in te lossen. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer de bezitter van een pandrecht een
zakelijke vordering tot aflossing instelt, en de bezitter hem het door het Hof vastgestelde bedrag aanbiedt.

(13) Wanneer een schuldenaar zijn aandeel in een stuk grond dat hij gemeenschappelijk bezit in pand heeft
gegeven, en zijn schuldeiser wordt gedagvaard door de eigenaar van het andere aandeel, of door een andere
schuldeiser van een andere schuldenaar, en deze een hoger bod doet op het eigendom in kwestie, en de schuldenaar
van de partij aan wie het eigendom werd toegewezen, zijn aandeel in het land wil terugkrijgen na betaling van wat
hij zelf verschuldigd was; is het zeer juist om te oordelen dat hij niet moet worden gehoord, tenzij hij bereid is om
ook terug te vorderen wat zijn schuldeiser krachtens de toewijzing heeft gekocht. Want als u een deel van het
eigendom verkoopt en, voordat u het aan de koper hebt geleverd, een vordering tot verdeling tegen u wordt
ingesteld en het andere deel ook aan u wordt toegewezen, dan kan er geen vordering op grond van de koop worden
ingesteld, tenzij de eiser bereid was het hele eigendom te nemen, omdat dit deel via een ander aan de verkoper
toekomt; en de koper kan ook op grond van de koop worden gedagvaard om hem te dwingen het hele eigendom te
nemen; en de enige vraag die moet worden overwogen, is of de verkoper bedrog heeft gepleegd. Wanneer echter
één aandeel is vervreemd en de verkoper in het bieden is verslagen, zal hij in een koopvordering aansprakelijk zijn
om de prijs terug te betalen. Dezelfde regel wordt in acht genomen in mandaat en andere gevallen van deze aard.

8. Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Ook al wenst niet het gehele aantal partijen, die gemeenschappelijk bezit hebben, verdeling, maar slechts een deel
van hen, toch kan deze vordering onder hen worden ingesteld.
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1. Als het onzeker is of de Lex Falcidia beschikbaar is, kan een vordering tot verdeling worden ingesteld tussen de
legataris en de erfgenaam, of kan een vordering tot terugvordering worden ingesteld, voor een aandeel waarvan de
waarde niet vaststaat. Dit is ook het geval wanneer een peculium wordt gelegateerd, omdat het niet zeker is in
hoeverre een schuld aan de eigenaar het peculium vermindert.

2. De vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit omvat ook het geval waarin iemand de waarde van dat
bezit vermindert; bijvoorbeeld door een slaaf te verwonden, of door zijn zeden te bederven, of door bomen op het
land om te hakken.

3. Wanneer een mede-eigenaar ten behoeve van een slaaf meer betaalt ter vergoeding van schade dan hij had
moeten doen, wordt de slaaf getaxeerd en kan hij zijn aandeel terugkrijgen.

4. Bovendien, wanneer een mede-eigenaar in een actie De peculio wordt aangesproken voor het gehele bedrag van
de verplichting en het vonnis tegen hem wordt uitgesproken, zal hij recht hebben op een actie in verdeling om hem
in staat te stellen een deel van het peculium terug te krijgen.

9. Africanus, Vragen, Boek VII.

Maar wanneer een mede-eigenaar, wegens een gemeenschappelijk gehouden slaaf, door een vordering De peculio
voor het gehele bedrag van de schuld tegen hem wordt veroordeeld, en het eigendom dat tot die peculium behoort,
verloren gaat terwijl het in zijn handen is, dan nog is een vordering tot verdeling voor het terugvorderen van een
deel van het geld mogelijk; want anders zou het onrechtvaardig zijn als de hele zaak verlies zou veroorzaken voor
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de partij die de vordering verdedigde; omdat er een gelijk risico moet zijn opgelegd aan beide eigenaars met
betrekking tot eigendom dat in de peculium is inbegrepen. Want wie op verzoek van zijn eigenaar de verdediging
van een slaaf op zich neemt, krijgt alles terug wat hij te goeder trouw heeft uitgegeven, zelfs als de peculium
daarna verloren gaat. Dit is het geval wanneer geen van beide partijen nalatig is geweest; want wanneer een
vordering De peculio tegen de eigenaar wordt ingesteld, en deze bereid is het in de peculium begrepen eigendom
aan de eiser af te staan, wordt hij geacht te worden gehoord indien daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd,
natuurlijk, indien hij dit zonder kwaadwillige of frauduleuze bedoelingen heeft gedaan.

(10) Paulus, Over het Edict, Boek XXIII.

Nogmaals, hoewel de vordering op grond van de Lex van Aquilia niet tegen een erfgenaam kan worden ingesteld;
toch moet de erfgenaam in deze vordering de mede-eigenaar betalen voor alle schade die de overledene aan het
gemeenschappelijk goed heeft toegebracht en uit hoofde waarvan enig vorderingsrecht op grond van de Lex van
Aquilia ontstaat.

1. Wanneer wij slechts een gebruiksrecht hebben, dat noch verkocht, noch verhuurd kan worden, laten wij dan
nagaan, hoe een verdeling kan worden gemaakt in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom.
Indien echter de Praetor tussenbeide komt en de zaken zodanig regelt dat het Hof het gebruik aan een der partijen
toekent, zal niet worden geoordeeld dat de ander, die een vergoeding aanvaardt, geen gebruik maakt van het goed,
op grond van het feit dat hij die het schijnt te genieten, meer doet dan de ander; want dit vloeit voort uit de
noodzakelijkheid van het geval.
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2. 2. Bij een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen moet de rechter deze goederen op hun
werkelijke waarde schatten, en moet ook zekerheid worden geboden tegen terugvordering door uitzetting.

11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.

We moeten in elk geval in gedachten houden dat als, na de vernietiging van het gemeenschappelijke eigendom, hij
die recht heeft op een betaling uit hoofde van het gemeenschappelijke eigendom een vordering op deze grond
wenst in te stellen, hij een billijke vordering tot verdeling zal krijgen; bijvoorbeeld wanneer de eiser bepaalde
kosten voor het gemeenschappelijke eigendom heeft gemaakt, of de mede-eigenaar er alleen enig profijt van heeft
gehad, zoals bijvoorbeeld de arbeid van een slaaf, of geld dat voor hetzelfde is betaald, een rekening van al deze
zaken wordt in een dergelijke vordering opgemaakt.

(12) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.

Wanneer een huis of een muur gemeenschappelijk bezit is, en het noodzakelijk wordt om het te herbouwen, af te
breken, of er iets in te voegen, kan een vordering worden ingesteld voor de verdeling van gemeenschappelijk bezit,
of we kunnen een procedure instellen onder het Edict Uti possidetis.

13. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXV.
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Alles is inbegrepen in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen, tenzij iets uitdrukkelijk is
uitgezonderd door gemeenschappelijke overeenkomst om te voorkomen dat het inbegrepen is.

14. Paulus, Over Plautius, Boek III.

Deze vordering omvat alles wat een partij, die wist dat hij een mede-eigenaar had, voor het gemeenschappelijk nut
heeft gedaan of had moeten doen.

(1) Maar alle kosten die ik heb gemaakt terwijl ik dacht dat het land van mij was, en die ik, als er een proces wordt
aangespannen om een deel van het land terug te krijgen, natuurlijk kan behouden door de exceptie van bedrog in te
roepen; men moet zich afvragen of ik ze kan behouden op grond van de rechtvaardigheid van het proces zelf, als er
een proces in verdeling tegen mij zou worden aangespannen. Ik denk dat de betere mening is dat ik dat kan doen,
omdat de vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom te goeder trouw is, maar dit is alleen het geval
als tegen mij een proces wordt aangespannen; toch, als ik mijn deel zou vervreemden, blijft er niets over waarvan
ik de kosten kan behouden. Laten wij overwegen of een koper van mij ze kan behouden, want als een
rechtsvordering wordt ingesteld om een aandeel van hem terug te vorderen, kan hij dan het bedrag behouden op
grond van de kosten die ik heb gemaakt, net zoals ik zelf zou kunnen doen? De betere mening is dat in dit geval de
kosten kunnen worden ingehouden, en aangezien dit het geval is, is het zeer billijk te oordelen dat mij een
vordering in billijkheid tegen mijn mede-eigenaar moet worden toegestaan wegens deze kosten, ook al blijft de
mede-eigendom bestaan. De regel is echter anders, wanneer ik als het ware geld uitgeef aan mijn eigen eigendom,
dat in werkelijkheid aan een ander toebehoort, of gemeenschappelijk wordt gehouden; want in dit geval heb ik
alleen het recht van retentie, omdat ik niemand aan mijzelf wil binden; Wanneer ik denk dat een goed aan Titus
toebehoort, dat in werkelijkheid aan Maevius toebehoort, of dat ik gemeenschappelijk bezit met een ander die in
werkelijkheid niet mijn mede-eigenaar is, dan doe ik dit om een ander aan mij te binden; en zoals een vordering op
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grond van een zakelijke transactie mij wordt toegestaan tegen iemand wiens zaken ik heb behartigd in de
veronderstelling dat het de zaken van een ander waren, zo ook in het hier besproken geval. Als ik dus het land aan
een ander zou verkopen, omdat de zaak van dien aard was dat ik recht had op een rechtsvordering, zou mij een
rechtsvordering op grond van zakendoen moeten worden toegekend (zoals Julianus ook zegt).

(2) Als men het erover eens is dat er geen verdeling zal plaatsvinden, is het volkomen duidelijk dat zo'n
overeenkomst geen kracht heeft; maar als men het erover eens is dat er binnen een bepaalde tijd geen verdeling zal
plaatsvinden, en dit komt ten goede aan het eigendom zelf, dan is zo'n overeenkomst geldig.

(3) Wanneer tussen mede-eigenaars is overeengekomen dat de gemeenschap van eigendom niet binnen een
bepaalde tijd zal worden verdeeld, lijdt het geen twijfel dat een partij die door een dergelijke overeenkomst is
gebonden, vrij is om te verkopen; en daarom zal een koper van iemand die een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk eigendom instelt, worden uitgesloten door dezelfde uitzondering als die waardoor de verkoper
zelf zou zijn uitgesloten.

(4. Indien een mede-eigenaar een overeenkomst sluit om zijn aandeel niet te vorderen, is de mede-eigendom in alle
opzichten geëindigd.

15. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.

Wanneer een mede-eigenaar wordt aangesproken met betrekking tot een gemeenschappelijk gehouden slaaf, en er
wordt vonnis tegen hem gewezen, kan hij een vordering tot verdeling instellen nog voordat hij aan het vonnis
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voldoet; want als er tegen één een rechtsvordering wordt ingesteld, kan hij onmiddellijk een vordering instellen
tegen zijn mede-erfgenaam voor de levering van zijn aandeel aan hem, waarbij hij tegelijkertijd zekerheid geeft
dat, als hij de slaaf niet levert, hij het aandeel zal teruggeven.

(16) Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.

Wanneer mede-eigenaren hun eigendom ontbinden, is het gebruikelijk dat zekerheid wordt gesteld met betrekking
tot enige schuld die kan bestaan en die afhankelijk is van een voorwaarde.

17. Modestinus, Regels, Boek IX.

Wanneer één van een aantal mede-erfgenamen van een schuldeiser een stuk land koopt dat door de erflater in
onderpand was gegeven, kan hij niet door zijn mede-erfgenamen worden gedagvaard in een procedure voor de
verdeling van gemeenschappelijke goederen.

(18) Javolenus, Epistels, Boek II.

Een arbiter kan niet beslissen dat grond die tot een landgoed behoort, onderworpen zal zijn aan een
erfdienstbaarheid die verbonden is aan grond die geen deel uitmaakt van dat landgoed; om de reden dat de
bevoegdheid van een rechter zich niet verder kan uitstrekken dan wat voor het gerecht ligt.
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19. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.

Een boom die op een grenslijn groeit en ook een steen die zich over twee percelen uitstrekt, behoren, zolang zij aan
de grond vastzitten, aan beide eigenaars toe, overeenkomstig de plaats die zij boven het land van elk innemen; en
zij zullen niet worden opgenomen in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit. Maar zodra de steen
is verwijderd, of de boom is ontworteld of omgehakt, wordt het gemeenschappelijk en onverdeeld eigendom, en
zal het worden opgenomen in een vordering tot verdeling van dergelijk eigendom; want wat voorheen in
afzonderlijke delen was, is nu samengevoegd. Daarom, wanneer twee massa's van enige substantie die aan twee
eigenaars toebehoort, worden vermengd, wordt de gehele massa gemeenschappelijk eigendom, ook al bestaat een
deel van de substantie, zoals zij in de eerste plaats was, afzonderlijk; en zo ook, wanneer een boom of een steen
van de grond worden gescheiden, worden de eigendomsrechten samengevoegd.

1. Een scheidsrechter voor het verdelen van gemeenschappelijk eigendom moet niet worden aangesteld met
betrekking tot een vestibule, die gemeenschappelijk is aan twee huizen, wanneer een van de partijen onwillig is;
want wanneer iemand gedwongen is te bieden voor zo'n vestibule, zal hij noodzakelijkerwijs soms verplicht zijn de
waarde van het hele huis te betalen, als het geen andere ingang heeft.

2. Als een recht van overpad door dezelfde plaats aan twee van ons toebehoort, en één van ons heeft daarvoor
kosten gemaakt, dan zegt Pomponius nogal hardvochtig, dat er ofwel een vordering tot verdeling, ofwel een
vordering tot partnerschap zal zijn; want hoe kan men begrijpen, dat er een gemeenschappelijk eigendom is van
iets, dat de partijen afzonderlijk gebruiken? Een proces moet worden aangespannen op grond van zaken die zijn
gedaan.
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3. 3. De rechter, die voorgaat in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom zowel als in een
vordering tot verdeling van een landgoed, waar een slaaf op de vlucht is geslagen, moet de partijen, die voor hem
staan, opdragen te bieden, en moet dan de slaaf toewijzen aan hem, die het hoogste biedt; en er zal geen gevaar
bestaan, dat de straf, voorgeschreven door de Lex Fabia, zal worden opgelopen door het besluit van de Senaat.

4. Een waterloop wordt door Labeo gezegd niet te worden opgenomen in een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk eigendom; want het is ofwel een deel van het land en moet dus niet in aanmerking worden
genomen in het proces, ofwel het is gescheiden van het land maar wordt verdeeld naar gelang van de hoeveelheid
of de tijd wanneer het moet worden gebruikt. Soms echter kunnen rechten van het land gescheiden zijn en toch
noch naar hoeveelheid, noch naar gebruiksperiode verdeeld zijn; zoals bijvoorbeeld wanneer de partij aan wie zij
toebehoorden verscheidene erfgenamen naliet, en in dat geval is het passend dat ook deze zaken in een vordering
tot verdeling worden opgenomen; want Pomponius zegt dat hij niet inziet waarom zij niet zowel in een vordering
tot verdeling van gemeenschappelijk bezit als in die tot verdeling van een nalatenschap zouden worden
opgenomen. Daarom vallen ze in dit soort gevallen ook onder een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk
bezit, net zoals de voornoemde rechten worden verdeeld naar hoeveelheid of naar tijdsduur.

20. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.

Wanneer een persoon met wie u gemeenschappelijk land bezit, zich niet verantwoordt in geval van een
overtreding, en daarom het huis wordt afgebroken, of de bomen worden omgehakt op bevel van de rechter; dan
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kan schadevergoeding door u worden verhaald in een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit, want
wat verloren gaat door nalatigheid van een mede-eigenaar, valt ook onder deze procedure.

21. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.

Het is voor alle partijen zeer voordelig als de rechter bij de verdeling van stukken land de meest gunstige of de
voorkeur van de procespartijen volgt.

22. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXX.

Als ik een muur bouw voor mijn buurman en mijzelf, met dien verstande dat ik de kosten daarvan op hem kan
verhalen in verhouding tot zijn aandeel; of als ik de muur bouw bij wijze van schenking, dan is het
gemeenschappelijk eigendom.

(23) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.

Wanneer tussen u en uw mede-eigenaar een overeenkomst is gesloten, die inhoudt dat u de oogst om de beurt kunt
binnenhalen, en uw mede-eigenaar u niet toestaat de oogst in uw jaar binnen te halen, moet worden overwogen of
een vordering op grond van de overeenkomst tot verpachting of een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk eigendom zal worden ingesteld. Dezelfde vraag doet zich voor, wanneer een mede-eigenaar,
die is overeengekomen dat hij om het andere jaar van de oogst zou genieten, zijn vee inleveren en de oogst voor
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het volgende jaar, die zijn mede-erfgenaam had mogen oogsten, ruïneert? Ik denk dat het beter is een vordering in
te stellen tot verdeling van het gemeenschappelijk eigendom, dan een vordering op grond van een
pachtovereenkomst (want hoe kan er sprake zijn van een pachtovereenkomst als er geen sprake is van pacht?) of
een civiele vordering voor onzekere schadevergoeding.

24. Julianus, Digest, Boek VIII.

Wanneer een gemeenschappelijk gehouden slaaf iets verwerft door middel van het eigendom van een van zijn
eigenaars, zal het niettemin onderworpen zijn aan het gemeenschappelijk eigendom; maar de partij door wiens
eigendom de verwerving plaatsvond kan het bedrag innen door middel van een vordering tot verdeling, omdat het
in overeenstemming is met de goede trouw dat ieder een voorrecht heeft op alles wat een slaaf door middel van
zijn eigendom verwerft.

(1) Als ik van plan ben een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit tegen u in te stellen, en u draagt
uw aandeel over aan Titius om de voorwaarden van het proces te veranderen; dan zult u tegenover mij
aansprakelijk zijn in een praetoriaanse vordering, omdat u zo hebt gehandeld om te voorkomen dat een vordering
tot verdeling tegen u zou worden ingesteld.

25. Dezelfde, Digest, Boek XII.

Als Stichus, een slaaf die u en ik gemeenschappelijk bezitten, een slaaf heeft die Pamphilus heet en die tien aurei
waard is, en er wordt een vordering De peculio tegen mij ingesteld, en omdat ik die heb verloren, betaal ik tien
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aurei; dan zult u, zelfs als Pamphilus daarna sterft, niettemin gedwongen zijn mij vijf aurei te betalen in een
vordering tot verdeling of in een vordering tot partnerschap, omdat ik u heb bevrijd van een schuld van dat bedrag.
Nog veel meer zou ik het recht moeten hebben om dit bedrag terug te vorderen, als Stichus na de dood van
Pamphilus een andere slaaf zou verwerven.

26. Alfenus Verus, Digest, Boek II.

Een slaaf die gemeenschappelijk bezit had, brak tijdens het werk van een van zijn eigenaars zijn been; en de vraag
rees wat voor soort vordering de andere eigenaar kon instellen tegen hem bij wie de slaaf op dat moment was
geweest. Ik antwoordde dat als het gemeenschappelijk eigendom eerder door nalatigheid dan door een ongeval was
beschadigd, hij de schadevergoeding kon terugvorderen die door een arbiter in een vordering tot verdeling van
gemeenschappelijk eigendom werd vastgesteld.

27. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.

Een enkele mede-eigenaar kan een slaaf die hij gemeenschappelijk bezit niet wettelijk laten martelen, behalve met
betrekking tot een zaak waarin alle partijen belang hadden.

28. Papinianus, Vragen, Boek VII.

788

Sabinus zegt dat geen mede-eigenaar legaal enige handeling kan verrichten met betrekking tot gemeenschappelijk
eigendom zonder de toestemming van de ander, vandaar dat het duidelijk is dat het recht van verhindering bestaat;
en waar partijen in dezelfde positie verkeren, staat het vast dat hij die bezwaar maakt, het voordeel heeft. Maar
ofschoon een mede-eigenaar in geval van gemeenschappelijk bezit kan worden belet, voort te gaan met de
oprichting van een gebouw, kan hij niet worden verplicht dit te verwijderen, indien de ander hem niet heeft belet
dit gebouw op te richten, terwijl hij dit had kunnen doen; en derhalve kan vergoeding van de schade slechts
worden verkregen door middel van een vordering tot verdeling van het gemeenschappelijk bezit. Indien hij echter
met de oprichting van het gebouw heeft ingestemd, heeft hij geen recht op een vordering tot schadevergoeding;
maar indien de ene partij tijdens de afwezigheid van zijn mede-erfgenaam iets heeft gedaan ten nadele van deze
laatste, kan hij vervolgens worden gedwongen het te verwijderen.

29. Paulus, Vragen, Boek II.

Als iemand land gemeenschappelijk bezit met Titius en, in de overtuiging dat hij het gemeenschappelijk met
Maevius bezat, er geld aan uitgeeft, is het zeer juist dat een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit
voor hem voldoende is; want dit is het geval als ik weet dat het gemeenschappelijk bezit is, maar niet weet wie
mijn mede-erfgenaam is, aangezien ik niet de zaken van mijn mede-erfgenaam afhandel, maar mijn eigen bezit
beheer; en de vordering ontstaat eerder met betrekking tot het bezit waaraan het geld is uitgegeven, dan tot de
persoon van de mede-eigenaar. Kortom, wij zijn van mening dat deze vordering de vordering is op grond waarvan
een erfgenaam aansprakelijk zou zijn, in een verzoek aan de rechtbank om hem te dwingen de kosten te vergoeden.
Het geval is anders, wanneer iemand denkt, dat hij geld uitgeeft aan zijn eigen eigendom, terwijl het in feite
gemeenschappelijk bezit is; en in dit geval zal hij geen recht hebben op een vordering tot verdeling, noch zal hem
een billijke vordering worden toegekend; want wie weet, dat een goed gemeenschappelijk bezit is of aan een ander
toebehoort, doet zijn zaken met het oogmerk hem aansprakelijk te maken, ook al vergist hij zich ten aanzien van de
persoon.
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(1) Pomponius zegt dat iedereen van een aantal mede-eigenaren een rechter kan eisen; maar wanneer iemand van
de genoemde mede-eigenaren zwijgt, kan een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom terecht
tegen hem worden ingesteld.

30. Scaevola, Adviezen, Boek I.

Een vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen kan naar behoren worden ingesteld, hetzij wanneer
geen van de partijen in het bezit is, hetzij wanneer een van de mede-eigenaren niet in het bezit van het land is.

31. Paulus, Opiniën, Boek XV.

Wanneer twee slaven op bevel van de Praetor uit een landgoed werden gereserveerd om bepaalde minderjarigen te
dienen, werd geoordeeld dat zij niet werden verdeeld, maar het gemeenschappelijk eigendom van allen bleven.

Tit. 4. Betreffende de vordering tot productie

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.
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Deze vordering is zeer noodzakelijk, zij wordt elke dag gebruikt; en zij werd hoofdzakelijk ingevoerd wegens
rechtszaken voor het terugkrijgen van eigendom.

2. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.

"Voortbrengen" is het publiekelijk in de macht van een ander stellen van eigendom, zodat degene die een
rechtszaak aanspant de gelegenheid heeft om het te berechten,

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

In deze procedure moet de eiser alles weten, en alle feiten vermelden die betrekking hebben op het eigendom dat
het onderwerp is van de actie.

(1) Een partij die een vordering instelt tot het verkrijgen van eigendom, verklaart in feite niet dat hij de eigenaar is,
noch is hij verplicht dit te bewijzen, daar er vele oorzaken zijn voor het instellen van een vordering van deze aard.

(2) Bovendien moet in dit beroep worden opgemerkt dat, wanneer de verweerder weerspannig is, tegen hem een
vonnis op grond van de eed van de eiser kan worden gewezen, waarbij het bedrag door de rechter wordt bepaald.
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(3) Deze vordering is een persoonlijke vordering, en hij die op het punt staat een zakelijke vordering in te stellen,
heeft er recht op, ongeacht de aard van die vordering, of het nu de Servische vordering tot verpanding is, of een
hypothecaire vordering, die beide door schuldeisers kunnen worden ingesteld.

(4) Pomponius zegt echter, dat iemand die op het punt staat om een vordering tot vruchtgebruik in te stellen, recht
heeft op een vordering tot overlegging.

(5) Bovendien, wanneer iemand die op het punt staat om een interdict aan te vragen, vraagt om het goed te
produceren, zal hij gehoord worden.

(6) Bovendien, indien ik een slaaf of een ander goed wil kiezen, waarvan het recht om te kiezen aan mij is
nagelaten, staat vast, dat ik een vordering tot overlegging kan instellen, en wanneer het goed is overlegd, dat ik een
vordering tot terugvordering van hetzelve kan instellen.

(7) Wanneer iemand een vordering wil instellen door middel van een vordering tot overlegging van het eigendom,
is een vordering tot overlegging van het eigendom noodzakelijk; want wanneer de eigenaar van de slaaf bereid is
zich te verdedigen en de eiser de slaaf niet kan aanwijzen tenzij deze aanwezig is, hetzij omdat hij zich hem niet
herinnert, hetzij omdat hij niet over zijn naam beschikt; is het dan niet rechtvaardig dat het gehele lichaam van
slaven voor hem wordt overlegd, opdat hij degene kan aanwijzen die het strafbare feit heeft begaan? Daarom moet
dit geschieden, indien daartoe een behoorlijke aanleiding bestaat, opdat de partij, tegen wie de vordering is
ingesteld, kan worden aangewezen, nadat een overzicht van de slaven is genomen.
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(8) Wanneer iemand anders dan de erfgenaam wenst dat het testament of de codicillen of iets anders dat op het
testament betrekking heeft, worden overgelegd, moet worden geoordeeld dat dit niet kan worden gedaan door
middel van deze vordering, omdat de interdicten met betrekking tot dergelijke zaken voldoende zullen zijn voor de
partij; en dit was de mening van Pomponius.

(9) Men moet echter bedenken dat niet alleen de personen die wij genoemd hebben recht hebben op de vordering
tot overlegging, maar ook iedereen die er belang bij heeft dat de overlegging geschiedt; daarom moet de rechter in
de eerste plaats vaststellen of de partij belang heeft, en niet of hij de eigenaar is van het eigendom in kwestie; en
hij moet dan bevelen dat het wordt overlegd, of weigeren dat te doen omdat de partij er geen belang bij heeft.

(10) Julianus stelt verder dat als ik geen vordering tot terugvordering heb, ik toch een vordering tot productie kan
instellen, omdat het in mijn belang is dat dit gebeurt; zoals bijvoorbeeld wanneer mij een slaaf wordt nagelaten die
Titius mag kiezen, want ik kan een vordering tot productie instellen, omdat ik er belang bij heb dat dit gebeurt,
zodat Titius zijn keuze kan maken; en ik heb dan een vordering tot terugvordering, ook al heb ik geen recht om een
slaaf te kiezen die geproduceerd mag worden.

(11) Wanneer tegen mij een vordering tot vrijgave van eigendom is ingesteld, kan ik niet met hetzelfde doel een
vordering instellen, alleen omdat ik in die vordering ben gedagvaard; ook al kan worden geoordeeld dat ik er
belang bij heb, omdat ik aansprakelijk ben voor de teruggave van de slaaf. Dit is echter niet voldoende, want
anders zou iemand die er op frauduleuze wijze in geslaagd is het bezit af te staan, een vordering tot teruggave
kunnen instellen, zelfs als hij niet van plan was een vordering tot teruggave in te stellen, of door middel van een
interdict te werk te gaan; en zowel een dief als een rover zou dit kunnen doen; wat geenszins waar is. Daarom stelt
Neratius zeer terecht dat de rechter bij een verzoek om overlegging zorgvuldig moet onderzoeken of de partij een
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gerechtvaardigde en waarschijnlijke oorzaak van de vordering heeft op grond waarvan hij verlangt dat het
eigendom wordt overlegd.

(12) Pomponius stelt dat verschillende partijen rechtmatig een vordering kunnen instellen voor de vrijgave van een
identieke slaaf; bijvoorbeeld wanneer een slaaf toebehoort aan de eerste, het vruchtgebruik van dezelfde aan de
tweede, en de derde beweert dat hij hem bezit, en de vierde beweert dat hij aan hem verpand is; vandaar dat zij
allen recht hebben op een vordering voor de vrijgave, omdat zij allen belang hebben bij de vrijgave van de
genoemde slaaf.

(13) Dezelfde auteur voegt eraan toe dat de rechter, op grond van de bevoegdheid die hem vanwege deze vordering
toekomt, ook alle excepties kan onderzoeken die de bezitter kan inbrengen, en als uit een van die excepties
duidelijk blijkt dat de eiser is uitgesloten, dan moet hij die het bezit heeft worden ontslagen; maar als de exceptie
onduidelijk is, of als er een belangrijkere zaak in het geding is, moet dit worden uitgesteld tot het proces
plaatsvindt, en moet worden bevolen dat het eigendom wordt overgelegd. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen
die de rechter die de vordering tot overlegging moet voorzitten, in elk geval zelf moet bepalen; bijvoorbeeld die
welke berusten op een informele overeenkomst, op kwaadwillige fraude, op een eed of op een vroeger gewezen
vonnis.

(14) Soms eist de gerechtigheid de overlegging van het eigendom, zodat, hoewel een vordering met dit doel niet
kan worden ingesteld, een vordering in factum kan worden toegekend; een zaak waar Julianus naar verwijst. Hij
zegt dat een slaaf die aan mijn vrouw toebehoorde mijn boekhouding bijhield; u bent in het bezit van die
boekhouding en ik wil dat ze wordt overgelegd. Hij zegt verder dat als de genoemde rekeningen op mijn papier
zijn geschreven, er grond is voor deze actie, want ik kan een proces aanspannen voor de genoemde rekeningen,
want als het papier van mij is, is wat erop staat ook van mij; maar als het papier niet van mij is, omdat ik geen
794

proces kan aanspannen om het terug te krijgen, kan ik geen proces aanspannen voor de overlegging ervan; vandaar
dat een actie in factum in mijn voordeel zal zijn.

(15) Er zij aan herinnerd dat met deze vordering een vordering kan worden ingesteld tegen de bezitter, en niet
alleen tegen hem die burgerlijk bezit heeft, maar ook tegen hem die van nature bezit heeft. Tenslotte staat vast, dat
een schuldeiser, die een goed in pand heeft gekregen, gedwongen kan worden dit te tonen:

4. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.

Want de vordering kan worden ingesteld tegen degene bij wie het goed in bewaring is gegeven, aan wie het is
uitgeleend, of door wie het is verhuurd.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

Celsus zegt dat als iemand die heeft toegestemd om koopwaar weg te brengen, deze in een pakhuis plaatst, een
vordering tot productie op grond van zijn overeenkomst tegen hem kan worden ingesteld; en bovendien, als de
partij die de overeenkomst heeft gesloten sterft en een erfgenaam nalaat, kan de vordering tegen deze laatste
worden ingesteld. Indien er echter geen erfgenaam is, kan de vordering worden ingesteld tegen de bewaarder van
het pakhuis; want indien het goed niet in het bezit is van iemand, is het volgens hem duidelijk, dat ofwel de
bewaarder van het pakhuis het in zijn bezit heeft, ofwel het in ieder geval zeker is, dat hij het kan produceren. Hij
vraagt ook: "Hoe kan iemand in het bezit van een goed zijn, die ermee heeft ingestemd het weg te halen? Is dit
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omdat hij er een pandrecht op had?" Dit voorbeeld toont aan dat zelfs personen die de macht hebben om goederen
te produceren, aansprakelijk zijn voor een actie voor de productie ervan.

(1) Julianus zegt echter dat volgens deze regel een vordering tot voortbrenging kan worden ingesteld tegen degene
die het bezit heeft tot behoud van eigendom of legaat, en ook tegen degene die het bezit heeft op grond van
vruchtgebruik, ook al heeft hij het in dit geval in het geheel niet in bezit. Julianus vraagt dan ook in hoeverre deze
partijen dat eigendom moeten overdragen. Hij antwoordt, dat de eerstgenoemde dat moet doen om de eiser in staat
te stellen het bezit te hebben, maar dat de partij tegen wie de rechtszaak is aangespannen, in het bezit moet zijn om
het bezit te behouden; en dat hij die het vruchtgebruik heeft, dat moet doen om de eiser in staat te stellen het bezit
te hebben, maar dat hij tegen wie de rechtszaak is aangespannen, het bezit mag gebruiken en genieten.

(2) Bovendien zegt Julianus dat een koper die gedeeltelijk gebruikte materialen niet teruggeeft, kan worden
gedwongen ze te produceren; de schadevergoeding wordt geschat op het bedrag dat ik bereid ben te zweren; maar
hij voegt er op dezelfde plaats aan toe: "Als de koper het in bezit heeft, of bedrog heeft gepleegd om het bezit te
ontlopen."

(3) Celsus zegt ook dat als u mest op mijn onbebouwde land hebt gestort, u door een vordering tot productie
toestemming kunt krijgen om het weg te halen, op voorwaarde echter dat u het in zijn geheel weghaalt, anders kunt
u dit niet doen.

(4) Bovendien, als een boot door de kracht van een rivier op het land van een ander wordt gedreven, dan kan
volgens Neratius deze laatste tot productie worden aangesproken. Daarom vraagt hij of de eiser aan de eigenaar
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van het land alleen zekerheid moet geven voor toekomstige schade, of ook voor schade in het verleden; en hij
antwoordt dat die ook moet worden gegeven voor de reeds toegebrachte schade.

(5) Indien echter iets van een omgevallen gebouw op uw land of op uw huis is geworpen, kunt gij gedwongen
worden het over te leggen, hoewel het misschien niet in uw bezit is.

(6) Nogmaals, wanneer iemand niet de macht heeft om iets af te leveren, ook al heeft hij het in zijn bezit, zal hij
niet aansprakelijk zijn voor een vordering tot afgifte daarvan; zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf voortvluchtig
is, is het duidelijk dat de partij alleen aansprakelijk zal zijn om zekerheid te geven tot afgifte van die slaaf, indien
hij op enig moment in zijn macht zou komen. Maar als hij niet op de vlucht is geslagen, maar u hem toestaat te
leven waar hij wil, geldt dezelfde regel; of als u hem op reis hebt gestuurd, of u hem op uw land tewerkstelt, zult u
alleen verplicht zijn zekerheid te stellen.

6. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.

Een juweel dat in goud van een ander is gezet, of een sieraad dat is bevestigd aan een kandelaar van een ander, kan
niet worden gevorderd in een vordering tot terugvordering, maar er kan wel een vordering tot productie worden
ingesteld om het los te maken. De regel is anders wanneer materiaal wordt gebruikt in een huis; in dit geval kan
zelfs geen vordering tot productie worden ingesteld, omdat de wet van de Twaalf Tafelen verbiedt dat het
materiaal wordt gescheiden; maar een vordering op grond van gebruikt materiaal kan volgens dezelfde wet worden
ingesteld voor de dubbele waarde ervan.
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7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

Onder de term tignum verstaan wij in de Wet van de Twaalf Tafelen elke beschrijving van materiaal; zoals door
sommige autoriteiten zeer juist wordt gesteld.

(1) Als u mijn wiel aan een voertuig van u vastmaakt, kunt u gedwongen worden het tevoorschijn te halen, zoals
Pomponius heeft verklaard, hoewel het strikt genomen niet wettelijk in uw bezit is.

(2) Dezelfde regel is van toepassing wanneer u mijn plank aan uw borst of schip bevestigt, of mijn handvat aan uw
beker, of mijn ornamenten aan uw schaal, of mijn purper voor uw kleding gebruikt, of een arm die van mij is aan
uw standbeeld verbindt.

(3) Bovendien kan een gemeente voor productie worden gedaagd omdat zij de bevoegdheid tot levering heeft;
want het staat vast dat zij bezit kan houden en door usucaptie kan verwerven. Dezelfde regel moet van toepassing
worden geacht op vennootschappen en andere rechtspersonen.

(4) Wanneer de partij niet in het bezit is op het ogenblik dat de zaak aanhangig wordt gemaakt, maar in het bezit
komt voordat de beslissing is gegeven, moet volgens ons worden geoordeeld dat het vonnis tegen hem moet
worden uitgesproken tenzij hij het goed teruggeeft.
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(5) Wanneer iemand het bezit heeft op het ogenblik van de voeging, en het daarna zonder bedrieglijk opzet
opgeeft, moet hij worden vrijgesproken, ook al heeft hij (zoals Pomponius zegt) schuld omdat hij niet onmiddellijk
heeft teruggegeven, maar de voeging tegen hem heeft laten plaatsvinden.

(6) Dezelfde auteur stelt dat wanneer een partij die in het bezit was op het moment dat de zaak in het geding
kwam, daarna ophield in het bezit te zijn, en vervolgens weer in het bezit kwam, hetzij op grond van dezelfde titel,
hetzij op grond van een andere titel, er vonnis tegen hem moet worden gewezen, tenzij hij het eigendom afstaat.

(7) Pomponius voegt daar niet ten onrechte aan toe, dat de partij die een vordering tot afgifte instelt, er op beide
tijdstippen belang bij moet hebben, dat het eigendom aan hem wordt afgestaan, dat wil zeggen op het moment van
de indiening van de vordering en op het moment van de uitspraak. Deze opvatting wordt ook door Labeo
gehuldigd.

8. Julianus, Digest, Boek IX.

Wanneer een vordering tot overlegging wordt ingesteld tegen de partij die noch in het bezit was, noch zich
schuldig heeft gemaakt aan bedrog om het bezit te ontlopen, en na zijn dood zijn erfgenaam in het bezit is van het
eigendom, kan deze laatste gedwongen worden het eigendom over te dragen; want als ik een man aanklaag voor
een stuk land, en zijn erfgenaam komt er onder dezelfde titel in het bezit van, dan kan hij gedwongen worden het
over te dragen.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.
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Julianus zegt dat als iemand een slaaf doodt die in zijn bezit is, of het bezit overdraagt aan een ander, of een
eigendom zo bederft dat het niet meer kan worden gehouden, hij aansprakelijk is voor een vordering tot productie
van hetzelfde, omdat hij frauduleus heeft gehandeld om niet in bezit te zijn. Als hij dus wijn, olie of iets anders
morst of vernietigt, zal hij aansprakelijk zijn voor deze vordering.

(1) Eikels van uw boom vallen op mijn land en ik laat er vee op weiden. Voor welke actie ben ik aansprakelijk?
Pomponius zegt dat ik een vordering tot doodslag kan instellen als ik het vee met bedrieglijk opzet laat grazen om
zich met de eikels te voeden; want zelfs als de eikels er nog zouden liggen en ik u niet zou toestaan ze weg te
halen, ben ik aansprakelijk voor een vordering tot doodslag, net als wanneer iemand niet zou toestaan materiaal
weg te halen dat op mijn land is neergelegd; en wij aanvaarden de mening van Pomponius, of de eikels er nog
liggen of dat ze zijn verbruikt. Als ze er nog zijn, heb ik recht op een interdict om mij toe te staan eikels te
verzamelen, zodat ik de bevoegdheid heb om elke derde dag te verzamelen, als ik zekerheid stel tegen dreigende
schade.

(2) Wanneer iemand een goed in het bezit van een ander heeft doen komen, wordt hij geacht bedrieglijk te hebben
gehandeld om niet in het bezit te komen, mits hij de daad met kwaadwillig opzet heeft begaan.

(3) Wanneer iemand een goed voortbrengt dat zich in een slechtere staat bevindt dan het voordien was, is hij
volgens Sabinus nog steeds vatbaar voor een vordering tot voortbrenging. Dit is zeker waar wanneer het goed op
frauduleuze wijze in een andere vorm is veranderd; zoals bijvoorbeeld wanneer een metalen staaf is gemaakt van
een beker; want ook al produceert hij de staaf, dan nog is hij aansprakelijk voor de vordering tot vervaardiging,
omdat hij door de verandering van de vorm het wezen van het goed bijna vernietigt.
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(4) Marcellus stelt dat als tien aurei aan u worden nagelaten onder een bepaalde voorwaarde, en het vruchtgebruik
daarvan absoluut aan mij, en de erfgenaam vervolgens, terwijl de voorwaarde nog loopt, en zonder zekerheid te
eisen, de genoemde tien aurei aan mij, de vruchtgebruiker, betaalt, hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering tot
productie, omdat hij frauduleus heeft gehandeld om niet in het bezit te zijn. Het bedrog bestaat hierin, dat hij
verzuimd heeft van de vruchtgebruiker zekerheid te eisen, waardoor uw erfenis verloren is gegaan, aangezien u nu
niet in staat bent een vordering in te stellen om het geld terug te krijgen. De vordering tot productie zou echter
slechts kunnen worden ingesteld indien de voorwaarde waarvan de erfenis afhangt, zich voordoet. U had zich
echter kunnen beschermen door middel van een beding tot betaling van het legaat, en als u dat hebt gedaan, hebt u
geen behoefte aan de vordering tot overlegging. Indien echter de erfgenaam, die niet wist dat u een legaat was
nagelaten, geen zekerheid van de vruchtgebruiker heeft geëist, zegt Marcellus, dat een vordering tot overlegging
niet mogelijk is, natuurlijk omdat er geen bedrog was; maar de legataris heeft recht op verhaal door middel van een
vordering in feite tegen de vruchtgebruiker.

(5) Voor de toepassing van deze afdeling betekent "voortbrengen" het tentoonstellen van iets in dezelfde staat als
waarin het zich bevond op het ogenblik van de voeging, zodat de partij, die de volledige bevoegdheid heeft om het
goed te onderzoeken, kan overgaan tot de actie die hij van plan was in te stellen, zonder dat het goed waarop hij
aanspraak maakt, op enigerlei wijze wordt geschaad; zelfs indien het geding niet werd aangespannen met het oog
op teruggave, maar met het oog op voortbrenging.

(6) Indien dus de partij die het eigendom overlegt, dit door usucaptie na het aanhangig maken van de zaak tot het
zijne heeft gemaakt, kan hij niet worden geacht dit in het geheel te hebben gedaan, omdat de eiser zijn zaak heeft
verloren, en daarom moet de gedaagde niet worden ontslagen, tenzij hij bereid is op de vordering te antwoorden
zoals deze op de oorspronkelijke dag is teruggekomen, zodat de winst overeenkomstig de wet kan worden geschat.
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(7) Omdat de eiser in deze rechtszaak alles verkrijgt wat afhangt van het eigendom dat het voorwerp is van de
rechtszaak, is Sabinus van mening dat de nakomelingen van een slavin eveneens moeten worden afgeleverd, of zij
nu zwanger was op het moment van de rechtszaak, of later verwekt; en deze mening wordt ook door Pomponius
goedgekeurd.

(8) Bovendien moet de rechter ook rekening houden met eventuele voordelen die verloren zijn gegaan doordat het
eigendom niet of te laat is geleverd; vandaar dat Neratius zegt dat het voordeel voor de eiser, en niet de werkelijke
waarde van het eigendom, moet worden geschat, en dit voordeel is, zegt hij, soms van minder waarde dan dat van
het eigendom zelf.

10. Paulus, Over het Edict, Boek XXVI.

Wanneer een recht van keuze binnen een bepaalde tijd is toegekend, en het proces is zo lang uitgesteld dat de
productie geen nut zal hebben, moet het voordeel waarop de eiser recht heeft, behouden blijven; maar als de
erfgenaam geen schuld had omdat hij het eigendom niet heeft geproduceerd op het moment dat de kwestie werd
gevoegd, moet hij worden ontslagen.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.
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Maar wanneer een nalatenschap verloren gaat doordat een slaaf niet is overgeleverd, is het volkomen billijk dat de
rechter bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening houdt met de schade die aan de nalatenschap is
toegebracht.

(1) Laten we nagaan waar het eigendom moet worden geproduceerd, en op wiens kosten dit moet gebeuren. Labeo
zegt dat het moet worden overgelegd waar het zich bevond op het ogenblik van de aanhangigmaking, maar dat het
moet worden vervoerd of naar de plaats moet worden gebracht waar het geding aanhangig is gemaakt, op risico en
kosten van de eiser. Hij zegt dat het duidelijk is dat de partij die in het bezit is van een slaaf, hem van voedsel en
kleding moet voorzien en hem moet verzorgen. Ik ben van mening dat de eiser dit soms ook moet doen,
bijvoorbeeld wanneer een slaaf gewend was om in zijn levensonderhoud te voorzien door handenarbeid of door
een of andere handel, en nu gedwongen wordt om niets te doen. Op dezelfde manier moet, wanneer de slaaf die
moet worden geproduceerd, onder de hoede van het Hof wordt geplaatst, de partij die wilde dat hij werd
geproduceerd, verantwoordelijk zijn voor zijn voedsel, als zijn bezitter niet gewoon was hem daarin te voorzien;
want als hij dat gewoon was geweest, dan kan hij niet weigeren te betalen voor zijn onderhoud. Soms wordt van de
bezitter verlangd, dat hij hem op eigen kosten voorlegt; bijvoorbeeld wanneer hij goederen op een of andere
geheime plaats heeft ondergebracht, opdat het voorbrengen daarvan voor de eiser bezwaarlijker zou zijn; want in
dit geval moet hij de goederen op eigen kosten en risico voorleggen op de plaats waar het geding aanhangig is
gemaakt, opdat zijn kwade trouw hem niet ten goede komt.

(2. Wanneer iemand met betrekking tot verschillende zaken wordt aangesproken, en op het tijdstip van de
aanhangigmaking in het bezit was van al deze zaken, ook al heeft hij later zonder bedrieglijk opzet afstand gedaan
van het bezit van sommige daarvan, moet het vonnis tegen hem worden gewezen, tenzij hij alles overlegt wat hij
kan overleggen.
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12. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.

Er is grond voor deze actie wanneer een partij moet worden voorgebracht wiens vrijheid iemand wil laten
vaststellen.

(1) Een zoon die onder vaders gezag staat, is vatbaar voor deze actie, als hij de macht heeft om het eigendom te
produceren.

(2) Julianus zegt dat wanneer meerdere vorderingen tot vrijgave van hetzelfde goed worden ingesteld, en dit om
dezelfde reden gebeurt, een uitzondering kan worden ingeroepen. Wanneer echter een partij een vordering instelt
tot teruggave van een goed, en na de voeging het goed van een ander ontvangt, wordt een nieuwe zaak aanhangig
gemaakt, en kan hij zich dus niet op een exceptie beroepen. Ook wanneer iemand op het punt staat een partij
wegens diefstal aan te klagen en een vordering tot afgifte instelt, en het goed een tweede keer wordt gestolen, is
hetzelfde beginsel van toepassing. Ten slotte kan een partij die een vordering tot overlegging instelt met het oog op
het maken van een keuze, en die na de voeging het recht om te kiezen heeft gekregen door de wil van een ander,
opnieuw een vordering tot overlegging instellen.

(3) Wanneer iemand most maakt van mijn druiven, of olie van mijn olijven, of kleding van mijn wol, terwijl hij
weet, dat deze dingen aan een ander toebehoren, zal hij een vordering tot voortbrenging kunnen instellen met
betrekking tot beide, want wat van ons eigendom is gemaakt, is zeker van ons.
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(4) Wanneer een slaaf sterft na de voeging, ook al gebeurt dit zonder dat de bezitter bedrog heeft gepleegd of
nalatig is geweest, toch moet soms vonnis tegen hem worden gewezen tot een bedrag gelijk aan het voordeel dat de
eiser zou hebben gehad, indien de bezitter niets had gedaan om te voorkomen dat de slaaf bij de voeging ter
terechtzitting zou verschijnen; en dit is des te meer het geval, indien blijkt, dat hij stierf ten gevolge van een
ongeluk, dat niet zou zijn gebeurd, indien hij op dat tijdstip zou zijn verschenen.

(5) Wanneer een goed om een of andere goede reden niet onmiddellijk kan worden overgelegd, moet de partij bij
beschikking van de rechter zekerheid stellen dat zij het op een bepaalde dag zal overleggen.

(6) Een erfgenaam kan van deze procedure gebruik maken in eigen naam, maar niet wanneer hij als erfgenaam
optreedt. De erfgenaam van een bezitter is ook aansprakelijk voor zijn eigen rekening. Het is dus niet de moeite
waard te vragen of de vordering zowel aan een erfgenaam als tegen een erfgenaam kan worden toegewezen. Het is
duidelijk, dat deze vordering tegen een erfgenaam moet worden toegewezen, wanneer de overledene zich aan
bedrog schuldig heeft gemaakt, indien de nalatenschap daardoor waardevoller is geworden; bijvoorbeeld, wanneer
de erfgenaam de prijs van het goed heeft verkregen.

13. Gaius, Over het Edict van de Stedelijke Praetor; Titel, Zaken betreffende de Vrijheid.

Wanneer van een vrije man wordt gezegd dat hij door iemand wordt vastgehouden, staat een interdict open tegen
hem die hem vasthoudt met het doel hem te dwingen hem te produceren; aangezien een vordering tot zijn
productie in een dergelijk geval van geen kracht wordt geacht, omdat deze geacht wordt alleen te liggen in het
voordeel van iemand die een geldelijk belang heeft.
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14. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.

Wanneer een echtgenoot geld als geschenk van zijn vrouw heeft ontvangen en, wetende dat het niet van hem was,
het heeft uitbetaald voor de aankoop van een of ander artikel, heeft hij bedrieglijk gehandeld om te voorkomen dat
hij het in bezit had, en is hij daarom vatbaar voor een vordering tot productie.

15. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.

Een schat die mij toebehoort is in uw land begraven en u staat mij niet toe hem op te graven. Zolang u de schat niet
weghaalt van de plaats waar hij zich bevindt, zegt Labeo dat ik niet wettelijk gerechtigd ben tot een vordering
wegens diefstal, noch tot een vordering tot productie op deze grond, omdat u niet in het bezit was van de
genoemde schat, noch heeft u frauduleus gehandeld om het bezit ervan te ontlopen, aangezien het kan zijn dat u
niet weet dat de schat zich in uw land bevindt. Het is echter niet onrechtvaardig, wanneer ik zweer dat ik deze
aanspraak niet uit ergernis laat gelden, wanneer een interdict of een vonnis wordt uitgesproken, dat u geen geweld
tegen mij zult gebruiken om mij te beletten de genoemde schat op te graven, te lichten en weg te voeren, wanneer
ik geen stappen onderneem om te voorkomen dat u zekerheid ter voorkoming van dreigende schade wordt
verschaft, vanwege mijn handelingen. Indien de schat echter gestolen is, heb ik recht op een vordering wegens
diefstal.

16. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
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Als een slaaf iets in zijn bezit heeft, is zijn eigenaar in eigen naam aansprakelijk voor een vordering tot
overlegging; maar als de slaaf zonder medeweten van zijn eigenaar fraude pleegt om te voorkomen dat hij in het
bezit is, moet een noxale vordering wegens diefstal, of een wegens kwaadwillige fraude, worden toegekend voor
rekening van de slaaf, maar geen praetoriaanse vordering kan worden ingesteld voor overlegging.

17. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek IX.

Wanneer een partij een slaaf produceert die invalide of blind is, moet hij ontslagen worden van zijn
aansprakelijkheid onder deze actie, omdat hij hem geproduceerd heeft, en een dergelijke productie is geen
belemmering voor een directe actie, want de eiser kan nog steeds een rechtszaak aanspannen onder de Lex van
Aquilia voor de geleden schade.

18. Dezelfde, Opinies, Boek VI.

Wanneer een schuldbekentenis door betaling waardeloos wordt en de pandrechten worden vrijgegeven, kan de
schuldeiser niettemin een vordering instellen tot overlegging van documenten betreffende de overeenkomst tegen
iemand anders dan de schuldenaar.

19. Paulus, Epitomes of Alfenus, Boek IV.

807

Iedereen die er belang bij heeft, kan een vordering tot overlegging instellen. Een zekere persoon vroeg echter of
deze vordering mogelijk was om de boekhouding van zijn tegenstander ter inzage te krijgen, daar hij er een groot
belang bij zou hebben dat deze werd overgelegd. Het antwoord luidde dat de wet niet moest worden gebruikt om
ergernis te veroorzaken, en dat termen niet gevangen moesten worden geïnterpreteerd, maar dat het juist was om te
overwegen met welke bedoeling de woorden waren uitgesproken; want, in overeenstemming met dit principe, als
iemand een bepaalde tak van kennis wilde bestuderen, kon hij verklaren dat hij er belang bij had dat die en die
boeken te zijnen behoeve werden overgelegd, omdat hij, als ze werden overgelegd, na ze te hebben gelezen een
geleerder en een beter mens zou worden.

20. Ulpianus, Regels, Boek II.

Wanneer een vordering tot overlegging wordt ingesteld wegens overtredingen van slaven, mag marteling worden
toegepast om hen hun medeplichtigen te laten onthullen.
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Boek XI

1. Betreffende de ondervragingen die ter terechtzitting moeten worden gedaan, en de vorderingen die op
ondervragingen zijn gebaseerd.
2. Over bepaalde zaken die voor dezelfde rechter komen.
3. Aangaande het bederf van een slaaf.
4. Betreffende voortvluchtige slaven.
5. Betreffende gokkers.
6. Wanneer een landmeter een vals rapport maakt met betrekking tot metingen.
7. Over religieuze plaatsen, de kosten van begrafenissen en het recht om deze te houden.
8. Wat betreft het vervoer van een lijk en de bouw van een grafkelder.
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**************************************

Tit. 1. Betreffende de ondervragingen, die ter terechtzitting moeten worden gedaan, en de op
ondervragingen gegronde rechtsvorderingen

1. Callistratus, Monitory Edict, Boek II.

De erfgenaam moet voor de rechtbank worden ondervraagd over welk deel van de nalatenschap hij erfgenaam is,
wanneer een vordering tegen hem wordt ingesteld, en de eiser twijfelt over welk deel de persoon die hij wil
aanklagen erfgenaam is. Een ondervraging is noodzakelijk wanneer de vordering in personam wordt ingesteld, en
een bepaald bedrag wordt gevorderd, omdat de eiser anders niet zou weten op welk deel van de nalatenschap van
de overledene zijn tegenpartij als erfgenaam recht had, en hij soms te veel zou kunnen vorderen en schade zou
lijden.

(1) Wij maken thans echter geen gebruik meer van ondervragingsvorderingen, omdat niemand gedwongen kan
worden iets te antwoorden met betrekking tot zijn rechten voordat de zaak voor de rechter is; en daarom worden
deze vorderingen minder gebruikt en zijn zij in onbruik geraakt. Alleen hetgeen door de tegenpartij ter
terechtzitting is verklaard, kan door de justitiabelen als bewijs worden aangevoerd, of het nu gaat om goederen of
om andere zaken die in een rechtsgeding een rol spelen.
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2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

De Praetor publiceerde zijn Edict met verwijzing naar de ondervragingen, omdat hij wist dat het moeilijk was voor
een partij die een proces aanspande tegen een erfgenaam of de bezitter van de goederen van een nalatenschap om
te bewijzen dat iemand erfgenaam was, of de bezitter van dergelijke goederen;

3. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.

Om de reden dat het bewijs van het binnentreden van een landgoed, voor het grootste deel, moeilijk is.

(4) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

De Praetor wil de gedaagde binden door zijn eigen antwoord voor de rechtbank, zodat hij, als hij bekentenissen
aflegt of een leugen vertelt, de gevolgen daarvan kan dragen; en tegelijkertijd dat hij, door middel van het verhoor,
informatie kan verkrijgen over welk deel van de nalatenschap elke erfgenaam toekomt.

1. Met betrekking tot de verklaring van de Praetor: "Hij die antwoordt na in de rechtszaal te zijn ondervraagd",
moet worden verstaan in aanwezigheid van een magistraat van het Romeinse volk, of van de gouverneur van een
provincie, of een andere rechter, want de term jus betekent volgens hem slechts de plaats waar de rechter zich
toevallig bevindt om zijn functies uit te oefenen of beslissingen te nemen, of hij dit nu thuis doet of op reis.
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5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.

Wanneer iemand wordt ondervraagd over de vraag of hij erfgenaam is, of op welk deel van een nalatenschap hij
recht heeft, of dat hij iemand onder zijn hoede heeft op wiens rekening een aanklacht is ingediend, moet hij de tijd
hebben om na te denken, want als hij een onjuiste verklaring aflegt, zal hij ongemak ondervinden.

(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

En omdat, zoals het in het belang van de overledenen is dat zij opvolgers hebben, het ook in het belang van de
levenden is dat zij niet worden opgejaagd, zolang zij op een behoorlijke manier beraadslagen.

1. Soms wordt iemand die wordt ondervraagd over de vraag of hij erfgenaam is, niet gedwongen te antwoorden;
zoals bijvoorbeeld wanneer hij door een ander wordt aangeklaagd als de nalatenschap in geschil is, (en dit werd
bepaald door de Goddelijke Hadrianus); want anders zou hij, als hij ontkende dat hij erfgenaam was, zijn zaak
schaden; of als hij beweerde dat hij erfgenaam was, zou hij zodanig in de war kunnen raken dat hij van de
nalatenschap beroofd zou worden.

(7) Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
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Wanneer iemand voor het gerecht wordt ondervraagd over de vraag of een viervoeter die schade heeft aangericht,
hem toebehoort, en hij antwoordt dat dit het geval is, dan is hij aansprakelijk.

8. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.

Wanneer iemand die wordt ondervraagd over een slaaf die schade heeft aangericht, antwoordt dat de slaaf van hem
is, is hij volgens de Lex van Aquilia als eigenaar aansprakelijk; en als de rechtszaak wordt aangespannen tegen
hem die antwoordt, wordt de echte eigenaar vrijgesteld van aansprakelijkheid in die rechtszaak.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

Wanneer iemand, zonder te zijn ondervraagd, antwoordt dat hij de erfgenaam is, wordt hij geacht te zijn
ondervraagd.

1. Wij moeten de term "ondervraagd" niet alleen zo opvatten dat het geldt wanneer vragen door de Praetor worden
gesteld, maar ook wanneer dit door de tegenpartij wordt gedaan.

2. Indien echter een slaaf verhoord wordt, is dit geen verhoor, evenmin als wanneer een slaaf de vraag zou stellen.
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3. 3. De een mag niet gedwongen worden voor de ander te antwoorden, of deze de erfgenaam is, want ieder moet
voor het gerecht over zichzelf ondervraagd worden, dat wil zeggen, wanneer tegen hem een proces wordt
aangespannen.

4. Celsus zegt in het vijfde boek van de Digest, dat wanneer een partij die een zaak voor een ander verdedigt, voor
de rechter wordt ondervraagd over de vraag of hij voor wie hij verschijnt, de erfgenaam is, of op welk deel van de
nalatenschap hij recht heeft, en hij vals antwoordt, hij zelf als de verdediger van de zaak aansprakelijk zal zijn
tegenover de tegenpartij; maar de zaak van hem voor wie hij de verdediging voert, zal niet worden geschaad; en er
is geen twijfel aan dat deze mening van Celsus juist is. Als hij niet antwoordt, moet men dan niet overwegen of hij
al dan niet als verdediger van de zaak moet worden beschouwd? Het is niet meer dan juist te zeggen dat hij dat niet
doet, omdat hij de zaak niet volledig verdedigt.

5. Wanneer iemand, die ondervraagd wordt, antwoordt, dat hij erfgenaam is, maar er niet bijzegt tot welk deel van
de nalatenschap, moet men aannemen, dat hij geantwoord heeft, dat hij erfgenaam is van het geheel; tenzij men
hem b.v. vraagt, of hij erfgenaam is van de helft, en hij antwoordt: "Ik ben erfgenaam", want dan zou ik eerder
menen, dat hij de vraag, die tot hem gericht was, beantwoord had.

6. De vraag werd gesteld, of iemand gedwongen kan worden te antwoorden, of hij erfgenaam is bij testament, dan
wel of de nalatenschap verkregen is in eigen naam of door anderen, die aan zijn gezag onderworpen zijn, of door
iemand aan wie hij erfgenaam was? Daarom moet de Praetor in het algemeen, wanneer deze vraag wordt gesteld,
nagaan of de partij moet antwoorden krachtens welk recht hij erfgenaam is, opdat hij, indien hij vaststelt dat het
een zaak van groot belang is, hem kan bevelen uitgebreider te antwoorden. Deze regels moeten niet alleen in acht
worden genomen met betrekking tot erfgenamen, maar ook met betrekking tot praetoriaanse opvolgers.
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7. Tenslotte stelt Julianus dat een ieder aan wie een nalatenschap is afgestaan, na voor het gerecht te zijn
ondervraagd, verplicht is te antwoorden of de nalatenschap aan hem is afgestaan.

8. 9. Wanneer een vordering De peculio wordt ingesteld, behoeft noch de vader, noch de eigenaar te antwoorden,
of hij de zoon of de slaaf in zijn macht heeft; want alleen deze vraag kan gesteld worden, namelijk of de peculium
in handen is van de partij, tegen wie het geding is aangespannen.

10. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.

Het is niet in strijd met het doel, wanneer wij een beding willen sluiten ter voorkoming van dreigende schade, dat
de partij voor de rechtbank wordt ondervraagd over de vraag of zijn huis of de plaats waarvan gevreesd wordt dat
er schade uit voortvloeit, het zijne is, en welk belang hij daarbij heeft; zodat, als hij ontkent dat het zijn eigendom
is, en weigert zekerheid te stellen tegen de dreigende schade, hij gedwongen kan worden ofwel toe te geven, ofwel,
als hij er de voorkeur aan geeft zich te verzetten, het eigendom af te staan als zijnde frauduleus gehandeld.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

Soms wordt ook van een ondervraagde partij verlangd dat hij antwoordt met betrekking tot zijn leeftijd.
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1. 1. Wanneer iemand die geen erfgenaam is, na te zijn ondervraagd, antwoordt dat hij erfgenaam is van een
aandeel in de nalatenschap, kan hij worden vervolgd alsof hij erfgenaam was van een aandeel in dezelfde; want hij
zal worden vertrouwd als tegen zichzelf.

2. 2. Wanneer een partij die erfgenaam is van een vierde gedeelte van een nalatenschap, of in het geheel geen
erfgenaam is, antwoordt, dat hij erfgenaam is van de gehele nalatenschap, kan hij worden gedagvaard in een
rechtsgeding, dat voor het geheel wordt aangespannen.

3. Wanneer iemand, die erfgenaam is van de helft, beweert, dat hij erfgenaam is van een vierde gedeelte, zal hij
wegens zijn valsheid de volgende straf ondergaan, dat wil zeggen, hij kan voor de gehele nalatenschap worden
aangesproken; want hij had niet mogen liegen door te verklaren, dat hij erfgenaam was van een kleiner gedeelte;

4. 4. Maar soms kan hij redelijkerwijs menen, dat hij erfgenaam is van een kleiner deel; bijvoorbeeld als hij niet
wist, dat hij een deel van die nalatenschap door aanwas had verkregen, of tot erfgenaam was benoemd van een
onzeker deel van die nalatenschap; waarom zou hij dan door zijn antwoord in zijn rechten worden geschaad?

5. Bovendien, wanneer iemand in tegenwoordigheid van de Praetor zwijgt, bevindt hij zich in zo'n positie, dat als
er een rechtszaak wordt aangespannen, hij voor het gehele bedrag kan worden aangesproken, net alsof hij ontkende
erfgenaam te zijn; want wanneer iemand in het geheel niet antwoordt, is hij weerspannig. Hij moet de volgende
straf voor ontucht ondergaan, dat wil zeggen, hij kan voor het gehele bedrag worden aangesproken, alsof hij
ontkend had erfgenaam te zijn; want hij wordt geacht schuldig te zijn geweest aan minachting van de Praetor.

816

6. Waar de Praetor zegt: "Antwoordt in het geheel niet", verstaan de laatstgenoemde autoriteiten deze term aldus,
dat iemand geacht wordt in het geheel niet geantwoord te hebben, die de gestelde vraag niet uitdrukkelijk, woord
voor woord, beantwoordt. Wanneer iemand wordt ondervraagd, of hij de enige erfgenaam is van de nalatenschap,
en hij antwoordt, dat hij erfgenaam is van een gedeelte daarvan, dan zal, indien hij erfgenaam is van de helft, zijn
antwoord hem niet schaden, want deze mening is de mildste.

7. 7. Het maakt geen verschil of een partij, wanneer zij ondervraagd wordt, ontkent, of zwijgt, of dubbelzinnig
antwoordt, zodat zij de ondervrager in onzekerheid laat.

8. Als iemand wordt ondervraagd over de vraag of hij erfgenaam is van zijn vader en antwoordt dat hij erfgenaam
is, en naderhand wordt een testament overgelegd waaruit blijkt dat hij onterfd is, dan is het volkomen rechtvaardig
dat hij een tegemoetkoming krijgt, en dit werd door Celsus verklaard. Hij baseert het echter op een ander beginsel,
namelijk dat zaken die naderhand worden vastgesteld, vrijstelling behoeven; zoals bijvoorbeeld een testament dat
kan worden verborgen of weggemaakt, en naderhand wordt overgelegd; want waarom zou dit de partij schaden die
antwoordde op wat op dat moment waar leek te zijn? Ik ben van mening dat dezelfde regel van toepassing is
wanneer een partij antwoordt dat zij erfgenaam is, en het testament later als een vervalsing, of als onachtzaam, of
zonder gevolgen wordt verklaard, omdat zij niet oneerlijk heeft geantwoord, maar omdat zij door de akte werd
misleid.

9. Wanneer iemand, die verhoord wordt, antwoordt, is hij op dezelfde wijze aansprakelijk, als wanneer hij
gebonden was door een contract, krachtens hetwelk hij ter verantwoording kan worden geroepen, mits hij door zijn
wederpartij wordt verhoord; maar indien hij door de Praetor wordt verhoord, heeft het gezag van de Praetor geen
invloed op de zaak, maar alleen het antwoord van de partij zelf, of de leugen, die hij eventueel vertelt, is daarbij
betrokken.
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10. 10. Wanneer iemand, door een redelijke dwaling aangezet, ontkent, dat hij erfgenaam is, is hij lankmoedigheid
waardig.

11. 11. Maar wanneer een partij onjuist antwoordt zonder kwade opzet, maar door nalatigheid, moet geoordeeld
worden, dat hij van aansprakelijkheid moet worden ontheven, tenzij de nalatigheid veel gelijkenis vertoont met
kwaadwilligheid.

12. Celsus zegt, dat een partij haar antwoord kan herroepen, als de eiser daarvan geen nadeel ondervindt; en dit
lijkt mij volkomen waar te zijn, en vooral als hij dit doet nadat hij meer inlichtingen heeft ingewonnen, doordat hij
beter over zijn rechten is ingelicht, hetzij door documenten, hetzij door brieven van zijn vrienden.

12. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.

Wanneer een zoon die de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen, voor het gerecht wordt ondervraagd en
antwoordt dat hij de erfgenaam is, dan is hij aansprakelijk; want door zo te antwoorden wordt hij geacht als
erfgenaam te hebben gehandeld. Maar als een zoon, die de nalatenschap verworpen heeft, voor het gerecht
verhoord wordt en zwijgt, heeft hij recht op ontheffing; want de Praetor beschouwt iemand, die een nalatenschap
verworpen heeft, niet als erfgenaam.
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1. Iedere exceptie, die kan worden aangevoerd tegen een voor het gerecht tegen gedaagden ingestelde vordering,
kan ook worden aangewend door een partij, tegen wie een procedure is ingesteld wegens haar antwoord; zoals
bijvoorbeeld een op grond van een informele overeenkomst, of een vroegere beslissing, enz.

13. Dezelfde, Over Plautius, Boek II.

Personen die, terwijl zij antwoorden, valse bekentenissen afleggen, zijn slechts door hetzelfde gebonden wanneer
iemand een recht van vordering tegen een ander heeft wegens een zaak waarover hij werd ondervraagd; want waar
een proces tegen een ander kan worden aangespannen als hij de eigenaar was, maken wij onszelf aansprakelijk
door onze bekentenis. Wanneer dus iemand onder toezicht van zijn vader staat, en ik antwoord dat hij mijn zoon is,
zal ik alleen aansprakelijk zijn wanneer zijn leeftijd zodanig blijkt te zijn dat hij mijn zoon kan zijn; omdat valse
bekentenissen moeten overeenstemmen met wat natuurlijk is; en daarom zou het resultaat zijn dat ik, als ik namens
de vader antwoordde, niet aansprakelijk zal worden gesteld.

(1) Wanneer iemand antwoordt, dat het hoofd van een huisgezin zijn slaaf is, zal hij niet aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor een schadelijke handeling; en zelfs als een vrij man mij te goeder trouw als slaaf dient, kan
een schadelijke handeling niet tegen mij worden ingesteld; en als er een procedure zou worden aangespannen, zal
het recht van handeling tegen degene die de onwettige handeling heeft gepleegd, onaangetast blijven.

14. Javolenus, Over Cassius, Boek IX.
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Wanneer de persoon op wiens rekening een onrechtmatige daad is gesteld, in de loop van het proces wordt
vrijgesproken, moet de beklaagde worden ontslagen; en het verhoor zal geen nut hebben omdat het in de rechtszaal
is gedaan; Want wanneer iemand een vordering heeft tegen een ander wegens een derde, kan hij de
aansprakelijkheid van die derde niet overdragen op iemand die voor de rechter bekent dat hij zijn slaaf is; zoals
bijvoorbeeld wanneer hij bekent dat de slaaf van een ander de zijne is; maar aangezien er geen vordering kan
worden ingesteld tegen een ander wegens iemand die vrij is, kan de aansprakelijkheid niet worden overgedragen
door middel van een verhoor of een bekentenis. Het resultaat in dit geval is, dat geen rechtsvordering kan worden
ingesteld met betrekking tot een vrije man tegen iemand die een bekentenis heeft afgelegd.

(1) In het algemeen worden bekentenissen slechts in aanmerking genomen wanneer hetgeen in de bekentenis is
vervat, kan worden aanvaard als in overeenstemming met de wet en de natuur.

15. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVIII.

Als ik, voordat een nalatenschap is ingegaan, heb geantwoord dat een slaaf die tot de nalatenschap behoort de
mijne is, ben ik aansprakelijk; omdat een nalatenschap hetzelfde wordt beschouwd als een eigenaar.

(1) Wanneer een partij die voor het gerecht wordt verhoord, bekent dat een slaaf van hem is, en de slaaf vervolgens
sterft, is de partij die antwoordde niet aansprakelijk; net zoals hij niet aansprakelijk zou zijn geweest na de dood
van genoemde slaaf, als deze hem had toebehoord.

16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
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Wanneer een slaaf door de vijand is meegenomen, en iemand, nadat hij voor de rechtbank is ondervraagd, met
betrekking tot hem antwoordt dat hij in zijn macht is; hoewel het recht van postliminium ons kan doen aarzelen,
denk ik toch niet dat er grond is voor een noxale actie, omdat de slaaf niet in onze macht is.

1. Hoewel wordt geoordeeld dat een partij aansprakelijk is die bekent dat een andere slaaf de zijne is; toch is zeer
juist geoordeeld dat hij alleen aansprakelijk is als de slaaf de zijne had kunnen zijn; maar als hij geen eigendom in
hem kon verwerven, is hij niet aansprakelijk.

17. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVIII.

Wanneer de slaaf niet aan één persoon toebehoort, maar aan verscheidene, en zij allen valselijk verklaren, dat hij
niet onder hun controle is, of sommigen van hen hebben dit gedaan, of frauduleus gehandeld om te voorkomen dat
zij de controle over hem hadden; zal ieder van hen aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag van de
schadevergoeding, zoals zij aansprakelijk zouden zijn als zij de controle over genoemde slaaf hadden; maar één
partij die zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude om te voorkomen dat hij de controle over de slaaf had, of
geen valse verklaring aflegt, zal niet aansprakelijk zijn.

18. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek IV.
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Wanneer iemand die erfgenaam was van de helft van een landgoed, zijn afwezige mede-erfgenaam wilde
verdedigen en, om de last van het stellen van zekerheid te vermijden, antwoordde dat hij de enige erfgenaam was,
en er vonnis tegen hem werd gewezen, vroeg de eiser of, aangezien de partij insolvent was, het eerdere vonnis niet
kon worden herroepen, en een vordering kon worden toegewezen aan hem die werkelijk de erfgenaam was.
Proculus antwoordde, dat het vonnis kon worden herroepen en de vordering kon worden ingesteld, en dit is juist.

19. Papinianus, Vragen, Boek VIII.

Wanneer een zoon die namens zijn vader verschijnt, zwijgt wanneer hij wordt ondervraagd, moet alles worden
nageleefd alsof hij niet was ondervraagd.

20. Paulus, Vragen, Boek II.

Wanneer een partij antwoordt, dat een slaaf, die aan een ander toebehoort, de zijne is, en tegen hem een proces in
rechte wordt aangespannen, zal de werkelijke eigenaar worden vrijgelaten. Het is echter anders, wanneer iemand
bekent, dat hij een slaaf gedood heeft, die iemand anders gedood heeft, of wanneer iemand antwoordt, dat hij een
erfgenaam is; want in deze gevallen wordt hij, die de daad begaan heeft, of hij, die de werkelijke erfgenaam is, niet
vrijgelaten. Deze dingen zijn niet in strijd met elkaar; want in het eerste geval zijn twee partijen aansprakelijk
wegens de persoon van een slaaf, zoals wij zeggen dat zij aansprakelijk zijn wanneer een slaaf gemeenschappelijk
bezit is, en als de een wordt vervolgd, wordt de ander ontslagen; Maar een partij die bekent dat hij iemand gedood
of verwond heeft, is aansprakelijk voor zijn eigen rekening, en de misdaad van degene die hem begaan heeft, mag
niet ongestraft blijven vanwege degene die antwoordde, tenzij de partij die de bekentenis aflegde, optrad als
verdediger van degene die het misdrijf beging, of van de erfgenaam, en daartoe in de zaak verscheen; want dan
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wordt een uitzondering toegestaan en wordt de eiser uitgesloten, omdat eerstgenoemde kan terugvorderen wat hij
betaald heeft door middel van een vordering op grond van zakendoen, of op grond van mandaat. Dezelfde regel
geldt, wanneer een partij verklaart, dat zij erfgenaam is op aanwijzing van de erfgenaam zelf, of wanneer zij om
een andere reden voor haar verdediging wenst te verschijnen.

(1) Wanneer iemand voor het gerecht wordt gevraagd of hij in het bezit is van een bepaald stuk land, vraag ik of
hij kan worden gedwongen te antwoorden over hoeveel van het genoemde land hij in het bezit is? Ik antwoordde,
dat Javolenus zegt, dat de bezitter van land verplicht is te antwoorden, hoeveel van dat land hij in bezit heeft;
zodat, indien hij beweert, dat hij het kleinste gedeelte in bezit heeft, de eiser in het bezit wordt gesteld van het
andere gedeelte, waartegen geen verweer wordt gevoerd.

(2) Dezelfde regel is van toepassing, wanneer wij zekerheid stellen tegen dreigende schade; want in dit geval moet
de partij ook antwoorden welk deel van het land hem toebehoort, zodat hij het beding met betrekking tot dat deel
kan regelen; en de straf in dit geval, wanneer de partij niet toezegt, is dat wij het in bezit nemen; en daarom is het
in dit verband van wezenlijk belang te weten of de partij in het bezit is van genoemd pand of niet.

21. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

Overal waar een rechtvaardigheidsgevoel een rechter beïnvloedt, is er geen twijfel over dat uit rechtvaardigheid
een verhoor moet plaatsvinden.

22. Scaevola, Digest, Boek IV.
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Toen de keizerlijke procureur een onderzoek instelde naar een schuld aan de schatkist, antwoordde een van de
zonen van de overledene, die niet in het bezit was gekomen van de goederen van de nalatenschap en geen
erfgenaam was, dat hij de erfgenaam was; kan hij dan door de andere schuldeisers aansprakelijk worden gesteld als
iemand die het verhoor heeft beantwoord? Het antwoord luidde, dat een partij niet op grond van haar antwoord kan
worden aangesproken door hen die haar niet ter terechtzitting hebben ondervraagd.

Tit. 2. Betreffende zekere zaken, die voor denzelfden rechter komen

1. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.

Wanneer een vordering tot boedelscheiding en een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit of tot
vaststelling van grenzen tussen verschillende personen wordt ingesteld, moet dezelfde rechter worden gekozen; en
bovendien moeten zij allen op dezelfde plaats aanwezig zijn, opdat de mede-erfgenamen of mede-eigenaren zich
gemakkelijker kunnen verzamelen.

2. Papinianus, Vragen, Boek II.
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Wanneer één van meerdere voogden wordt gedagvaard omdat de anderen niet solvabel zijn, en deze daarom
verzoekt, kunnen zij allen voor dezelfde rechter worden gebracht; en dit wordt uiteengezet in Imperial Rescripts.

Tit. 3. Betreffende de corruptie van een slaaf

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

De Praetor zegt: "Wanneer iemand beweerd wordt een mannelijke of vrouwelijke slaaf, die aan een ander
toebehoort, te hebben gehuisvest, of hem of haar kwaadwillig heeft overgehaald om iets te doen waardoor de
waarde van hem of haar zou verminderen, zal ik een vordering toekennen voor het dubbele van de waarde van het
eigendom."

1. Hij die te goeder trouw een slaaf koopt, zal niet aansprakelijk zijn volgens dit Edict, noch kan hij een vordering
instellen voor het bederven van de slaaf, omdat hij er geen belang bij heeft dat de slaaf niet bedorven wordt; en in
feite, als iemand zou moeten toegeven dat dit waar is, zou het resultaat zijn dat er een vordering zou komen ten
gunste van twee partijen voor het bederven van de slaaf, wat absurd is. Wij zijn van mening dat deze vordering niet
kan worden ingesteld door een partij die een vrije man te goeder trouw als slaaf dient.
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2. Wanneer de Praetor zegt "havens", dan verstaan wij daaronder, dat iemand een slaaf van een ander onder zijn
bescherming neemt; en dit betekent, naar behoren gesproken, hem een schuilplaats geven om hem te verbergen,
hetzij op zijn eigen terrein, hetzij op een plaats of gebouw, dat aan een ander toebehoort.

3. "Overreden" betekent niet precies iemand dwingen en dwingen om u te gehoorzamen, maar het is een term van
gematigde betekenis; Want iedereen kan een ander overhalen door goede of slechte raad, en daarom voegt de
Praetor er "kwaadwillig" aan toe, waarmee hij "de waarde vermindert", vandaar, dat een partij de overtreding niet
begaat, tenzij hij de slaaf overhaalt om iets te doen waardoor zijn waarde vermindert, en daarom, wanneer een
partij een slaaf verzoekt om iets te doen of om iets te beramen, dat oneervol is, wordt hij geacht onderworpen te
zijn aan dit Edict.

4. 4. Zal iemand echter aansprakelijk zijn, wanneer hij een slaaf van goede gewoonte tot het begaan van een
misdaad heeft gedreven, of een slechte slaaf daartoe aanzet, of hem toont, hoe hij de daad begaat? De betere
mening is dat zelfs als hij de slechte slaaf heeft laten zien hoe hij de misdaad moet begaan, hij aansprakelijk is. En,
in feite, indien de slaaf reeds het voornemen had om op de vlucht te slaan, of een diefstal te plegen, en de bedoelde
persoon zijn voornemen had moeten goedkeuren, zal hij aansprakelijk zijn, want de boosaardigheid van de slaaf
mag niet vergroot worden door hem te prijzen; daarom, of hij nu een goede slaaf slecht of een slechte slaaf slechter
heeft gemaakt, hij zal toch geacht worden hem bedorven te hebben.

5. 5. Hij maakt ook een slaaf slechter die hem ertoe brengt een verwonding of diefstal te plegen, of hem ertoe
aanzet te vluchten, of de slaaf van een ander ertoe aanzet deze dingen te doen, of zijn peculium te verwarren, of
een minnaar van vrouwen te zijn, of rond te zwerven, of zich aan magische kunsten te wijden, of te vaak aanwezig
te zijn op tentoonstellingen, of oproerig te zijn; of om een slaaf, die gerechtsdienaar is, door woorden of omkoperij
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over te halen de boekhouding van zijn meester te verminken of te vervalsen, of zelfs een boekhouding, waarvan hij
de leiding heeft gekregen, onbegrijpelijk te maken;

2. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Of hem extravagant of ongehoorzaam te maken, of hem over te halen zich over te geven aan losbandigheid.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Door de toevoeging van de term "kwaadwillig" verwijst de Praetor naar het bedrog van degene die de slaaf
overhaalt, maar als iemand de waarde van de slaaf zonder kwaadwillig opzet vermindert, wordt hij niet te schande
gemaakt; en hij is niet aansprakelijk als hij dit voor de grap doet.

1. Als iemand een slaaf van een ander overhaalt om op een dak te klimmen of in een put af te dalen en hij
gehoorzaamt, stijgt of daalt af en breekt een been of een ander been, of hij verliest zijn leven, is hij dan
aansprakelijk? Indien hij dit deed zonder kwaadwillig opzet zal hij niet aansprakelijk zijn, maar indien hij dit deed
met kwaadwillig opzet zal hij aansprakelijk zijn;

4. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
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Het is echter handiger om hem aansprakelijk te stellen voor een praetoriaanse actie krachtens de Lex van Aquilia.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

De term "kwaadwillig" heeft ook betrekking op iemand die een slaaf herbergt, zodat hij niet aansprakelijk is, tenzij
hij daarbij kwaadwillig handelde. Wie echter een slaaf herbergt om hem voor zijn meester te houden, of uit
menselijkheid of medelijden, of om een andere reden die prijzenswaardig en rechtvaardig is, zal niet aansprakelijk
zijn.

1. Wanneer iemand een slaaf, van wie hij dacht dat hij vrij was, op een kwaadwillige manier overhaalt om een of
andere daad te begaan, lijkt het mij dat hij aansprakelijk moet worden gesteld; want hij is schuldig aan een grotere
overtreding die, denkend dat een man vrij is, hem bederft, en daarom zal de partij, als hij een slaaf is, aansprakelijk
zijn.

2. Deze vordering strekt tot dubbele schadevergoeding, zelfs tegen een partij die bekent, hoewel de Lex van
Aquilia deze straf alleen oplegt aan iemand die een ontkenning doet.

3. 3. Wanneer een mannelijke of vrouwelijke slaaf de daad zou hebben begaan, wordt een vordering toegewezen
met het voorrecht van overgave van de slaaf bij wijze van schadeloosstelling.
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4. 5. Deze vordering heeft betrekking op de tijd waarin de slaaf verdorven of gehuisvest was, en niet op de
tegenwoordige tijd; en daarom kan, indien de slaaf zou sterven, of verkocht of gemanumitteerd zou worden, de
vordering niettemin worden ingesteld; en waar het recht eenmaal is ontstaan, wordt het niet tenietgedaan door
manumissie;

6. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Want de schatting van de vroegere waarde wordt gemaakt voor de doeleinden van deze actie;

7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Omdat slechte slaven misschien hun vrijheid kunnen verkrijgen, en soms kunnen er later goede redenen ontstaan
voor hun manumissie.

(8) Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Een erfgenaam, wiens slaaf verdorven was, heeft recht op deze actie, niet alleen wanneer de slaaf nog steeds een
deel van de nalatenschap is, maar ook wanneer hij opgehouden heeft dat te zijn; bijvoorbeeld wanneer hij
nagelaten is.
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9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Julianus stelt in het Negende Boek van de Digest de vraag of een partij die een slaaf van mij en hem gezamenlijk
corrumpeert, aansprakelijk kan worden gesteld voor deze actie; en hij zegt dat hij aansprakelijk kan worden gesteld
door de andere mede-eigenaar; en bovendien dat een rechtszaak tegen hem kan worden aangespannen voor de
verdeling van gemeenschappelijk bezit, en ook op grond van partnerschap, als de mede-eigenaren partners zijn.
Maar waarom maakt Julianus de toestand van de mede-eigenaar slechter wanneer hij als zodanig een vordering
instelt, dan wanneer hij een vordering instelt tegen een vreemde? Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen een
vreemdeling, kan dit worden gedaan ongeacht of hij de slaaf heeft gehuisvest of bedorven, maar wanneer de
vordering wordt ingesteld op grond van partnerschap, gebeurt dit zonder het alternatief, d.w.z. zonder de
beschuldiging hem te hebben gehuisvest; want misschien dacht Julianus dat dit geen invloed had op de partner,
want niemand kan zijn eigen slaaf hokken; maar als hij dit deed met het doel hem te verbergen, kan men
volhouden dat hij aansprakelijk is.

(1) Wanneer ik het vruchtgebruik van een slaaf heb en u het loutere eigendomsrecht, en de genoemde slaaf wordt
door mij aangetast, dan kunt u tegen mij procederen; maar als u de daad beging, kan ik tegen u procederen door
middel van een praetoriaanse actie; want deze actie is van toepassing op alle soorten van corruptie, en het is in het
belang van de vruchtgebruiker dat de slaaf op wie hij dit recht geniet, van goede gewoonten is. De vruchtgebruiker
heeft ook recht op een praetoriaanse vordering als een ander de slaaf lastigvalt of bederft.

(2) Deze vordering wordt ook toegekend voor het dubbele van de waarde van het goed.
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(3) Maar het is nog de vraag of men alleen de schade moet schatten die de slaaf aan lichaam of beschikking heeft
geleden, dat wil zeggen, het bedrag van de waardevermindering van de slaaf, of dat men ook andere dingen in
aanmerking moet nemen. Neratius zegt dat degene die de slaaf heeft bedorven, verplicht moet worden een
schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag waarmee de waarde van de slaaf door zijn bederf is
verminderd.

10. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

In dit geval is ook een taxatie van de goederen die de slaaf meenam inbegrepen, omdat alle schade wordt
verdubbeld, en het maakt geen verschil of de goederen naar de beklaagde of naar een ander werden gebracht, of
zelfs werden geconsumeerd; want het is rechtvaardiger dat degene die de hoofdschuldige was, aansprakelijk wordt
gesteld, dan dat hij wordt gezocht naar wie de goederen werden gebracht.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Neratius zegt dat diefstallen die naderhand worden gepleegd, niet in de schatting moeten worden opgenomen. Ik
denk dat deze mening juist is, want de woorden van het Edict, "zoveel als de waarde van het eigendom", omvatten
alle schade.

1. Maar als de slaaf door zijn gewoonte om de wet te overtreden die hij is aangegaan, andere documenten van die
aard steelt, beschadigt of vernietigt, dan moet gezegd worden dat degene die hem bedorven heeft, niet
aansprakelijk is voor deze daden.
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2. Hoewel een aanklacht wegens bederf van de slaaf met betrekking tot gestolen goederen mogelijk is, kan toch
een aanklacht wegens diefstal worden ingediend, omdat moet worden aangenomen dat de voorwerpen zijn
weggenomen met behulp en op advies van degene die het verzoek heeft gedaan; en het is ook niet voldoende om
een van beide aanklachten in te dienen, omdat de aanwending van de een niet tot gevolg heeft dat de ander wordt
opgeheven. Julianus zegt hetzelfde met betrekking tot degene die een slaaf verbergt en verbergt, en hem bederft;
want de misdrijven van diefstal en bederf van een slaaf zijn verschillend. Bovendien zal de partij aansprakelijk zijn
voor een persoonlijke vordering tot terugvordering van het eigendom; want hoewel de ander de slaaf door middel
van een dergelijke vordering kan hebben verkregen, evenals een straf door een vordering wegens diefstal, toch
heeft hij recht op een vordering wegens het bederven van de slaaf tot het bedrag van zijn belang:

(12) Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Om de reden dat de gedaagde nog steeds gebonden is, hoewel het eigendom hersteld is.

13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

Deze vordering is eeuwigdurend en niet beperkt in de tijd, en komt ten goede aan de erfgenaam en andere
erfgenamen; maar zij wordt niet toegestaan tegen een erfgenaam, omdat het een strafvordering is.
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1. Een partij is ook aansprakelijk voor deze actie als hij een slaaf corrumpeert die behoort tot een landgoed; en hij
is ook aansprakelijk in een proces voor het landgoed als een plunderaar,

(14) Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Zodat de vordering tot terugvordering van een landgoed dezelfde reikwijdte kan hebben als deze vordering.

1. Dit Edict is niet van toepassing in het geval van het bederven van een zoon of een dochter onder vaders toezicht,
omdat de actie werd ingesteld voor het bederven van een slaaf die deel uitmaakt van ons eigendom, en het is er een
waarbij de eigenaar kan bewijzen dat hij armer is geworden, hoewel de eer en reputatie van zijn familie
onaangetast blijven. Een billijke vordering tot schadevergoeding is echter ontvankelijk voor een door de rechter
vast te stellen bedrag, daar het in ons belang is, dat de geest van onze kinderen niet wordt bedorven.

2. Als een slaaf die u en ik gemeenschappelijk bezitten, een slaaf bederft die alleen van mij is, kan er volgens
Sabinus geen vordering tegen de mede-eigenaar worden ingesteld, net zo min als wanneer mijn eigen slaaf een
andere van mijn slaven zou hebben bedorven. Bovendien, als een gemeenschappelijke slaaf een slaaf van een
ander bederft, moet men zich afvragen of een vordering kan worden ingesteld tegen beide mede-eigenaars, of
tegen elk afzonderlijk, op dezelfde wijze als andere overtredingen die het voorwerp zijn van een vordering wegens
ongeoorloofd gedrag. De betere opvatting is dat elke eigenaar aansprakelijk is voor het gehele bedrag, maar dat
indien een van hen betaalt, de ander wordt vrijgesteld.
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3. Wanneer een slaaf, in wie ik een vruchtgebruik heb, een slaaf, die mij toebehoort, bederft, heb ik een
vorderingsrecht tegen de gewone eigenaar van het eigendom.

4. 4. Een schuldenaar heeft recht op deze vordering wegens een slaaf die in onderpand is gegeven voor de schuld.

5. In deze vordering wordt de dubbele schadevergoeding niet geschat naast het eigendom, want wat verdubbeld is,
is het geleden verlies.

6. Het gevolg hiervan is, dat indien bewezen wordt dat u mijn slaaf hebt overgehaald om iets van Titius te stelen; u
niet alleen aansprakelijk zult zijn voor de mate waarin de slaaf is aangetast, maar ook voor hetgeen ik aan Titius
zal moeten betalen.

7. Nogmaals, u zult jegens mij niet alleen aansprakelijk zijn als de slaaf mij op grond van uw advies schade heeft
berokkend, maar ook als hij die aan een vreemde heeft berokkend, omdat ik op grond van de Lex Aquilia
aansprakelijk ben; maar als ik jegens iemand aansprakelijk ben voor inhuur omdat ik een slaaf aan hem heb
verhuurd, en hij door uw invloed is bedorven, zult u op deze rekening aansprakelijk zijn, en ook onder soortgelijke
omstandigheden.

8. De schatting van de schade in deze zaak hangt af van de mate waarin de waarde van de slaaf is verminderd,
hetgeen de rechter moet beslissen.
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9. Soms wordt de slaaf in feite waardeloos, zodat het geen voordeel meer oplevert om zo'n slaaf te hebben. Kan in
dit geval de partij die hem beïnvloed heeft, gedwongen worden de waarde van de slaaf te betalen, en de eigenaar
hem nog houden en er voordeel uit halen; of moet de eigenaar gedwongen worden de slaaf over te geven en zijn
waarde te aanvaarden? De betere mening is, dat de eigenaar de keuze moet hebben of hij de slaaf wil behouden en
een schadevergoeding wil ontvangen gelijk aan het dubbele van het bedrag waartoe de slaaf was aangetast; of de
slaaf wil overgeven, indien hij daartoe de macht heeft, en zijn waarde aanvaarden; en indien hij daartoe niet de
macht heeft, moet hij toch zijn waarde aanvaarden, en aan degene die de slaaf heeft gevraagd, zijn vorderingsrecht
toewijzen om de slaaf op eigen risico terug te krijgen. Wat gezegd is over de overgave van de slaaf, is alleen van
toepassing als de slaaf in leven is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Maar wat als de vordering
wordt ingesteld nadat de slaaf is gemanumitteerd? De gedaagde zal niet gemakkelijk door de rechter gehoord
worden, als hij beweert, dat hij hem gemanumitteerd heeft, omdat hij hem niet in zijn huis wilde hebben, daar hij
zowel het geld als de vrijgelatene wenste te verkrijgen.

15. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.

De geest van een slaaf wordt bedorven als hij wordt overgehaald om zijn meester met minachting te behandelen.

16. Alfenus Varus, Digest, Boek II.

De eigenaar van een slaaf die hem als rentmeester in dienst had genomen, ontsloeg hem en liet hem vervolgens
zijn boekhouding overleggen; toen hij ontdekte dat deze niet klopte, stelde hij vast dat de slaaf het geld aan een
vrouw had uitgegeven. De vraag rees of hij deze vrouw kon aanklagen wegens het corrumperen van de slaaf, daar
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deze reeds vrij was? Ik antwoordde, dat hij dat kon doen, en dat hij dat ook kon doen wegens diefstal wegens het
geld, dat de slaaf haar had gegeven.

17. Marcianus, Regels, Boek IV.

Een vordering wordt toegekend aan een man tegen zijn vrouw wegens het corrumperen van een slaaf, zelfs tijdens
het huwelijk, maar alleen voor eenvoudige schadevergoeding als tegenprestatie voor het huwelijk.

Tit. 4. Betreffende gevluchte slaven

1. Ulpinaus, Over het Edict, Boek I.

Hij die een gevluchte slaaf verbergt, is een dief.

1. De Senaat verordonneerde dat voortvluchtige slaven niet op het land mogen worden toegelaten of beschermd
worden door de opzichters of agenten van de bezitters van hetzelfde, en schreef een boete voor. Maar als iemand
voortvluchtige slaven binnen twintig dagen aan hun eigenaars teruggeeft of hen voor magistraten brengt, wordt
hem vergeven wat hij eerder had gedaan; maar naderhand werd in hetzelfde decreet van de Senaat bepaald dat
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immuniteit wordt verleend aan iedereen die voortvluchtige slaven aan hun meesters teruggeeft of hen binnen de
voorgeschreven tijd voor een magistraat brengt, wanneer zij op zijn terrein worden aangetroffen.

2. Dit decreet verleende ook een soldaat of burger het recht de landgoederen van senatoren of particulieren te
betreden om een voortvluchtige slaaf te zoeken, en de Lex Fabia, evenals het decreet van de senaat dat werd
uitgevaardigd terwijl Modestus consul was, verwezen inderdaad naar deze zaak. Daarin staat dat wanneer men
voortvluchtige slaven wilde opsporen, men hun brieven moest geven, gericht aan magistraten, en dat men de
magistraten een boete van honderd solidi oplegde, als zij, nadat zij de brieven hadden ontvangen, weigerden de
opsporingsambtenaren bij te staan; en dezelfde straf werd opgelegd aan een ieder die weigerde toe te staan dat de
opsporing op zijn terrein plaats vond. Er bestaat een algemeen Rescript van de Goddelijke Marcus en Commodus,
waarin staat dat alle gouverneurs, magistraten, troepen en garnizoenen verplicht zijn om personen bij te staan die
voortvluchtige slaven zoeken, en ze over te geven als ze gevonden worden; en dat degenen op wier land de slaven
verborgen zijn, gestraft zullen worden als ze bij de misdaad betrokken zijn.

3. Een ieder, die een voortvluchtige slaaf aanhoudt, is verplicht hem in het openbaar te vertonen.

4. 4. En de magistraten worden zeer juist geïnformeerd om hen zorgvuldig in bewaring te houden om hun
ontsnapping te voorkomen.

5. Onder het woord "voortvluchtige" moet men een slaaf verstaan die de gewoonte heeft rond te lopen. Labeo zegt
echter in het eerste boek over het Edict, dat het nageslacht van een voortvluchtige slavin niet onder deze benaming
valt.
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6. Onder een slaaf wordt verstaan een in het openbaar voortgebrachte slaaf die aan de stadsmagistraten of
ambtenaren van de regering wordt overgeleverd.

7. Zorgvuldige voogdij laat het gebruik van ijzers toe.

8. De slaven moeten in hechtenis worden gehouden totdat zij worden voorgeleid aan de prefect van de wacht, of de
gouverneur. Aan de magistraten moeten hun namen en merktekens worden doorgegeven, alsmede de adressen van
de partij waartoe een van hen zegt te behoren, zodat voortvluchtige slaven gemakkelijker kunnen worden herkend
en opgeëist. En in het woord "merktekens" zijn ook littekens inbegrepen. De regel is dezelfde, wanneer deze zaken
in het openbaar worden gebracht door schrijven op een openbare plaats of in een tempel.

2. Callistratus, Rechterlijke onderzoeken, Boek VI.

Slaven die slechts voortvluchtig zijn, moeten aan hun meesters worden teruggegeven; maar wanneer zij doen alsof
zij vrij zijn, is het gebruikelijk hen streng te straffen.

3. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek VII.
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De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat, wanneer iemand een voortvluchtige slaaf wil zoeken op het
terrein van een ander, hij de Gouverneur kan verzoeken hem brieven te verschaffen; en, als het geval het vereist,
ook een officier, opdat hem wordt toegestaan het terrein te betreden en te zoeken, en de Gouverneur kan ook een
straf opleggen aan hem die niet toestaat dat het onderzoek wordt uitgevoerd. De goddelijke Marcus verleende in
een adres dat hij voor de Senaat uitsprak, aan degenen die voortvluchtige slaven wilden zoeken, de bevoegdheid
om het land van de keizer en dat van senatoren en particulieren te betreden en te doorzoeken op voortvluchtige
slaven, en om de slaapkamers en sporen te onderzoeken van degenen die hen verborgen hielden.

(4) Paulus, Zinnen, Boek I.

Douaniers en politieagenten zijn verplicht om voortvluchtige slaven zorgvuldig in hechtenis te houden nadat ze
gevangen zijn genomen. Gemeentelijke magistraten moeten ook zulke voortvluchtige slaven, nadat ze zijn
gevangen, goed bewaakt naar het kantoor van de gouverneur van de provincie of de Proconsul sturen.

(5) Tryphoninus, Disputaties, Boek I.

Wanneer een gevluchte slaaf zich naar de arena begeeft, kan hij niet ontsnappen aan de macht van zijn meester
door zich bloot te stellen aan dit gevaar, dat slechts het risico van de dood inhoudt; want de Goddelijke Pius heeft
in een Rescript verklaard dat zo'n slaaf met alle middelen aan zijn meester moet worden teruggegeven, hetzij voor
of na het gevecht met wilde beesten; Omdat hij soms geld heeft verduisterd, of een andere grotere overtreding van
de wet heeft begaan, zodat hij zich liever in de arena waagt dan een onderzoek te ondergaan, of straf te ondergaan
voor zijn vlucht, moet hij worden overgeleverd.
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Tit. 5. Betreffende de gokkers

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

De Praetor zegt: "Wanneer iemand iemand slaat in wiens huis een spel met dobbelstenen zou hebben
plaatsgevonden, of hem op enigerlei wijze schade berokkent; of wanneer er op dat moment iets clandestien uit het
huis is weggenomen, zal ik geen actie toestaan. Wanneer iemand geweld gebruikt naar aanleiding van een spel met
dobbelstenen, zal ik hem straffen zoals de omstandigheden dat eisen."

1. 1. Wanneer gokkers elkaar beroven, zal een vordering niet worden geweigerd op grond van met geweld
genomen bezit; maar het is alleen de gastheer verboden een vordering in te stellen, en niet de gokkers, hoewel zij
het niet waard schijnen te zijn toegeeflijk te zijn.

2. Ook moet worden opgemerkt, dat wanneer de eigenaar van het huis is geslagen of verlies heeft geleden, hij geen
rechtsvordering kan instellen, ongeacht wanneer of waar dit is gebeurd, maar dat diefstal ongestraft in het huis kan
worden gepleegd op het ogenblik dat het gokken aan de gang was, ook al heeft degene die een van de
overtredingen begaat, misschien niet aan het spel deelgenomen. Het staat vast dat wij onder de term "huis" moeten
verstaan de woon- en verblijfplaats.
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3. Wanneer de Praetor een vordering wegens diefstal weigert, moeten wij zien of dit alleen betrekking heeft op de
strafvordering, of dat de klager een procedure wil instellen tot overlegging van het eigendom, of een vordering tot
terugvordering wil instellen? Pomponius beweert dat alleen de strafvordering wordt geweigerd, maar dat lijkt mij
niet juist, want de pretor zegt eenvoudig: "Als iets clandestien is weggenomen, zal ik geen vordering toestaan." Hij
zegt verder: "Als iemand geweld gebruikt vanwege een spel met dobbelstenen, zal ik hem straffen zoals de
omstandigheden dat vereisen." Deze bepaling heeft betrekking op de bestraffing van degene die een ander tot het
spel dwingt, en betekent dat hij kan worden beboet of veroordeeld tot de steengroeven, of in ketens kan worden
opgesloten.

2. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Want sommige mensen hebben de gewoonte anderen te dwingen om te spelen, soms doen ze dit vanaf het begin,
en soms, nadat ze zelf geslagen zijn, dwingen ze hen te blijven.

1. 2. Een decreet van de Senaat verbiedt het spelen om geld, behalve wanneer de partijen strijden met speren, of
door het werpen van de speer, of in het rennen, springen, worstelen, of boksen, met het doel om moed en adres te
tonen:

3. Marcianus, Regels, Boek V.
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In dit soort gevallen zijn weddenschappen toegestaan volgens de Titiaanse, Publiciaanse en Corneliaanse wetten,
maar het is niet geoorloofd volgens andere wetten wanneer de wedstrijd niet bedoeld is om de vaardigheid te
tonen.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Als er bij een banket iets op tafel ligt, mogen de leden van het huisgezin erom gokken.

1. Als een slaaf, of een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, verliest, hebben zijn vader of zijn eigenaar het recht
om terug te krijgen wat hij verloren heeft. Bovendien, indien een slaaf geld heeft ontvangen, zal een vordering De
peculio worden toegewezen tegen zijn meester, maar geen noxale vordering, omdat zij gebaseerd is op zaken die
zijn gedaan; maar de gedaagde zal niet worden gedwongen om meer te betalen dan het bedrag dat in het peculium
is begrepen.

2. Een rechtsvordering van billijkheid wordt krachtens dit Edict toegestaan tegen het hoofd van een huishouding of
een beschermheer, voor de terugvordering van geld dat verloren is gegaan door het spelen met dobbelstenen.

Tit. 6. Wanneer een landmeter een vals rapport maakt met betrekking tot metingen
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

De Praetor kent een vordering in factum toe tegen een landmeter, omdat we niet door hem bedrogen mogen
worden, aangezien we belang hebben bij het verkrijgen van een correct meetrapport; bijvoorbeeld wanneer een
controverse is ontstaan met betrekking tot grenzen, of de koper of de verkoper de grootte van het te verkopen stuk
land wil vaststellen. Hij wijst deze vordering toe om de reden, dat de oude autoriteiten de overeenkomst met een
dergelijk persoon niet als een overeenkomst van huur en pacht beschouwden, maar veeleer dat zijn diensten als een
gunst werden geschonken, en dat daarom hetgeen hem als beloning werd gegeven, als honorair werd aangemerkt;
maar als een vordering wegens huur en pacht wordt ingesteld, moet worden gezegd, dat zij zonder voorwerp is
ingesteld.

1. Voor deze vordering is alleen het bestaan van positieve kwaadwilligheid vereist. Want men heeft geoordeeld,
dat de landmeter grondig aan banden zal worden gelegd, indien hij alleen op grond van positieve kwaadwilligheid
kan worden aangesproken, daar hij niet civielrechtelijk aansprakelijk is. Indien hij dus een gebrek aan
bekwaamheid heeft getoond, heeft hij die hem heeft tewerkgesteld alleen zichzelf te verwijten, maar indien hij zich
schuldig heeft gemaakt aan nalatigheid, zal hij even veilig zijn; en het is duidelijk dat grove nalatigheid lijkt op
kwaadwilligheid. Maar wanneer hij een vergoeding ontvangt, zal hij, volgens de bepalingen van het Edict,
verantwoordelijk zijn voor elke vorm van nalatigheid; want ongetwijfeld weet de Praetor dat dit soort mensen
tegen betaling werken.

2. Hij alleen is aansprakelijk voor deze actie, die een rapport maakt; maar wij moeten begrijpen, dat hij een rapport
maakt, die dit door een ander doet;
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2. Paulus, Over het Edict, Boek XXV.

Of schriftelijk.

1. Maar als ik u, een landmeter, opdracht geef mijn akker te onderzoeken, en u geeft dit in handen van Titius, en
hij doet tijdens het werk iets door positieve kwaadwilligheid, dan bent u aansprakelijk, omdat u positieve
kwaadwilligheid hebt getoond door zo'n man te vertrouwen.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

Wanneer ik twee personen opdraag een opmeting te doen en zij beiden schuldig zijn aan kwaadwilligheid, kan ik
hen afzonderlijk aanklagen voor het gehele bedrag; maar wanneer een van hen, na te zijn aangesproken, mijn
vordering voldoet, moet een vordering tegen de ander worden afgewezen.

(1) Deze vordering kan worden ingesteld door een ieder, wiens belang het was, dat een vals proces-verbaal van
opmeting niet zou worden opgemaakt; dat wil zeggen, hetzij door den koper, hetzij door den verkoper, die door het
proces-verbaal is benadeeld.

(2) Pomponius zegt echter, dat als de koper wegens het rapport de verkoper te veel betaalt, hij geen proces kan
aanspannen tegen de landmeter, omdat deze het te veel betaalde kan terugvorderen; want de koper heeft daar geen
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belang bij, omdat hij het recht heeft om terug te vorderen, tenzij de verkoper insolvent is; want dan is de landmeter
aansprakelijk.

(3) Wanneer de verkoper, bedrogen door de landmeter, een grotere hoeveelheid land verkoopt, zegt Pomponius,
dat volgens dezelfde regel geen vordering tegen de landmeter mogelijk is, omdat de verkoper recht heeft op een
verkoopvordering tegen de koper, tenzij de koper niet solvabel is.

(4) Pomponius stelt ook dat wanneer een landmeter is aangesteld op grond van een proces, en hij mij bedriegt in
zijn rapport, hij aansprakelijk zal zijn als ik daardoor minder krijg bij het vonnis. Het is duidelijk dat, als hij door
het gerecht is aangesteld en kwaadwillig een rapport tegen mij opstelt, hij betwijfelt of ik het recht heb hem
aansprakelijk te stellen, niettemin meent hij eerder van wel.

(5) Pomponius zegt dat deze vordering moet worden toegewezen aan de erfgenaam en aan andere personen van
dezelfde soort, maar dat zij moet worden geweigerd tegen de erfgenaam en personen van die beschrijving.

(6) Hij zegt dat de vordering eerder noxaal dan De peculio is wanneer zij wordt ingesteld met betrekking tot een
slaaf, hoewel een civiele vordering De peculio beschikbaar kan zijn.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XXV.
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Deze vordering is eeuwigdurend, want de zaak vindt haar oorsprong niet in het tijdstip waarop de kwade trouw
begon, maar in de datum waarop de zaak werd aangevat.

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

Wanneer de landmeter geen vals verslag van de opmeting maakt, maar het verslag uitstelt, en het resultaat is dat de
verkoper wordt vrijgelaten nadat hij beloofd heeft het eigendom binnen een bepaalde tijd over te dragen, kan deze
vordering niet worden ingesteld; en Pomponius zegt dat een billijke vordering niet mag worden toegekend, en dat
daarom een beroep moet worden gedaan op een vordering gebaseerd op bedrog.

1. Indien een vals rapport is opgemaakt, en de koper de verkoper op diens contract aanspreekt, kan hij ook de
landmeter aanspreken, maar indien hij daarbij geen belang had, zal geen vonnis tegen de landmeter worden
gewezen. Als hij de verkoper niet voor het gehele ontbrekende bedrag, maar voor een kleiner bedrag aanspreekt,
kan volgens Pomponius, zeer juist, de landmeter voor het resterende bedrag worden aangesproken. De Praetor
breidde de reikwijdte van deze actie nog verder uit; want als er een valse verklaring is afgelegd over de maat van
iets anders, staat deze actie open; dus wanneer iemand zijn werkgever bedriegt in de meting van een gebouw of in
die van graan of wijn;

(6) Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
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Of met betrekking tot de breedte van een pad, of met betrekking tot een erfdienstbaarheid die het invoegen van
balken of een vooruitstekend dak vereist, wanneer hiertoe onderzoek wordt gedaan, of wanneer de meting van een
binnenplaats of van materiaal of steen wordt genomen, en een vals rapport wordt gegeven;

7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.

Of wanneer de afmetingen van iets anders valselijk is opgegeven, zal hij aansprakelijk zijn.

1. Deze vordering zal worden toegewezen wanneer de landmeter een valse meting doet door middel van
instrumenten.

2. Pomponius stelt ook dat iedereen recht heeft op deze vordering tegen iemand die geen landmeter is, maar zich
schuldig heeft gemaakt aan bedrog bij het opmeten.

3. Op dezelfde wijze moet de vordering worden toegewezen tegen een architect die zich schuldig heeft gemaakt
aan bedrog; want de goddelijke Severus heeft verordend dat de vordering moet worden toegewezen tegen een
architect of een aannemer.

4. 4. Zelf ben ik van mening dat een rechtsvordering ook moet worden ingesteld tegen een boekhouder die
opzettelijk een valse berekening maakt.
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Tit. 7. Betreffende godsdienstige plaatsen, de kosten van begrafenissen, en het recht om die
te houden

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.

Wanneer iemand iets uitgeeft voor een begrafenis, wordt hij geacht het contract te hebben gesloten met de
overledene en niet met zijn erfgenaam.

2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXV.

Aristo zegt dat een plaats waar een slaaf begraven is, religieus is.

1. Degene die een lijk in het pand van een ander heeft gelegd of dit heeft laten doen, is aansprakelijk voor een actie
in factum. Wij moeten echter onder "het terrein van een ander" hetzij een akker, hetzij een gebouw verstaan; maar
deze woorden kennen de vordering toe aan de eigenaar, niet aan een bezitter te goeder trouw; want wanneer er
staat "In het terrein van een ander", is het duidelijk dat de eigenaar wordt bedoeld, dat wil zeggen degene aan wie
de grond toebehoort. Zelfs wanneer een vruchtgebruiker de begrafenis verricht, is hij aansprakelijk jegens de
eigenaar van het eigendom. Het is betwistbaar of een mede-eigenaar aansprakelijk is als hij handelde zonder
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medeweten van zijn mede-eigenaar; maar de betere mening is dat hij kan worden aangesproken in een
rechtsgeding tot verdeling van een nalatenschap of in een rechtsgeding tot verdeling van gemeenschappelijke
goederen.

2. De Praetor zegt: "Wanneer het lichaam of de beenderen van een dode naar gewone grond of naar een
begraafplaats zouden zijn gebracht waartoe de partij geen recht had, is hij die dit doet aansprakelijk voor een
rechtsvordering in factum, en zal hij worden onderworpen aan een geldboete."

3. Het "wegnemen", waaraan de Praetor dacht, is het wegnemen met het oog op de begrafenis.

4. 4. Er wordt gesproken van "gewone" grond, die noch heilig, noch gewijd, noch godsdienstig is, maar een plaats
is waarop geen van deze bijvoeglijke naamwoorden van toepassing is.

5. Een begraafplaats is een plaats waar menselijke lichamen of beenderen worden neergelegd. Celsus zegt echter
dat een plaats die bestemd is om te worden begraven, niet volledig religieus wordt, maar alleen dat deel ervan waar
het lichaam wordt neergelegd.

6. Een monument is alles wat wordt opgericht om de herinnering aan de overledene levend te houden.

7. Wanneer iemand het vruchtgebruik heeft, maakt dit de plaats niet godsdienstig. Maar wanneer de een alleen het
eigendom en de ander het vruchtgebruik heeft, kan de laatste de plaats niet godsdienstig maken, noch kan de
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alleeneigenaar dat doen, tenzij hij toevallig degene die het vruchtgebruik heeft nagelaten daar begraaft, omdat hij
elders niet zo gemakkelijk begraven kan worden; en dit was de mening van Julianus. De plaats kan echter niet
religieus worden gemaakt als de vruchtgebruiker niet wil; maar als hij toestemt, is de betere mening dat zij
religieus wordt.

8. Niemand kan een plaats religieus maken die onderworpen is aan een erfdienstbaarheid, tenzij de rechthebbende
op de erfdienstbaarheid daarin toestemt. Maar als de rechthebbende de dienstbaarheid op een andere plaats kan
gebruiken, kan niet worden gezegd dat de begrafenis is verricht met het doel de dienstbaarheid te verstoren, en
daarom wordt de plaats godsdienstig; en dit is inderdaad redelijk.

9. Als iemand zijn land in onderpand heeft gegeven en er een familielid van hem begraaft, maakt hij het religieus;
en als hij er zelf begraven wordt, geldt dezelfde regel; maar hij kan dit recht niet aan een ander overdragen.

3. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Het is meer in het algemeen belang om te zeggen dat een plaats religieus kan worden gemaakt door de instemming
van alle partijen; en dit was de mening van Pomponius.

4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
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Wanneer een partij die tot erfgenaam is benoemd, het lichaam van het familiehoofd begraaft voordat hij het
landgoed betreedt, maakt hij daarmee de plaats religieus, maar niemand moet denken dat hij zich door deze
handeling als erfgenaam gedraagt; want laten we veronderstellen dat hij nog steeds aan het overwegen is of hij het
landgoed zal betreden. Zelf ben ik van mening dat, ook al heeft de erfgenaam het lichaam niet begraven, maar
heeft iemand anders dat gedaan, en heeft de erfgenaam ofwel geen actieve rol gespeeld, ofwel was hij slechts
afwezig, ofwel vreesde hij dat hij zou kunnen worden beschouwd als zich als erfgenaam te gedragen, toch maakt
hij de grond religieus; want heel vaak worden overledenen begraven voordat hun erfgenamen verschijnen. In dit
geval wordt de grond alleen religieus als hij het eigendom van de overledene was, want het is niet meer dan
natuurlijk om te stellen dat een plaats waar iemand begraven is, aan hem toebehoorde; vooral als hij begraven is op
een plaats die hij zelf had uitgekozen. Deze regel is in zoverre van toepassing, dat zelfs wanneer het lichaam door
de erfgenaam wordt begraven op een plaats die door een legaat is nagelaten, de begrafenis van de erflater de plaats
toch religieus maakt, mits hij niet even gemakkelijk elders had kunnen worden begraven.

5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.

"Een familiale begraafplaats is een plaats die door iemand voor zichzelf en zijn gezin is bestemd, maar een
erfelijke begraafplaats is een plaats die een man voor zichzelf en zijn erfgenamen bestemd,

6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Of waar het hoofd van het huishouden het erfelijk heeft verworven. In beide gevallen echter mogen erfgenamen en
andere rechtverkrijgenden van welke aard ook wettelijk begraven worden, en mogen ook anderen begraven,
hoewel zij bij testament of bij intestaat erfgenaam kunnen zijn van een zeer gering bedrag, zelfs indien de andere
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erfgenamen niet toestemmen. Hetzelfde voorrecht wordt verleend aan kinderen van beiderlei geslacht, en aan
afstammelingen van andere graden, alsmede aan geëmancipeerde personen, ongeacht of zij erfgenaam zijn
geworden of de nalatenschap hebben verworpen. Wat onterfde familieleden betreft, zij mogen echter uit
menslievendheid begraven worden, tenzij de erflater, door gerechtvaardigde haat beïnvloed, dit uitdrukkelijk heeft
verboden; maar zij mogen geen anderen begraven dan hun eigen nakomelingen. Vrijgelatenen kunnen noch
begraven worden, noch anderen begraven onder zulke omstandigheden, tenzij zij de erfgenamen worden van hun
beschermheer; hoewel sommige beschermheren door inscripties hebben aangegeven dat zij monumenten hebben
opgericht voor zichzelf en hun vrijgelatenen. Ook Papinianus was deze mening toegedaan, en zij is herhaaldelijk
door besluiten vastgesteld.

1. Zolang er alleen een monument is, kan iedereen het verkopen, of weggeven; als het echter een cenotaaf wordt,
moet worden verklaard dat het kan worden verkocht; zoals de Goddelijke Broeders in een Rescript hebben
verklaard dat een dergelijk bouwwerk niet religieus is.

7. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.

Hij die een lijk begraaft op een stuk grond dat aan een ander toebehoort, kan door een rechtsvordering in factum
gedwongen worden hetzij het lijk dat hij begraven heeft, te verwijderen, hetzij de prijs van de grond te betalen.
Deze vordering kan zowel door een erfgenaam als tegen een erfgenaam worden ingesteld, en zij is eeuwigdurend.

(1) Wanneer iemand een lijk in een stenen kist heeft gelegd, die aan een ander toebehoort, en er nog geen lijk in
gelegd is, dan verleent de Proconsul hem een vordering in feite, daar niet kan worden gezegd, dat hij het lijk in een
begraafplaats heeft gelegd, of op grond, die aan een ander toebehoort.
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8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Wanneer beenderen of een lichaam door een ander, niet verwant, begraven zijn, is het de vraag of de eigenaar van
de grond ze mag opgraven, of verwijderen zonder een besluit van de pausen of een bevel van de keizer; en Labeo
zegt dat de pauselijke toestemming of het bevel van de keizer verkregen moet worden, anders zal een vordering
wegens schade ingesteld kunnen worden tegen degene die de overblijfselen heeft verwijderd.

1. Wanneer men beweert, dat een godsdienstige plaats als profaan verkocht is, verleent de Praetor een vordering in
factum ten gunste van de belanghebbende tegen de verkoper; en deze vordering kan ook worden ingesteld tegen de
erfgenaam van laatstgenoemde, daar zij gelijkt op een vordering uit koopovereenkomst.

2. Wanneer iemand een lijk begraaft op een plaats, bestemd voor het gebruik van het publiek, zal de Praetor een
vordering tegen hem toestaan, indien hij kwaadwillig heeft gehandeld, en hij moet worden gestraft door het
buitengewone gezag van het Hof, hoewel de straf een matige is; maar wanneer hij zonder kwaadwilligheid heeft
gehandeld, moet hij worden vrijgesproken.

3. In dit beroep is de term "profane plaats" ook van toepassing op een gebouw.
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4. 4. Deze vordering kan niet alleen worden ingesteld door een eigenaar, maar door een ieder die het vruchtgebruik
van het land heeft, of door iemand die een erfdienstbaarheid op het land heeft; omdat deze partijen ook het recht
hebben om te voorkomen dat het gebeurt.

5. 5. Wanneer iemand verhinderd wordt te begraven op een plaats, waar hij daartoe het recht heeft, heeft hij zowel
recht op een vordering in factum, als op een interdict, ook al is hij zelf niet verhinderd, maar zijn gemachtigde wel;
omdat hij onder die omstandigheden geacht wordt zelf verhinderd te zijn.

9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.

Wanneer iemand wordt verhinderd het lichaam of de beenderen van een overledene te begraven, kan hij
onmiddellijk gebruik maken van een interdict waarbij het verboden is geweld tegen hem te gebruiken, of hij kan de
begraving elders verrichten en daarna een rechtsvordering in factum instellen, waarmee hij als eiser
schadevergoeding zal krijgen ten bedrage van zijn belang bij het niet verhinderd zijn om de begraving te
verrichten; en in de berekening wordt opgenomen de prijs van de grond die hij koopt of de huur van de grond die
hij pacht, of de waarde van zijn eigen grond die niemand religieus zou maken tenzij hij daartoe gedwongen zou
worden. Ik vraag mij dan ook af waarom het vast schijnt te staan dat deze vordering noch ten gunste, noch ten laste
van een erfgenaam kan worden toegewezen; aangezien het duidelijk is dat het de rekening van een bepaalde som
geld betreft, die de grondslag van de vordering vormt; in elk geval kan de vordering te allen tijde tussen de partijen
zelf worden ingesteld.

10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
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Wanneer de verkoper van land een begraafplaats reserveert voor zichzelf en zijn nakomelingen, en hij wordt
verhinderd een weg te gebruiken om een lid van zijn gezin te begraven, kan hij een rechtszaak aanspannen; want
het is beslist dat een recht van doorgang door het land voor begrafenisdoeleinden was gereserveerd in de
overeenkomst tussen de koper en de verkoper.

11. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Indien echter het terrein van een monument verkocht wordt onder de voorwaarde, dat er niemand begraven mag
worden, die het recht had er begraven te worden, zal een dergelijke overeenkomst niet voldoende zijn, maar moet
het door middel van een beding veilig gesteld worden.

(12) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Wanneer iemand een begraafplaats heeft, maar geen recht van doorgang daartoe, en door zijn buurman wordt
verhinderd deze te bereiken, hebben keizer Antoninus en zijn vader in een Rescript verklaard dat het gebruikelijk
is een verzoek in te dienen voor een doorgang naar een begraafplaats door lijden, en dat deze gewoonlijk wordt
verleend; en, wanneer er geen erfdienstbaarheid is, kan het voorrecht worden verkregen van degene die eigenaar is
van het aangrenzende pand. Dit rescript, dat de middelen geeft om het recht van overpad door middel van een
verzoekschrift te verkrijgen, staat echter geen burgerlijke rechtsvordering toe, maar het kan worden aangevraagd in
een buitengewone procedure; want de Gouverneur is verplicht te dwingen dat een pad aan de partij wordt verleend
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wanneer een redelijke prijs wordt betaald, en de rechter moet ook onderzoeken of de plaats geschikt is, zodat de
naaste geen ernstige schade kan lijden.

1. Bij besluit van de Senaat is bepaald, dat het gebruik van een begraafplaats niet door veranderingen mag worden
verontreinigd, d.w.z. dat zij niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt.

2. 2. De Praetor zegt: "Wanneer een begrafenis kosten met zich meebrengt, zal ik een vordering instellen tegen
degene die er belang bij heeft.

3. Dit edict is uitgevaardigd om een goede reden, namelijk om degene die de begrafenis heeft geleid aan te klagen
voor wat hij heeft uitgegeven; zodat het resultaat zou zijn dat lichamen niet onbegraven zullen blijven, of dat een
vreemde de begrafenis zal leiden.

4. 4. Degene die de overledene heeft uitgekozen, moet de begrafenis leiden, maar als hij dat niet doet, is hij niet
strafbaar, tenzij hem iets van waarde voor dit doel is nagelaten; want als hij dan de wil van de overledene niet
nakomt, zal hij van het legaat worden uitgesloten. Indien echter de overledene hierin niet heeft voorzien, en de
plicht aan niemand is overgedragen, komt zij toe aan de erfgenamen die daartoe zijn aangewezen, en, indien er
geen zijn aangewezen, aan de wettige erfgenamen of de bloedverwanten die in hun gewone volgorde opvolgen.

5. De begrafeniskosten moeten worden geregeld overeenkomstig de middelen of de waardigheid en de rang van de
overledene.
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6. 6. De Praetor of de magistraat van de stad moet bevelen dat de begrafeniskosten worden betaald uit het geld dat
aan de nalatenschap toebehoort, als dat er is, en als dat er niet is, moet hij bevelen dat die goederen worden
verkocht die door het verstrijken van de tijd zouden vergaan en waarvan de bewaring een last voor de nalatenschap
zou zijn; en als dat niet mogelijk is, moet hij bevelen dat goud of zilver dat er eventueel is, wordt verkocht of
verpand, om in de nodige middelen te voorzien.

13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.

Of hij kan het geld innen bij de schuldenaars van het landgoed als hij dat gemakkelijk kan doen:

(14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

En als iemand zich met de koper zou bemoeien om te voorkomen dat dit eigendom aan hem wordt afgeleverd,
moet de Praetor ingrijpen en een dergelijke handeling beschermen, als er een obstakel wordt opgeworpen.

1. Wanneer de overledene huurder of logementhouder was, en niets heeft nagelaten om zijn begrafeniskosten te
betalen; Pomponius zegt dat deze betaald moeten worden uit de opbrengst van artikelen die in het logement zijn
gebracht, en als er iets overschiet, zal dit aansprakelijk zijn voor onbetaalde huur. Bovendien, als er legaten zijn
nagelaten door de erflater wiens begrafenis ter discussie staat, en er is niets om hem mee te begraven, dan moeten
de genoemde legaten ook voor dit doel worden gebruikt; want het is beter dat de begrafeniskosten van een erflater
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uit zijn eigen bezit worden verkregen dan dat anderen hun legaten ontvangen. Wanneer echter de nalatenschap is
ingegaan, mogen de verkochte goederen niet van de verkrijger worden afgenomen, want hij die iets onder
gerechtelijk bevel heeft gebracht, is te goeder trouw bezitter en heeft er het eigendom van. Niettemin mag een
legataris niet van zijn erfenis worden beroofd, indien hij door de erfgenaam schadeloos kan worden gesteld; maar
indien dit niet mogelijk is, is het beter dat de legataris geen geldelijk voordeel geniet, dan dat de koper enig verlies
lijdt.

2. Mela zegt, dat indien een erflater iemand opdraagt zijn begrafenis bij te wonen en hij dit niet doet, nadat hij geld
voor dat doel heeft ontvangen, een vordering op grond van bedrog tegen hem zal worden toegewezen; niettemin
meen ik, dat hij kan worden gedwongen de begrafenis te leiden onder het buitengewone gezag van de Praetor.

3. De enige kosten die voor een begrafenis kunnen worden gemaakt, zijn de kosten zonder welke de begrafenis niet
zou kunnen plaatsvinden; zoals bijvoorbeeld de kosten van het wegvoeren van het lichaam, en ook de kosten van
de plaats waar het lichaam zal worden begraven. Labeo zegt dat het moet worden beschouwd als een uitgave voor
de begrafenis, omdat een plaats moet worden voorbereid waar het lichaam kan worden opgebaard.

4. 4. De kosten van iemand die van huis weg sterft en die gemaakt worden om het lichaam terug te brengen, zijn in
de begrafeniskosten begrepen, hoewel hij nog niet begraven is; en dezelfde regel is van toepassing wanneer iets
gedaan wordt om het lichaam te bewaken, of om het voor de begrafenis gereed te maken, of wanneer iets wordt
uitgegeven om marmer of kleding te verschaffen.

5. 5. Het is echter niet gepast, dat siervoorwerpen of andere voorwerpen van deze aard met het lichaam worden
begraven, zoals personen van de lagere stand plegen te doen.
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6. Deze vordering die een begrafenisvordering wordt genoemd, is gebaseerd op wat gepast en redelijk is, en omvat
alleen wat is uitgegeven in verband met de begrafenis, maar geen andere uitgaven. De term "redelijk" moet worden
begrepen als betrekking hebbend op de rang van degene die begraven is, op de omstandigheden van het geval, op
het tijdstip, en op de goede trouw; zodat niet meer in rekening mag worden gebracht dan het werkelijk uitgegeven
bedrag, en zelfs niet voor wat werkelijk is uitgegeven, als dit buitensporig was. Daarom moet rekening worden
gehouden met de middelen van degene voor wie het geld is uitgegeven, en ook met het eigendom zelf, wanneer het
zonder goede reden buitensporig is uitgegeven. Maar wat moet er gebeuren als de erflater in de uitgave heeft
voorzien? Daarop moet worden geantwoord, dat zijn testament niet moet worden gevolgd, indien de uitgave
buitensporig is, want zij moet in verhouding staan tot de middelen van de erflater.

7. Maar soms kan iemand die de begrafeniskosten op zich heeft genomen, ze niet terugvorderen als hij door
kinderlijke genegenheid werd gedreven en niet betaalde met de bedoeling het bedrag terug te krijgen dat hij had
moeten betalen; en dit heeft onze Keizer in een Rescript verklaard. Daarom zal een schatting moeten worden
gemaakt door een arbiter, en het motief waarmee de uitgave is gedaan zal zorgvuldig moeten worden onderzocht;
dat wil zeggen, of de partij deze zaak bijwoonde voor de overledene of voor zijn erfgenaam, of dat hij er toe werd
aangezet door menselijkheid, of medelijden, of kinderlijke eerbied, of genegenheid? Niettemin kan men de graad
van medelijden zo onderscheiden, dat men tot de conclusie komt, dat degene die op eigen kosten de begrafenis
heeft verzorgd, dit gedaan heeft opdat de overledene niet onbegraven zou blijven, en niet dat hij dit om niet heeft
gedaan; en als dit voor de rechter duidelijk is, moet hij de gedaagde niet ontslaan; want wie is er, die het lijk van
een vreemde kan begraven zonder daartoe door plichtsgevoel te zijn aangezet? Daarom is het gepast dat de partij
verklaart wie hij begraven heeft, en uit welk motief hij dat gedaan heeft, om te voorkomen dat hij daar later over
ondervraagd wordt.
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8. 8. In het geval van vele zonen die de begrafenis van hun ouders leiden, of andere personen die tot erfgenaam
benoemd hadden kunnen worden, doen dat, hoewel men daarom niet mag aannemen dat zij als erfgenamen
handelen, of in de nalatenschap treden, toch is het gebruikelijk dat zij verklaren dat zij de begrafenisplechtigheden
uit plichtsbesef hebben laten plaatsvinden, opdat de nodige erfgenamen niet zullen worden geacht zich ermee te
hebben bemoeid, of anderen als erfgenamen te hebben gehandeld. Indien iets overbodigs zou zijn gedaan, zou
worden aangenomen, dat de partijen zich hebben beschermd om niet te worden geacht te hebben ingegrepen, en
niet om hun kosten terug te krijgen; aangezien zij duidelijk hebben verklaard, dat zij handelden uit plichtsbesef,
maar zij moeten nog verder gaan in hun beweringen, om terug te kunnen krijgen, wat zij hebben uitgegeven.

9. Misschien zal iemand zeggen, dat er gevallen zijn, waarin een bepaald deel van de gemaakte kosten kan worden
teruggevorderd, zodat de persoon in kwestie dit gedeeltelijk deed, terwijl hij zaken deed voor een ander, en
gedeeltelijk omdat hij door plichtsbesef werd gedreven. Dit is juist, en daarom kan hij een deel van de kosten
terugvorderen die hij niet heeft gemaakt met het oogmerk om te schenken.

10. Wanneer een rechter een dergelijke zaak hoort, die op gronden van billijkheid berust, moet hij soms een matige
uitgave niet toestaan, wanneer bijvoorbeeld de uitgaven van zijn begrafenis gering waren geweest, met de
bedoeling om odium te werpen op het karakter van de overledene, die een vermogend man was geweest; aangezien
de rechter in dit geval een dergelijke rekening niet in overweging moet nemen, omdat het duidelijk is, dat door
hem op deze wijze te begraven een opzettelijke belediging aan zijn nagedachtenis werd aangeboden.

11. 11. Wanneer iemand het hoofd van een huishouding begraaft in de veronderstelling dat hijzelf diens erfgenaam
is, kan hij geen rechtsvordering instellen om de begrafeniskosten terug te krijgen, omdat hij niet handelde met de
bedoeling om de zaken van een ander te regelen; dit is ook de mening van Trebatius en Proculus. Ik ben echter van
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mening, dat een vordering tot vergoeding van de begrafeniskosten aan hem moet worden toegestaan, wanneer
daarvoor een geldige reden wordt aangetoond.

12. Labeo zegt, dat wanneer iemand een andere vordering heeft om de begrafeniskosten te verhalen, hij zich niet
kan beroepen op een begrafenisvordering; en daarom, als hij recht heeft op een vordering tot verdeling van een
nalatenschap, kan hij geen begrafenisvordering instellen; maar het is duidelijk, dat als er al een vordering tot
verdeling van een nalatenschap is ingesteld, hij er een kan instellen voor het verhalen van de begrafeniskosten.

13. Labeo zegt ook, dat, indien men de begrafenis van een erflater tegen de wil van zijn erfgenaam verricht, men
de begrafenisvordering kan instellen, indien men daartoe gegronde redenen aanvoert; maar wat indien degene die
de erfgenaam verbood te handelen, de zoon van de erflater was? In dat geval kan tegen de eiser worden ingebracht:
"Daarom hebt u de begrafenis uit plichtsbesef geleid." Maar stel dat ik de verklaring heb afgelegd, dan ben ik
gerechtigd de begrafenisvordering in te stellen, want het is betamelijk dat overledenen worden begraven door
middel van gelden verkregen uit hun nalatenschap. Maar als de erflater u heeft opgedragen de begrafenis te regelen
en de erfgenaam verbiedt dat en u voert die toch uit, is het dan niet rechtvaardig dat u het recht hebt de
begrafeniskosten te vorderen? In het algemeen ben ik van mening dat een rechtvaardige rechter zich niet strikt zal
houden aan de loutere vordering op grond van de gesloten zaken, maar de regels van billijkheid ruimer zal
interpreteren, aangezien het karakter van de procedure hem daartoe in staat stelt.

14. De Goddelijke Marcus heeft echter in een Rescript verklaard, dat een erfgenaam, die verhindert, dat een
begrafenis wordt geleid door degene, die de erflater heeft uitgekozen, niet eervol handelt; ofschoon er geen straf is
vastgesteld, waarmede hij kan worden gestraft.
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15. Indien iemand een begrafenis leidt op verzoek van een ander, heeft hij geen recht op een begrafenisvordering,
maar hij is het zeker die de begrafenis heeft doen plaatsvinden, of hij de kosten daarvan heeft betaald aan hem die
hij verzocht die te leiden, of dat hij die nog verschuldigd is. Wanneer echter een voogd een dergelijk verzoek doet
zonder toestemming van zijn voogd, moet een praetoriaanse vordering tot terugbetaling van de begrafeniskosten
worden ingesteld tegen de erfgenaam ten behoeve van degene die deze kosten heeft gemaakt; het is immers
onrechtvaardig, dat de erfgenaam op deze wijze profiteert. Wanneer echter een voogd een begrafenis, die hij zelf
had moeten bijwonen, zonder toestemming van zijn voogd laat uitvoeren, dan moet de vordering tegen hem
worden toegewezen, indien hij zelf de werkelijke erfgenaam is van degene die begraven is, en de nalatenschap
solvabel is. Wanneer daarentegen iemand een begrafenis leidt op verzoek van de erfgenaam, kan hij volgens Labeo
de begrafenisvordering niet instellen, omdat hij recht heeft op een vordering in mandaat.

16. Indien hij echter de begrafenis verricht als iemand die zaken doet voor de erfgenaam, ofschoon deze laatste de
handeling misschien niet heeft bekrachtigd, zegt Labeo dat hij niettemin gerechtigd is tot een vordering tot verhaal
van de begrafeniskosten.

17. Deze vordering wordt toegewezen tegen hen die de begrafenis zouden moeten leiden, bijvoorbeeld tegen de
erfgenaam, de bezitter van de goederen van de nalatenschap, of een andere opvolger.

15. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.

Een patroon die een aanvraag indient voor het bezit van de goederen van een nalatenschap tegen de bepalingen van
het testament in, moet de kosten van de begrafenis betalen.

862

16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Wanneer iemand enig eigendom uit bruidsschat verkrijgt, verleent de Praetor een begrafenisvordering tegen hem;
want het werd door de oude autoriteiten als volkomen rechtvaardig beschouwd dat de begrafeniskosten van
vrouwen uit hun bruidsschat moeten worden betaald, net als uit hun privébezit, en dat de man die bij de dood van
een vrouw van de bruidsschat profiteert, moet bijdragen aan haar begrafeniskosten, of hij nu de vader of de
echtgenoot van de genoemde vrouw is.

(17) Papinianus, Opinies, Boek III.

Indien echter de vader de bruidsschat nog niet heeft teruggekregen, kan alleen de zoon worden aangesproken, en
hij kan de vader aanklagen met hetgeen hij op deze rekening heeft betaald:

18. Julianus, Digest, Boek X.

Want de kosten van een begrafenis zijn een schuld van de bruidsschat:

19. 19. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.

863

En daarom is de bruidsschat aansprakelijk voor deze schuld.

(20) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXV.

Neratius vraagt: Wanneer een man die een bruidsschat voor een vrouw gaf, bedong dat tweederde daarvan aan hem
zou worden teruggegeven, en dat het andere derde bij de echtgenoot zou blijven, en overeenkwam dat de
echtgenoot niets zou bijdragen aan de begrafeniskosten; is de echtgenoot dan aansprakelijk voor die kosten? Hij
antwoordt, dat als de begrafenisondernemer zelf de vrouw begraaft, de overeenkomst van kracht is, en dat een
begrafenisvordering geen effect zal hebben; maar als iemand anders de begrafenis leidt, dan kan de echtgenoot
worden aangesproken, omdat het publiekrecht niet kan worden geschonden door zo'n overeenkomst. Maar wat als
iemand een bruidsschat geeft voor een vrouw onder de voorwaarde dat die hem toekomt als zij tijdens het huwelijk
sterft, of als het huwelijk op een andere manier wordt beëindigd; zou hij dan niet verplicht zijn bij te dragen in de
begrafeniskosten? Daar de bruidsschat hem echter bij het overlijden van de vrouw toekomt, kan men stellen, dat
hij moet bijdragen.

1. Indien de echtgenoot door de bruidsschat profiteert, kan hij voor de begrafeniskosten worden aangesproken,
maar de vader niet; ik meen echter met betrekking tot dit geval, dat wanneer de bruidsschat niet toereikend is om
de begrafeniskosten te voldoen, omdat zij zeer gering is, een vordering tegen de vader voor het tekort moet worden
toegestaan.
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2. 2. Wanneer een vrouw, die haar eigen meesteres is, sterft, en haar nalatenschap niet solvabel is, moeten haar
begrafeniskosten alleen uit haar bruidsschat worden betaald; en dit werd verklaard door Celsus.

21. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer de persoon wiens begrafenis werd uitgevoerd onder vaders toezicht stond, kan een begrafenisvordering
tegen de vader worden ingesteld in verhouding tot zijn rang en middelen.

(22) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Celsus zegt dat wanneer een vrouw sterft, haar begrafeniskosten betaald moeten worden uit de bruidsschat die in
handen van haar man blijft, en uit de rest van haar bezit naar evenredigheid.

23. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Bijvoorbeeld wanneer de bruidsschat honderd aurei waard is, en haar bezit tweehonderd, moet de erfgenaam
tweederde bijdragen, en de echtgenoot eenderde van de begrafeniskosten:

(24) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
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Julianus verklaart dat in dit geval de legaten niet mogen worden afgetrokken.

25. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Of de waarde van slaven die zijn gemanumitteerd.

(26) Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.

Noch schulden afgetrokken.

27. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Dus de echtgenoot en de erfgenaam zijn verplicht om evenredig bij te dragen aan de begrafenis.

1. 1. Er kan geen rechtszaak tegen een echtgenoot worden aangespannen om de begrafeniskosten te verhalen, als
hij tijdens het huwelijk de bruidsschat aan zijn vrouw heeft betaald, zoals Marcellus zegt; en deze mening is juist
in die gevallen waarin het hem door de wet is toegestaan dit te doen.
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2. Bovendien ben ik van mening, dat een echtgenoot slechts aansprakelijk is voor de begrafeniskosten voor zover
zijn middelen dat toelaten; want hij wordt geacht verrijkt te zijn met de som die hij gedwongen zou zijn aan zijn
vrouw te betalen als zij hem had aangeklaagd.

28. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.

Als er geen bruidsschat is, dan zegt Atilicinus dat de vader de volledige kosten moet betalen; of anders de
erfgenaam van de vrouw, als zij geëmancipeerd was, moet dat doen. Maar als er geen erfgenamen zijn en de vader
niet solvabel is, kan de echtgenoot worden aangesproken tot het bedrag van zijn eigendom, opdat niet door zijn
slecht gedrag zou blijken dat zijn vrouw onbegraven is gebleven.

29. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.

Als een vrouw na een scheiding met een andere man trouwt en daarna sterft, vindt Fulcinius niet dat de eerste man
de kosten van de begrafenis moet betalen, ook al heeft hij misschien geprofiteerd van de bruidsschat.

1. Wanneer iemand de begrafenis van een dochter onder vaderlijk toezicht uitvoert, voordat haar bruidsschat aan
haar vader is teruggegeven, kan hij heel goed haar echtgenoot aanklagen, maar wanneer de bruidsschat is
teruggegeven, kan hij haar vader aansprakelijk stellen; maar in elk geval, wanneer een aanklacht tegen de
echtgenoot wordt ingediend, moet hij het bedrag dat minder is, aan de vader van de vrouw teruggeven.
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(30) Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.

Aan de andere kant, wat de vader ook heeft uitgegeven aan de begrafenis van zijn dochter, of heeft betaald
vanwege een begrafenisactie die door een ander tegen hem is aangespannen, kan hij verhalen op de echtgenoot in
een bruidsschatvordering.

1. Maar wanneer een geëmancipeerde gehuwde vrouw sterft tijdens de verkering, zullen haar erfgenamen of de
bezitters van de goederen van haar nalatenschap verplicht zijn bij te dragen, evenals haar vader naar evenredigheid
van het bedrag van de bruidsschat die hij heeft ontvangen, en haar echtgenoot naar evenredigheid van het bedrag
van de bruidsschat waardoor hij heeft geprofiteerd.

(31) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.

Wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, soldaat is en castrense peculium heeft, denk ik dat zijn
opvolgers in de eerste plaats aansprakelijk zijn, en dat daarna een beroep op zijn vader moet worden gedaan.

1. Ieder die een mannelijke of vrouwelijke slaaf begraaft, die aan een ander toebehoort, heeft een vorderingsrecht
tegen diens eigenaar tot verhaal van de begrafeniskosten.

868

2. Deze vordering is niet beperkt tot een jaar, maar is eeuwigdurend; en wordt toegekend aan de erfgenaam en
andere rechtverkrijgenden, alsmede tegen rechtverkrijgenden.

32. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer de bezitter van een nalatenschap de begrafenis leidt en daarna zijn aanspraak op de nalatenschap verliest,
en bij de overhandiging daarvan nalaat het bedrag af te trekken dat hij heeft uitgegeven, heeft hij recht op een
praetoriaanse vordering tot terugbetaling van de kosten.

1. Wanneer man en vrouw op hetzelfde tijdstip overlijden, zegt Labeo, dat deze vordering tegen de erfgenaam van
de man moet worden toegewezen naar evenredigheid van het bedrag van de bruidsschat waarop hij recht heeft;
aangezien de aansprakelijkheid zelf op hem is overgegaan uit hoofde van de bruidsschat.

33. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.

Wanneer een man vroeger erfgenaam was, maar de nalatenschap werd hem later afgenomen omdat hij onwaardig
was; de betere mening is dat het recht van scheiding nog steeds bij hem blijft.

34. Paulus, Over het Edict, Boek LXIV.
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Wanneer een plaats wordt nagelaten onder een voorwaarde, en intussen de erfgenaam de overledene begraaft,
maakt dit de plaats niet religieus.

(35) Marcellus, Digest, Boek V.

Onze voorouders waren er verre van om te denken dat iemand die naar voren kwam voor de vernietiging van zijn
land en om zijn ouders en kinderen te doden, moest worden betreurd; dus wanneer een zoon zijn vader doodde of
een vader zijn zoon, als een van beiden schuldig was geweest aan een dergelijk vergrijp, waren zij van mening dat
de daad zonder misdrijf was; en dat de partij zelfs moest worden beloond.

36. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.

Wanneer een plaats door de vijand wordt ingenomen, houdt hij op religieus of heilig te zijn, net zoals vrije mensen
in slavernij overgaan. Wanneer zulke plaatsen echter van dit onheil worden bevrijd, worden zij door een soort
postliminium als het ware in hun vroegere toestand hersteld.

37. Macer, Over de wet van de Twintigste met betrekking tot erfopvolgingen, Boek I.

Onder het hoofd "begrafeniskosten" moet alles worden verstaan wat voor het lichaam wordt uitgegeven;
bijvoorbeeld in de aankoop van zalven, evenals de prijs van de plaats waar de overledene wordt begraven, en de
eventuele huur die moet worden betaald, samen met de kosten van de sarcofaag, de huur van voertuigen, en al het
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andere dat voor het lichaam wordt verbruikt voordat het wordt begraven; ik denk dat dit tot de begrafeniskosten
moet worden gerekend.

1. De Goddelijke Hadrianus heeft in een Rescript verklaard, dat een grafmonument alles is, wat als monument
wordt opgericht, d.w.z. ter bescherming van de plaats, waar het lichaam is gelegd; en daarom, indien de erflater
een groot gebouw heeft laten oprichten, bijvoorbeeld een aantal portieken in een cirkelvorm, worden deze kosten
niet gemaakt wegens de begrafenis.

38. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek IX.

Het is de plicht van de gouverneur van een provincie erop toe te zien dat de lichamen of beenderen van
overledenen niet worden vastgehouden, of mishandeld, of verhinderd om over de openbare weg te worden
vervoerd, of begraven.

39. Marcianus, Instituten, Boek III.

De Goddelijke Broeders verordonneerden door een Edict dat een lichaam niet mocht worden verstoord nadat het
wettig was bijgezet, dat wil zeggen in de grond geplaatst; want een lichaam wordt geacht in de grond te zijn
geplaatst waar het in een kist is gedeponeerd met de bedoeling dat het niet elders zal worden verwijderd. Het mag
niet worden ontkend, dat het geoorloofd is de kist zelf te verplaatsen naar een meer geschikte plaats, indien de
omstandigheden dit vereisen:
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(40) Paulus, Vragen, Boek III,

Want als iemand een lijk heeft bijgezet met de bedoeling het later naar een andere plaats over te brengen, en er de
voorkeur aan geeft het daar voor een tijd neer te leggen in plaats van het voorgoed te begraven, of het als het ware
een laatste rustplaats te geven, dan blijft de plaats profaan.

41. Callistratus, Instituten, Boek II.

Wanneer verschillende personen eigenaar zijn van de plaats waar een lijk ter begrafenis wordt gebracht, moeten zij
allen hun toestemming geven als het stoffelijk overschot dat van een vreemdeling is; want het staat vast dat ieder
van de mede-eigenaren zelf daar naar behoren begraven kan worden, zelfs zonder de toestemming van de anderen,
vooral wanneer er geen andere plaats is waar hij begraven zou kunnen worden.

42. Florentinus, Instituten, Boek VII.

In het algemeen is een monument iets dat als gedenkteken aan het nageslacht wordt overgeleverd; en als er een
lichaam of stoffelijk overschot in wordt gelegd, wordt het een grafkelder; maar als er niets van dien aard in wordt
gelegd, wordt het slechts een monument dat als gedenkteken is opgericht en dat door de Grieken een cenotaf wordt
genoemd, dat wil zeggen een lege grafkelder.
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(43) Papinianus, Vragen, Boek VIII.

Er zijn personen die, hoewel zij een plaats niet religieus kunnen maken, toch zeer terecht een interdict kunnen
aanvragen met betrekking tot het begraven van een lijk; zoals bijvoorbeeld wanneer de eenvoudige eigenaar van
een eigendom een lijk begraaft of wenst te begraven op een stuk grond waarvan een ander het vruchtgebruik heeft,
aangezien hij, als hij het daar begraaft, de plaats niet tot een wettig graf zal maken, maar als hij verhinderd wordt
dit te doen, kan hij zeer terecht een interdict aanvragen waarmee een onderzoek kan worden ingesteld naar het
eigendomsrecht. Dezelfde regels gelden voor het geval van een mede-eigenaar die een lijk wil begraven op een
gemeenschappelijke grond tegen de toestemming van zijn mede-eigenaar; want omwille van het algemeen welzijn
en opdat lijken niet onbegraven blijven, hebben wij de strenge regel, waarvan soms wordt afgeweken in
twijfelachtige godsdienstige kwesties, buiten beschouwing gelaten; want de hoogste regel van allen is die welke
gunstig is voor de godsdienst.

44. Paulus, Vragen, Boek III.

Wanneer de bijzetting op verschillende plaatsen geschiedt, worden beide plaatsen niet godsdienstig, om de reden,
dat door het begraven van één persoon geen twee graven worden geschapen; maar het komt mij voor, dat de plaats
godsdienstig moet zijn, waar het voornaamste deel van het lichaam wordt gelegd, namelijk het hoofd, waarvan een
gelijkenis wordt gemaakt, waaraan wij worden herkend.

1. Wanneer echter toestemming is verkregen om het stoffelijk overschot te verwijderen, houdt de plaats op
religieus te zijn.
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45. Marcianus, Trusts, Boek VIII.

Begrafeniskosten komen altijd ten laste van de nalatenschap, en het is gebruikelijk dat ze voorrang krijgen op alle
andere schulden, wanneer de nalatenschap insolvent is.

(46) Scaevola, Vragen, Boek II.

Wanneer een man verschillende stukken land bezat en het vruchtgebruik van al deze stukken afzonderlijk heeft
nagelaten, kan hij in elk van deze stukken begraven worden, en de erfgenaam heeft het recht van keuze, en de
gelegenheid de andere te begunstigen. Een praetoriaanse vordering zal echter aan de vruchtgebruiker worden
toegekend tegen de erfgenaam, om hem in staat te stellen schadevergoeding te vorderen ten bedrage van het bedrag
dat de waarde van zijn vruchtgebruik door de selectie is verminderd.

1. Wanneer de erfgenaam van een vrouw haar lichaam begraaft op grond die tot haar nalatenschap behoort, kan hij
op haar echtgenoot het bedrag verhalen dat hij moet bijdragen in de kosten van de begrafenis, welk bedrag afhangt
van de waarde van de grond.

2. Wanneer aan iemand kleding wordt nagelaten, en hij deze verkoopt om de begrafeniskosten te betalen, is men
van oordeel, dat een praetoriaanse vordering op grond van een eerdere vordering tegen de erfgenaam moet worden
toegewezen.
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Tit. 8. Betreffende het vervoer van een lijk en de bouw van een grafkelder

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.

De Praetor zegt: "Waarheen of hoe iemand ook het recht heeft een lijk te vervoeren zonder uw toestemming, ik
verbied hem geweld te gebruiken om hem te verhinderen het lijk daarheen te brengen en het daar te begraven."

(1) Wanneer iemand het recht heeft een lijk te begraven, mag hem dit niet worden belet, en hij wordt geacht te zijn
belet, indien hem wordt belet het lijk naar de plaats te vervoeren of indien hem onderweg hinder wordt aangedaan.

(2) De eigenaar van een terrein kan zich op dit verbod beroepen met betrekking tot het vervoer van een lijk, en het
is ook van toepassing op terreinen die niet religieus zijn.

(3) Bovendien, als ik een recht van overpad heb op een stuk grond waar ik een lijk wil begraven, en ik word
verhinderd dit recht van overpad te gebruiken, dan kan ik volgens de rechter gebruik maken van dit interdict;
omdat ik het recht van overpad niet kan gebruiken, kan ik het lijk ook niet vervoeren; en dezelfde regel moet
worden toegepast als ik recht heb op een andere dienstbaarheid.
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(4) Het is duidelijk dat dit interdict een verbodsbepaling is.

(5) De Praetor zegt: "Overal waar iemand het recht heeft een lijk zonder uw toestemming mee te nemen, verbied ik
dat geweld wordt aangewend om hem te verhinderen op het land een grafkelder te bouwen, als hij dit zonder
kwade opzet doet."

(6) Dit Edict werd uitgevaardigd omdat het in het belang van de godsdienst is dat monumenten worden opgericht
en versierd.

(7) Niemand mag worden belet een graf of een monument te bouwen op een plaats waar hij daartoe het recht heeft.

(8) Iemand wordt geacht verhinderd te zijn wanneer hem wordt verhinderd materiaal te laten vervoeren dat nodig
is voor het oprichten van een gebouw; en als dus iemand de komst verhindert van de werklieden die nodig zijn, zal
er grond zijn voor een interdict; en als iemand de plaatsing verhindert van machines zal het interdict ook
beschikbaar zijn, mits hij dit doet op een plaats die onderworpen is aan de dienstbaarheid; maar als u probeert uw
machines op mijn land op te stellen, zal ik niet aansprakelijk zijn voor een interdict, als ik het recht heb u dit te
verhinderen.

(9) Onder "bouwen" moet iemand niet alleen worden verstaan wanneer hij een nieuw werk begint, maar ook
wanneer hij reparaties wil verrichten.
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(10) Wanneer iemand iets doet op zo'n manier dat een sepulcre omvalt, is hij aan dit interdict onderhevig. 2.
Marcellus, Digest, Boek XXVIII.

De koninklijke wet weigert toestemming om een vrouw die tijdens de zwangerschap is gestorven, te begraven
voordat haar ongeboren kind uit haar is verwijderd; en iedereen die deze wet overtreedt, wordt geacht de hoop op
een levend kind te hebben vernietigd door de begrafenis van de zwangere moeder.

3. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.

Wanneer iemand een graf bij uw huis bouwt, kunt u hem een nieuw bouwwerk aanzeggen; maar nadat het werk
voltooid is, hebt u geen recht om tegen hem op te treden, behalve door middel van het interdict Quod vi aut clam.

1. Wanneer een lijk begraven is in de nabijheid van een huis van een ander, maar binnen de door de wet
voorgeschreven grenzen, kan de eigenaar van het huis dezelfde partij later niet verbieden er een ander lijk te
begraven of er een monument op te richten, als hij van het begin af aan met medeweten van de eigenaar heeft
gehandeld.

(4) Ulpianus, Opinies, Boek II.

Het recht op een begraafplaats wordt door een partij niet verkregen door langdurig bezit, als het hem niet
rechtmatig toebehoort.
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5. Dezelfde, Opinies, Boek I.

Wanneer menselijke overblijfselen worden bijgezet in een graf waarvan wordt gezegd dat het onvoltooid is, vormt
dit geen beletsel voor de voltooiing ervan.

(1) Wanneer echter de plaats reeds religieus is gemaakt, moeten de pausen bepalen in hoeverre aan de wens om het
bouwwerk te herstellen kan worden toegegeven zonder de voorrechten van de religie te schenden.

878

Boek XII

1. Betreffende dingen die worden gecrediteerd wanneer een bepaalde eis wordt gesteld (..)
2. Aangaande het afleggen van een eed, hetzij vrijwillig, hetzij verplicht, hetzij gerechtelijk.
3. Betreffende het afleggen van een eed voor een rechtbank.
4. Betreffende een proces voor het terugvorderen van eigendom (..)
5. Aangaande de vordering tot terugvordering wanneer de tegenprestatie onzedelijk of onrechtvaardig is.
6. Aangaande een vordering tot terugvordering van geld dat niet verschuldigd is.
7. Aangaande een vordering tot terugvordering zonder grond.

*************************************
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Tit. 1. Betreffende zaken die worden gecrediteerd wanneer een bepaalde eis is gesteld, en
betreffende een vordering tot terugvordering

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Voordat we overgaan tot de interpretatie van de voorwaarden, is het goed iets te zeggen over de betekenis van de
titel zelf. Omdat de Praetor onder deze titel veel regels heeft opgenomen die betrekking hebben op verschillende
contracten, heeft hij daarom aan de titel de woorden "Dingen die gecrediteerd worden" toegevoegd, want dit omvat
alle soorten contracten die we aangaan, vertrouwend op de goede trouw van anderen; want, zoals Celsus in het
Eerste Boek der Vragen verklaart, de term "te crediteren" is een algemene, en daarom behandelt de Praetor onder
deze titel geleende en verpande eigendommen. Want wanneer wij, vertrouwend op de goede trouw van anderen,
ergens mee instemmen, en later iets ontvangen uit hoofde van deze overeenkomst, wordt gezegd dat wij krediet
geven. De Praetor koos de term "ding" ook als een algemene term.

(2) Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Wij maken de lening die mutuum genoemd wordt, wanneer wij niet hetzelfde artikel terugkrijgen dat wij gegeven
hebben (anders zou dit een lening voor gebruik of een deposito zijn), maar iets van dezelfde soort; want als het van
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een andere soort was, zoals bijvoorbeeld, als wij wijn voor graan zouden ontvangen, zou het niet onder dit hoofd
vallen.

1. Een gift van mutuum heeft betrekking op artikelen die kunnen worden gewogen, geteld of gemeten, omdat
mensen door deze te geven een krediet kunnen aangaan; omdat zij door betaling in natura het contract uitvoeren in
plaats van in specie te betalen. Voor andere voorwerpen kan men geen overeenkomst sluiten, omdat men de
schuldeiser niet kan betalen door hem het ene te geven in ruil voor het andere, zonder dat hij daarmee instemt.

2. Een dergelijke lening wordt mutuum genoemd, omdat het artikel het uwe wordt in plaats van het mijne, en
daarom wordt het niet het uwe als de verplichting niet ontstaat.

3. 3. Daarom verschilt een krediet van een mutuum zoals een geslacht verschilt van een soort; want een krediet kan
bestaan los van artikelen die gewogen, geteld of gemeten kunnen worden, zodat het een krediet is waar we precies
hetzelfde artikel voor terugkrijgen. Bovendien kan een mutuum niet bestaan in het geval van geld tenzij het geld
wordt betaald, maar een tegoed kan soms bestaan ook al wordt er niets betaald; zoals bijvoorbeeld wanneer een
bruidsschat wordt beloofd na een huwelijk.

4. Bij een dergelijke lening moet hij, die ze aangaat, de eigenaar zijn, en er kan geen bezwaar worden gemaakt,
omdat zonen onder vaderlijk toezicht en slaven een verplichting kunnen doen ontstaan door geld te lenen, dat tot
hun peculium behoort; want het is hetzelfde als wanneer gij op mijn verzoek geld betaalt, want dan zou ik een
vorderingsrecht verkrijgen, ook al behoorde het geld mij niet toe.
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5. Wij kunnen ook krediet verlenen door middel van woorden, wanneer een of andere handeling wordt verricht met
het doel een verplichting te scheppen, zoals bijvoorbeeld een beding.

3. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.

(3) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII. Wanneer wij een mutuum geven, hoewel wij niet bepalen dat wat
even goed is aan ons zal worden teruggegeven, toch is het niet geoorloofd voor de schuldenaar om een artikel van
dezelfde soort terug te geven, maar dat inferieur is, bijvoorbeeld om nieuwe wijn terug te geven in plaats van oude;
want bij het sluiten van een contract moet de bedoeling van de partijen gelijk worden gesteld aan een
uitdrukkelijke overeenkomst, en in dit geval wordt de bedoeling begrepen dat de betaling zal worden gedaan met
een artikel van dezelfde soort, en van dezelfde kwaliteit als dat wat was geleend.

(4) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.

Wanneer iemand geen reden of bedoeling heeft om tegen rente te lenen, maar u op het punt staat een stuk land te
kopen en geld wilt lenen, hoewel u dat pas wilt doen als u het goed daadwerkelijk koopt, en de schuldeiser
misschien dringend op reis moet, en het geld bij u deponeert op voorwaarde dat u aansprakelijk zult zijn voor het
krediet als u de aankoop doet, dan is dit depot voor risico van degene die het heeft ontvangen; want als iemand iets
ontvangt met het doel het te verkopen om het aankoopgeld te gebruiken, houdt hij het goed voor eigen risico.

1. Wanneer een voorwerp in pand is gegeven, en het voorgeschoten geld is betaald, kan een proces worden
aangespannen om het terug te vorderen. Ook wanneer een pachter na verloop van vijf jaar oogst, staat vast dat deze
882

door middel van een persoonlijke vordering kan worden teruggevorderd, mits deze oogst niet met toestemming van
de eigenaar van het land is verzameld; want indien dit is gebeurd, bestaat er geen twijfel over, dat een vordering tot
terugvordering niet kan worden ingesteld.

2. 2. Wat door de kracht van een stroom op de kust is gebracht, kan ook worden teruggevorderd door middel van
een persoonlijke vordering.

5. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.

Als u verplicht bent mij iets te bezorgen en het gaat daarna verloren door een of andere handeling van u die u
verhinderde het mij te bezorgen, dan staat vast dat het verlies door u moet worden gedragen. Wanneer echter de
vraag rijst of u de handeling hebt verricht, moet niet alleen worden overwogen of dit al dan niet in uw macht lag,
maar ook of u zich schuldig hebt gemaakt aan kwaadwilligheid om te voorkomen dat het in uw macht lag; en ook
of er enige rechtvaardige reden was waarom u zou moeten weten dat u verplicht was mij het artikel te leveren.

6. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Een artikel wordt "zeker" genoemd wanneer de soort of kwaliteit die het voorwerp is van een verplichting
specifiek wordt aangeduid, hetzij met een naam, hetzij met een beschrijving die de functie van een naam vervult,
en de kwaliteit en kwantiteit ervan duidelijk worden gemaakt. Pedius stelt in het Eerste Boek der Bepalingen, dat
het geen verschil maakt of iets bij zijn eigen naam wordt genoemd, of met een vinger wordt aangewezen, of met
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zoveel woorden wordt beschreven, omdat deze methoden gemeenschappelijke functies vervullen, waarvan de ene
even goed is als de andere.

(7) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Alles wat in een beding kan worden ingevoegd, kan ook in het uitlenen van geld worden opgenomen, en daarom
kunnen voorwaarden worden gesteld.

8. Pomponius, Over Plautius, Boek VI.

Vandaar dat een schenking van mutuum soms blijft liggen, om door een of andere latere handeling te worden
bevestigd; zoals bijvoorbeeld wanneer ik u een som geld leen, met dien verstande dat als een bepaalde voorwaarde
plaatsvindt, het van u wordt en u verplicht zult zijn mij te betalen. Op dezelfde manier kan een erfgenaam, wanneer
hij geld uitleent dat als legaat is nagelaten, en de legataris naderhand niet bereid is het aan te nemen, omdat men
van mening is dat het geld vanaf de dag van het ingaan van de nalatenschap eigendom van de erfgenaam was, een
vordering instellen om het uitgeleende geld terug te krijgen. Want Julianus zegt dat zelfs wanneer de erfgenaam
het eigendom heeft afgestaan, moet worden uitgegaan van het tijdstip waarop de nalatenschap is ingegaan,
ongeacht of de erfenis is verworpen of aanvaard.

(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.
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Een specifieke vordering tot terugvordering kan worden ingesteld voor alles en op grond van elke verplichting op
grond waarvan een positieve vordering kan worden ingesteld; of deze nu gebaseerd is op een uitdrukkelijk contract
of op een contract dat onzeker is, want het is ons toegestaan een dergelijke vordering in te stellen voor elk soort
contract, mits er een feitelijke verplichting bestaat; maar wanneer de tenuitvoerlegging van de verplichting beperkt
is tot een bepaalde datum, of afhankelijk is van een of andere voorwaarde, kan ik geen vordering instellen voordat
het tijdstip is aangebroken, of aan de voorwaarde is voldaan.

1. Deze vordering kan ook worden ingesteld uit hoofde van een legaat of krachtens de Lex van Aquilia, en zij kan
worden ingesteld in geval van diefstal. Bovendien kan deze vordering ook worden ingesteld op grond van een
besluit van de Senaat, bijvoorbeeld wanneer de partij die wenst te procederen, iemand is aan wie een in beheer
gegeven goed moet worden afgestaan.

2. 2. Deze vordering kan ook worden ingesteld wanneer iemand zich heeft verbonden, hetzij in eigen naam, hetzij
als lasthebber van de ander.

3. Aangezien deze specifieke vordering tot terugvordering dus openstaat voor alle overeenkomsten, ongeacht of de
overeenkomst is gesloten door een handeling, door woorden of door beide samen, moeten door ons bepaalde
gevallen worden genoemd met betrekking waartoe kan worden besproken of deze vordering geschikt zal zijn voor
de uiteengezette vorderingen.

4. Ik heb u tien aurei betaald, en bedongen dat het bedrag aan een ander zou worden gegeven; welk beding nietig
is. Kan ik door middel van deze vordering tien aurei terugvorderen op grond van het feit dat er twee
overeenkomsten bestaan, waarvan de ene is aangegaan door middel van een handeling, dat wil zeggen door de
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betaling van het geld, en de andere mondeling is aangegaan, dat wil zeggen zonder gevolgen, omdat ik niet voor
een ander kon bedingen? Ik denk dat ik dat wel kan.

5. Hetzelfde is het geval, wanneer ik van een ondergeschikte zonder toestemming van zijn voogd een beding
aanneem en hem met toestemming van zijn voogd geld leen; want ook in dit geval heb ik recht op een vordering
tot terugvordering op grond van de betaling van het geld.

6. Hetzelfde onderzoek kan worden gedaan, indien ik u een zekere som gelds heb betaald en ik bedongen heb, dat
het zou worden teruggegeven onder een voorwaarde, die onmogelijk is; want de vordering tot terugvordering zal
nog steeds beschikbaar blijven, daar het beding nietig is.

7. Bovendien, wanneer ik iemand geld leen en zijn eigendom daarna onder een interdict wordt geplaatst, en ik
vervolgens met hem een beding sluit, meen ik, dat zijn geval gelijkt op dat van de ward; aangezien hij ook rechten
verwerft door beding.

8. 8. Wanneer ik mijn eigen geld in uw naam uitbetaal, terwijl u op dat moment afwezig bent en er niet van op de
hoogte bent, zegt Aristo dat u het recht hebt om een persoonlijke vordering tot terugvordering in te stellen; en ook
Julianus, die hierover is geraadpleegd, verklaart dat de mening van Aristo juist is, en dat er geen twijfel over
bestaat dat als ik mijn geld in uw naam met uw toestemming zou uitbetalen, de verplichting door u zal worden
verworven, zoals wij elke dag vragen dat geld door anderen in onze naam zal worden uitgeleend aan degenen van
wie wij willen dat ze onze schuldenaren worden.
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9. Ik heb tien aurei bij u in bewaring gegeven, en daarna heb ik u toegestaan daarvan gebruik te maken; Nerva en
Proculus zijn van mening dat ik recht zal hebben op een persoonlijke vordering tot terugvordering, als voor een
mutuum, nog voordat u het geld hebt weggenomen, en dit is juist, en lijkt ook zo aan Marcellus; want op grond van
uw voornemen bent u al bezitter geworden, en daarom gaat het risico over op degene die om de lening heeft
gevraagd, en kan hij worden aangesproken voor de terugvordering ervan.

10. Dezelfde, Over het Edict, Boek II.

Indien ik echter, toen ik het geld in het begin bij u in bewaring gaf, u toestond er gebruik van te maken, indien u
dat wenste; dan is men van mening dat de lening niet bestaat voordat het geld is weggenomen, omdat het niet zeker
is dat er iets verschuldigd is.

11. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVI.

Als gij mij vraagt u geld te leenen, en daar ik het toen niet had, gaf ik u een schotel of een klomp goud, opdat gij
het zoudt verkopen en van de opbrengst gebruik maken; en gij hebt het verkocht, dan meen ik, dat het geld, dat ik
daarvoor ontvangen heb, een lening uitmaakt. Maar als u, voordat u de schotel of het klompje goud verkocht, het
zonder nalatigheid van uw kant hebt verloren, rijst de vraag of het verlies op mij of op u rust. Ik ben van mening
dat het onderscheid van Nerva volkomen juist is, die meent dat het een groot verschil uitmaakt of ik de schotel of
het klompje goud te koop had of niet, en dat als ik het had, ik het verlies moet dragen alsof ik het aan iemand
anders had gegeven om het te verkopen; maar als het niet mijn bedoeling was om het te verkopen, maar het enige
doel van de verkoop was dat u gebruik zou maken van de opbrengst, moet u verantwoordelijk zijn voor het verlies,
vooral als ik het zonder rente aan u heb uitgeleend.
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1. Als ik u tien aurei leen met dien verstande, dat gij mij negen verschuldigd zult zijn, zegt Proculus zeer juist, dat
gij mij wettelijk niet meer dan negen verschuldigd zijt. Maar als ik u dat bedrag leen met dien verstande dat u mij
elf verschuldigd zult zijn, dan meent Proculus dat een vordering tot terugvordering voor meer dan tien niet kan
worden ingesteld.

2. Als een gevluchte slaaf u geld leent, rijst de vraag of zijn eigenaar u kan aanklagen om het geld terug te krijgen.
En inderdaad, als mijn slaaf, die het beheer over zijn peculium heeft gekregen, u geld leent, blijft de lening staan;
maar als een voortvluchtige slaaf, of een andere slaaf, geld leent zonder toestemming van zijn meester, gaat het
niet over op degene die het ontvangt. Wat moet er dan gedaan worden? Het geld kan worden opgeëist, als het nog
toegankelijk is, of als u frauduleus afstand hebt gedaan van het bezit ervan, kan een procedure worden
aangespannen om het terug te krijgen; maar als u het zonder frauduleuze bedoeling hebt uitgegeven, kan een
vordering tot terugvordering tegen u worden ingesteld.

12. Pomponius, Over Plautius, Boek VI.

Als je geld te leen krijgt van een krankzinnige, van wie je denkt dat hij bij zijn volle verstand is, en het geld wordt
ten bate van jou uitgegeven, dan heeft de krankzinnige volgens Julianus het recht om het terug te vorderen; want
het is de regel dat als een krankzinnige een vordering kan instellen tegen iemand die dat niet weet, hij dat onder
dezelfde omstandigheden ook kan doen tegen iemand die bij zijn volle verstand is. Bovendien, wanneer iemand
een slaaf een lening verstrekt en daarna krankzinnig wordt en de slaaf het geld uitgeeft ten bate van zijn meester,
kan een vordering tot terugvordering worden ingesteld in naam van de krankzinnige. En wanneer iemand het geld
van een ander leent en daarna krankzinnig wordt, en het geld wordt uitgegeven, dan heeft de krankzinnige het recht
om het terug te vorderen.
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13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Als een dief u geld leent, draagt hij het eigendom daarvan niet aan u over, maar als het geld wordt uitgegeven,
ontstaat het recht om het terug te vorderen.

1. Daarom zegt Papinianus in het Achtste Boek der Vragen: "Als ik u geld leen dat aan iemand anders toebehoort,
bent u tegenover mij niet aansprakelijk in een rechtszaak voordat u het uitgeeft." En hij vraagt: "Als u het geld
beetje bij beetje uitgeeft, heb ik dan niet het recht om het op dezelfde manier terug te vorderen? Hij antwoordt, dat
ik dat recht heb, indien mij wordt medegedeeld, dat het geld aan een ander toebehoort, en ik dan een gedeelte
daarvan vorder; want ik heb nog niet vastgesteld, of het gehele bedrag is uitgegeven.

2. Wanneer een slaaf, die door twee mede-eigenaars gemeenschappelijk wordt gehouden, tien aurei leent, meen ik,
dat, of hem nu het beheer over zijn eigen peculium is verleend of niet, indien het geld is uitgegeven, een vordering
voor vijf aurei ten gunste van iedere eigenaar zal worden ingesteld. Want Papinianus stelt in het Achtste Boek der
Vragen, dat als ik u honderd geldstukken leen, die ik met een ander gemeenschappelijk bezit, ik een persoonlijke
vordering kan instellen om er vijftig terug te krijgen, ook al was elke afzonderlijke munt gemeenschappelijk bezit.

14. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
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Wanneer een zoon die onder vaderlijk gezag staat en geld heeft geleend in strijd met het decreet van de Senaat, het
terugbetaalt, kan geen uitzondering worden gemaakt voor een vordering van de vader tot terugvordering van het
geld; maar wanneer het geld door de schuldeiser is uitgegeven, zegt Marcellus dat de persoonlijke vordering tot
terugvordering niet kan worden ingesteld, omdat zo'n vordering alleen wordt toegestaan wanneer het geld is
uitbetaald onder zodanige omstandigheden dat een vordering zou kunnen worden ingesteld als het eigendom was
overgegaan op degene die het geld heeft ontvangen, maar dit is in het voorgestelde geval niet het geval. Tenslotte,
wanneer geld is geleend in strijd met het decreet van de Senaat, en per vergissing wordt terugbetaald, is de betere
mening dat er geen vordering tot terugvordering van dat geld zal worden ingesteld.

15. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.

Als ik een schuldenaar van mij beveel om u geld te betalen, dan wordt u aansprakelijk tegenover mij, ook al was
het geld dat u ontvangt niet van mij. Daarom moet deze regel, die met betrekking tot twee personen is vastgesteld,
ook in acht worden genomen wanneer er slechts één persoon is; zodat, wanneer u mij geld schuldig bent uit hoofde
van een mandaat, en tussen ons is overeengekomen dat u het als een lening zult behouden, wordt geoordeeld dat
het geld aan mij is betaald en van mij aan u is overgedragen.

(16) Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.

Wanneer een mede-eigenaar van geld zijn eigen geld als lening uitbetaalde, maakt hij een absolute lening van dat
geld, ook al stemden zijn mede-eigenaars er niet mee in; maar als hij geld uitbetaalde dat gemeenschappelijk
eigendom was, maakt hij geen geldige lening, tenzij de anderen er ook mee instemmen, want hij heeft alleen het
recht om over zijn eigen aandeel te beschikken.
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17. Ulpianus, Disputaties, Boek I.

Toen een zoon die onder ouderlijk toezicht stond en in Rome was om zijn studie voort te zetten, een geldlening
deed die een deel was van zijn reiskosten, gaf Scaevola als zijn mening dat hij verlichting kon krijgen door middel
van een buitengewone procedure.

(18) Ulpianus, Disputaties, Boek I.

Als ik u geld als geschenk geef, en u aanvaardt het als een lening, zegt Julianus dat het geen geschenk is; maar we
moeten overwegen of het een lening is. Ik denk echter dat het geen lening is, en dat het geld in feite niet het
eigendom wordt van degene die het ontvangt, omdat hij dat met een andere mening deed. Als hij het geld uitgeeft,
kan hij, hoewel hij persoonlijk aansprakelijk is voor de terugvordering ervan, toch een beroep doen op een exceptie
van bedrog, omdat het geld is uitgegeven overeenkomstig de wens van degene die het heeft gegeven.

1. In beide gevallen echter, als het geld is uitgegeven, zal er grond zijn voor een persoonlijke vordering tot
terugvordering zonder een exceptie op grond van bedrog.

(19) Julianus, Digest, Boek X.
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De betaling van geld bindt de partij die het ontvangt niet te allen tijde, maar alleen wanneer het duidelijk is dat hij
onmiddellijk aansprakelijk is. Want wanneer een partij geld mortis causa geeft, betaalt hij het uit, maar hij bindt
hem die het ontvangt niet, tenzij er iets gebeurt waarvan de verplichting afhangt, zoals, bijvoorbeeld, wanneer de
schenker herstelt, of de partij die het geld ontving vóór hem sterft. En wanneer geld wordt gegeven opdat iets zal
geschieden, zolang het twijfelachtig is of dit al dan niet zal geschieden, bestaat er geen aansprakelijkheid; maar
zodra het zeker wordt dat het niet zal geschieden, is degene die het geld ontving aansprakelijk; bijvoorbeeld, als ik
Titius tien aurei geef onder de voorwaarde dat hij Stichus vóór de volgende kalends zal manumitteren, heb ik vóór
die tijd geen recht op een rechtsvordering; maar als de tijd verstreken is, kan ik een rechtsvordering instellen, als
de slaaf niet gemanumitteerd is.

1. Wanneer een ondergeschikte geld leent of betaalt ter delging van een schuld zonder het gezag van zijn voogd,
heeft hij recht op terugvordering, indien het geld is uitgegeven; of hij wordt van de schuld bevrijd, om geen andere
reden dan dat het geacht wordt door toedoen van de ondergeschikte in handen te zijn gekomen van degene die het
heeft ontvangen; Indien dus hij, die het geld als lening of ter voldoening van een schuld heeft ontvangen, het aan
een ander als lening of ter voldoening van een schuld geeft, dan is, indien het geld is uitgegeven, de partij
aansprakelijk jegens de ward, of hij moet hem van zijn aansprakelijkheid ontslaan, en hij zal een vordering hebben
op de partij aan wie hij het geld heeft uitbetaald, of hij zal van zijn aansprakelijkheid jegens hem worden ontheven.
Want hij, die het geld van een ander als lening uitbetaalt, zal, indien het wordt uitgegeven, een vordering hebben
op degene, die het heeft ontvangen; en evenzo zal hij, die geld uitbetaalt ter kwijting van een schuld, door degene,
die het ontvangt, van zijn aansprakelijkheid worden ontslagen.

20. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
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Wanneer ik u geld geef, opdat gij mij hetzelfde geld leent, is er dan sprake van een lening? Ik antwoordde, dat wij
in dergelijke gevallen niet de juiste woorden gebruiken, daar zulk een overeenkomst noch een schenking, noch een
lening is; het is geen schenking, omdat het geld niet gegeven wordt met de bedoeling, dat het absoluut in handen
van de ontvanger blijft; en het is geen lening, omdat het eerder betaald wordt om een schuld te vermijden, dan om
een andere partij aansprakelijk te stellen. Indien dus een partij die geld van mij heeft ontvangen onder de
voorwaarde dat hij het mij zou lenen, en hij betaalt mij het geld dat hij ontvangt, dan is dit geen lening, want ik zal
veeleer worden geacht te hebben ontvangen wat mij reeds toebehoorde. Dit moet zo worden opgevat, opdat de
strikte betekenis der termen behouden blijft; maar de meer liberale interpretatie is, dat beide transacties geldig zijn.

21. Dezelfde, Digest, Boek XLVIII.

Sommige autoriteiten zijn van mening, dat iemand die voor tien aurei eist, niet gedwongen kan worden er vijf te
accepteren en dan voor de rest te procederen; of, als hij beweert dat een bepaald stuk land van hem is, dat hij alleen
gedwongen kan worden voor een gedeelte daarvan te procederen; maar in beide gevallen is men van mening, dat
de Praetor toegeeflijker zou zijn als hij de eiser zou dwingen te accepteren wat hem wordt aangeboden, omdat het
tot zijn plicht behoort geschillen te verminderen.

22. Dezelfde, Over Minicius, Boek IV.

Een lening van wijn werd aangegaan en een procedure werd ingesteld om deze terug te vorderen; de vraag rees
met betrekking tot het tijdstip waarop een schatting van de waarde ervan moest worden gemaakt, of wanneer het
werd geleverd, wanneer de zaak in het geding werd gebracht, of wanneer de zaak werd beslist? Sabinus
antwoordde dat als was aangegeven op welk tijdstip het moest worden teruggegeven, de schatting moest worden
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gemaakt van wat het op dat tijdstip waard was; maar zo niet, dan moest de waarde worden geschat op het tijdstip
waarop het geding werd aangespannen. Ik vroeg op welke plaats de taxatie moest worden verricht. Het antwoord
luidde, dat indien was overeengekomen dat het op een bepaalde plaats zou worden gerestaureerd, de taxatie daar
moest worden verricht; maar indien dit niet was vermeld, moest het worden getaxeerd op de plaats waar het geding
aanhangig was gemaakt.

23. Africanus, Vragen, Boek II.

Als ik bezit neem van een slaaf die aan u is nagelaten, en hem verkoop alsof hij aan mij was nagelaten, en hij
sterft, dan, zegt Julianus, kunt u de koopsom van mij terugvorderen, aangezien ik profijt heb gehad van uw
eigendom.

24. Ulpianus, Pandects.

Wanneer een partij voor een bepaald goed bedingt, verkrijgt hij geen vorderingsrecht uit hoofde van het beding,
maar moet hij overgaan tot een persoonlijke vordering tot terugvordering door middel waarvan een proces wordt
aangespannen voor bepaalde specifieke zaken.

(25) Idem, over het ambt van consulair ambtenaar.
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Wanneer een schuldeiser geld leent voor het herstel van gebouwen, zal hij een voorrecht hebben op het geld dat hij
heeft geleend.

26. Dezelfde, Opinies, Boek V.

Indien de zaakwaarnemer van een soldaat geld leent en zich borg stelt, staat vast, dat een vordering zal worden
toegekend aan de soldaat aan wie het geld toebehoorde; evenals in het geval, waarin de voogd van een voogd of de
curator van een jeugdige bedingt, dat geleend geld, dat aan een van beiden toebehoorde, wordt terugbetaald.

27. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.

Een gemeentebestuur kan door een lening worden gebonden, als het geld ten behoeve van haar wordt uitgegeven;
anders zijn degenen die de lening zijn aangegaan aansprakelijk als individuen, en niet het gemeentebestuur.

28. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.

Wanneer een schuldeiser geen behoorlijke zekerheid heeft genomen, verliest hij om die reden niet het recht om
betaling te eisen voor het bedrag van de schuld dat het onderpand niet voldoende was om te verzekeren.
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29. Paulus, Over Plautius, Boek IV.

Wanneer een eigenaar zijn slaaf als zijn agent in dienst heeft, is Julianus van mening dat gezegd kan worden dat hij
aansprakelijk is voor een persoonlijke vordering tot terugvordering, net alsof hij een overeenkomst had gesloten in
navolging van de opdracht van degene door wie hij was aangesteld.

(30) Dezelfde, Over Plautius, Boek V.

Wanneer een partij die op het punt staat een geldlening te ontvangen, zijn toekomstige schuldeiser belooft dat hij
hem zal terugbetalen, heeft hij de macht om zich aan aansprakelijkheid te onttrekken door het geld niet aan te
nemen.

31. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.

Wanneer een persoonlijke vordering is ingesteld tot terugvordering van een stuk land of een slaaf, ben ik van
mening dat de huidige praktijk is dat, nadat de zaak is gevoegd, alles wat is ontstaan moet worden afgestaan; dat
wil zeggen, alles waar de eiser recht op zou hebben gehad als de levering had plaatsgevonden van wat
verschuldigd was op het moment van de voeging van de zaak.

1. Ik heb uw slaaf te goeder trouw gekocht van een dief, zonder op de hoogte te zijn van de feiten, en de slaaf heeft
zelf een slaaf gekocht uit de peculium die u toebehoorde, en deze laatste slaaf is aan mij geleverd. Sabinus en
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Cassius zeggen dat u een persoonlijke vordering tegen mij kunt instellen voor het terugkrijgen van de tweede slaaf;
maar als ik iets verloren heb door de zaken die hij heeft gedaan, heb ik op mijn beurt recht op een vordering tegen
u. Dit is volkomen juist, want Julianus zegt dat moet worden nagegaan of de eigenaar een onaantastbaar
vorderingsrecht heeft dat voortvloeit uit de koop, maar dat de verkoper een persoonlijke vordering tot
terugvordering kan instellen tegen de bonafide koper. Wat het geld van het peculium betreft, indien dit nog
toegankelijk is, kan de eigenaar het terugvorderen, maar hij zal aansprakelijk zijn tegenover de verkoper in een
actie De peculio voor de betaling van de prijs; maar indien het geld is uitgegeven, zal het recht van actie De
peculio zijn uitgeput. Julianus had er echter aan moeten toevoegen dat de verkoper alleen aansprakelijk is jegens
de eigenaar van de slaaf wegens de koop, als hij hem de gehele prijs betaalt, alsmede wat hem verschuldigd zou
zijn geweest als hij het contract met een vrij man had gesloten. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer ik een
betaling doe aan een bezitter te goeder trouw, indien ik bereid ben aan de bezitter elk vorderingsrecht over te
dragen, dat ik tegen deze bezitter zou kunnen hebben.

32. Celsus, Digest, Boek V.

Als u Titius en mij vraagt u geld te lenen en ik een schuldenaar van mij beveel u te beloven het te leveren, en u
maakt een beding in de overtuiging dat hij de schuldenaar van Titius is, bent u dan aansprakelijk tegenover mij? Ik
twijfel op dit punt, als u geen contract met mij hebt gesloten, maar ik denk dat het waarschijnlijk is dat u
aansprakelijk bent; niet omdat ik u geld heb geleend (want dat kan niet, tenzij de partijen daarmee instemmen),
maar omdat mijn geld in uw handen is gekomen, en daarom is het juist en rechtvaardig dat u het aan mij
terugbetaalt.

33. Modestinus, Pandects, Boek X.
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In de keizerlijke constituties is bepaald dat noch degenen die de provincies besturen, noch hun dienaren, zich in
zaken mogen begeven, of geld mogen lenen, met of zonder rente.

34. Paulus, Zinnen, Boek II.

De ambtenaren die de gouverneur van een provincie bijstaan, kunnen leningen aangaan met of zonder rente.

1. Het is de Gouverneur van een provincie niet verboden om geld te lenen tegen rente.

35. Modestinus, Opinies, Boek III.

Het risico van verbintenissen voor geleend geld komt toe aan degene door wiens nalatigheid kan worden
vastgesteld dat het risico is vergroot.

36. Javolenus, Epistels, Boek I.

U was mij een som geld verschuldigd zonder enige voorwaarde, en op mijn aanwijzing beloofde u Attius deze som
geld te betalen onder een voorwaarde. Terwijl deze voorwaarde hangende is, is uw verplichting tegenover mij
dezelfde als wanneer u mij het geld op de tegenovergestelde voorwaarde had beloofd; als ik, terwijl de voorwaarde
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hangende is, een rechtszaak aanspan, zal dit dan geen effect hebben? Het antwoord luidde: Ik twijfel er niet aan dat
het geld met betrekking tot hetwelk ik met u absoluut bedongen heb, als een lening aan u zal blijven, zelfs indien
de voorwaarde met betrekking tot Attius ?die, met mijn toestemming, bedongen heeft voor de betaling van
genoemd geld onder een voorwaarde ?niet vervuld wordt; want de rechtspositie is dezelfde alsof er geen beding
door hem gemaakt was, en, terwijl de vervulling van de voorwaarde hangende is, kan ik geen vordering instellen
voor het geld, omdat het onzeker is of het niet verschuldigd kan zijn onder het beding, en ik zal geacht worden
mijn vordering te vroeg ingesteld te hebben.

37. Papinianus, Definities, Boek I.

Wanneer een voorwaarde verwijst naar het tijdstip waarop de verbintenis werd aangegaan, wordt het beding niet
opgeschort, en als de voorwaarde een feitelijke voorwaarde is, blijft het beding van kracht, ook al weten de
contracterende partijen niet dat dit het geval is; bijvoorbeeld: "Belooft gij mij honderdduizend sestertiën te betalen
als de koning der Parthen in leven is?"

Dezelfde regel geldt ook wanneer de voorwaarde betrekking heeft op tijd die verstreken is:

(38) Scaevola, Vragen, Boek I.
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Want men moet ook overwegen of, voor zover de menselijke natuur het kan bepalen, kan worden vastgesteld dat
het geld verschuldigd zal zijn:

39. Papinianus, Definities, Boek I.

Daarom krijgt de bijzin alleen de kracht van een voorwaarde wanneer zij betrekking heeft op de toekomst.

(40) Paulus, Vragen, Boek III.

In het hof van Aemilius Papinianus, Praetorisch Prefect en Jurist, werd een verplichting van de volgende soort
gelezen: "Ik, Lucius Titius, heb schriftelijk verklaard dat ik van Publius Maevius vijftien aurei als lening heb
ontvangen, die mij bij hem thuis is betaald, en Publius Maevius heeft bedongen, en ik, Lucius Titius, heb beloofd
dat de genoemde vijftien aurei in lopende munt op de eerstvolgende kalends naar behoren zullen worden betaald.
Indien op voornoemde dag voornoemde som niet is betaald aan voornoemde Publius Maevius, of aan wie er recht
op heeft, noch daarvoor enige zekerheid is gesteld, dan heeft Publius Maevius bedongen en heb ik, Lucius Titius,
beloofd dat er als boete voor elke dertig dagen en voor elke honderd denarii één denarius moet worden betaald.
Ook werd tussen ons overeengekomen dat ik verplicht zou zijn om uit de genoemde som elke maand driehonderd
denarii van de gehele som aan de genoemde Publius Maevius te betalen, hetzij aan hem of aan zijn erfgenaam." Er
rees een vraag met betrekking tot de verplichting om rente te betalen, aangezien het aantal maanden dat was
aangegeven voor betaling was verstreken? Ik verklaarde dat, aangezien een overeenkomst die op hetzelfde tijdstip
is aangegaan, geacht wordt deel uit te maken van het beding, het resultaat is dat het hetzelfde is als wanneer de
partij die de betaling van een bepaalde som geld elke maand had bedongen, later een overeenkomst had
toegevoegd voor rente in verhouding tot de vertraging in de betalingen; en daarom zou rente over de eerste
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betaling beginnen te lopen aan het eind van de eerste maand, en, evenzo, na de tweede en derde maanden, zou
rente over het onbetaalde geld toenemen, maar rente zou niet kunnen worden geïnd over de onbetaalde hoofdsom
totdat deze zelf zou kunnen worden geïnd. Sommige autoriteiten zeggen, dat de toegevoegde overeenkomst alleen
betrekking heeft op de betaling van de hoofdsom en niet ook op de rente, daar deze laatste duidelijk was voorzien
door de bepaling in de eerste clausule, en dat de overeenkomst alleen een uitzondering zou toestaan; derhalve,
indien het geld niet werd betaald op de aangegeven tijdstippen, zou de rente verschuldigd zijn vanaf de datum van
de bepaling, net alsof dit uitdrukkelijk was vermeld. Maar wanneer de tijd voor het innen van de hoofdsom is
uitgesteld, zal het gevolg zijn dat ook de rente verschuldigd is vanaf de dag waarop de partij in gebreke was; en
indien, zoals de genoemde autoriteiten oordeelden, de overeenkomst alleen een exceptie mogelijk zou maken
(hoewel naderhand een andere mening de overhand kreeg), dan nog zou, volgens de wet, de verplichting tot het
betalen van rente niet kunnen worden afgedwongen; want een partij is niet in gebreke wanneer het geld niet van
hem kan worden geïnd, omdat hij een exceptie kan inroepen tegen de vordering. Wanneer men echter bepaalt, dat
een bepaalde hoeveelheid moet worden geleverd op een plaats waar aan een voorwaarde moet worden voldaan, en
deze hoeveelheid intussen wordt geïnd, zoals bijvoorbeeld bij gewassen, kan dezelfde bepaling ook worden
gemaakt met betrekking tot de rente, zodat, indien het geld niet op de bepaalde dag is betaald, hetgeen aan rente
verschuldigd is, kan worden betaald vanaf de dag waarop het beding werd gemaakt.

41. Africanus, Vragen, Boek VIII.

Een erflater die zijn slaaf Stichus had aangesteld als boekhouder in een bepaalde provincie, zijn testament werd te
Rome voorgelezen, waarbij genoemde Stichus werd vrijgelaten en benoemd tot erfgenaam van een deel van de
nalatenschap; en Stichus, die niet op de hoogte was van zijn verandering van toestand, ging door met het innen van
het geld van de overledene, en maakte leningen, en ging soms bedingen aan en nam pandrechten aan; er werd
gevraagd wat de wet in deze zaak was? Men oordeelde dat alle schuldenaars die hem hadden betaald, van hun
aansprakelijkheid waren ontslagen, mits zij ook niet wisten dat de eigenaar van de slaaf dood was; maar met
betrekking tot de geldsommen die in handen van Stichus waren gekomen, hadden zijn mede-erfgenamen geen
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recht om een vordering tot verdeling van de nalatenschap in te stellen, maar dat hun er een moest worden
toegekend op grond van de zaken die hij had gedaan; en wanneer hij zelf geld had geleend, ging het eigendom
daarvan slechts over naar evenredigheid van het bedrag waarvan hij zelf erfgenaam was. Dit is het geval, want als
ik u geld geef opdat u het aan Stichus kunt lenen, en ik dan sterf, en u, die daarvan niet op de hoogte bent, hem het
geld geeft, draagt u het eigendom daarvan niet over; want niettegenstaande het feit dat men kan oordelen dat de
schuldenaars na betaling van hem van hun aansprakelijkheid zijn bevrijd, is het niet vaststaand dat hij het recht
heeft over het eigendom van het geld te beschikken door het uit te lenen. Indien dus geen terugbetalingsbeding was
gemaakt, kon het uitgeleende geld niet worden gevorderd naar evenredigheid van het aandeel van de
medeëigenaar, noch konden de pandrechten worden behouden. Indien echter het beding tot terugbetaling is
gemaakt, is het van belang in welke bewoordingen het beding is gemaakt; indien hij het bijvoorbeeld uitdrukkelijk
heeft gemaakt ten gunste van Titius, zijn eigenaar, die op dat moment dood was, bestaat er geen twijfel over, dat
het beding nietig zou zijn; Maar als hij bedong, dat het geld aan hem zou worden terugbetaald, moet worden
aangenomen, dat hij het voordeel daarvan uit de nalatenschap heeft verkregen; zoals, wanneer vrijen of slaven van
anderen ons te goeder trouw dienen, alles wat zij door middel van ons eigendom verkrijgen, ons toebehoort; zo
wordt alles wat door middel van een deel van de nalatenschap wordt verkregen, ten bate van de nalatenschap zelf
gemaakt. Wanneer echter een nalatenschap door de mede-erfgenamen is betreden, kan deze regel niet gelijkelijk
van toepassing worden geacht; in ieder geval, indien zij wisten, dat Stichus samen met hen tot mede-erfgenaam
was benoemd, zoals in dit geval, diegenen niet kunnen worden beschouwd als bezitters te goeder trouw, die niet de
bedoeling hadden om het bezit te behouden. Indien echter het gesuggereerde geval betrekking heeft op medeerfgenamen die van de feiten onkundig zijn, bijvoorbeeld omdat zij zelf noodzakelijke erfgenamen waren, kan toch
hetzelfde oordeel worden gegeven; en in dit geval zal het resultaat zijn, dat indien de genoemde slaaf medeerfgenamen heeft van dezelfde toestand, zij allen geacht zullen worden elkander te goeder trouw te dienen.

42. Celsus, Digest, Boek VI.
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Als ik van Titius tien aurei beding, en ik beding naderhand van Seius het bedrag van de schuld die ik eventueel niet
van Titius kan innen, dan zal, als ik tegen Titius een proces aanspan voor tien aurei, Seius niet van zijn
aansprakelijkheid worden ontheven, omdat anders de door Seius gestelde zekerheid waardeloos is; maar als Titius
het vonnis nakom, zal Seius niet langer aansprakelijk zijn. Indien ik echter tegen Seius optreed, wat het bedrag dat
ik van Titius kan innen, wanneer de kwestie tussen Seius en mij wordt gevoegd, ook minder is dan de verplichting,
zoveel te minder kan ik vervolgens van Titius innen.

1. Labeo zegt dat als je bedingt dat een partij ervoor zal zorgen dat tien aurei betaald worden, je om die reden niet
kunt eisen dat er tien aan jou betaald worden, omdat de schuldenaar bevrijd kan worden door een rijkere
schuldenaar te vinden; en in feite betekent dit dat de partij niet gedwongen kan worden zich bij de kwestie aan te
sluiten als hij aanbiedt om een rijkere schuldenaar te leveren.

Tit. 2. Betreffende het afleggen van een eed, hetzij vrijwillig, hetzij verplicht, hetzij
gerechtelijk

(1) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.

Er is een zeer belangrijk middel in gebruik gekomen om snel een einde te maken aan geschillen, namelijk het
religieuze karakter van de eed, door middel waarvan meningsverschillen worden beslecht, hetzij met instemming
van de partijen zelf, hetzij op gezag van de rechter.
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2. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Het afleggen van een eed heeft de schijn van een compromis, en het heeft meer gewicht dan het vonnis van een
rechtbank.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

De Praetor zegt: "Wanneer een partij waartegen een proces is aangespannen, na bepaalde voorstellen te hebben
gedaan, de eed aflegt." We moeten de woorden "De partij tegen wie een proces is aangespannen" opvatten als de
gedaagde zelf. De andere woorden "Nadat hem bepaalde voorstellen zijn gedaan" zijn niet onnodig toegevoegd;
want als een gedaagde de eed aflegt zonder dat iemand hem die heeft gedaan, zal de Praetor een dergelijke eed niet
erkennen, omdat de partij alleen maar voor zichzelf zweert; anders zou het voor iemand die weinig om een eed
geeft, buitengewoon gemakkelijk zijn om die af te leggen zonder dat iemand hem die heeft gedaan, en zich zo te
bevrijden van de last van een rechtszaak.

(1) Wanneer een partij wordt gedagvaard in een rechtsgeding van welke aard ook, zal het afleggen van de eed hem
tot voordeel strekken, ongeacht of het een rechtsgeding in personam, in rem, of in factum betreft, dan wel een
strafgeding of een rechtsgeding van welke aard ook, of een geding betreffende een interdict.
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(2) Wanneer de eed is afgelegd met betrekking tot de burgerlijke staat van de persoon, zal de Praetor deze
bekrachtigen; zoals, bijvoorbeeld, wanneer ik u een eed heb gegeven en u hebt gezworen dat u niet onder mijn
toezicht stond, moet de eed worden bekrachtigd.

(3) Daarom zegt Marcellus dat een eed kan worden afgelegd over de vraag of een bepaalde vrouw zwanger is of
niet, en de eed moet standhouden. Tenslotte zegt hij, dat wanneer het onderzoek betrekking heeft op bezit, de eed
moet standhouden; bijvoorbeeld, wanneer een vrouw in het bezit van eigendom gesteld wil worden omdat zij
zwanger is, en wanneer dit door de tegenpartij wordt betwist, dan moet zij ofwel zweren dat zij zwanger is, ofwel
de tegenpartij moet zweren dat zij het niet is, want als zij zelf de eed aflegt, kan zij zonder vrees in het bezit
komen; En daarom zegt Marcellus, dat een vrouw die de eed aflegt, het voordeel daarvan zal hebben en een
rechtszaak zal kunnen vermijden, op grond van het feit dat zij bezit heeft genomen voor een ongeboren kind, met
het oogmerk van bedrog; ook kan zij niet worden onderworpen aan geweld, terwijl zij in het bezit is. Maar of een
eed in zoverre een voordeel is, dat hij verhindert dat na de geboorte van een kind wordt onderzocht of het al dan
niet de nakomeling is van degene van wie wordt gezegd dat hij de vader is, is een vraag die Marcellus bespreekt,
en hij zegt dat de waarheid moet worden vastgesteld, omdat de eed een ander geen voordeel of schade berokkent;
vandaar dat de eed van de moeder het kind geen voordeel zal brengen, noch schade zal berokkenen, indien de
moeder haar eed aflegt, en de eed wordt afgelegd dat zij niet zwanger is van een bepaalde man.

(4) Het is noodzakelijk dat een partij zweert in de bewoordingen waarin de eed wordt afgelegd, maar als ik hem
voor u afleg, mag u bij God zweren en zweert u bij uw eigen hoofd,

4. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

905

Of de hoofden van uw zonen,

5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

Een eed van deze aard zal geen effect hebben. Als ik echter van u verlangd heb dat u zweert bij uw eigen
verlossing en u doet dat, dan moet ik mij daarbij neerleggen; want elke vorm van een eed die überhaupt geoorloofd
is en waarmee iemand voor zichzelf gezworen wil worden, is geschikt, en als hij wordt afgelegd, zal de Praetor
hem ondersteunen.

1. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript, dat indien een eed werd afgelegd in overeenstemming met een of
ander eigenaardig bijgeloof, deze stand moest houden.

2. Wanneer de eed is afgelegd, moet niets anders worden gevraagd dan of de partij de eed heeft afgelegd, en de
vraag of iets verschuldigd is, komt niet aan de orde, daar dit voldoende door de eed is vastgesteld.

3. Wanneer echter een partij een onwettige eed aflegt, dat wil zeggen een eed met betrekking tot een godsdienst
waarvan de belijdenis in het openbaar verboden is, laat ons dan zien of het moet worden beschouwd alsof er geen
eed was afgelegd; en dit is, denk ik, de betere mening.

4. 5. Wanneer een eed is afgelegd en de partij niet wordt vrijgesteld van de eedaflegging, moet worden
aangenomen, dat de zaak nooit onder ede is afgelegd, en dus, indien hij naderhand bereid zou zijn om te worden
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beëdigd, de eed hem geen voordeel zal opleveren, omdat deze niet is afgelegd met betrekking tot de zaak,
waarvoor hij werd afgelegd.

6. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.

Een partij ziet af van een eed als hij, wanneer hij die aanbiedt, en zijn tegenpartij zich bereid toont hem af te
leggen, hem daarvan ontslaat, omdat hij tevreden is omdat de andere partij ermee instemt zich te laten beëdigen.
Wanneer echter de tegenpartij de eed niet heeft afgelegd, maar later bereid is dit te doen, en de eiser niet bereid is
hem af te leggen, wordt hij niet geacht van de eed te hebben afgezien, want van de eed kan slechts worden
afgezien wanneer hij wordt aanvaard.

7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

De Praetor zegt: "Met betrekking tot een zaak waarvoor een eed is afgelegd, zal ik geen vordering toestaan, noch
tegen de partij zelf, noch tegen hem aan wie het eigendom toebehoorde." Onder "zaak" moet worden verstaan, of
de eed nu betrekking heeft op het gehele eigendom in kwestie of slechts op een gedeelte daarvan; want de Praetor
belooft, dat hij met betrekking tot hetgeen onder ede is afgelegd, geen rechtsvordering zal toestaan, noch tegen
degene die de eed heeft afgelegd, noch tegen degenen die hem opvolgen aan wie de eed is afgelegd,

8. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Ook al volgen zij het eigendom op.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.

Want nadat de eed is afgelegd, wordt de rechtsvordering geweigerd; en als er enige controverse zou zijn, dat wil
zeggen, als betwist wordt of de eed wel of niet is afgelegd, is er grond voor een uitzondering.

1. Indien de eed is afgelegd of niet is afgelegd, heeft de verweerder zowel voor zichzelf als voor anderen recht op
exceptie; en de eiser verkrijgt een vorderingsrecht, waarin alleen aan de orde is of hij heeft gezworen dat hem iets
zou worden gegeven, dan wel of hij bereid was te zweren en van de eed is afgezien.

2. Indien tegen een partij vonnis wordt gewezen nadat de eed is afgelegd, in een zaak waarin schandelijkheid in het
spel is; de betere mening is dat hij schandelijk wordt.

3. Als een partij die jegens mij aansprakelijk is in een tijdelijke vordering, mij een eed aflegt op zo'n manier dat ik
moet zweren dat hij verplicht is te betalen, en ik zweer dit; hij zal niet worden vrijgesteld door tijdsverloop, om de
reden dat zijn aansprakelijkheid wordt bestendigd nadat de kwestie is gevoegd.

4. 4. Wanneer iemand onder de vijfentwintig jaar een eed aflegt, en verklaart, dat men hem daardoor bevoordeeld
heeft, moet hij een repliek indienen in antwoord op een exceptie, die op de eed berust, zoals Pomponius zegt. Ik
ben echter van mening, dat deze repliek nooit moet worden toegestaan, maar dat in de meeste gevallen de Praetor
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zelf moet onderzoeken, of de minderjarige voordeel heeft gehad, en hem volledige restitutie moet verlenen; want
het enkele feit, dat hij minderjarig is, is nog geen bewijs, dat hij bedrogen is. Bovendien zou deze uitzondering of
dit onderzoek niet langer mogen duren dan de tijd die de wet voorschrijft nadat de minderjarige zijn
vijfentwintigste jaar heeft bereikt.

5. Bovendien, wanneer een partij een schuldenaar een eed aflegt om zijn schuldeisers te bedriegen, en een
replicatie op grond van bedrog moet worden toegestaan aan de schuldeisers tegen een exceptie op grond van de
eed; en bovendien, wanneer de partij die schuldig is aan bedrog een schuldeiser een eed aflegt om deze te laten
zweren dat hij hem tien aurei moet betalen, en naderhand, wanneer zijn eigendom verkocht is, een vordering wil
instellen; ofwel moet de vordering worden afgewezen, ofwel kan deze worden tegengeworpen met een exceptie op
grond van bedrog aan schuldeisers.

6. Julianus zegt dat de eed van een partij die vrijwillig een zaak verdedigt of een advocaat is aangesteld, indien
deze door de tegenpartij wordt aangeboden, een goede verdediging zal zijn en de principaal een exceptie zal
verschaffen. Daarom moet men zeggen, dat dezelfde regel geldt, wanneer een gemachtigde wordt aangesteld om
een rechtsvordering in te stellen, en de gedaagde, na een eed te hebben afgelegd, zweert, dat het bedrag aan mij zal
worden betaald; want dit verschaft mij een recht van rechtsvordering. Deze mening is redelijk.

7. Maar dit geldt alleen voor degene die de eed heeft afgelegd en voor degenen die in zijn plaats zijn opgevolgd;
maar als hij gebruik zou willen maken van het voorrecht dat hij heeft verkregen door de eed af te leggen in een
proces tegen een ander, zal zijn eed hem geen voordeel opleveren;

(10) Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Omdat een transactie tussen bepaalde partijen niemand anders mag schaden.

(11) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

Wanneer aan een bezitter een eed wordt afgelegd en hij zweert dat het eigendom de eiser niet toebehoort, dan kan
hij, zolang hij het bezit, een exceptie op grond van de eed inroepen tegen de bezitter; maar als hij het bezit verliest,
heeft hij geen recht op de vordering, zelfs niet als de bezitter de eed heeft afgelegd; want hij heeft niet gezworen
dat het eigendom van hem was, maar alleen dat het de ander niet toebehoorde.

1. Indien dus de eiser, terwijl hij in het bezit is, de eed heeft afgelegd, dat hij heeft gezworen, dat het goed het zijne
was, zo stellen wij vast, dat zelfs indien hij het bezit zou verliezen en de partij, die hem de eed heeft afgelegd, het
zou verkrijgen, hem een actie in factum moet worden toegekend. Ook heeft men bepaald, dat de oogst, die men
heeft verkregen uit een goed, waarvan men heeft gezworen het mijne te zijn, aan mij moet worden teruggegeven,
en dat de nakomelingen van slavinnen en de jongen van runderen moeten worden overgegeven, nadat de eed is
afgelegd.

2. 2. Op dezelfde wijze, indien ik zweer, dat het vruchtgebruik van enig eigendom hetzij het mijne is, hetzij aan
mij moet worden afgestaan, zal een vordering in mijn voordeel zijn, zolang ik recht heb op het vruchtgebruik van
hetzelfde; maar in die gevallen, waarin het vruchtgebruik verloren zou gaan, zal ik geen recht van vordering
hebben. Wanneer echter de partij zweert dat hij een vruchtgebruik heeft, of dat hij er recht op heeft, op een goed
waarop geen vruchtgebruik kan worden gevestigd, omdat het door gebruik zou worden verbruikt, dan is mijn
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mening dat het effect van de eed moet worden gehandhaafd, en daarom denk ik, zelfs als zou worden geoordeeld
dat hij op de juiste wijze was beëdigd, dat hij op grond van de eed aanspraak kan maken op het vruchtgebruik als
zekerheid wordt gesteld.

3. Wanneer er een geschil bestaat tussen u en mij met betrekking tot een goed, en ik zweer dat het mij toebehoort,
heb ik het recht om datgene te verkrijgen waar ik recht op zou hebben gehad als er in een proces ten gunste van mij
een vonnis was uitgesproken over het goed; en u bent verplicht niet alleen het goed af te geven waarvan u destijds
het bezit had, maar ook datgene waarvan u naderhand het bezit hebt gekregen; en de eed moet van evenveel belang
worden geacht als ware mijn zaak bewezen, en daarom zal een vordering in billijkheid in mijn voordeel worden
ingesteld. Indien ik echter op grond van een recht op de nalatenschap in het bezit ben, en u zich verbindt om het
van mij terug te vorderen, en ik een eed tegen u afleg, zal ik recht hebben op een exceptie, gebaseerd op genoemde
eed. Het is duidelijk dat, als een andere partij een procedure tegen mij begint om het landgoed terug te vorderen, er
geen twijfel over zal bestaan (zoals Julianus zegt), dat de eed mij geen voordeel zal opleveren.

12. Julianus, Digest, Boek IX.

Dezelfde regel geldt wanneer ik iemand wil aanklagen die in het bezit is van goederen die tot een landgoed
behoren; want als ik een vordering zou instellen om het landgoed van u terug te vorderen, en zou bewijzen dat het
van mij is, dan zou het toch noodzakelijk zijn dat ik hetzelfde bewijs zou leveren als ik een andere persoon zou
aanklagen.

13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.

911

Wanneer er twee beschermheren zijn en een van hen zweert, nadat hij een eed heeft afgelegd, dat een vrijgelatene
niet zijn vrijgelatene is, heeft de ander dan recht op het gehele bezit waar de beschermheer recht op heeft, of
slechts op de helft daarvan? Men zegt, bij wijze van antwoord, dat indien de partij tegenover wie de eed was
afgelegd, een patroon was, de ander recht heeft op het bezit van zijn eigen deel van het eigendom, en dat het hem
geen voordeel zal opleveren dat de vrijgemaakte man de eed tegen de ander heeft afgelegd; maar de patroon zal
veel consideratie en gezag hebben als hij zich tot de rechter wendt in een poging te bewijzen dat hij de enige
patroon is, omdat de vrijgemaakte man heeft gezworen dat de ander niet zijn patroon was.

1. Julianus zegt dat iedereen die zweert dat een bepaald stuk land van hem is, nadat er voldoende tijd is verstreken
om hem een titel door verjaring te geven, ook recht moet hebben op een praetoriaanse actie.

2. Julianus zegt ook dat wanneer een partij zweert dat hij geen diefstal heeft gepleegd, hij wordt geacht eed te
hebben afgelegd met betrekking tot alles wat met de zaak te maken heeft; en daarom zal hij niet aansprakelijk zijn
voor een diefstalvordering, noch voor een persoonlijke vordering tot terugvordering, om de reden dat alleen een
dief aansprakelijk is voor de laatste vordering. Kan dan iemand die zweert, dat hij geen diefstal heeft gepleegd,
zich op deze grond op een uitzondering beroepen, als tegen hem een persoonlijke vordering tot terugvordering
wordt ingesteld? Wanneer de partij die de vordering instelt, beweert dat hij de erfgenaam van de dief is, kan hem
het horen niet worden geweigerd, en moet hem een bijzondere vordering tot terugvordering tegen de erfgenaam
van de dief worden toegestaan, en moet de rechter hem geen doorgang verlenen, indien hij tracht te bewijzen dat
de partij een dief is.

3. Wanneer iemand zweert, dat ik hem iets verkocht heb voor honderd aurei, dan kan hij op grond van de koop een
vordering instellen tot nakoming van alles wat met de overeenkomst verband houdt; dat wil zeggen tot aflevering
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van het goed en tot zekerheid tegen terugvordering door een echte eigenaar. Moet men zich echter niet afvragen of
hij op grond van de koopovereenkomst kan worden aangesproken tot terugvordering van de koopsom? Indien dit
inderdaad onder ede is afgelegd, dat wil zeggen dat het geld is betaald, bestaat er geen vorderingsrecht voor de
terugvordering van dit laatste; maar indien dit niet onder ede is afgelegd, is de partij bijgevolg aansprakelijk voor
de koopsom.

4. 4. Wij zeggen, dat dezelfde regel geldt, wanneer iemand zweert, dat hij een maatschap is aangegaan; want hij
kan nog steeds in een maatschapsvordering worden aangesproken.

5. 5. Marcellus zegt dat iemand die zweert dat hij zijn land in onderpand heeft gegeven voor tien aurei, geen
aanklacht kan indienen zonder tien aurei te betalen, maar hij voegt eraan toe dat hij misschien wel voor tien aurei
kan worden aangeklaagd op grond van zijn eed; en daar is hij het helemaal mee eens. Quintus Saturninus sluit zich
bij deze mening aan, en hij maakt gebruik van het geval waarin een partij zwoer dat zijn vroegere vrouw hem
bepaalde goederen als bruidsschat had gegeven; want hij zegt dat in dit geval een billijke vordering voor de
bruidsschat aan haar moet worden toegekend, en ik ontken dat deze mening de eisen van rechtvaardigheid te boven
gaat.

6. Wanneer een partij in een geldelijke transactie zweert bij de Genie van de Keizer dat hij niet verplicht is te
betalen, of dat zijn tegenpartij recht heeft op betaling, en zichzelf meineed pleegt; of wanneer hij zweert dat hij
binnen een bepaalde tijd zal betalen en dit niet doet; dan hebben onze Keizer en zijn vader in een Rescript
verklaard dat hij moet worden weggestuurd om met roeden te worden gegeseld, en de volgende aanmaning aan
hem gehecht, namelijk: "Zweer niet overhaast!"
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14. Paulus, over het Edict, Boek III.

Wanneer een eed wordt afgelegd met betrekking tot eigendom, kan deze niet worden kwijtgescholden ten gunste
van een ouder of een beschermheer, en een eed wordt afgelegd met betrekking tot eigendom; bijvoorbeeld wanneer
geld wordt geleend en de eiser zweert dat hij betaald moet worden, of de gedaagde zweert dat hij niet verplicht is
te betalen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een eed wordt vereist met betrekking tot loutere belofte om op
een bepaald tijdstip te betalen.

15. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.

Iemand moet naar hun huizen gestuurd worden om de eed af te leggen aan voorname personen, en aan hen die
door ziekte verhinderd zijn voor het gerecht te verschijnen.

16. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.

Wanneer een patroon met zijn vrije vrouw trouwt, kan hij niet gedwongen worden om te zweren in een procedure
voor de onttrekking van eigendom; maar als hij zelf de eed aan zijn vrije vrouw aflegt, zal hij niet gedwongen
worden om te zweren dat hij dit deed met het doel van ergernis.

17. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
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Wanneer een eed buitengerechtelijk is afgelegd in overeenstemming met een overeenkomst, kan hij niet opnieuw
worden afgelegd.

1. 1. Een onderhorige moet een eed afleggen met toestemming van zijn voogd, want als hij die zonder die
toestemming aflegt, kan een exceptie tegen hem worden opgeworpen; maar hij heeft recht op een replicatie, omdat
hij geen wettelijk recht heeft zijn eigen zaken te behartigen.

2. Wanneer een voogd, die de voogdij uitoefent, of de curator van een krankzinnige of een verkwister, een eed
aflegt, moet deze als bekrachtigd worden beschouwd; want zij beschikken over goederen, en geven kwitanties af
waar geld is betaald, en kunnen ook een zaak voor het gerecht brengen door middel van een rechtsvordering.

3. Bovendien, wanneer een lasthebber een eed aflegt, moet deze als bekrachtigd worden beschouwd, wanneer hij
de beschikkingsmacht heeft over alle goederen van zijn principaal, of daartoe speciaal werd opgedragen, of een
lasthebber is die voor eigen rekening handelt.

18. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Maar anders moet een agent die probeert een eed af te leggen niet worden gehoord, zoals Julianus zegt in het
Tiende Boek van de Digest, noch kan een gedaagde die de eed heeft afgelegd vervolgens worden aangeklaagd door
de principaal; en het is van weinig voordeel voor hem als er zekerheid werd gesteld dat de principaal de daad zou
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bekrachtigen; Want als deze hem dagvaardt, zal de gedaagde moeten aantonen dat hij de eed in alle oprechtheid
heeft afgelegd, mits er een exceptie wordt ingediend; maar als hij een vordering instelt op grond van het beding dat
de akte zal worden bekrachtigd, zal hij moeten bewijzen dat hij meineed heeft gepleegd.

19. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVI.

Daarom, als een zaakwaarnemer de opdracht kreeg een aanklacht in te dienen, en hij legde een eed af, dan deed hij
iets waartoe hij niet was opgedragen.

20. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer een slaaf een eed aflegt of een eed aflegt, zal deze worden ondersteund als hij de administratie van zijn
peculium heeft:

(21) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.

Want hij kan wettig ontvangst nemen voor betaald geld, en heeft het recht om een verplichting te vernieuwen.

22. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
916

Sommige autoriteiten zijn van mening dat een actie De peculio moet worden toegekend tegen de eigenaar wanneer
een slaaf een eed aflegt aan de eiser. Dezelfde regels gelden voor een zoon die onder vaders toezicht staat.

23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Wanneer een slaaf zweert dat zijn eigenaar niet verplicht is te betalen, heeft deze recht op een uitzondering en
heeft zijn tegenpartij, die de slaaf de eed heeft gegeven, niemand anders dan zichzelf iets te verwijten.

24. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Het is veel meer waar dat het godsdienstig gevoel van een zoon voordelig is voor zijn vader, wanneer een proces
tegen de laatste kan worden aangespannen. Maar waar zulke partijen de eed terugnemen, maken zij de
rechtspositie van hen aan wier gezag zij onderworpen zijn, niet slechter.

(25) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Als mijn slaaf, waar een eed in de eerste plaats is afgelegd of aan hem is teruggegeven, zweert dat een bepaald
goed aan zijn meester toebehoort, of aan hem afgestaan moet worden, dan denk ik dat ik recht heb op een
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vordering of een uitzondering op grond van een overeenkomst, vanwege het heilige karakter van de eed en de
voorwaarden van de overeenkomst.

26. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer van iemand wordt gezegd dat hij een eed heeft afgelegd, maakt het geen verschil wat zijn of haar geslacht
of leeftijd is, want de eed moet in elk geval staande worden gehouden tegen de partij die er tevreden mee was toen
hij de eed aflegde; hoewel een ward nooit wordt geacht meineed te hebben gepleegd, omdat men niet van mening
is dat hij zich willens en wetens schuldig kan maken aan bedrog.

1. Als een vader zweert, dat zijn zoon niet verplicht is te betalen; Cassius verklaarde als zijn mening, dat een
uitzondering op grond van de eed zowel aan vader als aan zoon moest worden toegestaan. Wanneer een vader
zweert dat er niets in de peculium zit, kan een vordering tegen de zoon worden ingesteld; en het kan ook tegen de
vader worden ingesteld om een boekhouding te verkrijgen van de peculium die eventueel later is verkregen.

2. Het afleggen van een eed kan worden beschouwd als behorende tot dezelfde klasse als het vernieuwen of
overdragen van een verbintenis, aangezien het voortvloeit uit een overeenkomst; hoewel het ook enige gelijkenis
vertoont met een vonnis.

27. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
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Een eed neemt ook de plaats in van betaling.

28. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Wanneer twee gezamenlijk belanghebbende schuldeisers een beding sluiten, en de eed wordt door één van hen
afgelegd, zal het ook de andere schuldeiser schaden.

1. 1. Wanneer de hoofdschuldenaar een eed aflegt, komt die ook een borg ten goede; en wanneer van een borg een
eed wordt geëist, komt die evenzeer de hoofdschuldenaar ten goede, zoals Cassius en Julianus zeggen; want omdat
die eed de plaats van betaling inneemt, moet hij ook in dit geval als zodanig worden beschouwd; mits de eed is
ingevoerd met betrekking tot het contract zelf en het eigendom in kwestie, en niet met betrekking tot de persoon
die de eed heeft afgelegd.

2. Wanneer iemand belooft mijn schuldenaar voor de rechter te brengen, en ik hem de eed afleg, en hij zweert, dat
hij nooit beloofd heeft hem te brengen, mag dit mijn schuldenaar niet baten; maar als hij zweert, dat hij zelf mij in
het geheel niets verschuldigd is, moet onderscheid worden gemaakt, en de procedure door middel van een
replicatie worden gewijzigd; of hij nu de eed aflegde, dat hij na zijn belofte de partij had gebracht, of, in feite, had
betaald wat hem verschuldigd was. Een dergelijk onderscheid kan ook worden gemaakt in het geval van een borg
voor een schuld.

3. Wanneer een van twee medeschuldenaren van een zekere som geld de eed heeft afgelegd; moet dit ook de ander
ten goede komen.
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4. Een uitzondering op een eed kan niet alleen worden gebruikt, wanneer een partij een rechtsvordering instelt
wegens de zaak, waarvoor zij de eed heeft afgelegd, maar ook met betrekking tot een andere zaak, mits dezelfde
kwestie in laatstgenoemde procedure aan de orde is; bijvoorbeeld, wanneer een eed wordt geëist in een
rechtsvordering in mandaat, of in een op zakelijke transacties gebaseerde rechtsvordering, partnerschap, en andere
van dezelfde soort; en dan kan een specifieke rechtsvordering tot terugvordering op grond van dezelfde zaken
worden ingesteld, om de reden dat de ene rechtsvordering door de andere wordt nietig verklaard.

5. 5. Wanneer iemand zweert, dat hij geen roof heeft gepleegd, mag hem geen voordeel worden toegestaan uit zijn
eed te putten bij een vordering wegens diefstal of bij een vordering tot terugvordering van gestolen goederen; want
diefstal is een ander misdrijf, dat in het geheim kan worden gepleegd.

6. 6. Wanneer een pachter bijvoorbeeld op grond van zijn pachtovereenkomst wordt aangesproken omdat er bomen
zijn omgehakt, en hij zweert dat hij ze niet heeft omgehakt, en hij later op grond van de wet van de Twaalf Tafelen
wordt aangesproken omdat hij bomen heeft omgehakt, of op grond van de Lex van Aquilia wegens onrechtmatige
schade, of een interdict Quod vi aut clam tegen hem wordt aangevraagd, kan hij zich verweren door middel van
een exceptie op grond van zijn eed.

7. 7. Wanneer een vrouw zweert, dat zij het eigendom van haar man niet heeft weggenomen wegens een
echtscheiding, kan zij zich niet verdedigen door middel van een exceptie, als tegen haar een proces wordt
aangespannen tot terugvordering van het eigendom, en als zij beweert, dat het haar eigendom is, zal een andere eed
worden geëist; daarentegen, als zij heeft gezworen, dat het haar eigendom was, kan deze eed als verweer worden
aangevoerd in een proces tot wegneming van het weggenomen eigendom. En inderdaad moet in het algemeen
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worden opgemerkt dat wanneer dezelfde vraag in een andere zaak aan de orde komt, een op de eed gebaseerde
uitzondering mogelijk zal zijn.

8. Wanneer dus een partij zweert dat tegen haar geen vonnis is gewezen, ook al wordt zij gedagvaard op grond van
een vonnis dat berust op een beding dat de beslissing van de rechter zal worden nageleefd, kan zij zich door middel
van een exceptie verdedigen. Wanneer hij daarentegen wordt opgeroepen op grond van het beding dat de
beslissing van de rechter zal worden uitgevoerd, en hij vervolgens zweert dat hij niet tot betaling verplicht is, kan
een exceptie tegen de partij die het vonnis inleidt, niet naar behoren worden ingeroepen; het kan immers gebeuren
dat het beding niet van kracht is geworden, hoewel het vonnis tegen hem is gewezen, tenzij hij zou zweren dat dit
niet het geval was.

9. Bovendien zegt Pomponius, dat wanneer iemand zweert, dat een deel van zijn eigendom gestolen is, hij niet
onmiddellijk een goede grond voor een vordering tot terugvordering van dat eigendom verkrijgt.

10. Als de gedaagde buiten de rechtbank een eed aflegt, die door de eiser wordt aangeboden, en zweert dat hij niet
verplicht is te betalen, en de eiser dan, op de aanbieding van de eed door de gedaagde, zweert dat hij het recht heeft
om betaling te eisen, of omgekeerd; de laatste door eed gestaafde vordering zal meer kracht hebben, maar dit zal
geen afbreuk doen aan het punt, of de wederpartij meineed heeft gepleegd; want de vraag is niet, of de gedaagde
verplicht was te betalen, maar of de eiser eed heeft afgelegd, dat hij verplicht was te betalen.

29. Tryphoninus, Disputaties, Boek VI.
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Bovendien, als u een eed aflegt, en ik zweer dat u niet hebt gezworen dat ik verplicht was u te betalen; dan kan ik,
in tegenstelling tot een billijke vordering waarmee men wil nagaan of u een eed hebt afgelegd dat u het recht had
om betaling te eisen, een exceptie opwerpen op grond van mijn eed, om de vraag die in de vordering is opgenomen
te beslechten.

30. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.

Pedius zegt dat wanneer een man, in een rechtszaak waarin het bedrag wordt verhoogd door de ontkenning van de
gedaagde, zweert dat hem iets verschuldigd is, hij het recht verkrijgt om een eenvoudige en geen dubbele
schadevergoeding te vorderen; Want het is overvloedig genoeg, dat de eiser bevrijd wordt van de noodzaak zijn
zaak te bewijzen, daar, door dit deel van het Edict weg te laten, zijn recht om een dubbele schadevergoeding te
vorderen onaangetast blijft; en men kan zeggen, dat in een dergelijk geval niet de hoofdzaak van de vordering het
voorwerp van de procedure is, maar dat de eed van de eiser van kracht moet worden.

1. Indien ik zweer, dat gij verplicht zijt Stichus aan mij te leveren, en zulk een slaaf bestaat niet, dan zijt gij, als
gedaagde, niet verplicht mij zijn waarde te betalen, behalve in geval van diefstal of wegens uw verzuim; want in
beide gevallen moet de waarde van de slaaf worden vermeld, ook na zijn dood.

2. 2. Wanneer een vrouw zweert, dat haar tien aurei verschuldigd zijn als bruidsschat, moet dat gehele bedrag
worden betaald; maar als zij zweert, dat zij tien aurei als bruidsschat heeft betaald, zal niet worden onderzocht, of
het bedrag alleen maar betaald is, maar het zal als betaald worden beschouwd, en het gedeelte, dat moet worden
teruggegeven, moet aan haar worden teruggegeven.
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3. 3. In een volksvordering kan een eed, die is afgelegd, alleen tegen anderen worden gebruikt, indien zij te goeder
trouw is afgelegd; want wanneer iemand een rechtsvordering instelt, verhindert dit een volksvordering niet, tenzij
de rechtsvordering door samenspanning is ingesteld.

4. 4. Wanneer een vrijgelatene, nadat zijn patroon hem de eed heeft afgelegd, zweert, dat hij niet zijn vrijgelatene
is, moet de eed worden bevestigd; zodat geen aanspraak op diensten, noch een op het bezit van de goederen van
een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, in aanmerking kan worden genomen.

5. Als ik zweer, dat ik recht heb op de overdracht van een vruchtgebruik aan mij, mag dit alleen geschieden,
wanneer ik zekerheid geef, dat ik er gebruik van zal maken, zoals een goed burger dat zou doen, en dat ik, wanneer
het vruchtgebruik eindigt, het zal teruggeven.

31. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXX.

Men moet bedenken dat het soms, zelfs nadat de eed is afgelegd, door de Keizerlijke Constituties wordt toegestaan
om een beroep te doen op de gewone procedure, wanneer de belanghebbende beweert dat er nieuwe documenten
zijn gevonden die hij nu alleen nog wenst te gebruiken. Deze grondwetten zijn alleen van toepassing wanneer een
partij door het gerecht is ontslagen; want de rechters zijn dikwijls gewoon, na het afnemen van de eed, een
beslissing te nemen ten gunste van de partij die de eed heeft afgelegd; maar wanneer de zaak tussen de partijen
door middel van een eed is geregeld, is het niet toegestaan dat dezelfde zaak opnieuw wordt behandeld.
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32. Modestinus, Verschillen, Boek III.

Een ward kan niet afzien van de eed.

33. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.

Wanneer een partij zweert bij zijn eigen verlossing, hoewel hij geacht wordt bij God te zweren (want wanneer hij
op deze manier zweert, verwijst hij naar de Goddelijkheid), toch, als de eed hem niet op deze bijzondere manier
was aangeboden, wordt hij geacht niet te hebben gezworen; en daarom zal hij gedwongen worden opnieuw de eed
in de juiste vorm af te leggen.

(34) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVI.

Een eed kan worden gebruikt zowel met betrekking tot geld als tot alle andere zaken, want een eed kan zelfs
worden afgelegd in een rechtszaak voor diensten, en de tegenpartij kan niet klagen over enige schade die hem is
aangedaan, omdat hij de eed kan terugleggen. Wat moet er dan gebeuren als de gedaagde beweert dat hij wordt
vrijgelaten omdat hij denkt dat Stichus, de slaaf die hij beloofd had, dood is? In dat geval kan hij niet beschermd
worden door de eed terug te nemen; en daarom meent Marcellus, en zeer terecht, dat hij ofwel vrijgesteld moet
worden van het afleggen van de eed, ofwel dat hem enige tijd gegund moet worden om de feiten te controleren en
dan de eed af te leggen.
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1. Een partij die verschijnt ter verdediging van een gemeente of van een rechtspersoon kan de eed afleggen, indien
hij daartoe een bevel heeft.

2. De eed kan niet worden afgelegd ten overstaan van een gemeente.

3. Noch een gemachtigde, noch een verdediger kan gedwongen worden te zweren; want Julianus verklaart in het
Negende Boek van de Digest dat een verdediger niet gedwongen kan worden te zweren en dat het voor een
volledige verdediging voldoende is als hij bereid is zich in de zaak te voegen.

4. 4. Wanneer een partij een eed aflegt, moet hij eerst zelf zweren dat hij dit niet doet met de bedoeling ergernis te
veroorzaken, als dit vereist is; daarna wordt de eed voor hem afgelegd. Deze eed met betrekking tot ergernis wordt
niet afgelegd in het geval van een patroon of ouders.

5. Indien tussen partijen twijfel bestaat over de aard van de af te leggen eed, beslist de arbiter die de zaak
behandelt, over de voorwaarden daarvan.

6. De Praetor zegt: "Wie gevraagd wordt te zweren, zal ik dwingen óf te betalen óf de eed af te leggen," en daarom
moet de beklaagde kiezen of hij zal betalen of zweren, en als hij niet zweert, zal hij door de Praetor tot betaling
worden gedwongen.
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7. En indien de eiser weigert de voorwaarden, waaronder hij de eed moet afleggen, te aanvaarden, laat de Praetor
de zaak niet doorgaan, en hij handelt daarbij zeer rechtvaardig, daar de voorwaarden, waaronder de eed moet
worden afgelegd, niet onaangenaam mogen zijn voor degene, die er zelf een heeft afgelegd. De eiser kan echter
niet de eed met betrekking tot ergernis afleggen aan de gedaagde die de eed teruglegt, want dat de eiser verwacht
dat een eed de calumnia zal worden afgelegd onder verwijzing naar voorwaarden die hij zelf heeft opgelegd, is iets
wat niet getolereerd zou mogen worden.

8. 8. Het is niet altijd juist, dat een eed opnieuw wordt afgelegd in dezelfde bewoordingen als eerst; want
misschien kunnen er, wegens de verscheidenheid van zaken of personen, zaken ontstaan, die een verschil tussen
hen doen ontstaan, en daarom moet, indien iets dergelijks zich voordoet, de eed door de rechter worden beslist.

9. Indien de eiser zweert, moet hij vonnis wijzen tegen de gedaagde; indien deze weigert te zweren, maar betaalt,
moet hij hem ontslaan, en indien hij niet betaalt, moet hij vonnis tegen hem wijzen; en indien de eiser, nadat de eed
is teruggezonden, weigert hem af te leggen, moet hij de gedaagde ontslaan.

35. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Wanneer de voogd van een ondergeschikte een eed aflegt waar alle andere bewijzen ontbreken, moet hij gehoord
worden, want er kunnen omstandigheden zijn waaronder een vordering aan de ondergeschikte zal worden
geweigerd.
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1. Want of de eed nu de plaats inneemt van een overeenkomst, of van een schuld, de betaling van de uitvoering van
een vonnis, zij mag niet worden toegestaan, tenzij zij wordt afgelegd door hen, die daartoe behoorlijk bevoegd
zijn.

2. 2. Partijen die niet kunnen worden gedwongen om zich in Rome bij de zaak aan te sluiten, kunnen niet worden
gedwongen om daar de eed af te leggen; zoals bijvoorbeeld provinciale gezanten.

36. Ulpiamis, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer de eiser een eed aflegt met betrekking tot geld dat slechts beloofd was, en de gedaagde zweert, kan hij
zich beroepen op een exceptie als er een vordering tegen hem wordt ingesteld op grond van de belofte; maar als hij
wordt aangeklaagd voor de hoofdsom, dat wil zeggen op grond van de voorafgaande verplichting, kan er geen
exceptie worden ingeroepen, tenzij hij ook met betrekking hiertoe zwoer, nadat de eiser hem de eed had
aangeboden.

37. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.

Indien de eed niet is kwijtgescholden door de partij die hem heeft afgelegd, en er geen eed is afgelegd waarin
wordt ontkend dat de procedure is ingesteld met het oog op hinder, zal de vordering dientengevolge niet worden
toegewezen; want hij heeft alleen zichzelf te verwijten dat hij is overgegaan tot het afleggen van de eed voordat de
ontkenning dat hinder werd beoogd, was beëdigd, zodat hij zich in dezelfde positie bevindt als wanneer hij met de
eed was weggegaan.
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(38) Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.

Wanneer een partij niet bereid is, hetzij de eed af te zweren, hetzij de eed terug te geven, is dit een bewijs van
klaarblijkelijke verdorvenheid, en gelijkwaardig aan een bekentenis.

39. Julianus, Digest, Boek XXX.

Als iemand met zijn schuldenaar overeenkomt, dat het geld niet zal worden gevorderd, als hij zweert, dat hij het
Capitool niet heeft beklommen, of dat hij iets anders heeft gedaan of niet heeft gedaan; en deze laatste legt
dienovereenkomstig een eed af, dan moet hem een uitzondering op grond van de eed worden toegestaan, en als hij
betaald heeft, kan hij het geld terugvorderen; want een overeenkomst is wettig, als zij, in welk geval dan ook,
afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van een eed.

40. Dezelfde, Digest, Boek XIII.

Wanneer van een schuldenaar een eed wordt geëist, heeft dit de vrijgave van een onderpand tot gevolg; want dit
lijkt op de kwijting van aansprakelijkheid voor een schuld, en geeft zeker aanleiding tot een eeuwigdurende
uitzondering. Daarom zal een schuldeiser die een boete eist, door een exceptie worden uitgesloten, en als het geld
is betaald, kan het worden teruggevorderd; net zoals wanneer een eed is afgelegd, alle controverse ten einde is.
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(41) Pomponius, Regels.

Labeo verklaarde dat van de eed kan worden afgezien ten gunste van een partij die afwezig is, of onwetend over de
feiten; en er kan zelfs per brief van worden afgezien.

42. Dezelfde, Epistels, Boek XVIII.

Wanneer een schuldeiser, die een procedure had aangespannen tegen een borg voor geleend geld, een eed heeft
afgelegd, en deze borg heeft gezworen dat hij niet tot betaling verplicht was, en de schuldeiser vervolgens zijn
borg voor het geld heeft aangesproken, moet hij dan door een exceptie op grond van de eed worden uitgesloten?
Schrijf mij wat uw mening is. Julianus bespreekt dit punt uitvoeriger; want hij zegt dat als de controverse die
tussen de schuldeiser en de borg ontstond, was of de borg het geld ooit had ontvangen, en er werd
overeengekomen dat de hele kwestie zou worden opgelost als de borg een eed zou afleggen, en hij zwoer dat hij
niet verplicht was om te betalen; de natuurlijke verplichting is weggenomen door deze overeenkomst, en als er
geld is betaald, kan het worden teruggevorderd. Indien echter de schuldeiser volhoudt, dat hij de lening heeft
aangegaan, en de ward zich slechts verdedigt op grond van het feit, dat zijn voogd niet tussenbeide is gekomen, en
een dergelijke eed wordt afgelegd, zal de Praetor in dit geval de borg geen soelaas bieden. Maar wanneer niet
duidelijk bewezen kan worden wat de overeenkomst was, en het twijfelachtig is (zoals zeer vaak gebeurt) of de
controverse tussen de schuldeiser en de kleinkind een feitelijke of een juridische kwestie was, en de schuldeiser,
nadat hij de eed had aangeboden, de kleerkind deze aflegde, moeten we stellen dat de afspraak tussen hen was dat
als de kleerkind zou zweren dat hij niet verplicht was te betalen, de controverse als beëindigd moest worden
beschouwd, en het betaalde geld kan worden teruggevorderd; en we vinden dat een uitzondering moet worden
gemaakt voor de borgstellers.
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1. Indien een borg zweert dat hij niet verplicht is te betalen, wordt de gedaagde beschermd door een exceptie op
grond van de eed; maar indien een borg zweert dat hij in het geheel nooit borg is geweest voor de gevorderde som,
mag deze eed niet ten goede komen aan degene die heeft beloofd.

2. Bovendien, wanneer de eiser de eed aflegt, en een partij, die voor de afwezige of voor de tegenwoordige
gedaagde verschijnt, zweert, dat deze laatste niet tot betaling verplicht is, zal een exceptie op grond van de eed
worden toegestaan aan hem, voor wie de eed werd afgelegd. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer iemand, die
voor een borg verschijnt, zweert, dat een exceptie zal worden verleend aan de opdrachtgever.

3. Op dezelfde wijze zal, indien de lastgever de eed aflegt, zijn borg beschermd worden, omdat een beslissing ten
gunste van een van beiden de ander ten goede zal komen.

Tit. 3. Betreffende een eed afgelegd voor het gerecht

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek LI.

Wanneer eigendom het onderwerp is van een rechtszaak en er een eed wordt afgelegd met betrekking tot de
vordering, beschouwen wij de waarde ervan niet als groter omdat het vonnis voor een groter bedrag kan zijn
vanwege de onbeschaamdheid van de gedaagde om het eigendom niet af te staan, aangezien het daardoor niet
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waardevoller wordt; maar de waarde ervan wordt verhoogd boven wat het waard is vanwege de onbeschaamdheid
van de gedaagde :
(2) Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.

Of wij nu procederen voor iets dat van ons is, of dat er een procedure wordt aangespannen voor productie.

1. 2. Soms wordt de schatting alleen gedaan met betrekking tot het belang van de eiser in de vordering;
bijvoorbeeld wanneer de nalatigheid van de gedaagde in het niet afstaan of voortbrengen van het eigendom moet
worden bestraft; maar wanneer het bedrog of de ontrouw van de partij die het eigendom niet afstaat of voortbrengt
moet worden bestraft, moet de waarde worden geschat overeenkomstig het bedrag dat de eiser voor de rechtbank
heeft gezworen met betrekking tot de vordering.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.

Wanneer geld is gedeponeerd, moet de rechter de eed niet afleggen opdat de partij kan zweren op het bedrag van
zijn belang, aangezien de waarde van de munten vaststaat; tenzij hij moet zweren op welk bedrag zijn belang was
om het geld op de vastgestelde dag aan hem teruggegeven te krijgen; want wat als hij een som geld moest betalen
onder een boete, of op grond van een pand, en het pand werd verkocht omdat de andere partij had geweigerd het
geld te betalen dat bij hem was gedeponeerd?

(4) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
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Laten wij overwegen, wie deze eed kan afleggen, wanneer tegen de voogd een proces is aangespannen, en tegen
wie hij dit kan doen. De voogd zelf kan hem inderdaad niet afleggen als hij de puberteit nog niet heeft bereikt,
want dit is zeer vaak in rescripties gepubliceerd. De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard, dat de
voogd zelf niet kan worden gedwongen te zweren, noch de moeder van de voogd kan worden toegestaan dit te
doen, ook al is zij bereid de eed af te leggen; want men achtte het een ernstige zaak voor voogden, die onwetend
zijn van de feiten, het risico van meineed te lopen ten voordele van een ander, tegen hun instemming. Onze
Goddelijke Keizer en zijn vader hebben ook bepaald, dat de curatoren van een pupil of van een minderjarige niet
gedwongen kunnen worden, eed af te leggen met betrekking tot een vordering; maar wanneer voogden of
curatoren zoveel genegenheid willen tonen voor hun pupil of minderjarige, die zij onder hun hoede hebben, zal het
gezag van de wet niet verhinderen, dat processen op deze wijze worden beëindigd, wanneer er tussen de partijen
een geschil is ontstaan; De onder ede vastgestelde waarde moet immers niet worden bepaald ten voordele van de
beëdigde, maar ten voordele van zijn opdrachtgever, voor wie een voogdijverslag moet worden afgelegd. De
minderjarige kan echter worden beëdigd, indien hij dit wenst.

1. 1. De rechter moet de eed afleggen, maar als iemand anders hem aflegt, of als hij hem aflegt zonder dat hij hem
aflegt, heeft hij geen heiligheid en is hij in feite helemaal geen eed; dit staat in de Constituties van onze Keizer en
zijn Goddelijke Vader.

2. Maar, vraag ik, kan de rechter de eed beperken tot een bepaald bedrag, om te voorkomen dat een partij van de
gelegenheid gebruik maakt om op een immens bedrag te zweren? Het staat vast, dat het aan het oordeel van de
rechter staat, de eed al dan niet af te leggen; en daarom rijst de vraag, of iemand, die kan weigeren de eed af te
leggen, niet ook het af te leggen bedrag kan beperken; en ook dit staat aan het oordeel van een te goeder trouw
handelende rechter.
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3. 3. Bovendien moet worden overwogen, of de rechter die de eed heeft afgelegd, niet het recht heeft te weigeren
hem op te volgen, en hetzij de zaak geheel te seponeren, hetzij vonnis te wijzen voor een kleiner bedrag dan is
beëdigd; en de betere mening is, dat hij dit kan doen, wanneer er een ongewoon goede reden bestaat, en er nieuw
bewijs is ontdekt.

4. 4. Het is algemeen bekend, dat in geval van nalatigheid, de eed niet mag worden afgelegd, maar dat de rechter
een waardebepaling moet doen.

5. Marcianus, Regels, Boek IV.

In zakelijke vorderingen en vorderingen tot overlegging van bewijsmateriaal, alsmede in procedures te goeder
trouw, wordt een eed afgelegd met betrekking tot de vordering.

(1) De rechter kan echter een bepaald bedrag vaststellen, tot hetwelk de partij mag zweren; want hij had in de
eerste plaats het recht, hem den eed niet te geven.

(2) Wanneer de eed is afgelegd, heeft de rechter bovendien het recht, hetzij de zaak te seponeren, hetzij de
verweerder voor een kleiner bedrag te veroordelen.
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(3) In al deze gevallen kan de eed met betrekking tot de vordering echter alleen worden afgelegd in geval van
bedrog, en niet wegens nalatigheid; de rechter maakt immers een schatting van wat onder dit laatste valt.

(4) Het staat buiten kijf dat soms een eed wordt afgelegd met betrekking tot de vordering in een vordering van
strikt recht; bijvoorbeeld wanneer een partij die beloofd had Stichus te leveren, in gebreke blijft, en Stichus
overlijdt; aangezien de rechter geen schatting kan maken van de waarde van een goed dat niet meer bestaat, zonder
een eed af te leggen.

6. Paulus, Over het Edict, Boek XXVI.

Het is anders wanneer een proces wordt gevoerd op grond van een bepaling of een testament, want dan is het niet
gebruikelijk dat de vordering wordt beëdigd.

(7) Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.

Over het algemeen wordt aangenomen dat niemand dan de partij die het voor het zeggen heeft, de eed kan afleggen
met betrekking tot de vordering; want Papinianus zegt dat niemand dan een partij die voor zichzelf in het geding is,
dit kan doen.

8. Marcellus, Digest, Boek VIII.
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Wanneer een voogd, die in het bezit is van het eigendom van een meerderjarig geworden persoon, weigert dit aan
hem over te dragen, vraag ik, of tegen hem vonnis moet worden gewezen voor wat het eigendom waard is, of voor
het bedrag van de door de eiser gezworen vordering? Ik antwoordde dat het niet juist is dat alleen de waarde (dat is
wat het eigendom waard is) moet worden geschat, maar dat het vertoonde bedrog moet worden bestraft; en dat de
waarde van het eigendom eerder moet worden overgelaten aan het oordeel van de eigenaar van het eigendom door
de bevoegdheid om de eed op de vordering af te leggen aan de eiser toe te kennen.

(9) Javolenus, Over Cassius, Boek XV.

Wanneer een proces wegens diefstal wordt aangespannen, moet de waarde van het eigendom ten tijde van het
plegen van de diefstal worden beëdigd, zonder de woorden "of meer" toe te voegen, want waar het eigendom meer
waard is, is het in elk geval evenveel waard.

10. Callistratus, Vragen, Boek I.

Wanneer iemand geen documenten overlegt, is het de eiser toegestaan op de eis te zweren, zodat tegen de
gedaagde een vonnis kan worden uitgesproken voor een bedrag aan schadevergoeding dat gelijk is aan het belang
dat de eiser heeft bij het overleggen van de documenten; en dit verklaarde de goddelijke Commodus in een
Rescript.
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11. Paulus, Opinies, Boek III.

Ondervraging is niet zonder meer toegestaan wanneer een partij meineed pleegt in een zaak waarin hij door de wet
verplicht wordt een eis te zweren.

Tit. 4. Betreffende een proces tot terugvordering van eigendom gegeven voor een
tegenprestatie die niet heeft plaatsgevonden

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Wanneer geld wordt betaald voor een handeling die niet oneervol is, zoals de emancipatie van een zoon of de
manumitatie van een slaaf of het afzien van een rechtszaak, dan is, als de handeling is uitgevoerd, een rechtszaak
voor de terugvordering van het geld niet mogelijk.

1. Als ik u tien aurei betaal voor het vervullen van een voorwaarde, en ik verwerp daarna een nalatenschap of een
legaat, dan kan ik een vordering instellen om het geld terug te vorderen.

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
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Wanneer echter het testament vals of onachtzaam wordt verklaard, zonder dat degene die het geld heeft betaald
strafbaar is, kan de genoemde tien aurei worden teruggevorderd door middel van een vordering op grond van het
ontbreken van een tegenprestatie.

(3) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Ik heb u een bepaalde som geld betaald om te voorkomen dat u mij voor het gerecht zou dagen; en daarmee heb ik
als het ware de zaak afgedaan. Kan ik een rechtszaak aanspannen voor terugbetaling, als mij niet de zekerheid
wordt geboden dat er geen rechtszaak zal worden aangespannen? Het is waar, dat het veel verschil uitmaakt, of ik
het geld alleen betaalde om te voorkomen, dat ik voor het gerecht zou worden gedaagd, of dat mij beloofd werd,
dat dit niet zou geschieden; maar indien dit de tegenprestatie was, namelijk, dat mij beloofd werd, kan ik een
vordering instellen om het geld terug te vorderen, indien de belofte niet werd gedaan; maar indien de afspraak
alleen was, dat er geen gerechtelijke procedure zou worden aangespannen, zal er geen vordering tot terugvordering
zijn, zolang dit niet geschiedt.

1. Dezelfde regel zal gelden als ik u een som geld betaal op voorwaarde dat u Stichus niet manumiteert; want
overeenkomstig het hierboven gemaakte onderscheid kan een vordering tot terugvordering worden toegewezen of
geweigerd.

2. 2. Maar als ik u een som geld betaal op voorwaarde dat u Stichus zult manumiteren, en u doet dat niet, dan kan
ik een vordering tot terugvordering instellen; of, als ik van gedachten verander, kan ik die alsnog instellen.
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3. Maar als ik u het geld heb betaald op voorwaarde, dat u hem op een bepaalde tijd zou manumiteren, wat dan?
Als die tijd nog niet verstreken is, zal een rechtszaak om het geld terug te vorderen worden geweigerd, tenzij ik
van gedachten veranderd ben; maar als die tijd verstreken is, kan een rechtszaak worden aangespannen. Maar als
Stichus dood is, kan het betaalde geld dan worden teruggevorderd? Proculus zegt dat als hij is gestorven na het
verstrijken van de tijd waarin hij had kunnen worden gemanumitteerd, een vordering tot terugvordering mogelijk
is, anders niet.

4. En inderdaad, als ik u niets betaald heb om u ertoe te brengen de slaaf te manumitteren, maar er was
overeengekomen dat ik u zou betalen, dan staat het u vrij om de vordering in te stellen die uit zo'n contract
voortvloeit, dat wil zeggen een persoonlijke vordering tot terugvordering, ook al is de slaaf dood.

5. Wanneer een vrije man, die mij te goeder trouw als slaaf diende, mij geld betaalt op voorwaarde dat ik hem zal
manumiteren, en ik doe dat, en later blijkt dat hij vrij is, rijst de vraag of hij een vordering tegen mij kan instellen
om het geld terug te krijgen. Julianus zegt in het Elfde Boek van de Digest dat de gemanumitteerde een
vorderingsrecht heeft om het geld terug te vorderen. Ook Neratius verklaart in het Boek der Perkamenten dat een
zekere Paris, een danseres, die Domitia, de dochter van Nero, tien aurei had betaald om zijn vrijheid te verkrijgen,
een rechtszaak tegen haar aanspande om het geld terug te krijgen, en dat niet werd onderzocht of Domitia het had
ontvangen wetende dat hij op dat moment vrij was.

6. Als iemand mij tien aurei betaalt, met dien verstande, dat hij een slaaf is, die op een bepaalde voorwaarde
verwacht vrij te zijn, terwijl hem dit niet bevolen was; Celsus meent, dat hij een proces kan aanspannen om de tien
aurei terug te krijgen.
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7. 7. Wanneer een slaaf, die volgens een testament de erfgenaam tien aurei moest betalen om vrij te worden, door
een codicil zijn vrijheid absoluut heeft gekregen, maar onwetend daarvan tien aurei aan de erfgenaam heeft
betaald, kan hij dan een rechtsvordering instellen om die terug te krijgen? Hij zegt dat zijn vader, Celsus, van
mening was dat hij ze niet kon terugvorderen; maar Celsus zelf, beïnvloed door een gevoel van natuurlijke
rechtvaardigheid, meent dat een rechtszaak kan worden aangespannen om ze terug te vorderen. Deze opvatting is
de meest juiste, hoewel vaststaat (zoals hij zelf verklaart) dat degene die geld heeft betaald in de verwachting dat
hij beloond zou worden door degene die het ontving, of dat deze in de toekomst vriendelijker voor hem zou zijn,
het niet kan terugvorderen; omdat hij door een onjuiste opvatting is misleid.

8. Hij bespreekt hier ook een aardiger punt, namelijk of een slaaf die dacht dat hij voorwaardelijk vrij zou zijn, het
eigendom van het geld dat hij betaalde, niet overdroeg aan degene die het ontving; aangezien hij het aan de
erfgenaam betaalde in de veronderstelling dat het aan de erfgenaam toebehoorde in plaats van aan hemzelf, hoewel
het geld van hem was, aangezien hij het ontving nadat zijn vrijheid hem krachtens het testament was verleend. Ik
ben van mening, dat als hij het in die veronderstelling heeft betaald, het niet het eigendom van de erfgenaam is
geworden; want zelfs als ik u mijn geld betaal alsof het van u is, maak ik het nog niet tot het uwe. Wat zou dan het
geval zijn, indien hij het niet aan de erfgenaam betaalde, maar aan iemand anders, aan wie hij dacht, dat hem
bevolen was het te betalen? Als hij het geld inderdaad uit zijn peculium betaalde, zou hij het niet het eigendom
maken van degene die het ontving; maar als een ander het voor hem betaalde, of hijzelf het betaalde nadat hij vrij
was geworden, zou het het eigendom worden van degene die het ontving.

9. Ofschoon het een slaaf, die onder een voorwaarde is vrijgelaten, is toegestaan uit zijn peculium geld te betalen,
met inachtneming van een of andere voorwaarde, toch kan hij, indien de erfgenaam het wil behouden, hem
verbieden het te betalen; want dan zal het gevolg zijn, dat de slaaf zijn vrijheid verkrijgt, net alsof hij de
voorwaarde, die hem verboden was na te komen, had vervuld, en het geld zal niet verloren zijn gegaan. Maar
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degene, die de erflater het geld heeft willen ontvangen, kan tegen de erfgenaam een vordering in factum instellen
om hem te dwingen aan het bevel van de erflater te voldoen.

(4) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.

Wanneer een schuldeiser zijn schuldenaar kwijtscheldt, nadat deze had toegezegd iemand te leveren, die zou
beloven in zijn plaats te betalen, en hij doet dit niet; kan worden geoordeeld, dat de partij, die werd
kwijtgescholden, aansprakelijk is voor een proces tot terugvordering van het geld.

5. Dezelfde, Disputaties, Boek II.

Wanneer u geld ontvangt op voorwaarde dat u naar Capua gaat, en op het moment dat u klaar bent om op reis te
gaan, de weersomstandigheden of uw gezondheid u verhinderen dit te doen, laten we dan overwegen of een
vordering tot terugvordering van het geld kan worden ingesteld op grond van het feit dat u de reis niet heeft
gemaakt? Aangezien het niet uw schuld was dat u niet bent gegaan, kan worden gesteld dat een vordering tot
terugvordering van het geld niet mogelijk is; maar aangezien degene die heeft betaald het recht heeft om van
gedachten te veranderen, bestaat er geen twijfel dat hetgeen is betaald kan worden teruggevorderd door middel van
een vordering, tenzij het in uw voordeel zou zijn geweest om het geld niet voor dat doel te hebben ontvangen; Of
indien de omstandigheden zodanig zijn dat u, hoewel u nog niet bent vertrokken, toch uw zaken zo hebt geregeld
dat u gedwongen bent te gaan, of dat u de noodzakelijke kosten voor de reis reeds hebt gemaakt, zodat het
bijvoorbeeld duidelijk is dat u meer hebt uitgegeven dan u hebt ontvangen, kan een vordering tot terugvordering
niet worden ingesteld; maar indien u minder hebt uitgegeven, kan de vordering worden ingesteld, op voorwaarde
echter dat u schadeloos wordt gesteld voor wat u hebt uitgegeven.
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1. Wanneer een partij een slaaf aan een ander levert met de afspraak dat hij binnen een bepaalde tijd door hem zal
worden gemanumitteerd, en degene die de slaaf heeft geleverd van gedachten verandert en dit aan de andere partij
meedeelt; en de slaaf moet worden gemanumitteerd nadat hij van gedachten is veranderd, zal degene die de slaaf
heeft geleverd niettemin gerechtigd zijn een vordering in te stellen omdat hij van gedachten is veranderd. Het is
echter duidelijk, dat indien de wederpartij de slaaf niet manumitteert, de grondwet van kracht wordt en de slaaf vrij
maakt, indien de partij die hem daartoe heeft geleverd nog niet van gedachten is veranderd.

2. Bovendien, als iemand Titius tien aurei geeft om met het geld een slaaf te kopen en hem te manumiteren, en hij
verandert naderhand van mening; als de slaaf nog niet gekocht is, geeft de verandering van mening hem het recht
om het geld terug te vorderen, als hij dit duidelijk maakt aan Titius, opdat hij de slaaf naderhand niet koopt en
verlies lijdt. Is de slaaf echter reeds gekocht, dan brengt de verandering van mening geen schade toe aan degene
die hem gekocht heeft, maar moet hij in plaats van de tien aurei die hij ontvangen heeft, de slaaf die hij gekocht
heeft, teruggeven; of als, in het voorgestelde geval, de slaaf eerder gestorven is, hoeft hij niets te betalen, mits zijn
dood niet door hem veroorzaakt is. Indien echter de slaaf gevlucht is, en degene, die hem gekocht heeft, daaraan
geen schuld had, zal hij niets behoeven te betalen; maar het is duidelijk, dat hij moet beloven, hem terug te geven,
indien hij ooit in zijn macht mocht komen.

3. Maar als hij geld heeft ontvangen om een slaaf te manumiteren en hij loopt weg voordat hij is gemanumitteerd,
laten wij dan overwegen of wat hij heeft ontvangen kan worden teruggevorderd door een persoonlijke actie? Als
hij inderdaad op het punt stond de slaaf te verkopen, maar dit niet deed omdat hij geld had ontvangen om hem te
manumiteren, kan een vordering tot terugvordering niet tegen hem worden ingesteld. Maar het is duidelijk dat hij
zekerheid moet geven dat, als de slaaf in zijn handen komt, hij zal teruggeven wat hij heeft ontvangen, na aftrek
van de waardevermindering die de slaaf door zijn vlucht heeft geleden. Het lijdt geen twijfel, dat indien degene,
die de betaling heeft gedaan, er nog steeds naar verlangt, dat de slaaf wordt gemanumitteerd, maar de ander dit niet
941

wenst, omdat hij wordt aangeboden wegens zijn vlucht, hij het gehele bedrag, dat hij heeft ontvangen, moet
teruggeven. Indien echter de partij, die hem de tien aurei heeft betaald, verkiest, dat de slaaf zelf aan hem wordt
uitgeleverd, zal het gevolg zijn, dat òf de slaaf aan hem moet worden uitgeleverd, òf het geld, dat hij heeft betaald,
moet worden terugbetaald. Maar indien de partij niet van plan was de slaaf te verkopen, dan moet hetgeen hij
ontvangen heeft, worden teruggegeven, tenzij hij, indien hij het geld niet had ontvangen om hem te manumiteren,
hem met meer zorg zou hebben bewaakt; want in dit geval is het niet rechtvaardig, dat hem de slaaf en ook de
gehele prijs wordt ontnomen.

4. Indien hij echter het geld heeft aangenomen om de slaaf te vermannen en de slaaf is gestorven, dan moeten wij,
indien hij met betrekking tot de vermaning in gebreke is gebleven, hem terugbetalen wat hij heeft ontvangen; Maar
als hij niet in gebreke was, omdat hij op reis was gegaan om de gouverneur van de provincie of een andere
magistraat te bezoeken voor wie een procedure tot manumissie kon worden ingesteld, en de slaaf stierf tijdens de
reis, dan is de betere opvatting dat, als hij de intentie had om de slaaf te verkopen of hem zelf voor een of ander
doel te gebruiken, moet worden geoordeeld dat hij niet verplicht is iets terug te betalen; Want indien hij niet de
bedoeling had deze dingen te doen, moet hij de schade dragen, die het gevolg is van den dood van den slaaf, daar
hij ook zou gestorven zijn, indien zijn eigenaar het geld om hem te manumitteren niet ontvangen had, tenzij de
reis, ondernomen om hem te manumitteren, de oorzaak van zijn dood is geweest; bijvoorbeeld, indien hij door
roovers gedood is, of verpletterd door den val van een stal of door overreden te worden door een voertuig, of op
een andere wijze het leven verloren heeft, en dit zou niet geschied zijn, indien de reis om hem te manumitteren niet
ondernomen was.

6. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
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Wanneer een vreemdeling een bruidsschat geeft voor een vrouw, en er wordt overeengekomen, dat hoe het
huwelijk ook moge eindigen, de bruidsschat aan hem zal worden teruggegeven, en er geen huwelijk zal
plaatsvinden; dan zal, omdat de overeenkomst alleen betrekking had op zaken die na het huwelijk gebeurden, en
het huwelijk niet werd voltrokken, de vraag rijzen, of de vrouw een recht van terugvordering heeft, dan wel of
degene die de bruidsschat gaf, er recht op heeft? Het is echter waarschijnlijk, dat ook in dit geval degene die de
bruidsschat gaf, zijn eigen belang op het oog had; want hij die de schenking deed met het oog op het huwelijk, kan,
indien het huwelijk niet is voltrokken, een vordering tot terugvordering instellen als ware het op grond van gebrek
aan tegenprestatie, tenzij de vrouw met het meest overtuigende bewijs kan aantonen, dat hij dit eerder in haar
belang dan in zijn eigen voordeel heeft gedaan.

1. Maar wanneer een vader een bruidsschat geeft voor zijn dochter, en een dergelijke overeenkomst is gesloten;
dan, tenzij de bedoeling duidelijk anders was, zegt Marcellus dat de vader het recht heeft om een persoonlijke
vordering in te stellen voor de terugvordering ervan.

7. Julianus, Digest, Boek XVI.

Iemand die dacht dat hij een bepaalde som geld verschuldigd was aan een vrouw, beloofde haar verloofde, op haar
verzoek, om hem die som als bruidsschat te betalen, en deed dat ook; en naderhand vond het huwelijk niet plaats.
De vraag rees of de partij die het geld had betaald het kon terugvorderen, of dat de vrouw dat kon doen? Nerva en
Atilicinus antwoordden dat, aangezien de partij dacht dat hij het geld schuldig was, en zich had kunnen verdedigen
met een exceptie op grond van bedrieglijk opzet, hijzelf een rechtszaak kon aanspannen; maar als hij wist dat hij de
vrouw niets schuldig was, en de belofte had gedaan, zou de vrouw het recht hebben om een rechtszaak aan te
spannen, omdat het geld haar zou toebehoren. Indien hij echter haar schuldenaar was geweest en het geld vóór het
huwelijk had betaald, en het huwelijk niet heeft plaatsgevonden, kan hij een vordering instellen om het geld terug
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te vorderen, en blijft er voor de vrouw geen ander recht op betaling van de schuld over dan dat de schuldenaar kan
worden gedwongen zijn vorderingsrecht aan haar over te dragen, en zou hij verder niet aansprakelijk zijn.

(1) Wanneer land is overgedragen als bruidsschat en het huwelijk niet heeft plaatsgevonden, kan het worden
teruggevorderd door middel van een persoonlijke vordering, en kan ook de oogst worden gevorderd. Dezelfde
regel geldt voor een slavin en haar kinderen.

8. Neratius, Perkamenten, Boek II.

Met betrekking tot wat Servius zegt in zijn boek over bruidsschatten, namelijk dat als een huwelijk is gesloten
tussen personen die geen van beiden de juiste leeftijd hebben bereikt, alles wat in de tussentijd als bruidsschat is
gegeven, kan worden teruggevorderd; Wij moeten daaronder verstaan, dat, indien de echtscheiding plaats heeft,
voordat een der beide personen de wettelijke leeftijd heeft bereikt, het geld kan worden teruggevorderd, maar
zolang zij in de echtelijke staat blijven, kan het goed niet worden teruggevorderd, evenmin als wanneer het als
bruidsschat door een ondertrouwde vrouw aan haar ondertrouwde echtgenoot is gegeven, zolang de verbinding
tussen hen bestaat; Want wanneer iets uit dien hoofde is gegeven voordat het huwelijk is voltrokken, dan kan het
(daar het op zodanige wijze is gegeven dat het een bruidsschat kan worden) niet worden teruggevorderd, zolang
het mogelijk is dat dit gebeurt.

9. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
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Als ik van plan ben geld aan een vrouw te geven, en het op haar aanwijzing als bruidsschat aan haar verloofde
betaal, maar het huwelijk gaat niet door, dan heeft de vrouw een vorderingsrecht om het terug te vorderen. Maar
als ik met haar ondertrouwde een contract heb gesloten en hem het geld heb gegeven met dien verstande, dat,
indien het huwelijk zou worden voltrokken, de bruidschat door de vrouw zou worden verworven, maar indien het
niet zou geschieden, het aan mij zou worden teruggegeven, dan is het als het ware gegeven met het oog op iets, en
indien dit niet geschiedde, kan ik het van de ondertrouwde man terugvorderen.

1. Wanneer iemand door een vergissing aan de toekomstige echtgenoot van een vrouw geld belooft, dat hij haar
niet verschuldigd is, en het huwelijk vindt plaats, kan hij zich niet beroepen op een uitzondering wegens
bedrieglijk opzet; want aangezien de echtgenoot zijn eigen zaken deed, is hij niet schuldig aan bedrog, en moet hij
niet bedrogen worden, wat het geval zou zijn als hij gedwongen werd een vrouw te nemen die geen bruidsschat
bezat. De voornoemde partij heeft dus een recht van verhaal op de vrouw, en daarin kan hij van haar eisen wat hij
haar man heeft gegeven, of dat hij van zijn aansprakelijkheid wordt ontslagen indien hij nog niet heeft betaald.
Maar indien de man na de ontbinding van het huwelijk een vordering instelt om het geld terug te vorderen, is de
uitzondering slechts een beletsel ten aanzien van het bedrag dat de vrouw zou hebben ontvangen.

10. Javolenus, Over Plautius, Boek I.

Wanneer een vrouw die een bruidsschat wil geven aan de man met wie zij wil trouwen, hem ontslaat van zijn
aansprakelijkheid voor het geld dat hij haar verschuldigd is, en het huwelijk gaat niet door, dan kan zij heel goed
een vordering tegen hem instellen om het geld terug te krijgen; want het maakt geen verschil, omdat hij het zonder
tegenprestatie heeft ontvangen, of het daadwerkelijk aan hem is betaald of dat hij er een ontheffing voor heeft
gekregen.
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11. Julianus, Digest, Boek X.

Wanneer een erfgenaam die door het besluit van een vrije man is opgedragen een monument op te richten voor een
bepaalde som, het geld aan de vrije man betaalt, en hij, nadat hij het heeft ontvangen, het monument niet opricht, is
hij aansprakelijk voor een vordering tot terugvordering van het geld.

(12) Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.

Wanneer iemand een vordering instelt wegens een donatio mortis causa bij het herstel van de partij van ziekte, kan
hij ook aanspraak maken op de opbrengst van het geschonken goed, de kinderen van vrouwelijke slaven, en al het
andere dat aan het geschonken goed kan zijn toegevallen.

13. Marcianus, Regels, Boek III.

Wanneer een zoon een goed voor zijn broer in de brandstapel brengt, alsof hij op het punt stond het bezit van het
goed te vorderen, en dit niet doet, zegt Marcellus in het vijfde boek van de Digest, dat hij recht heeft op een
vordering om het terug te vorderen.

14. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
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Wanneer een partij geld betaalt dat zij niet verschuldigd is aan iemand die zich valselijk voordoet als een agent,
kan het geld niet worden teruggevorderd van de agent tenzij zijn zogenaamde principaal de transactie bekrachtigt;
maar, zoals Julianus stelt, de principaal zelf zou aansprakelijk zijn. Wanneer de principaal de handeling echter niet
bekrachtigt, dan kan het betaalde geld, als het werkelijk verschuldigd was geweest, worden teruggevorderd van de
vermeende agent zelf; aangezien een vordering tot terugvordering van betaald geld zonder schuld niet op dit feit is
gebaseerd, maar op de grond dat het werd betaald voor iets dat niet heeft plaatsgevonden, en er geen bekrachtiging
heeft plaatsgevonden; of er kan een vordering worden ingesteld omdat de valse agent het geld heeft gestolen,
aangezien hij niet alleen voor diefstal kan worden vervolgd, maar ook in een persoonlijke vordering tot
terugvordering.

(15) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.

Wanneer een van uw slaven door een zekere Attius verdacht wordt van diefstal en u hem overgeeft om hem te
laten martelen, op voorwaarde dat hij aan u wordt teruggegeven als hij onschuldig blijkt te zijn, en Attius hem
vervolgens aan de prefect van de wacht uitlevert als iemand die op heterdaad betrapt is en de prefect van de wacht
hem de uiterste straf oplegt, dan hebt u het recht Attius aan te klagen op grond van het feit dat hij verplicht was u
de slaaf uit te leveren, omdat hij verplicht was dit voor zijn dood te doen. Labeo zegt dat u recht heeft op een
vordering tot productie, omdat Attius verantwoordelijk is voor het verhinderen van zijn productie. Proculus echter
zegt dat Attius alleen verplicht was de slaaf aan u te leveren als u hem tot zijn slaaf had gemaakt, en dat u in dat
geval geen vordering tot voortbrenging kon instellen; maar als hij nog steeds de uwe was gebleven, zou u Attius
kunnen aanklagen wegens diefstal, omdat hij op zodanige wijze gebruik maakte van het eigendom van een ander
dat hij zich ervan bewust moet zijn geweest dat hij dit deed tegen de wil van de eigenaar, of dat hij, als deze
daarvan op de hoogte was geweest, het verboden zou hebben.
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16. Celsus, Digest, Boek III.

Ik heb u een som geld betaald op voorwaarde dat u Stichus aan mij zou leveren; is dit soort contract er een van
onvolledige koop en verkoop, of vloeit hieruit geen andere verplichting voort dan uit eigendom gegeven ter
vergoeding van iets dat niet heeft plaatsgevonden? Ik ben eerder geneigd de laatste mening aan te nemen; en
daarom, indien Stichus was gestorven, zou ik het bedrag kunnen terugvorderen dat ik heb gegeven op voorwaarde
dat u Stichus aan mij zou leveren. Veronderstel bijvoorbeeld, dat Stichus aan iemand anders toebehoorde, maar dat
u hem desondanks aan mij hebt uitgeleverd; dan kan ik het geld van u terugvorderen, omdat u het eigendom van de
slaaf niet hebt overgedragen aan degene die hem ontving; en nogmaals, als Stichus uw eigendom is, en u niet
bereid bent zekerheid te stellen tegen zijn terugvordering door iemand die een betere titel heeft, zult u niet worden
vrijgelaten, zodat ik geen vordering kan instellen om het geld van u terug te vorderen.

Tit. 5. Betreffende de vordering tot terugvordering wanneer de tegenprestatie onzedelijk of
onrechtvaardig is

1. Paulus, Over Sabinus, Boek X.

Alles wat gegeven wordt, wordt met een bepaald doel of met een tegenprestatie afgestaan; en wanneer het met een
bepaald doel wordt afgestaan, kan het ofwel immoreel ofwel eervol zijn, en wanneer het immoreel is, kan de
immoraliteit ofwel de gever treffen en niet de ontvanger, ofwel de ontvanger en niet de gever, ofwel beiden treffen.
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(1) Wanneer dus iets voor een eerbaar doel is gegeven, kan een vordering tot terugvordering slechts worden
ingesteld indien het doel waarvoor het gegeven was, niet is bereikt.

(2) Wanneer echter de ontvanger schuldig is aan immoraliteit, ook al is het doel bereikt, kan een vordering worden
ingesteld tot terugvordering van het geschenk.

2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Bijvoorbeeld, stel dat ik u iets gaf om u aan te sporen geen heiligschennis of diefstal te plegen, of een man niet te
doden. In dit geval zegt Julianus dat als ik het u geef om te voorkomen dat u een mens doodt, er een vordering tot
terugvordering kan worden ingesteld.

1. Bovendien is de regel dezelfde, als ik u iets gaf op voorwaarde dat u mij eigendommen zou teruggeven die ik bij
u in bewaring had gegeven, of dat u mij bepaalde documenten zou teruggeven.

2. Maar wie dat doet, begaat een misdaad, omdat hij geacht wordt de rechter te corrumperen; en onlangs heeft onze
keizer verordend dat hij zijn zaak moet verliezen.

(3) Paulus, Over Sabinus, Boek X.
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Wanneer zowel de gever als de ontvanger zich schuldig maken aan immoreel gedrag, zijn wij van mening dat er
geen rechtszaak kan worden aangespannen voor de terugvordering van de gift; zoals bijvoorbeeld wanneer geld
wordt betaald om een onrechtvaardig vonnis te kunnen vellen.

4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Dezelfde regel is van toepassing wanneer geld wordt betaald als tegenprestatie voor prostitutie, of wanneer een
partij die betrapt is op overspel immuniteit koopt, aangezien er geen vordering tot terugvordering zal zijn; en dit is
de mening van Sabinus en Pegasus.

1. Bovendien, wanneer een dief betaalt om te voorkomen dat hij wordt overgeleverd, omdat in dit geval beide
partijen schuldig zijn aan immoraliteit, zal er geen vordering tot terugvordering zijn.

2. Wanneer echter alleen de ontvanger schuldig is aan immoreel gedrag, kan volgens Celsus een vordering tot
terugvordering worden ingesteld; bijvoorbeeld wanneer ik u betaal om te voorkomen dat u mij schade berokkent.

3. Geld betaald aan een hoer kan echter niet teruggevorderd worden, zoals Labeo en Marcellus stellen; maar het
principe is niet hetzelfde, omdat de vraag niet is of er aan beide kanten sprake is van immoraliteit, maar dat die
alleen bestaat aan de kant van de gever; zoals de vrouw op immorele wijze handelt omdat ze een hoer is, maar ze is
niet immoraal als ze het geld aanneemt, omdat ze een hoer is.
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4. Als ik u iets geef in ruil voor inlichtingen, bijvoorbeeld opdat u de verblijfplaats van mijn voortvluchtige slaaf
bekend maakt, of mij zegt waar een dief gevonden kan worden die mijn eigendom gestolen heeft, dan kan men u
niet aanklagen voor wat ik heb, omdat u, door het te ontvangen, u niet schuldig maakte aan onzedelijkheid. Maar
als u geld aanneemt van mijn voortvluchtige slaaf om te voorkomen dat u informatie over hem geeft, kan ik een
vordering tegen u instellen om dat geld terug te krijgen, net alsof u een dief was; en als de dief zelf, of de metgezel
van een dief, of van een voortvluchtige slaaf, geld van mij heeft ontvangen in ruil voor informatie, ben ik van
mening dat er grond zal zijn voor een vordering tot terugvordering van hetzelfde.

(5) Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.

Wanneer iemand geld van mijn slaaf ontvangt om te voorkomen dat hij informatie geeft over een diefstal die hij
heeft gepleegd, of hij die informatie nu geeft of niet, dan zegt Proculus dat er een grond is voor een vordering tot
terugvordering van het geld.

6. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.

Sabinus heeft altijd ingestemd met de mening van de oude autoriteiten, namelijk dat wanneer iets onrechtmatig in
handen is van een partij, het kan worden teruggevorderd door een persoonlijke actie; en Celsus sluit zich ook aan
bij deze mening.
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(7) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.

Wanneer geld is verkregen door een beding dat met geweld is afgeperst, staat vast dat een vordering tot
terugvordering mogelijk is.

8. Paulus, Vragen, Boek III.

Als u Titius iets belooft voor een immorele tegenprestatie, kunt u hem uitsluiten door een exceptie op grond van
kwaadwillige opzet, of in factum; niettemin, als u het geeft, kunt u geen vordering instellen voor de terugvordering
ervan; aangezien de recentere gebeurtenis, dat wil zeggen het beding, van de baan is, omdat het van geen effect is
geworden door de exceptie, en de eerdere gebeurtenis, dat wil zeggen de immoraliteit, blijft. En bovendien, als de
positie van zowel de gever als de ontvanger immoreel is, is die van de bezitter te verkiezen; en daarom zal een
vordering tot terugvordering niet opgaan, hoewel het geld werd betaald op grond van het beding.

9. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.

Als ik u kleren uitleen om door u te worden gebruikt, en ik daarna geld betaal voor de teruggave daarvan, dan kan
ik volgens de rechtspraak terecht een persoonlijke vordering tot terugvordering instellen, omdat, hoewel het geld
voor een bepaald doel is betaald, en het doel is bereikt, het niettemin ten onrechte is betaald.
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1. Als u geld van mij ontvangt als een aansporing om iets terug te geven dat aan u verhuurd, verkocht of in
bewaring gegeven is, heb ik recht op een vordering tegen u op grond van huur, verkoop of lastgeving; maar als ik u
het geld betaald heb om u ertoe aan te zetten mij iets te leveren dat u mij verschuldigd was op grond van een
testament of een bepaling, is er slechts recht op een vordering tot terugvordering van het geld dat u voor dit doel
betaald hebt; zoals Pomponius verklaard heeft.

Tit. 6. Betreffende een vordering tot terugvordering van geld dat niet verschuldigd is

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.

Laten we nu het geval bekijken van geld dat betaald werd zonder dat het verschuldigd was.

1. 1. En inderdaad, als iemand onwetend betaalt wat niet verschuldigd is, kan hij het door middel van deze
vordering terugvorderen; maar als hij het betaalde terwijl hij wist dat hij het niet verschuldigd was, is een
vordering tot terugvordering niet mogelijk.

2. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.
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Als iemand betaalt met de afspraak dat, als zou blijken dat het geld niet verschuldigd was, of dat de Lex Falcidia
van toepassing is, het zal worden teruggegeven, dan is een vordering tot terugvordering mogelijk, want er is een
overeenkomst gesloten tussen de partijen.

1. En als na lange tijd een schuld aan het licht komt, of lang verborgen gebleven codicillen worden overgelegd, die
een herroeping van reeds betaalde legaten bevatten, of de legaten worden verminderd omdat legaten aan anderen
zijn nagelaten, dan geldt dezelfde regel. Dit is het geval, omdat de Goddelijke Hadrianus in een Rescriptie heeft
verklaard, dat wanneer er een onachtzaam of vervalst testament bestaat, een vordering moet worden toegekend aan
de partij in wier voordeel een uitspraak is gedaan met betrekking tot de nalatenschap.

3. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.

Dezelfde weg moet worden gevolgd wanneer, nadat de legaten zijn betaald, een nieuwe of onverwachte
gebeurtenis de nalatenschap aan anderen overdraagt; bijvoorbeeld wanneer een postuum kind wordt geboren
waarvan de erfgenaam niet wist dat het in de schoot van zijn moeder was, of wanneer een zoon terugkeert die in
handen van de vijand was en waarvan zijn vader abusievelijk dacht dat hij dood was; Want keizer Titius Antoninus
heeft in een Rescript verklaard, dat een praetoriaanse actie moet worden toegekend aan een postume zoon of aan
degene aan wie de nalatenschap was toegekend tegen degenen die legaten hadden ontvangen, omdat een bezitter te
goeder trouw aansprakelijk is voor het bedrag waarmee hij rijker is geworden, en het risico van dit soort
vorderingen niet rust op een partij die betaalt zonder schuldig te zijn aan nalatigheid.

4. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
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De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat dezelfde regel zou gelden indien een ander testament zou
worden overgelegd.

5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVI.

Het is geen nieuwe leer dat, wanneer een partij betaalt, een ander een vordering kan instellen om het geld terug te
vorderen; want wanneer een minderjarige onder de vijfentwintig jaar, zonder behoorlijke tegenprestatie, een
nalatenschap betreedt, en volledige restitutie verkrijgt nadat de legaten zijn betaald; dan, zoals uiteengezet in het
Rescript aan Arrius Titianus, behoort het recht van vordering voor terugvordering niet aan hem toe, maar aan de
partij die recht heeft op het eigendom van de nalatenschap.

6. Paulus, Over Sabinus, Boek III.

Als uw gemachtigde een schuld betaalt die niet opeisbaar was, en u bekrachtigt zijn daad niet, dan kan, zoals
Labeo zegt in de Boeken getiteld "Laatste Werken", een vordering worden ingesteld om het geld terug te vorderen,
maar als het opeisbaar was, kan het volgens Celsus niet worden teruggevorderd; want als iemand een gemachtigde
aanwijst om zijn zaken af te handelen, wordt aangenomen dat hij hem ook opdraagt om zijn schuldeiser te betalen;
en het is niet nodig om daarna te wachten tot hij zijn daden bekrachtigt.
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(1) Labeo zegt ook dat als geld dat niet verschuldigd is aan een agent wordt betaald en zijn principaal zijn daad
niet bekrachtigt, een rechtszaak kan worden aangespannen om het terug te vorderen.

(2) Celsus zegt dat wie een schuld aan een agent betaalt, onmiddellijk wordt vrijgelaten en dat er geen
bekrachtiging nodig is; maar wanneer de agent ontvangt wat niet verschuldigd is, dan is bekrachtiging vereist,
omdat hij geacht zou worden geen opdracht te hebben gegeven om iets te doen met betrekking tot het innen van
deze vordering, en daarom, als zijn daad niet wordt bekrachtigd, moet een proces tegen de agent worden
aangespannen om het terug te vorderen.

(3) Julianus zegt dat noch een voogd noch een zaakwaarnemer een vordering tot terugvordering van geld kan
instellen nadat zij het hebben uitbetaald; en dat het geen verschil maakt of zij hun eigen geld hebben uitbetaald of
dat van de voogd of de lastgever.

7. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.

Wanneer geld dat niet verschuldigd is, per vergissing is uitbetaald, kan een proces worden aangespannen voor de
terugvordering van hetzelfde geld, of van een gelijk bedrag.

8. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
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Wanneer een derde een vrouw betaalt voor rekening van een man die insolvent is, kan hij geen vordering instellen
om het geld terug te vorderen, omdat het in alle opzichten een schuld is aan de vrouw.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVI.

Want zelfs als een man, wanneer hij absoluut niet in staat is zijn schulden te betalen, zijn vrouw de bruidsschat
geeft, verkeert hij in zo'n positie dat hij geen vordering kan instellen om die terug te krijgen.

10. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.

Hij die zich verplicht heeft een schuld op een bepaalde dag te betalen, is in die mate schuldenaar dat hij, als hij de
schuld vóór het voorgeschreven tijdstip betaalt, geen rechtsvordering kan instellen om het geld terug te vorderen.

11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.

Als een partij tegen wie een vordering De peculio is ingesteld, door onvoorzichtigheid meer betaalt dan er in de
peculium zit, kan hij geen vordering instellen om het geld terug te vorderen.

12. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
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Als ik u een vruchtgebruik van mijn land geef, terwijl ik ten onrechte denk dat ik het u verschuldigd ben, en ik
sterf voordat ik een rechtsvordering tot terugvordering heb ingesteld, gaat het recht om de rechtsvordering in te
stellen over op mijn erfgenamen.

13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.

Zelfs een slaaf kan gebonden zijn door een natuurlijke verplichting; daarom, als iemand een schuld voor hem zou
betalen, of de slaaf zelf dat zou doen na te zijn gemanumitteerd (zoals Pomponius zegt), kan hij het geld niet
terugvorderen uit het peculium waarvan hij het vrije beheer geniet; en daarom zal een borg die voor de slaaf is
aangenomen aansprakelijk zijn, en een onderpand dat voor zijn rekening is gegeven zal behouden blijven; als
echter de slaaf die het beheer van zijn peculium heeft iets als onderpand geeft voor wat hij verschuldigd is, moet
hem een praetoriaanse actie worden toegestaan om het terug te vorderen.

(1) Bovendien, wanneer een slaaf zonder toestemming van zijn voogd geld leent en daardoor rijker wordt, en het
na zijn puberteit terugbetaalt, kan hij geen vordering instellen tot terugvordering daarvan:

14. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI.

Want het is slechts in overeenstemming met de natuurlijke billijkheid dat niemand geldelijk voordeel heeft van de
schade van een ander.
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15. Paulus, Over Sabinus, Boek X.

Het recht om alles terug te vorderen wat niet verschuldigd was, is gebaseerd op het natuurrecht, en daarom zal de
actie elke toevoeging aan het eigendom omvatten, bijvoorbeeld een kind geboren uit een slavin, of elk land
toegevoegd door alluvium; en, inderdaad, het omvat ook gewassen te goeder trouw verzameld door de partij aan
wie de levering gedaan was.

(1) Bovendien, wanneer geld van een ander is betaald, kan een vordering worden ingesteld om het bezit ervan te
verkrijgen; net zoals ik, onder valse indruk, een bepaald goed aan u zou afstaan, denkend dat ik daartoe verplicht
was, een vordering zou kunnen instellen om het terug te krijgen. Maar als ik het bezit aan u heb afgestaan, zodat u
het niet op grond van verjaring kon worden ontnomen, dan nog zou ik een rechtsvordering tegen u kunnen
instellen tot terugvordering van het geld dat betaald is zonder dat het verschuldigd was.

(2) Zelfs indien een vruchtgebruik op het geleverde goed aan een ander toebehoort, zou ik een vordering tegen u
kunnen instellen tot terugvordering met uitsluiting van het vruchtgebruik.

16. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
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Wanneer een schuld die van een voorwaarde afhangt, per vergissing betaald is, dan kan, zolang de voorwaarde
hangende is, een vordering tot terugvordering ingesteld worden; maar als de voorwaarde plaats gehad heeft, kan er
geen vordering voor ingesteld worden.

(1) Maar wanneer iets op een onzeker tijdstip moet worden geleverd, kan het na het verstrijken van dat tijdstip niet
worden teruggevorderd.

17. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.

Want als ik beloof iets te geven wanneer ik sterf, en ik geef het voor die tijd, zegt Celsus dat ik geen recht heb op
een vordering voor de terugvordering ervan; en deze mening is juist.

18. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.

Als iets verschuldigd is onder een voorwaarde die onvermijdelijk moet plaatsvinden, kan het niet worden
teruggevorderd door een vordering nadat het is geleverd; maar als het moest worden gegeven onder een andere
voorwaarde waarvan de vervulling onzeker was, kan een vordering worden ingesteld voor de terugvordering ervan,
zelfs als het eerder was geleverd.

19. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
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Wanneer een schuldenaar van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven door het opleggen van een straf aan degene
aan wie de schuld verschuldigd is, blijft de natuurlijke verbintenis onaangetast; en daarom kan het geld, als het
betaald is, niet worden teruggevorderd.

(1) Ook al kan een partij betaling ontvangen van een schuld, die hem verschuldigd is, toch zal, indien hij die
betaalt, geeft wat hij niet verschuldigd is, er een recht van terugvordering bestaan; Bijvoorbeeld, wanneer iemand
ten onrechte denkt dat hij erfgenaam is of de bezitter van de goederen van een nalatenschap aan een schuldeiser
van dezelfde nalatenschap betaalt, in dit geval zal de ware erfgenaam niet worden bevrijd, en de partij die betaalde
kan een vordering tot terugvordering instellen; want hoewel iemand iets kan ontvangen wat hem verschuldigd is,
toch, als de partij die betaalt wat niet verschuldigd is, een vordering tot terugvordering daarvan zal zijn.

(2) Als ik ten onrechte de indruk heb, dat ik een schuld heb, en ik betaal die in muntstukken, waarvan een deel aan
een ander en een deel aan mij toebehoort, kan ik een vordering instellen voor de helft van het bedrag, en niet voor
de helft van elk deel.

(3) Als ik denk dat ik verplicht ben Stichus of Pamphilus te leveren, terwijl ik in feite verplicht ben Stichus te
leveren, en ik lever Pamphilus, dan kan ik een vordering instellen voor gegeven eigendom dat niet verschuldigd
was; want ik kan niet worden geacht de levering te hebben gedaan ter betaling van wat ik verschuldigd ben.
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(4) Wanneer twee schuldenaars die samen tien aurei verschuldigd waren, er twintig hebben betaald, zegt Celsus dat
elk van hen een vordering kan instellen voor de terugvordering van vijf; want omdat zij er tien verschuldigd waren
en er twintig hebben betaald, kunnen beiden vorderen wat zij meer hebben betaald dan wat verschuldigd was.

20. Julianus, Digest, Boek X.

Als een schuldenaar en een borg zich verenigen om een schuld te betalen, verschillen zij in dit geval niet van twee
schuldenaars die een belofte doen; daarom kan alles wat gezegd is over de laatsten, ook worden toegepast op de
eersten.

21. Paulus, Vragen, Boek III.

Het is duidelijk dat wanneer u stelt dat er twee partijen zijn die gebonden zijn door dezelfde verplichting, niet voor
de betaling van dezelfde som geld, maar voor de uitvoering van een andere handeling; bijvoorbeeld de levering
van Stichus of Pamphilus, en de twee werden samen geleverd ? of misschien een toga, of duizend denarii ?het niet
gezegd kan worden dat dezelfde regel van toepassing is met betrekking tot een vordering tot terugvordering, dat
wil zeggen dat ze een vordering kunnen instellen voor afzonderlijke aandelen; omdat ze in het begin de
verplichting niet op die manier hadden kunnen nakomen. Daarom heeft de schuldeiser in dit geval het recht te
kiezen aan wie van de partijen hij de levering zal doen, opdat de ander geen rechtsvordering kan instellen.

22. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
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Bovendien, als ik denk dat ik iets beloofd heb aan jou of aan Titius, terwijl er in feite geen belofte gedaan is aan
een van beiden, want Titius was niet persoonlijk opgenomen in het beding, en ik lever het artikel aan Titius, dan
heb ik het recht om een vordering in te stellen om het van hem terug te krijgen.

(1) Wanneer ik door een vergissing een stuk land als vrij heb overgedragen, terwijl ik mij een recht van overpad
had moeten voorbehouden, heb ik het recht een rechtsvordering in te stellen tot terugvordering van een onzeker
bedrag, opdat mij een recht van overpad wordt verleend.

23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.

Pomponius stelt een aardige vraag, namelijk: wanneer iemand vermoedt dat een compromis is gesloten door een
partij waarvan hij erfgenaam is, of door iemand van wie hij de gemachtigde is, en hij levert eigendom af in
overeenstemming met de voorwaarden van het veronderstelde compromis, terwijl er in feite geen was gesloten; is
er dan grond voor een vordering tot terugvordering? Hij zegt van wel, daar de levering van het eigendom
geschiedde om een reden die ten onrechte verondersteld werd te bestaan. Ik denk dat dezelfde regel van toepassing
is wanneer het compromis niet werd gesloten met betrekking tot de zaak waarvoor de levering werd verricht, en
dat hetzelfde beginsel zal gelden wanneer het compromis wordt vernietigd.

(1) Wanneer een partij een compromis sluit nadat een vonnis is gewezen, en in overeenstemming daarmee betaalt,
kan hij een vordering tot terugvordering instellen, omdat is geoordeeld dat het compromis nietig is; dit heeft Keizer
Antoninus, samen met zijn Goddelijke Vader, in een Rescript verklaard. Niettemin kan wat betaald is
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overeenkomstig de voorwaarden van zo'n compromis worden ingehouden, en ervoor worden gecrediteerd in een
rechtszaak die wordt aangespannen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Wat zou er dan gebeuren als er hoger
beroep werd ingesteld, of als het onzeker zou zijn of er een beslissing was genomen, of dat die beslissing geldig
was? De beste opvatting is, dat het compromis van kracht blijft; want men moet ervan uitgaan, dat er alleen grond
voor deze rescripties is, wanneer het compromis betrekking heeft op een absoluut zekere beslissing, die in geen
geval kan worden gewijzigd.

(2) Indien een betaling is gedaan op grond van een compromis betreffende een bij testament nagelaten
alimentatievoorziening, is het bovendien duidelijk dat een vordering tot terugvordering van het betaalde kan
worden ingesteld, omdat het compromis door een beslissing van de Senaat is vernietigd.

(3) Indien iemand, na een compromis te hebben gesloten, toch wordt veroordeeld; hoewel dit inderdaad ten
onrechte is geschied, is het vonnis toch geldig. De partij kan echter een exceptie op grond van bedrog inroepen
tegen iemand die zich bij de zaak wil voegen, wanneer hij het compromis inderdaad vóór de zaak heeft gesloten,
maar wanneer dit achteraf is gebeurd, kan hij zich niettemin beroepen op een exceptie op grond van later begane
kwade trouw; want hij handelt bedrieglijk wanneer hij ondanks een compromis verdergaat en nog steeds betaling
eist; en daarom kan de gedaagde, wanneer het vonnis tegen hem is uitgesproken, een vordering instellen tot
terugvordering van hetgeen hij ter uitvoering van het compromis heeft betaald. Het staat vast, dat hij het onder
bezwarende titel heeft betaald, en wanneer iets onder bezwarende titel is betaald, is het niet gebruikelijk, dat een
vordering wordt ingesteld, indien de tegenprestatie plaatsvindt; maar in dit geval kan niet worden geoordeeld, dat
de tegenprestatie heeft plaatsgevonden, omdat de partij zich niet aan het compromis heeft gehouden. Wanneer dan
een vordering tot terugvordering ontstaat, is er geen grond voor een exceptie op grond van het compromis, want de
vordering tot terugvordering en de exceptie kunnen niet beide van kracht zijn.
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(4. Wanneer een wet van meet af aan voorschrijft dat een vordering tot dubbele of viervoudige schadevergoeding
ontvankelijk is, moet worden geoordeeld dat een vordering tot terugvordering van geld dat is betaald onder de
bedrieglijke indruk dat dit door de wet was toegestaan, niet ontvankelijk kan worden verklaard.

24. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVI.

Wanneer een partij die zich door een eeuwigdurende exceptie kon beschermen, belooft iets te geven om te worden
vrijgelaten, terwijl hij wist dat hij van deze exceptie gebruik kon maken; kan hij geen vordering tot terugvordering
instellen.

25. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.

Wanneer twee partijen zich borg stelden voor een schuldenaar voor tien aurei, en de schuldenaar daarna drie
betaalde, en vervolgens elk van de borg vijf, werd besloten dat hij die het laatst betaalde, een vordering kan
instellen voor de terugvordering van drie aurei; en dit is redelijk, want nadat drie waren betaald door de
schuldenaar, bleven er zeven verschuldigd, en toen deze werden betaald, werden er drie betaald die niet
verschuldigd waren.

26. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVI.
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Wanneer iemand de hoofdsom niet betaalt, maar de rente betaalt die niet verschuldigd is, kan hij geen vordering
instellen voor de terugvordering daarvan als de hoofdsom waarover hij de rente betaalde, verschuldigd was; maar
als hij meer betaalt dan de wettelijke rente, dan heeft de Goddelijke Severus in een Rescript (dat de praktijk van de
huidige tijd regelt) verklaard dat hij geen vordering kan instellen voor de terugvordering daarvan, maar krediet zal
worden verleend op de hoofdsom; en als hij daarna de hoofdsom betaalt, kan een vordering worden ingesteld als
voor de terugvordering van de hoofdsom die niet verschuldigd is. Indien dus eerst de hoofdsom wordt betaald, kan
alle rente boven de wettelijke rentevoet die is geïnd, worden teruggevorderd als niet-verschuldigde hoofdsom. Wat
zou het geval zijn indien beide tegelijk zouden worden betaald? Ook in dit geval zou er een grond voor
terugvordering zijn.

(1) Rente boven het tweevoudige van de hoofdsom, of samengestelde rente, kan echter niet worden opgenomen in
een beding of worden geïnd, en indien zij wordt betaald, kan zij worden teruggevorderd door middel van een
rechtsvordering; evenzo kan rente op toekomstige rente worden teruggevorderd.

(2) Wanneer een partij, die ten onrechte meent dat zij een bepaald bedrag als hoofdsom verschuldigd is, daarover
rente betaalt, kan zij een vordering instellen tot terugbetaling daarvan en wordt zij niet geacht willens en wetens te
hebben betaald wat niet verschuldigd was.

(3) Wij verstaan onder de betaling van geld dat niet verschuldigd is, niet alleen datgene wat in het geheel niet
verschuldigd is, maar ook datgene wat niet kan worden teruggevorderd wegens een eeuwigdurende uitzondering;
daarom kan ook in dit geval een vordering tot terugvordering worden ingesteld, tenzij de partij die het betaalde op
dat ogenblik wist dat hij door een uitzondering werd beschermd.
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(4) Als ik honderd aurei schuldig ben en een stuk land overdraag dat tweehonderd waard is, alsof ik voor dat
bedrag in het krijt sta, dan stelt Marcellus in het Twintigste Boek van de Digest dat een vordering tot
terugvordering van het land mogelijk is, en dat het beding van honderd aurei onverminderd van kracht blijft; Want
hoewel het vaststaat dat, wanneer in plaats van geld een goed wordt geleverd, dit kan werken als een ontheffing
van de verbintenis, ontstaat er toch, als door een vergissing een goed van grotere waarde wordt geleverd wegens
een schuld, geen onverbrekelijke band tussen een aandeel in het goed en de som geld, omdat niemand tegen zijn
wil gedwongen wordt het mede-eigendom te aanvaarden; maar een vordering tot terugvordering van het gehele
goed blijft bestaan, en de verbintenis blijft onaangetast; het land blijft echter behouden totdat het verschuldigde
geld is betaald.

(5) Bovendien zegt Marcellus dat wanneer een partij die geld verschuldigd is, olie levert met een hogere waarde
dan de schuld, alsof hij een groter bedrag verschuldigd was, of als hij olie geeft alsof hij een grotere hoeveelheid
verschuldigd is, hij een vordering kan instellen om het overschot van de olie terug te krijgen, maar niet het geheel;
en dat daarom zijn verplichting is beëindigd.

(6) Marcellus zegt ook dat, als ik recht heb op een deel van een stuk land, en een taxatie wordt gedaan alsof ik
recht had op het hele stuk land, en aan mij wordt betaald in geld gelijk aan de waarde van het hele stuk land, het
hele bedrag van de koopsom niet kan worden teruggevorderd, maar alleen de waarde van dat deel van het land
waar ik geen recht op had.

(7) In die mate geeft een eeuwigdurende uitzondering een recht op terugvordering, zoals Julianus in het Tiende
Boek verklaart, dat als de koper van een stuk land zijn erfgenaam opdraagt de verkoper te ontslaan van de
verplichting die uit de verkoop voortvloeit, en de verkoper naderhand, daar hij hiervan niet op de hoogte is, het

967

eigendom overdraagt, hij recht heeft op een vordering om het land terug te krijgen. Hetzelfde geldt, wanneer de
erflater de schuldenaar van zijn schuld ontheft, en deze, dit niet wetende, de schuld betaalt.

(8) Wanneer iemand die een schuld heeft met betrekking tot het peculium van een zoon die onder vaders toezicht
staat, hem de schuld betaalt, zal hij worden vrijgelaten als hij niet wist dat de laatste zijn peculium was ontnomen;
maar als hij het wist en de betaling heeft gedaan, zal hij niet gerechtigd zijn tot een vordering tot terugvordering
omdat hij willens en wetens betaalde wat niet verschuldigd was.

(9) Indien een zoon die onder vaders toezicht staat, geld leent in strijd met de bepalingen van het Macedonische
senaatsdecreet, en dit betaalt, en daarna, nadat hij erfgenaam van zijn vader is geworden, stappen onderneemt om
het geld terug te vorderen, zal hij door een uitzondering worden verhinderd om de vordering tot terugvordering in
te stellen.

(10) Indien iemand ten onrechte een betaling doet in de veronderstelling dat er een arbitraal vonnis tegen hem is
uitgesproken, kan hij een vordering instellen om het geld terug te vorderen.

(11) Wanneer onverschuldigd betaalde gelden zijn betaald hetzij aan een erfgenaam hetzij aan de bezitter van
goederen van een nalatenschap, kan een vordering tot terugvordering worden ingesteld, indien deze zijn recht op
de nalatenschap verdedigt; indien hij dit echter niet doet, kan ook een vordering worden ingesteld tot
terugvordering van betaalde gelden die opeisbaar waren.
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(12) Een vrijgelatene die ten onrechte dacht dat hij zijn beschermheer diensten verschuldigd was, verrichtte die,
maar Julianus zegt in het Tiende Boek van de Digest dat hij niet gerechtigd is tot een vordering tot terugvordering,
ook al verrichtte hij de diensten in de veronderstelling dat hij daartoe verplicht was; want een vrijgelatene is van
nature verplicht diensten te verrichten voor zijn beschermheer. Maar wanneer een dergelijke dienst niet voor een
patroon is verricht, maar deze hem heeft gevraagd een of andere dienst te verrichten, hij met de patroon een
overeenkomst heeft gesloten voor een geldsom en deze heeft betaald, kan hij geen vordering instellen tot
terugbetaling daarvan. Wanneer hij echter voor zijn opdrachtgever geen diensten heeft verricht die onder de
noemer van plicht kunnen worden gerangschikt, maar die van een kunstenaar zijn, bijvoorbeeld het schilderen van
schilderijen en andere dingen van deze beschrijving, moet hij, omdat hij meende dat hij verplicht was ze te
verrichten, overwegen of hij recht heeft op een vordering tot terugvordering. Celsus stelt in het zesde boek van de
Digest dat de redenen voor het verrichten van de diensten van dien aard zijn dat zij niet voor of door dezelfde
persoon kunnen worden verricht; omdat zeer dikwijls de kracht van de man, of de tijd, evenals de omstandigheden,
de grond voor het vereisen van de diensten zullen veranderen; en daarom kan het zijn dat een partij niet in staat is
om ze te verrichten, zelfs als hij daartoe bereid zou zijn. Hij verklaart verder dat dit soort diensten onderworpen
zijn aan beoordeling; en soms is het ons toegestaan om het ene te verschaffen en een vordering in te stellen voor
het terugvorderen van een ander ding; zoals, bijvoorbeeld, stel dat ik land aan u overdraag dat ik niet verplicht was
over te dragen, en ik stel een vordering in om de oogst terug te vorderen; of ik geef u een slaaf die ik u niet
verplicht was te geven, en u hebt hem zonder bedrog voor een gering bedrag verkocht; u bent zeker slechts
gehouden zoveel van het aankoopbedrag terug te betalen als u hebt; of stel dat ik de waarde van een slaaf op mijn
eigen kosten heb verhoogd; moeten deze zaken dan niet voor een taxatie vatbaar zijn? Hij zegt ook dat in het
voorgestelde geval een rechtszaak kan worden aangespannen voor het bedrag waarvoor de slaaf gehuurd had
kunnen worden. Marcellus vraagt in het Twintigste Boek van de Digestus, wanneer een vordering voor diensten op
grond van plicht door de patroon is toegewezen, of de vrijgelatene niet verplicht is zulke diensten te verlenen? Hij
zegt, dat hij daartoe niet verplicht is, tenzij zij betrekking hebben op een handel en voor een ander verricht moeten
worden, indien de patroon dit beveelt; maar wanneer de vrijgelatene diensten op grond van plicht verricht, waarvan
de vordering is toegewezen, kan hij geen vordering instellen tot terugbetaling tegen de schuldeiser voor wie hij
deze diensten verrichtte (wanneer dit geschiedde met betrekking tot een ander en de schuldeiser datgene had
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ontvangen waarop hij recht had) noch kan hij een vordering instellen tegen zijn patroon, omdat de diensten hem
verschuldigd waren uit hoofde van een natuurlijke verplichting.

(13) Wanneer iemand met mij tien aurei of Stichus afspreekt, en ik hem er vijf betaal, rijst de vraag of ik een
vordering tot terugvordering kan instellen. Deze vraag hangt af van de feiten of ik niet tot vijf aurei ben vrijgesteld;
want als dat zo is, is een vordering tot terugvordering niet mogelijk; maar als ik niet ben vrijgesteld, kan zo'n
vordering dan worden ingesteld? Het staat echter vast (zoals Celsus in het Zesde Boek en Marcellus in het
Twintigste Boek van de Digest) dat de vordering voor de helft van een verbintenis niet nietig kan worden
verklaard; zodat, als een partij vijf aurei betaalt, de vraag of hij zal worden vrijgelaten moet blijven liggen, en hij
kan worden aangesproken voor de resterende vijf aurei of Stichus. Als hij dan de resterende vijf aurei betaalt, moet
worden aangenomen dat hij de oorspronkelijke schuld heeft afgelost, en als hij Stichus levert, kan hij een
vordering instellen om vijf aurei terug te vorderen, omdat die niet verschuldigd waren. Zijn latere betaling zal dus
uitwijzen of de eerste vijf al dan niet opeisbaar waren toen zij werden betaald. Maar als ik, nadat de vijf aurei
betaald waren, en Stichus geleverd was, er de voorkeur aan geef de vijf aurei te houden en Stichus terug te geven,
vraagt Celsus of ik dan gehoord moet worden? Hij meent dat er in dit geval grond is voor een vordering tot
terugvordering van vijf aurei, want ook al zijn de betaling en de levering van de slaaf gelijktijdig geschied, het
moet mij worden toegestaan om te behouden wat ik verkies.

(14) Hij zegt ook, dat als er twee erfgenamen van de bedinger zijn, dat aan de ene geen vijf aurei kan worden
gegeven en aan de andere een aandeel in Stichus. Dezelfde regel geldt als er twee erfgenamen van de beloftegever
zijn; en volgens deze regel zal er geen vrijlating zijn tenzij aan elk van hen hetzij vijf aurei hetzij een aandeel in
Stichus wordt gegeven.

27. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.
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Wanneer iemand denkt dat hij verplicht is op een bepaalde plaats te betalen, maar iets betaalt dat niet verschuldigd
is, kan hij een vordering instellen om het geld terug te vorderen waar hij maar wil; want het speciale recht om een
vordering tot terugvordering in te stellen volgt niet de onjuiste mening van degene die betaalt.

28. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.

Wanneer een rechter een partij ten onrechte heeft ontslagen, en hij die ontslagen is betaalt de schuld vrijwillig, dan
kan hij geen vordering instellen om het geld terug te vorderen.

29. Ulpianus, Disputaties, Boek II.

Soms vormt de persoonlijke toestand van de partij een grond voor terugvordering; bijvoorbeeld wanneer een onder
curatele gestelde zonder het gezag van zijn voogd, of een krankzinnige, of iemand aan wie het beheer van zijn
eigendom is ontzegd, betaalt; want in het algemeen bestaat er geen twijfel over dat er onder deze omstandigheden
grond is voor een vordering; en als er nog geld over is, kan een vordering worden ingesteld voor de terugvordering
daarvan, maar als het is uitgegeven, zal er grond zijn voor een persoonlijke vordering.

30. Dezelfde, Disputaties, Boek X.
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Wanneer iemand zowel schuldeiser als schuldenaar is in een zaak waarin geen schuldvergelijking kan worden
toegestaan, en hij betaalt de schuld, dan heeft hij geen recht om het geld terug te vorderen, omdat het betaald werd
toen het nog niet verschuldigd was, maar hij kan een vordering instellen voor zijn eigen schuld.

31. Dezelfde, Opinies, Boek I.

Wanneer iemand door een vergissing aan een schuldeiser een groter bedrag betaalt dan zijn aandeel in de
nalatenschap rechtvaardigt, heeft hij een vordering tot terugvordering op grond van een gedane belofte tot betaling
van wat niet verschuldigd was.

32. Julianus, Digest, Boek X.

Wanneer iemand verplicht is Pamphilus of Stichus uit te leveren, en beiden tegelijk uitlevert, en daarna hetzij
beiden, hetzij één van hen overlijdt, kan hij niets terugvorderen; want wat dan nog overblijft, wordt aangewend
voor de betaling van de verplichting.

(1) Wanneer een borg een overeenkomst sluit, dat tegen hem geen proces zal worden aangespannen voor geld dat
verschuldigd is, maar hij betaalt het door onvoorzichtigheid, dan kan hij een persoonlijke vordering instellen tegen
de bedinggever om het terug te krijgen, en daarom blijft de hoofdschuldenaar aansprakelijk, maar hijzelf wordt
beschermd door zijn uitzondering; het maakt ook geen verschil of de borg of zijn erfgenaam betaalt. Indien echter
de hoofdschuldenaar erfgenaam van de borg wordt en de schuld betaalt, kan hij geen rechtsvordering instellen om
het geld terug te vorderen en zal hij worden vrijgesteld.
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(2) Wanneer een vrouw meent, dat zij verplicht is goederen als bruidsschat over te dragen, en zij iets als
bruidsschat geeft, kan zij geen vordering instellen tot terugvordering daarvan; want, haar onjuiste meening buiten
beschouwing latende, blijft de kwestie van de plicht bestaan, en hetgeen uit dien hoofde is betaald, kan niet door
middel van een vordering worden teruggevorderd.

(3. Wanneer een partij in algemene bewoordingen belooft een slaaf te leveren, is het geval hetzelfde als wanneer
iemand verplicht is een slaaf te geven of tien aurei te betalen; en als hij dus Stichus levert, in de mening dat hij dat
beloofd had, kan hij een vordering instellen om hem terug te krijgen, en hij zal bevrijd worden door het geven van
welke andere slaaf dan ook.

33. Dezelfde, Digest, Boek XXXIX.

Als ik op uw onbebouwde land bouw, en u krijgt het daarna in bezit, zal er geen grond zijn voor een vordering tot
terugvordering, omdat er geen zakelijke overeenkomst tussen ons is gesloten; want hij die geld betaalt dat niet
verschuldigd is, handelt door deze handeling tot op zekere hoogte zakelijk, maar wanneer de eigenaar van land
bezit neemt van een gebouw dat door een ander daarop is neergezet, vindt er geen zakelijke transactie plaats; Want
zelfs als iemand die op het land van een ander heeft gebouwd, het in bezit neemt, heeft hij geen recht op
terugvordering, omdat hij het eigendom in geen enkel opzicht heeft overgedragen aan degene die het in ontvangst
heeft genomen, aangezien de eigenaar slechts in bezit heeft genomen wat al van hem was. Het staat dus vast, dat
indien degene die zich erfgenaam waande, een huis dat tot de nalatenschap behoorde, zou moeten stutten, hij voor
zijn kosten op geen andere wijze schadeloos kan worden gesteld dan door het eigendom te behouden.
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34. Dezelfde, Digest, Boek XL.

Wanneer een gehele nalatenschap aan iemand in beheer is nagelaten en daarnaast een stuk land, indien hij tien
aurei aan de erfgenaam zou betalen, en de erfgenaam verklaart dat hij twijfelt aan de solvabiliteit van de
nalatenschap, en er afstand van doet overeenkomstig het Trebelliaans Decreet van de Senaat; dan heeft de
voornoemde partij geen reden om hem het geld te betalen, en daarom kan hij door middel van een vordering
terugvorderen wat hij ook gegeven mag hebben om aan de voorwaarde te voldoen.

35. Dezelfde, Digest, Boek XLV.

Wanneer iemand een som geld betaalt om de reden dat er geen verweer is gevoerd tegen een vordering tot
terugvordering, ook al is hij daarna bereid om een verweer in te stellen, kan hij niet terugvorderen wat hij heeft
betaald.

36. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek V.

De slaaf van een zekere partij leende zonder medeweten van zijn meester een schotel, en de partij aan wie hij het
had uitgeleend verpandde het en nam de vlucht, en hij die het in onderpand kreeg zei dat hij het niet zou
teruggeven tenzij hij het geld zou ontvangen; wat aan hem werd betaald door de slaaf, en hij gaf de schotel terug.
De vraag rees, of men een rechtsvordering tegen hem kon instellen om het geld terug te krijgen? Het antwoord
luidde, dat indien hij die de schotel in onderpand had ontvangen, wist dat zij aan een ander toebehoorde, hij
zichzelf voor diefstal aansprakelijk had gesteld; en indien hij dus geld van de slaaf had ontvangen met het doel
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gestolen goed terug te kopen, kon een vordering tegen hem worden ingesteld. Maar indien hij niet wist, dat het
hem in pand gegeven voorwerp aan een ander toebehoorde, is hij geen dief; en bovendien, indien het geld door de
slaaf aan hem was betaald ten behoeve van degene, van wie hij het pand had ontvangen, kon geen proces tegen
hem worden aangespannen om hetzelfde terug te krijgen.

37. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.

Ik, onwetend van het feit, kocht mijn eigen slaaf van u, en betaalde u het geld voor hem. Ik ben er volkomen van
overtuigd dat ik het recht heb een rechtszaak tegen u aan te spannen om het geld terug te krijgen, en dat een
dergelijke rechtszaak daartoe tegen u kan worden aangespannen, of u nu wist dat de slaaf van mij was, of dat u
daar niet van op de hoogte was.

38. Africanus, Vragen, Boek IX.

Wanneer twee broers onder het beheer van dezelfde partij stonden en één van hen geld leende van de ander en het
aan hem betaalde na de dood van hun vader, rees de vraag kan dit door een rechtszaak worden teruggevorderd?
Het antwoord luidde dat er geen twijfel over bestond dat een vordering kon worden ingesteld voor het bedrag van
het aandeel waarop de erfgenaam recht had om van zijn vader te erven; maar met betrekking tot het aandeel dat
zijn broer zou erven, kon hij alleen een vordering instellen in het geval dat dat bedrag in handen van de broer was
gekomen uit zijn eigen peculium; Want de natuurlijke verplichting, die bestond, werd geacht te zijn opgeheven
door het feit, dat zijn broeder een deel van zijn peculium had verkregen, en dus, indien het peculium tevoren aan
de zoon was nagelaten, dat wil zeggen aan dezelfde, die schuld had aan zijn broeder, kon een aftrek van dit bedrag
door de laatste worden gedaan. Dit stemt precies overeen met de door Julianus goedgekeurde mening, dat indien
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de partij iets verschuldigd was geweest aan een vreemde en het na de dood van zijn vader van hem was geïnd, hij
recht zou hebben op een vordering tot verdeling van de nalatenschap, teneinde het bedrag te verhalen op zijn
mede-erfgenamen, voor zover de schuldeiser het van hen zou hebben kunnen innen door middel van een vordering
De peculio. Wanneer een vordering tot verdeling van de nalatenschap wordt ingesteld, is het dus billijk dat de
peculium wordt verdeeld, zodat de partij door haar mede-erfgenaam schadeloos wordt gesteld voor een bepaald
deel ervan; en aangezien hij zich tegen een vreemde kan verdedigen, moet hij dus veel meer schadeloos worden
gesteld voor wat hij zijn broer verschuldigd was.

(1) De vraag is gesteld of, wanneer een vader geld aan zijn zoon leent en deze dit na zijn emancipatie betaalt, hij
een vordering kan instellen om hetzelfde terug te vorderen? Het antwoord luidde dat indien geen enkel deel van het
peculium in het bezit van de vader blijft, de zoon geen rechtsvordering kan instellen, en wat bewijst dat de
natuurlijke verbintenis nog bestaat, is dat indien een vreemdeling binnen een jaar een rechtsvordering De peculio
instelt, de vader kan aftrekken wat de zoon hem verschuldigd is.

(2) Anderzijds, wanneer een vader zijn zoon geld schuldig was en hem dat na zijn emancipatie heeft betaald, kan
hij het niet terugvorderen; want het bewijs dat de natuurlijke verbintenis in dit geval nog bestaat, wordt door
hetzelfde argument geleverd, want als een vreemdeling binnen een jaar een vordering De peculio zou instellen, zou
het peculium geacht worden te omvatten wat de vader hem verschuldigd is. Dezelfde regel geldt wanneer een
buitenlandse erfgenaam aan een onterfde zoon betaalt wat zijn vader hem verschuldigd was.

(3) Ik ontving zekerheid voor een erfenis, toen de borg mij betaalde bleek dat ik geen recht had op de erfenis; en
men oordeelde dat de borg het geld kon terugvorderen door middel van een rechtsvordering.
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39. Marcianus, Instituten, Boek VIII.

Wanneer iemand, wanneer hij zekerheid kan laten stellen door de begunstigde van een trust, dit niet doet, hebben
de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript verklaard dat hij een rechtsvordering kan instellen om terug te
krijgen wat hij boven het bedrag heeft betaald.

40. Dezelfde, Regels, Boek III.

Wanneer iemand recht heeft op een permanente exceptie, heeft hij het recht om alles terug te vorderen wat bij
vergissing is betaald; dit is echter niet universeel van toepassing, want wanneer een exceptie is verleend ten gunste
van degene tegen wie de procedure was aangespannen, kan hij een rechtszaak aanspannen om terug te vorderen
wat hij heeft betaald, zoals gebeurt in het geval van zekerheden krachtens het decreet van de Senaat; Maar wanneer
de exceptie wordt toegestaan uit wrok tegen degene aan wie het geld verschuldigd is, kan hetgeen ten onrechte is
betaald, niet worden teruggevorderd; bijvoorbeeld wanneer een zoon die onder ouderlijk gezag staat, geld leent
tegen het decreet van de Senaat in, en het daarna, nu hij zijn eigen meester is geworden, betaalt, kan hij geen
vordering instellen om hetzelfde terug te vorderen.

(1) Wanneer een deel van een huis vanaf een bepaalde dag in bewaring wordt gegeven, en vóór het tijdstip waarop
de bewaring ingaat, brandt het af, en de erfgenaam herbouwt het op eigen kosten, dan staat vast dat de kosten
daarvan moeten worden afgetrokken van het bedrag dat in de bewaring is begrepen; en indien de erfgenaam het
huis aflevert zonder die kosten af te trekken, kan een vordering worden ingesteld tot terugvordering van een
onzeker bedrag op grond dat de erfgenaam meer heeft betaald dan verschuldigd was.
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(2. Indien een patroon met zijn vrijgelatene overeenkomt, dat tegen hem geen proces wegens diensten zal worden
aangespannen, en nadien iets door de vrijgelatene wordt betaald, kan een proces worden aangespannen om
hetzelfde terug te vorderen.

41. Neratius, perkamenten, boek VI.

Wanneer een voogd, zonder toestemming van zijn voogd, in een beding belooft te betalen en dit ook doet, heeft hij
recht op terugvordering; om de reden dat hij het geld zelfs volgens het natuurrecht niet verschuldigd was.

42. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.

Het is niet gebruikelijk dat betaalde boetebedragen door een rechtsvordering worden teruggevorderd.

43. Paulus, Over Plautius, Boek III.

Wanneer een partij zweert dat hij niet verplicht is te betalen, is alle controverse beëindigd, en men moet vaststellen
dat, in dit geval, geld dat betaald is, kan worden teruggevorderd.
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44. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.

Een vordering tot terugvordering kan niet worden ingesteld tegen de partij die heeft ontvangen wat van hem is; ook
al is de betaling gedaan door een ander dan de werkelijke schuldenaar.

45. Javolenus, Over Plautius, Boek II.

Wanneer een partij een landgoed heeft verkocht en overgedragen aan de koper, maar heeft nagelaten te behouden
wat de overledene hem verschuldigd was, kan hij een vordering instellen voor de terugvordering daarvan;
aangezien alles wat meer is betaald dan wat verschuldigd is, op de juiste wijze kan worden teruggevorderd door
een persoonlijke vordering.

46. Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.

Degene die in naam van de erfgenaam en met geld van de erfgenaam legaten betaalt die niet opeisbaar zijn, kan
zelf geen vordering instellen tot terugvordering van wat hij heeft betaald; maar als hij het geld van de erfgenaam
heeft betaald zonder medeweten van laatstgenoemde, dan kan de eigenaar van het geld, zo is de mening, wel een
vordering instellen tot terugvordering ervan. Dezelfde regels gelden voor lichamelijke zaken van allerlei aard.

47. Celsus, Digest, Boek VI.
979

U beloofde, door een vergissing, geld te betalen dat niet verschuldigd was, en degene die uw borg was, betaalde
het. Ik ben van mening, dat, als de borg het in uw naam betaalde, u dan aansprakelijk bent jegens de borg, en de
bedrieger jegens u; want het is niet te verwachten, dat u eerst zijn daad bekrachtigt, daar u geacht kunt worden de
borg opdracht te hebben gegeven om in uw naam te betalen. Indien echter de borg in eigen naam een bedrag heeft
betaald, dat hij niet verschuldigd was, kan hij een vordering instellen tegen de schuldenaar, omdat hij geld heeft
betaald, dat volgens het Volkenrecht niet verschuldigd was; maar indien het bedrag, dat hij kan verhalen op
degene, die hij heeft betaald, ontoereikend is, kan hij dit op u verhalen door middel van een vordering in mandaat;
mits hij, die in onwetendheid omtrent de feiten een vordering instelde, niet door een exceptie wordt verhinderd.

48. Dezelfde, Digest, Boek VI.

Wanneer iemand belooft dat, als iets door hem gedaan wordt of wanneer het gedaan is, hij tien aurei zal betalen, en
hij betaalt de som die hij beloofd heeft voordat de handeling verricht is; dan zal hij niet geacht worden gedaan te
hebben wat hij beloofd heeft, en daarom kan hij een vordering instellen om het geld terug te vorderen.

49. Modestinus, Regels, Boek III.

Een vordering tot terugvordering van geld kan alleen worden ingesteld tegen degenen aan wie het geld op de een
of andere manier is betaald, en niet tegen degenen aan wie de betaling ten goede komt.
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50. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.

Wanneer iemand willens en wetens betaalt wat hij niet verschuldigd is, met de bedoeling om het later terug te
vorderen, heeft hij geen recht van verhaal.

51. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VI.

In die gevallen waarin we een recht van retentie van eigendom hebben, maar geen recht van actie om dat terug te
vorderen, als we dat eigendom afgeven, kunnen we niet procederen om het terug te vorderen.

52. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXVII.

Wij betalen ofwel om een goede reden ofwel om een doel, en de reden kan afhangen van wat er al is gebeurd,
bijvoorbeeld wanneer ik betaal omdat ik iets van u heb verkregen of iets door u is gedaan, zodat, zelfs als de reden
niet bestaat, er geen vordering tot terugvordering van het geld zal zijn; maar betaling om een doel wordt gedaan
wanneer er een of andere handeling moet worden verricht, en als deze niet plaatsvindt, zal een vordering tot
terugvordering van het geld zijn.

53. Proculus, Epistels, Boek VII.
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Een meester gaf zijn slaaf bij zijn testament de vrijheid op voorwaarde dat hij tien aurei zou betalen, en de slaaf,
niet wetende dat het testament nietig was, betaalde mij de tien aurei; de vraag rijst, wie het recht heeft om het geld
terug te vorderen? Proculus antwoordde dat als de slaaf het geld uit zijn peculium heeft betaald, terwijl zijn
meester hem daarvoor geen toestemming had gegeven, het geld eigendom van zijn meester blijft en hij het met een
zakelijke vordering kan terugvorderen. Maar wanneer een ander, op verzoek van de slaaf, mij zijn eigen geld heeft
betaald, wordt het mijn geld en kan de eigenaar van de slaaf voor wiens rekening het is betaald, een
rechtsvordering instellen om het terug te vorderen; maar een toegeeflijker, zowel als een praktischer methode zou
zijn, dat degene die het geld heeft betaald, zelf rechtstreeks van mij terugvordert wat hem toebehoort.

54. Papinianus, Vragen, Boek II.

Wanneer een betaling is gedaan door een vergissing, op gronden die niet rechtsgeldig zijn of geen kracht of gevolg
hebben, kan een vordering tot terugvordering worden ingesteld.

55. Dezelfde, Vragen, Boek VI.

Wanneer een plunderaar stadslandgoederen huurt, kan hetgeen hij als huur ontvangt niet worden teruggevorderd
door degene die het betaalde, maar de plunderaar zal aansprakelijk zijn tegenover de eigenaar. Dezelfde regel geldt
voor geld betaald voor vervoer in schepen die een dergelijke persoon heeft gehuurd of bestuurd, alsmede voor
vergoedingen aan slaven wier diensten door hem zijn verhuurd; want inderdaad, wanneer een slaaf die niet is
verhuurd, de prijs van zijn diensten betaalt aan een overtreder, alsof deze zijn eigenaar was, wordt het betaalde
geld niet het eigendom van de ontvanger. Indien zulk een partij geld ontvangt voor vervoer door schepen die hij als
eigenaar heeft verhuurd, of de huur van pachters, zal hij aansprakelijk zijn voor betaald geld dat hem niet
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toekwam, en degene die betaalt wordt daardoor niet bevrijd; zodat gewoonlijk wordt geoordeeld dat een proces
kan worden aangespannen om de winst terug te krijgen van een overtreder, en dit kan alleen plaatsvinden wanneer
de winst aan de eigenaar toebehoorde.

56. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.

Het is voldoende om een zaak van niet verschuldigd geld vast te stellen wanneer het onzeker is of het op een
exceptie gebaseerde verweer tijdelijk of eeuwigdurend is. Want als de partij een overeenkomst aangaat dat er geen
proces tegen hem zal worden aangespannen totdat Titius consul wordt, dan kan, omdat een exceptie eeuwigdurend
kan worden als Titius komt te overlijden, die als Titius het consulschap verkrijgt tijdelijk zal zijn, met volmaakte
juistheid worden gesteld dat wat in de tussentijd betaald is, kan worden teruggevorderd. Want zoals een
overeenkomst om geld te betalen op een bepaald tijdstip niet meer aanleiding geeft tot een vordering tot
terugvordering dan wanneer de schuldenaar op het vastgestelde tijdstip zou betalen, zo is het duidelijk dat wanneer
er een wettig verweer is dat op een onzekere grond berust, er een voorwaardelijke verbintenis bestaat.

57. Dezelfde, Opinies, Boek III.

Met betrekking tot de volgende betaling op naam van een jongen die de puberteit nog niet heeft bereikt, heeft deze
een vorderingsrecht tot terugvordering van het geld.

(1) Wanneer een schuldeiser opdracht geeft, dat een schuld aan zijn gemachtigde zal worden betaald, zal in dit
geval, indien meer geld wordt betaald dan verschuldigd was, de gemachtigde aansprakelijk zijn voor een vordering
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tot betaling van hetgeen niet verschuldigd was; maar indien de schuldeiser, bij het aanwijzen van iemand om de
betaling te ontvangen, uitdrukkelijk een groter bedrag heeft genoemd, dat aan hem moest worden betaald, zal een
vordering tot terugvordering van betaald geld, dat niet verschuldigd was, tegen degene, die hem heeft aangewezen,
zijn gericht, en het recht van vordering zal niet worden geacht te zijn ontnomen, indien tegen genoemde
gemachtigde tevergeefs een vordering wordt ingesteld.

58. Dezelfde, Antwoorden, Boek IX.

Een erflater liet een trust na aan een gemanumitteerde slaaf op zodanige wijze dat hij zijn vrijheid verkreeg door
het testament; en nadat hij het geld had ontvangen zonder zich tot de rechtbank te wenden, werd hij vrijgeboren
verklaard. Aangezien het onder de trust nagelaten geld niet verschuldigd was, komt een vordering tot
terugvordering toe.

59. Dezelfde, Definities, Boek II.

Maar als de hoofdschuldenaar daarna zelf per vergissing betaalt, kan hij geen vordering tot terugvordering
instellen, omdat de eerste betaling, die nietig was, een natuurlijke of burgerlijke verbintenis niet opheft, als de
hoofdschuldenaar aansprakelijk was.

60. Paulus, Vragen, Boek III.
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Julianus ontkende dat een schuldenaar die daadwerkelijk geld verschuldigd was, een vordering tot terugvordering
kon instellen nadat de zaak aanhangig was gemaakt en terwijl de zaak nog liep; omdat hij de vordering niet kon
instellen als hij ontslagen was, of als er een vonnis tegen hem was uitgesproken, want zelfs als hij ontslagen was,
zou hij volgens het natuurrecht nog steeds schuldenaar blijven; en hij stelt dat zijn geval vergelijkbaar zou zijn met
dat van een partij die beloofde dat hij zou betalen, of een bepaald schip nu wel of niet uit Azië kwam, omdat de
aanleiding tot betaling uit beide gronden voortkomt.

(1) Wanneer echter een partij die absoluut geld verschuldigd is, belooft dit onder een bepaalde voorwaarde te
betalen, met het oog op hernieuwing; veel autoriteiten zijn van mening dat, indien het geld wordt betaald terwijl de
hernieuwing nog hangende is, een vordering kan worden ingesteld voor de terugvordering ervan, omdat het nog
onzeker is onder welke verplichting hij betaalt; en zij zijn van mening dat dezelfde regel van toepassing is als we
veronderstellen dat twee verschillende personen hetzelfde geld beloven, de een absoluut, en de ander onder een
bepaalde voorwaarde, met de bedoeling om het contract te hernieuwen. De gevallen zijn echter niet gelijk; want in
het geval van de absolute en de voorwaardelijke toezegging is het zeker, dat dezelfde partij schuldenaar zal zijn.

61. Scaevola, Meningen, Boek V.

De voogden van een kind betaalden bepaalde schuldeisers van zijn vader uit de nalatenschap van laatstgenoemde,
maar later, toen de goederen niet voldoende bleken te zijn, zorgden zij ervoor dat het kind de nalatenschap
verwierp; en de vraag rijst of de schuldeisers verplicht zouden zijn om het overschot terug te geven dat hun door de
voogd was betaald, of dat zij alles moesten teruggeven wat zij hadden ontvangen? Ik antwoordde dat, indien er
geen bedrog was gepleegd, er niets verschuldigd was aan de voogden of aan de wijkbewaarder, maar dat zij
aansprakelijk waren tegenover de andere schuldeisers voor het bedrag van het overschot van de schulden die waren
betaald.
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62. Marcianus, Trusts, Boek IV.

Wanneer een trust is opgenomen in een beding, zelfs al was het niet opeisbaar, toch is het, omdat het is toegezegd
met het doel een verplichting na te komen door een partij die op de hoogte was van de feiten, opeisbaar volgens de
wet.

63. Gaius, Gevallen.

Neratius spreekt over een mogelijk geval waarin een partij die niet kon procederen om terug te krijgen wat hij had
gegeven, op grond van het feit dat hij een schuld had kwijtgescholden, toch niet wordt vrijgelaten; bijvoorbeeld
wanneer hij verplicht was een bepaalde slaaf af te staan, en er een geeft die onder een bepaalde voorwaarde vrij
zou zijn; want in dit geval wordt hij niet vrijgelaten omdat hij de genoemde slaaf niet tot het absolute eigendom
van de bedinggever maakt; toch kan hij hem niet terugvorderen omdat hij een schuld betaalde.

64. Tryphoninus, Disputaties, Boek VII.

Wanneer een meester geld schuldig was aan zijn slaaf en hem betaalde nadat hij was gemanumitteerd, kan hij geen
vordering instellen voor de terugvordering daarvan; ook al betaalde hij denkend dat hij vatbaar was voor een
procedure om hem daartoe te dwingen, omdat hij een natuurlijke schuld erkende. Want aangezien de vrijheid
volgens het natuurrecht bestaat en de heerschappij over personen door het Volkenrecht is ingevoerd, moet de vraag
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of er al dan niet een schuld bestaat, samen met het recht om de invordering ervan te vorderen, in het licht van het
natuurrecht worden beschouwd.

65. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.

Om de terugvordering van eigendom door de wet in algemene termen te kunnen bespreken, moet men begrijpen
dat eigendom ofwel wordt afgestaan op grond van een compromis, ofwel voor een tegenprestatie uit het verleden,
ofwel ter vervulling van een of andere voorwaarde, ofwel voor een of andere te verrichten handeling, ofwel
wanneer er geen schuld is; en in al deze gevallen rijst de vraag met betrekking tot de terugvordering van het
eigendom.

(1) En, in feite, met betrekking tot de levering op grond van een compromis, als er geen goede reden voor is, zal er
geen vordering tot terugvordering zijn, want als er een betwisting was, wordt het feit dat de betwisting is
opgegeven beschouwd als een goede grond; maar als er duidelijk bedrog is aangetoond en het compromis nietig is,
zal de vordering tot terugvordering worden toegekend.

(2) Bovendien, wanneer iets gegeven is voor een tegenprestatie uit het verleden, bijvoorbeeld omdat ik dacht dat ik
in mijn zaak geholpen was door de persoon in kwestie, hoewel dit niet waar was; dan, om de reden dat ik hem een
geschenk wilde geven, niettegenstaande ik onder een valse indruk werkte, zal een vordering tot terugvordering van
het geschenk niet opgaan.
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(3) Ik kan echter een persoonlijke vordering instellen wegens een voorwaarde waarvan de betaling van een legaat
of de overdracht van een nalatenschap afhankelijk is, ook al is mij geen legaat nagelaten, of, als het er was, is het
mij ontnomen, zodat ik een vordering kan instellen tot terugvordering van wat ik heb gegeven; omdat ik het niet
heb gegeven met de bedoeling om een overeenkomst te sluiten, en omdat het doel waarvoor ik de schenking had
gedaan, niet is verwezenlijkt. Dezelfde regel geldt als ik niet bereid of in staat was om de nalatenschap te betreden.
Men kan echter niet zeggen dat deze regel van toepassing is wanneer mijn slaaf tot erfgenaam is benoemd onder
een voorwaarde en ik iets geef en naderhand, nadat de slaaf is gemanumitteerd, in de nalatenschap intreedt; want in
dit geval is het doel bereikt.

(4) Wat gegeven is als tegenprestatie voor een te verrichten handeling, verleent een vorderingsrecht
overeenkomstig hetgeen juist en billijk is; zoals bijvoorbeeld, wanneer ik u iets geef opdat u een bepaalde
handeling zult verrichten, en u die handeling niet verricht.

(5) Wanneer een partij een vordering instelt tot terugvordering van iets dat niet verschuldigd is, moeten ook de
winsten en de nakomelingen van vrouwelijke slaven die werden gegeven, worden teruggegeven, na aftrek van alle
kosten.

(6) Wanneer graan geleverd is, dat niet verschuldigd was, moet de kwaliteit daarvan in aanmerking genomen
worden; en indien de partij het verbruikt heeft, kan een vordering worden ingesteld voor de waarde daarvan.

(7) Evenzo kan ik, wanneer u onderdak is verschaft, een vordering instellen voor het geld, niet inderdaad voor het
bedrag waarvoor ik het had kunnen huren, maar voor het bedrag waarvoor u het zou hebben gehuurd.
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(8) Wanneer ik u een slaaf heb uitgeleverd, die ik u niet schuldig was, en gij hebt hem gemanumitteerd, dan zult
gij, indien gij dit opzettelijk hebt gedaan, aansprakelijk zijn voor zijn waarde, maar indien gij het onwetend hebt
gedaan, zult gij niet aansprakelijk zijn; maar gij zult de waarde van zijne diensten als vrijgelatene moeten
vergoeden, en alle goederen, door hem verkregen, moeten overdragen.

(9) Betaling is niet verschuldigd, niet alleen wanneer zij absoluut niet verschuldigd is, maar ook wanneer zij aan
een ander verschuldigd is en aan een derde wordt betaald, of wanneer wat de een aan de ander verschuldigd is, hij
betaalt alsof hij het zelf verschuldigd was.

66. Papinianus, Vragen, Boek VIII.

Deze rechtszaak, gebaseerd op rechtvaardigheid en billijkheid, wordt gewoonlijk gebruikt voor het terugvorderen
van eigendom dat aan een partij toebehoort en dat in het bezit van een ander wordt aangetroffen zonder dat deze
daarop enig recht heeft.

67. Scaevola, Digest, Boek V.

Stichus, die zijn vrijheid had verkregen krachtens het testament van degene van wie hij dacht dat hij de eigenaar
was, op voorwaarde dat hij gedurende tien jaar na diens dood jaarlijks tien aurei aan diens erfgenamen zou betalen,
betaalde acht jaar lang de voorgeschreven som, zoals hem was opgedragen; naderhand stelde hij vast dat hij vrij
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geboren was, en betaalde de resterende jaren niets, en hij werd ook voor het gerecht vrij geboren verklaard. De
vraag rees of hij een procedure kon instellen om het geld terug te vorderen als zijnde niet verschuldigd, en, indien
dit het geval was, door middel van wat voor een soort actie? Het antwoord luidde dat, indien het geld dat hij
betaalde niet was verkregen hetzij door zijn eigen arbeid hetzij door het eigendom van hem die hij te goeder trouw
had gediend, een vordering kon worden ingesteld tot terugvordering daarvan.

(1) Een voogd betaalde een groter bedrag dan verschuldigd was aan de schuldeiser van zijn pupil, en gaf zichzelf
geen krediet toen hij een vordering uit hoofde van voogdij instelde; ik vroeg of hij een recht van terugvordering
tegen de schuldeiser zou hebben? Het antwoord was dat hij dat zou hebben.

(2) Titius, die vele schuldeisers had, waaronder Seius, en die zijn eigendom onderhands door een verkoop aan
Maevius had overgedragen, met dien verstande dat deze laatste zijn schuldeisers zou voldoen, betaalde Maevius
aan Seius, alsof het hem verschuldigd was, geld dat reeds door Titius was betaald; En de vraag rees, of, toen later
kwitanties werden gevonden in de handen van Titius met betrekking tot schulden die gedeeltelijk waren betaald,
wie recht had op terugvordering van het geld dat was betaald zonder verschuldigd te zijn, Titius de schuldenaar, of
Maevius die was aangesteld als agent in zijn eigen naam? Het antwoord luidde, dat overeenkomstig hetgeen is
gezegd, degene die het laatst heeft betaald, vorderingsrecht heeft.

(3) Dezelfde persoon vroeg of de overeenkomst die gebruikelijk in de vereffening van de rekeningen wordt
opgenomen, namelijk dat er geen verder geschil tussen de partijen zal zijn dat uit de genoemde overeenkomst
voortvloeit, de vordering tot terugvordering zou verhinderen. Het antwoord luidde, dat er niets was vermeld, dat
deze overeenkomst in de weg zou staan.
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(4) Lucius Titius leende aan Gaius Seius, die nog geen vijfentwintig jaar oud was, een zekere som geld, en ontving
van hem een zekere som als rente. De erfgenaam van Gaius Seius, de minderjarige, verkreeg van de Gouverneur
van de provincie een bevel tot algehele restitutie tegen Publius Maevius om de betaling van de schuld aan de
nalatenschap te voorkomen; maar er werd voor de Gouverneur geen melding gemaakt van een vordering tot
terugvordering van de rente over de hoofdsom die Seius, die nog geen vijfentwintig jaar oud was, had betaald,
noch werd er door hem een vonnis met betrekking tot hetzelfde uitgesproken. Ik vraag of de erfgenaam van Gaius
Seius, de genoemde minderjarige die nog geen vijfentwintig jaar oud was, een vordering kan instellen tot
terugvordering van de rente die deze aan de schuldeiser had betaald zolang hij leefde. Het antwoord luidde, dat
volgens de genoemde feiten geen vordering kan worden ingesteld tot terugvordering van hetgeen de overledene als
rente heeft betaald. Ik vraag ook, aangezien u van mening bent dat er geen vordering tot terugvordering kan
worden ingesteld, of de erfgenaam de rente kan behouden uit een andere schuld. Het antwoord was: "Nee, zelfs dat
niet."

Tit. 7. Betreffende een vordering tot terugvordering zonder grond

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.

Er is ook de volgende vorm van een persoonlijke vordering tot terugvordering wanneer iemand een belofte doet
zonder tegenprestatie, of wanneer hij iets betaalt dat niet verschuldigd was. Wanneer een partij een belofte doet
zonder tegenprestatie, kan hij geen vordering instellen voor een bedrag dat hij niet heeft gegeven, maar alleen voor
de verplichting zelf.
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(1) Maar zelfs indien hij een belofte onder bezwarende titel heeft gedaan, maar deze belofte niet is nagekomen,
moet worden geoordeeld dat er grond bestaat voor een vordering tot terugbetaling.

(2) Ongeacht of de belofte aanvankelijk zonder tegenprestatie is gedaan, dan wel als tegenprestatie voor een
belofte die is geëindigd, of niet is ingegaan, moet worden geoordeeld dat er grond is voor een vordering tot
terugvordering.

(3) Het staat vast, dat een vordering tot terugvordering slechts tegen de partij kan worden ingesteld, wanneer het
goed zonder geldige tegenprestatie, of tegen een tegenprestatie die niet meer geldig is, in haar bezit is gekomen.

2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.

Als een klerenwasser een contract heeft gesloten om kleren schoon te maken, en de kleren zijn verloren gegaan, hij
wordt aangesproken op het contract en betaalt de waarde ervan aan de eigenaar, en de eigenaar vindt de kleren
naderhand terug, welke vordering moet de klerenwasser dan instellen om het bedrag dat hij betaald heeft terug te
krijgen? Cassius zegt dat hij niet alleen een vordering op grond van een overeenkomst kan instellen, maar ook een
vordering tot terugbetaling tegen de eigenaar. Ik denk dat hij in ieder geval een vordering op grond van een
overeenkomst kan instellen, maar met betrekking tot de vordering tot terugvordering is er een vraag, omdat hij niet
heeft betaald wat niet verschuldigd was; tenzij we inderdaad kunnen stellen dat een vordering tot terugvordering
kan worden ingesteld op grond van het feit dat het geld zonder tegenprestatie is betaald, want omdat de kleren zijn
gevonden, lijkt dit het geval te zijn.
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3. Julianus, Digest, Boek VIII.

Wanneer een partij zich verbindt zonder dat daar een reden voor is, kan zij een vrijlating verkrijgen door middel
van een rechtszaak die wordt aangespannen voor een onzeker bedrag, en het maakt geen verschil of de partij de
gehele verplichting aanging zonder enige grond, of een grotere dan waartoe enige noodzaak bestond; tenzij,
inderdaad, de procedure die wordt aangespannen om hem te ontslaan van welke verplichting dan ook, verschilt van
de procedure die wordt aangespannen om hem te ontslaan van aansprakelijkheid voor een deel van de verplichting;
Bijvoorbeeld, wanneer een partij beloofd heeft tien aurei te betalen, want als hij geen reden had om de belofte te
doen, kan hij, door middel van een vordering voor een onzeker bedrag, een ontheffing verkrijgen van het gehele
beding; maar als hij beloofd heeft tien aurei te betalen terwijl hij er slechts vijf had moeten beloven, kan hij, door
middel van een vordering voor een onzeker bedrag, zijn ontheffing verkrijgen van de betaling van vijf.

4. Africanus, Vragen, Boek VIII.

Het is van geen belang of iets in het begin gegeven is zonder tegenprestatie, of dat het gegeven is voor een
tegenprestatie die niet heeft plaatsgevonden.

5. Papinianus, Vragen, Boek XI.

Wanneer een vrouw, die op het punt stond met een oom van moederszijde te trouwen, een som geld als bruidsschat
gaf, maar niet met hem trouwde, rees de vraag of zij een vordering kon instellen tot terugvordering van het geld?
Ik zei dat wanneer geld was betaald voor een immorele tegenprestatie die zowel de gever als de ontvanger aanging,
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een vordering tot terugvordering niet mogelijk zou zijn, en dat wanneer beiden even schuldig zijn, de bezitter het
voordeel heeft; en dat iemand die dit beginsel aannam misschien zou antwoorden dat de vrouw geen vordering tot
terugvordering kon instellen; Maar aan de andere kant zou men terecht kunnen beweren, dat de vraag niet zozeer
was, of de tegenprestatie immoreel was, als wel of er in het geheel geen tegenprestatie was; aangezien het betaalde
geld niet in een bruidsschat kon worden omgezet, daar het niet werd betaald met het oog op onwettige
samenwoning, maar op grond van het huwelijk.

(1) Een stiefmoeder betaalde een som geld als bruidsschat voor haar huwelijk met haar stiefzoon, en een
schoondochter deed dit eveneens voor haar huwelijk met haar schoonvader, en geen van beide huwelijken vond
plaats. Op het eerste gezicht lijkt een vordering tot terugvordering van het geld niet mogelijk, daar een dergelijke
verbintenis volgens het Volkenrecht incest is; toch is men in dergelijke gevallen de mening toegedaan dat er geen
tegenprestatie was voor het geven van de bruidsschat, en dat daarom een vordering tot terugvordering mogelijk is.
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Boek XIII
1. Betreffende de vordering tot terugvordering van gestolen goederen.
2. Aangaande de rechtsvordering tot terugvordering volgens de wet.
3. Betreffende de Triticarische Actie.
4. Betreffende goederen die op een bepaalde plaats moeten worden afgeleverd.
5. Betreffende de actie voor beloofd geld.
6. De vordering tot bruikleen en de tegenvordering.
7. Aangaande de vordering tot verpanding en de tegenvordering.

******************************************
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Tit. 1. Betreffende de vordering tot teruggave van gestolen goederen

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.

Wanneer een goed is gestolen, kan de vordering tot terugvordering alleen door de eigenaar worden ingesteld.

(2) Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.

Zowel krankzinnigen als zuigelingen zijn aansprakelijk voor een vordering op grond van diefstal wanneer zij
noodzakelijke erfgenamen zijn geworden, hoewel een vordering niet tegen hen persoonlijk kan worden ingesteld.

3. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.

Wanneer een slaaf wordt gedagvaard in een op diefstal gebaseerde rechtszaak, is het zeker dat schadevergoeding
kan worden geëist ten bedrage van het belang van de eiser; zoals bijvoorbeeld wanneer hij tot erfgenaam is
benoemd, en zijn meester het landgoed dreigt te verliezen; en Julianus is deze mening toegedaan. Bovendien, als
de vordering wordt ingesteld voor een slaaf die dood is, zal de eiser de waarde van de nalatenschap verkrijgen.
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4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.

Wanneer een slaaf of een zoon onder vaders toezicht een diefstal pleegt, kan een vordering worden ingesteld tegen
de eigenaar van de slaaf voor wat in zijn handen is gekomen; en met betrekking tot de rest, kan de eigenaar de
slaaf overgeven bij wijze van genoegdoening.

(5) Paulus, Over Sabinus, Boek IX.

Een vordering uit diefstal kan worden ingesteld tegen een zoon die onder vaders toezicht staat, want niemand is
ooit aansprakelijk voor een dergelijke vordering dan degene die de diefstal heeft gepleegd of diens erfgenaam.

6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.

Dus zelfs wanneer een diefstal is gepleegd met de hulp en raad van een andere partij, is deze laatste niet
aansprakelijk voor deze actie, hoewel hij dat wel is voor een actie wegens diefstal.

7. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
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Wanneer een partij de schade als dief heeft vergoed, is het volkomen zeker dat dit geen beletsel is voor een
vordering tot terugvordering van het eigendom; want door de betaling van de schade is het recht op een vordering
tot diefstal tenietgedaan, maar niet het recht op een vordering tot terugvordering van het gestolen eigendom.

(1) De vordering tot diefstal wordt ingesteld voor de wettelijke boete, maar de vordering tot terugvordering voor
het eigendom zelf; en het resultaat is dat noch het recht op diefstal verloren gaat door de vordering tot
terugvordering, noch de vordering tot terugvordering door die van diefstal. Degene die het slachtoffer is van
diefstal heeft dus een vordering tot diefstal, een vordering tot schadevergoeding en een vordering tot
terugvordering, en hij heeft ook recht op een vordering tot productie. De vordering tot teruggave van het gestolen
goed brengt, wegens de vordering tot verkrijging van het goed zelf, de aansprakelijkheid mede van de erfgenaam
van de dief, niet alleen bij leven van de gestolen slaaf, maar ook na diens dood. Wanneer echter de gestolen slaaf
het leven verliest terwijl hij in het bezit is van de erfgenaam van de dief, of zelfs wanneer hij niet in het bezit van
de dief is, na de dood van de dief, moet worden gezegd dat de vordering tegen de erfgenaam blijft bestaan. Wat wij
met betrekking tot de erfgenaam hebben gezegd, is evenzeer van toepassing op alle andere erfgenamen.

8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.

In het geval van gestolen goederen kan een vordering tot terugvordering worden ingesteld voor de voorwerpen
zelf; maar kan dit alleen geschieden zolang zij nog bestaan, of wanneer zij opgehouden hebben te bestaan? Indien
de dief de voorwerpen heeft overgegeven, kan er ongetwijfeld geen vordering tot terugvordering worden ingesteld;
maar indien hij ze niet heeft overgegeven, blijft er een vordering tot terugvordering van de waarde ervan bestaan,
omdat de voorwerpen zelf niet kunnen worden overgegeven.
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(1) Wanneer een vordering tot terugvordering van gestolen goederen wordt ingesteld, rijst de vraag op welk tijdstip
de waarde ervan moet worden getaxeerd. Het staat echter vast, dat moet worden uitgegaan van het tijdstip, waarop
de waarde van het goed het grootst was, en vooral omdat een dief niet zal worden bevrijd door afstand te doen van
een goed dat in waarde is verminderd; want een dief wordt geacht altijd in gebreke te zijn.

(2) Ten slotte moet worden gezegd, dat ook de winst in deze vordering is begrepen.

9. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.

In een proces tot terugvordering van gestolen goederen is de partij niet alleen aansprakelijk voor het bedrag dat in
zijn handen is gekomen, maar ook voor het geheel ervan, als hij de enige erfgenaam is; maar als hij erfgenaam is
van een aandeel, is hij aansprakelijk voor hetzelfde deel van zo'n aandeel in het gestolen goed als hem toekomt in
de nalatenschap.

10. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVIII.

Een dief kan worden aangesproken voor de terugvordering van gestolen goederen, of hij nu een manifeste dief is
of een niet-manifeste dief. Een manifeste dief kan echter alleen tot terugvordering worden aangesproken als de
eigenaar het gestolen goed nog niet in bezit heeft gekregen; want niemand kan tot terugvordering worden
aangesproken nadat de eigenaar het goed in bezit heeft genomen. Julianus veronderstelt daarom, opdat hij kan
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voortgaan met de bespreking van de vordering tot terugvordering in het geval van een klaarblijkelijke dief, dat de
dief, nadat hij betrapt is, hetzij gedood, hetzij in stukken gebroken, hetzij gemorst heeft wat hij zich onrechtmatig
had toegeëigend.

1. Ook een persoon die aansprakelijk is voor diefstal met geweld, (zo stelt Julianus in het tweeëntwintigste boek
van de Digest), kan worden aangesproken in een vordering tot terugvordering van het eigendom.

2. 2. Er is slechts grond voor een vordering tot terugvordering zolang de eigenaar het eigendom van het goed niet
door zijn eigen toedoen heeft verloren; en daarom kan hij, als hij het aan een ander overdraagt, geen vordering tot
terugvordering instellen.

3. Daarom zegt Celsus in het twaalfde boek van de Digest, dat als de eigenaar het gestolen goed absoluut aan de
dief nalaat, de erfgenaam geen vordering tegen hem kan instellen om het terug te krijgen; en als het legaat niet aan
de dief zelf is gedaan, maar aan een ander, geldt dezelfde regel, en kan een vordering tot terugvordering niet
worden ingesteld, omdat het eigendom verloren is gegaan door toedoen van de erflater; dat wil zeggen van de
eigenaar.

11. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.

Evenmin kan de legataris zelf een persoonlijke vordering instellen, want die staat alleen open voor degene wiens
eigendom is ontvreemd of voor diens erfgenaam; maar de legataris heeft het recht om eigendom dat hem is
nagelaten, terug te krijgen door middel van een andere vordering.
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12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.

Daarom zegt Marcellus in het Zevende Boek heel juist, dat als het gestolen goed nog steeds het uwe is, u een
persoonlijke vordering kunt instellen om het terug te krijgen; maar als u het eigendom op een andere manier dan
door uw eigen toedoen verliest, kunt u ook een vordering instellen om het terug te krijgen.

1. Daarom zegt hij zeer treffend, dat wanneer het eigendom gemeenschappelijk is, het verschil maakt of u een
vordering tegen uw mede-eigenaar hebt ingesteld door middel van een vordering tot verdeling, of dat hij een
vordering tegen u heeft ingesteld; en als u een vordering daartoe hebt ingesteld, verliest u het recht om een
persoonlijke vordering tot terugvordering in te stellen, maar als hij dat heeft gedaan, behoudt hij nog steeds dat
recht.

2. Neratius, in de Boeken der Perkamenten, verklaart, dat het door Aristo wordt gehouden, dat hij, aan wie een
goed in pand was gegeven, indien het zou worden gestolen, een vordering kan instellen voor een onzeker bedrag
aan schadevergoeding.

13. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.

Wanneer bekers zijn gemaakt van gestolen zilver, zegt Fulcinius dat een persoonlijke vordering kan worden
ingesteld, en daarom moet in de procedure voor de terugvordering ervan een schatting worden gemaakt van de
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waarde van elke gravure die op kosten van de dief is gemaakt; net zoals wanneer een slavenkind wordt gestolen en
opgroeit, een schatting wordt gemaakt van zijn waarde wanneer hij volwassen is, ook al is hij onder de hoede en op
kosten van de dief opgevoed.

14. Julianus, Digest, Boek XXII.

Wanneer een gestolen slaaf is nagelaten onder een bepaalde voorwaarde, dan heeft de erfgenaam, zolang die
voorwaarde voortduurt, het recht om hem terug te vorderen, maar als aan de voorwaarde wordt voldaan nadat de
zaak is voorgelegd, moet de zaak worden afgewezen; net alsof dezelfde slaaf door de erflater was opgedragen om
vrij te zijn onder een bepaalde voorwaarde, en aan de voorwaarde werd voldaan nadat de zaak was voorgelegd;
want de eiser heeft geen belang meer bij het veiligstellen van de slaaf, en het eigendom is niet langer van hem
zonder enige frauduleuze handeling van de kant van de dief. Wanneer het vonnis wordt gewezen terwijl de
voorwaarde hangende was, moet de rechter een schatting maken van het bedrag dat de slaaf waard zou zijn
geweest als een koper was gevonden.

1. In deze rechtsvordering is de eiser echter niet verplicht zekerheid te verschaffen aan de partij die wordt
aangesproken.

2. 2. Wanneer een os gestolen en gedood is, kan de eigenaar een persoonlijke vordering instellen tot terugvordering
van de os, de huid en het vlees, dat wil zeggen, wanneer de huid en het vlees bij het stelen zijn gebruikt, en ook een
vordering tot terugvordering van de horens kan worden ingesteld. Wanneer echter de eigenaar de waarde van de os
verkrijgt door een persoonlijke vordering tot terugvordering, en daarna een soortgelijke vordering instelt voor een
van de hierboven genoemde zaken, kan hij ongetwijfeld door een uitzondering worden uitgesloten. Indien hij
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echter de huid vordert en de waarde daarvan terugvindt, en daarna de os terugvordert, en de dief de waarde van de
os aanbiedt na aftrek van de waarde van de huid, zal de eiser worden uitgesloten door een exceptie op grond van
bedrieglijk opzet.

3. Dezelfde regel geldt bij diefstal van druiven, want de most en de druivenpitten kunnen door een persoonlijke
vordering worden teruggevorderd.

(15) Celsus, Digest, Boek XII.

Wanneer een slaaf van een ander steelt, zal hij aansprakelijk zijn voor diefstal in zijn eigen naam als hij vrij wordt;
maar een persoonlijke vordering tot terugvordering kan niet tegen hem worden ingesteld, tenzij hij het eigendom
hanteerde nadat hij vrij was.

16. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXVIII.

Wanneer iemand een diefstal pleegt door gebruik te maken van iets dat aan hem is uitgeleend of bij hem in
bewaring is gegeven, kan hij gedwongen worden zich daarvoor te verantwoorden door een persoonlijke vordering
tot terugvordering, ook op grond van diefstal, en dit verschilt van de vordering tot terugvordering van uitgeleende
goederen, omdat hij, zelfs als het goed zonder zijn kwade opzet of nalatigheid is vernietigd, niettemin
aansprakelijk zal zijn voor een persoonlijke vordering tot terugvordering; terwijl hij in de vordering tot
terugvordering van uitgeleende goederen niet snel aansprakelijk zal worden gesteld, tenzij hij schuldig is geweest
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aan nalatigheid, en in een vordering tot terugvordering van een borgsom hij in het geheel niet aansprakelijk zou
zijn, tenzij kwaadwillige opzet was aangetoond.

(17) Papinianus, Vragen, Boek X.

Het maakt, wat het verlies van het recht op terugvordering betreft, weinig verschil of, nadat een slaaf gestolen is,
een aanbod wordt gedaan om hem terug te geven, of dat de zaak onder een andere klasse of een ander soort
verplichting wordt geplaatst; want het maakt voor mij niet uit of de slaaf aanwezig is of niet, aangezien het
verzuim dat uit de diefstal is voortgekomen, wordt opgeheven door een soort overdracht van de vordering.

18. Scaevola, Vragen, Boek IV.

Wanneer een partij willens en wetens geld ontvangt dat niet verschuldigd is, aangezien dit hetzelfde is als een
diefstal, moet men zich afvragen of, wanneer een agent met zijn eigen geld betaalt, hij dan geen diefstal op zichzelf
pleegt? Pomponius zegt in het achtste boek van de brieven, dat de zaakwaarnemer een recht van terugvordering
heeft op grond van diefstal; en dat ik ook zo'n recht heb, als ik de betaling bekrachtig van geld dat niet
verschuldigd is; maar wanneer de ene vordering is ingesteld, vervalt het recht om de andere in te stellen.

(19) Paulus, Over Neratius, Boek III.
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Julianus zegt, met betrekking tot een dochter die eigendom van haar man heeft weggenomen, dat een persoonlijke
vordering tot terugvordering moet worden toegekend tegen haar vader tot de hoogte van haar peculium.

20. Tryphoninus, Disputaties, Boek XV.

Veronderstel dat een dief bereid is zich te verweren tegen een persoonlijke vordering die tegen hem is ingesteld tot
terugvordering van gestolen eigendom; zolang het eigendom bestaat, heb ik het recht om de vordering in te stellen,
maar wanneer het daarna is vernietigd, hebben de oude autoriteiten geoordeeld dat het recht nog steeds bestaat,
omdat zij van mening waren dat wanneer iemand het eigendom aanvankelijk zonder toestemming van de eigenaar
heeft gehanteerd, hij altijd in gebreke is met betrekking tot de teruggave ervan, omdat hij het niet had mogen
wegnemen.

Tit. 2. Betreffende rechtsvorderingen tot terugvordering volgens de wet

1. Paulus, Over Plautius, Boek II.

Wanneer een verplichting wordt ingevoerd door een nieuwe wet, en in die wet niet is bepaald door welke soort van
rechtsvordering we moeten handelen, moet dit gebeuren in overeenstemming met deze wet.
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Tit. 3. Betreffende de Triticarische Actie

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wie voor een bepaalde som geld een proces aanspant, moet gebruik maken van de vordering waarnaar de clausule
"Wanneer een zekere eis is gesteld" verwijst; maar wie voor enig ander goed een proces aanspant, moet dat doen
door middel van een Triticarische Actie. En in het algemeen is het goed dat in deze vordering kan worden
gevorderd, alles behalve een bepaalde som geld, ongeacht of deze wordt vastgesteld door gewicht of door maat, en
ongeacht of het roerend is of een deel van de grond. Daarom kunnen wij ook een stuk grond aanklagen, of het nu
eeuwigdurend verpacht is, of dat iemand een recht bedongen heeft, zoals bijvoorbeeld een vruchtgebruik, of een
dienstbaarheid die aan beide soorten goederen verbonden is.

1. Niemand kan door middel van deze vordering zijn eigen eigendom opeisen, tenzij hem dit in bepaalde gevallen
is toegestaan, bijvoorbeeld bij een vordering op grond van diefstal, of wanneer roerende goederen met geweld zijn
weggenomen.

2. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.

Sabinus zegt dat wanneer iemand een ander met geweld van zijn land heeft verdreven, hij kan worden
aangesproken voor het herstel daarvan; en Celsus is dezelfde mening toegedaan, maar deze regel geldt alleen
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wanneer de partij die werd verdreven en de aanklacht indient, de eigenaar is; maar als hij dat niet is, zegt Celsus
dat hij nog steeds een aanklacht voor bezit kan indienen.

3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.

Als men in deze zaak vraagt op welk tijdstip de taxatie van het eigendom waarvoor men een aanklacht indient,
moet teruggaan, is de betere mening, zoals Servius zegt, dat men moet uitgaan van het tijdstip waarop het vonnis
tegen de gedaagde werd uitgesproken. Want als het eigendom ophield te bestaan op het moment van overlijden,
volgens Celsus, moeten we enige speelruimte toestaan, en de schatting niet maken vanaf het laatste moment van
het leven, opdat het niet tot een zeer klein bedrag wordt teruggebracht; bijvoorbeeld wanneer een slaaf dodelijk
gewond is. In beide gevallen echter, als het eigendom na het in gebreke blijven is aangetast, stelt Marcellus in het
Twintigste Boek dat een schatting moet worden gemaakt van het bedrag waartoe het eigendom is aangetast;
vandaar dat, als de partij een slaaf heeft afgeleverd die, na in gebreke te zijn gebleven, zijn oog had verloren, hij
niet wordt vrijgelaten; en daarom moet de schatting worden gerekend vanaf de datum van het in gebreke blijven.

(4) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.

Als een rechtszaak wordt aangespannen voor koopwaar die op een bepaalde dag geleverd had moeten worden,
bijvoorbeeld wijn, olie of graan, dan zegt Cassius dat de schade moet worden begroot op basis van wat het
eigendom waard zou zijn geweest op de dag waarop het geleverd had moeten worden, of, als die dag niet was
overeengekomen, dan op basis van de waarde ervan op het moment dat de zaak in behandeling werd genomen.
Dezelfde regel geldt met betrekking tot de plaats, zodat de taxatie in de eerste plaats moet worden verricht op basis
van de plaats waar het goed geleverd had moeten worden, maar als er niets is overeengekomen met betrekking tot
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de plaats, dan moet de plaats waar de vordering is ingesteld in aanmerking worden genomen. Deze wet is ook op
andere zaken van toepassing.

Tit. 4. Betreffende goederen die op een bepaalde plaats moeten worden afgeleverd

1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.

Vroeger was men van mening dat een partij niet de bevoegdheid had om een rechtszaak aan te spannen op een
andere plaats dan die waar hij had bedongen dat het eigendom dat het voorwerp van de rechtszaak was, geleverd
moest worden; Maar omdat dit onrechtvaardig zou zijn, als de schuldenaar nooit op de plaats kwam waar, volgens
wat hij beloofd had, het eigendom geleverd moest worden (hetzij omdat hij dit opzettelijk niet deed, hetzij omdat
hij onvermijdelijk elders werd opgehouden) en de schuldenaar dus niet kon krijgen wat hem toebehoorde, leek het
daarom gepast dat er voor dit doel in een rechtsvordering van billijkheid zou worden voorzien.

2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Een scheidsrechterlijke vordering kan zowel ten gunste van de eiser als van de verweerder zijn; en wanneer zij ten
gunste van de verweerder is, wordt het vonnis gewezen voor een kleinere som geld dan wat wordt gevorderd, en
wanneer zij ten gunste van de eiser is, wordt het vonnis gewezen voor een grotere som geld.
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1. Deze vordering kan voortvloeien uit een beding, waarbij ik met u overeenkom, dat gij mij tien aurei te Efeze
zult betalen.

2. 2. Wanneer iemand een rechtsvordering instelt op grond van een beding, dat hem te Efeze tien aurei zullen
worden betaald, of dat hem te Capua een slaaf zal worden geleverd, dan mag hij, wanneer hij een rechtsvordering
instelt, niet een der beide plaatsen weglaten, opdat hij de gedaagde niet het voordeel der plaatselijkheid zou
ontnemen.

3. Scaevola zegt in het Vijftiende Boek der Vragen, dat hetgeen stilzwijgend in een beding bestaat, inderdaad niet
altijd onder de macht van de verweerder staat en dat hij naar zijn oordeel kan beslissen wat hij zou moeten doen,
maar dat het niet in zijn macht ligt te beslissen of hij al dan niet onder een verplichting staat. Daarom, wanneer een
partij belooft Stichus of Pamphilus uit te leveren, kan hij kiezen welke hij zal geven, zolang beiden in leven zijn;
maar wanneer een van beiden sterft, is zijn keuzerecht geëindigd, anders zou het in zijn macht liggen om te
bepalen of hij al dan niet onder een verplichting stond, als hij niet bereid was de levende slaaf uit te leveren, die hij
alleen moest uitleveren. Daarom, volgens de genoemde feiten, zou, indien een partij beloofde iets te leveren te
Efeze of te Capua, een vordering tegen hem niet kunnen worden ingesteld, indien hij de keuze had van de plaats
waar hij zou worden gedagvaard, want hij zou altijd de andere plaats kiezen, en het gevolg daarvan zou zijn, dat hij
de macht zou hebben om te bepalen of hij ook maar onder enige verplichting stond. Daarom meent Scaevola dat
een vordering tegen hem in beide plaatsen kan worden ingesteld, zonder enige toevoeging van plaats; en daarom
geven wij de keuze van de plaats van de vordering aan de eiser. Scaevola stelt in het algemeen dat de eiser het
recht heeft te kiezen waar hij zal dagvaarden, en de gedaagde waar hij zal betalen, uiteraard voordat de zaak
aanhangig is gemaakt. Daarom zegt hij dat er zowel een vorderingsalternatief als een plaatsalternatief is, hetgeen
de eiser noodzakelijkerwijs de keuze geeft wat de vordering betreft op grond van zijn recht om de plaats te kiezen;
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anders ontneemt u de eiser de bevoegdheid om een vordering in te stellen, als u de keuze aan de gedaagde wilt
voorbehouden.

4. Wanneer iemand als volgt bedingt: "Te Efeze en te Capua", zegt Scaevola, dat hij voor een deel van de
vordering te Efeze en voor een deel te Capua kan procederen.

5. 5. Wanneer iemand bedingt, dat er een huis gebouwd zal worden, zonder de plaats te noemen, is het beding
nietig.

6. 6. Wie bepaalt, dat tien aurei te Efeze zullen worden betaald, en een proces aanspant vóór de dag, waarop hij te
Efeze kan aankomen, gaat ten onrechte vóór het tijdstip te werk; want Julianus meent, dat in een dergelijk beding
stilzwijgend een bepaalde datum wordt verstaan; daarom meen ik, dat de mening van Julianus juist is, en dat,
wanneer een partij te Rome bepaalt, dat de levering te Carthago op dezelfde dag zal geschieden, het beding nietig
is.

7. Bovendien bespreekt Julianus de volgende vraag, namelijk: wanneer een partij bedingt dat te Efeze aan hemzelf
of aan Titius zal worden betaald, en als aan Titius elders wordt betaald, kan hij dan niettemin vorderen dat aan
hemzelf wordt betaald; en Julianus zegt dat er geen ontheffing van aansprakelijkheid voor de schuld is, en dat
daarom een vordering kan worden ingesteld voor het bedrag van het belang van de partij. Marcellus bespreekt de
kwestie echter afzonderlijk, en stelt in een noot bij Julianus dat men kan oordelen dat er een kwijtschelding van de
schuld is, zelfs als de betaling elders aan mij wordt gedaan, hoewel ik niet kan worden gedwongen die te
aanvaarden als ik dat niet wil; en dat het duidelijk is dat, als er geen kwijtschelding is, men moet oordelen dat het
recht blijft bestaan om voor het gehele bedrag te procederen; net zoals iemand die een huis bouwt op een andere
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plaats dan waar hij heeft beloofd het te bouwen, niet wordt ontheven van enig deel van zijn verplichting. Het komt
mij echter voor, dat de betaling van een geldsom iets anders is dan de bouw van een huis, en dat daarom de
vordering slechts kan worden ingesteld voor het bedrag van het belang van de partij.

8. Als het in het belang van de gedaagde was, dat de betaling te Efeze zou geschieden in plaats van op de plaats
waar het geding aanhangig is gemaakt, kan daarmee rekening worden gehouden. Julianus heeft, in navolging van
Labeo, ook rekening gehouden met de positie van de eiser, die er soms belang bij kon hebben dat de betaling te
Efeze zou plaatsvinden; en daarom moet ook het voordeel voor de eiser in aanmerking worden genomen. Want
stel, dat hij geld leende op een zeevervoerscontract, dat te Efeze betaald moest worden, waarbij hij zelf geld
schuldig was op een boete of op een pand, en het pand werd verkocht of de boete opgelopen wegens uw verzuim?
Of stel dat hij een schuld had aan de schatkist, en het eigendom van de bedrieger werd verkocht voor een uiterst
lage prijs? Het bedrag van het belang dat hij bij de zaak had, moet in aanmerking worden genomen bij de arbitrale
vordering, en dit kan inderdaad zo geschieden, dat een hogere rente dan de wettelijke wordt berekend. Wat zou het
geval zijn indien hij gewoon was koopwaar te kopen; moet dan geen rekening worden gehouden met de winst en
niet alleen met het verlies dat hij heeft geleden? Ik denk dat de winst die hij niet heeft behaald, in aanmerking moet
worden genomen.

3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.

(3) Ulpianus, Over het Provinciaal Edict, Boek IX. Deze actie wordt aan de rechter voorgelegd omdat de prijzen
van de artikelen in de verschillende steden en provincies verschillen, vooral die van wijn, olie en graan; en wat het
geld betreft, hoewel het overal dezelfde macht lijkt te hebben, is het op sommige plaatsen toch gemakkelijker te
verkrijgen en tegen een lagere rentevoet dan op andere, waar het moeilijker te krijgen is en de rentevoet zwaar is.
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(4) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer te Efeze een proces wordt aangespannen, kan alleen het werkelijke bedrag worden gevorderd, en niets
meer, tenzij de eiser dit had bedongen, of anders het voordeel van de tijd in het geding is.

1. Soms moet de rechter, die bevoegd is van deze vordering kennis te nemen, daar zij arbitrair is, de gedaagde
kwijting verlenen, na van hem zekerheid te hebben geëist voor de betaling van het geld, waar het beloofd was.
Want, stel dat gesteld wordt dat het geld aan de eiser is aangeboden, of daar in bewaring is gegeven, of daar
gemakkelijk had kunnen worden betaald, moet de rechter dan niet soms de gedaagde decharge verlenen? Kortom,
de rechter die is aangesteld om de zaak te horen, moet altijd billijkheid voor ogen hebben.

5. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Wanneer een erfgenaam door de erflater is opgedragen iets op een bepaalde plaats te betalen, is een arbitraire
vordering mogelijk.

6. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.

Of wanneer geld werd geleend met de afspraak dat het op een bepaalde plaats moest worden terugbetaald.
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7. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.

In bonafide gevallen, zelfs als in het contract was overeengekomen dat iets op een bepaalde plaats zou worden
geleverd, kan een vordering worden ingesteld bij koop, verkoop of depot, maar een arbitraire vordering is niet
mogelijk.

1. Wanneer echter een partij bedongen heeft, dat hij het goed op een bepaalde plaats zou leveren, moet deze
vordering worden ingesteld.

8. Africanus, Vragen, Boek III.

Nadat u bedongen had dat honderd aurei aan u betaald zouden worden in Capua, kreeg u een borg; een procedure
om het geld terug te vorderen moet worden ingesteld tegen de borg net zoals tegen de beloftegever zelf; dat wil
zeggen, als een procedure wordt aangespannen op een andere plaats dan Capua, moet het een arbitraire procedure
zijn, en de schadevergoeding moet worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan het belang dat ofwel de eiser ofwel
de gedaagde zou hebben bij het betalen van de som geld in Capua in plaats van elders. Evenmin mag de
verplichting van de borg worden verzwaard, omdat het de schuld van de hoofdschuldenaar was, dat de gehele som
van honderd aurei niet te Capua werd betaald; want dit geval kan niet goed worden vergeleken met een
verplichting tot betaling van rente, want daar zijn twee bedingen, maar in dit geval is er slechts één voor geleend
geld, en met betrekking tot de uitvoering daarvan moet het bedrag van de schadevergoeding aan het oordeel van
het Hof worden overgelaten. Een zeer duidelijk bewijs van het verschil tussen deze twee gevallen is mijns inziens
het feit, dat, indien een gedeelte van het geld wordt betaald nadat de partij in gebreke is gebleven, en voor het
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resterende gedeelte een proces wordt aangespannen, het de taak van de rechter is de rente te schatten, die de eiser
heeft bij betaling te Capua van slechts het bedrag, dat in het geding is betrokken.

9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.

Wanneer iemand belooft op een bepaalde plaats te betalen, kan hij dat op geen andere plaats doen dan die
waarvoor hij het beloofd heeft, als de bedinger onwillig is.

10. Paulus, Vragen, Boek IV.

Als de schuldeiser, nadat hij in Capua in gebreke is gebleven te betalen, een arbitraire vordering wil instellen, en
daarvoor eerst een borg neemt, laten we dan overwegen of het bedrag dat door de beslissing van de rechtbank bij
de oorspronkelijke schuld wordt opgeteld, niet opeisbaar is en in de verbintenis wordt opgenomen, zodat nu, als de
hoofdsom wordt betaald, of de rechtszaak in Capua wordt aangespannen, de bevoegdheid van de rechtbank is
geëindigd; Tenzij iemand bijvoorbeeld zou zeggen dat de rechter een vonnis zou moeten wijzen voor
honderdtwintig aurei, en honderd van het gehele bedrag wordt betaald, moet dit worden beschouwd als betaald op
het totaal, dat wil zeggen uit de hoofdsom en de boete; zodat de eiser het recht zou hebben om een vordering in te
stellen voor het bedrag dat nog verschuldigd is op de oorspronkelijke schuld, alsmede voor de boete die is ontstaan
wegens het in gebreke blijven met de betaling van dat bedrag. Ik denk echter niet dat dit als juist kan worden
aanvaard, temeer daar de schuldeiser wordt geacht de boete te hebben kwijtgescholden toen hij het geld ontving.

Tit. 5. Betreffende de vordering voor beloofd geld
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(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

In dit Edict geeft de Praetor de voorkeur aan natuurlijke billijkheid, omdat hij beloften beschermt die met
instemming zijn gedaan, aangezien een schending van de goede trouw een ernstige zaak is.

1. De Praetor zegt: "Wanneer een persoon een belofte doet voor een som geld die verschuldigd is." Onder
"persoon" moet een ieder worden verstaan, want ook vrouwen zijn aansprakelijk voor beloften tot betaling, indien
zij niet als borg optreden.

2. 2. Hoewel in dit Edict niets wordt gezegd over een minderjarige, is hij toch niet aansprakelijk voor een belofte
zonder het gezag van zijn voogd.

3. De vraag rijst, of een zoon die onder voogdij staat, aansprakelijk is voor een dergelijke belofte. Ik denk dat het
waar is dat hij aansprakelijk is, en dat zijn vader ook aansprakelijk is in de mate van het peculium van zijn zoon.

4. Wanneer iemand een beding maakt dat nietig is, maar de bedoeling had een beding te maken en niet een belofte
te betalen, moet worden geoordeeld dat de schuldeiser geen procedure kan instellen wegens een gedane belofte,
omdat de schuldenaar niet handelde met de bedoeling een belofte te doen, maar een beding aan te gaan.
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5. De vraag is gesteld of een belofte kan worden gedaan voor iets anders dan wat verschuldigd is. Maar aangezien
reeds is vastgesteld, dat het ene in plaats van het andere kan worden geleverd, staat niets eraan in de weg, dat een
belofte wordt gedaan voor iets anders dan het verschuldigde; wanneer bijvoorbeeld een partij die honderd aurei
schuldig is, graan van die waarde belooft, meen ik, dat de belofte geldig is.

6. De betaling van een schuld kan worden beloofd, ongeacht de tegenprestatie; dat wil zeggen, ongeacht wat het
contract is, of het voor een bepaald of een onzeker bedrag is, en of de partij het verschuldigde koopgeld
verschuldigd is bij een verkoop, of geld verschuldigd uit hoofde van een bruidsschat, of uit hoofde van voogdij, of
uit hoofde van welk ander contract dan ook.

7. 7. Zelfs een schuld die volgens het natuurlijk recht opeisbaar is, is voldoende.

8. 8. Iemand, die volgens het praetoriaanse recht aansprakelijk is, maar niet volgens het burgerlijke recht, is
aansprakelijk voor een belofte; want men is van mening, dat hetgeen volgens het praetoriaanse recht verschuldigd
is, een schuld is. Daarom, als een vader of de eigenaar van een slaaf een belofte doet waarvoor een vordering De
peculio tegen hem kan worden ingesteld, zal hij aansprakelijk zijn voor het bedrag dat er in de peculium was op
het moment dat de belofte werd gedaan; maar als hij meer beloofde dan dat in zijn eigen naam, zal hij niet
gebonden zijn voor het teveel.

(2) Julianus, Digest, Boek XI.

1016

Maar als hij in naam van zijn zoon belooft dat hij tien aurei zal betalen, ook al zijn er maar vijf in het peculium,
dan is hij voor tien aansprakelijk op grond van de belofte.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer een echtgenoot een grotere bruidsschat heeft beloofd dan hij kan geven, is hij, omdat hij een schuld
aangaat, aansprakelijk voor alles wat hij heeft beloofd; maar het vonnis zal worden uitgesproken ten gunste van de
vrouw voor het bedrag dat hij in staat is te betalen.

1. Als iemand een som geld belooft die hij volgens het burgerlijk recht verschuldigd is, maar niet volgens het
praetoriaanse recht, dat wil zeggen, omdat hij recht heeft op een uitzondering, rijst de vraag of hij op grond van die
belofte aansprakelijk is? Het is waar (zoals Pomponius zegt) dat hij niet aansprakelijk is, omdat het geld dat
beloofd was, volgens het Praetoriaanse recht niet verschuldigd is.

2. Wanneer iemand die zowel volgens het burgerlijk recht als volgens het Praetoriaanse recht geld verschuldigd is,
gebonden is door een verbintenis die op een later tijdstip van kracht wordt, is hij dan aansprakelijk op grond van
een belofte? Labeo zegt van wel, en Pedius is het met hem eens. Labeo voegt eraan toe dat deze vorm van belofte
vooral werd ingevoerd vanwege geldelijke verplichtingen waarvoor nog geen rechtsvordering kon worden
ingesteld, en ik ben niet onwillig om deze mening over te nemen; want het principe is gunstig dat een partij die
vanaf een bepaalde tijd gebonden is, door te beloven op dat moment te betalen, aansprakelijk zal zijn.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Maar als hij belooft vóór die tijd te betalen, zal hij ook aansprakelijk zijn.

(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Wanneer iemand belooft te Efeze te betalen, en ook belooft op een andere plaats te betalen, is het geregeld dat hij
aansprakelijk is.

1. Julianus meent, dat een gezant, die beloofde te Rome iets terug te betalen, dat hij in een provincie had
ontvangen, daar kan worden aangesproken, en deze mening is juist; maar als hij beloofde te Rome te betalen, niet
terwijl hij daar was, maar terwijl hij nog in de provincie was, zal een vordering op de belofte worden geweigerd.

2. Wat wij hebben gezegd, namelijk dat wanneer een schuld verschuldigd is, een belofte tot betaling betrekking
moet hebben op het eigendom zelf, vereist geenszins dat degene aan wie de belofte is gedaan, reeds schuldeiser
moet zijn; want als u belooft te betalen wat ik verschuldigd ben, bent u aansprakelijk, en als aan mij wordt beloofd
te betalen wat aan u verschuldigd is, ontstaat er een verplichting.

3. Julianus zegt ook in het Elfde Boek: "Titius schreef mij een brief als volgt: 'Ik heb onder leiding van Seius
schriftelijk verklaard, dat, indien bewezen mocht worden dat hij u iets schuldig is, ik u zekerheid zal geven voor de
schuld, en deze zonder enige betwisting zal betalen.' "Titius is dus aansprakelijk voor de betaling van het beloofde
geld.
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4. Maar als iemand belooft dat een ander zal betalen, en niet dat hij dat voor een ander zal doen, is hij niet
aansprakelijk; en dit verklaart Pomponius in het Achtste Boek.

5. Bovendien, als u belooft dat u mij zult betalen, bent u aansprakelijk; maar als u mij belooft dat u Sempronius
zult betalen, bent u niet aansprakelijk.

6. Julianus zegt in het Elfde Boek van de Digest dat een belofte kan worden gedaan aan een agent; en dit moet
volgens Pomponius zo worden opgevat dat je mag beloven de agent te betalen, maar niet de principaal.

7. Bovendien kan een belofte worden gedaan aan de voogd van een voogd en aan de vertegenwoordiger van een
gemeente, evenals aan de curator van een krankzinnige.

8. Deze personen zullen ook aansprakelijk zijn voor de beloften die zij zelf doen.

9. Wanneer een belofte wordt gedaan aan de vertegenwoordiger van een gemeente, of aan de voogd van een wijk,
of aan de curator van een krankzinnige of van een minderjarige, op zodanige wijze dat betaling zal worden gedaan
aan de gemeente, of aan de wijk, of aan de krankzinnige, of aan de minderjarige, ben ik van mening dat een
vordering in billijkheid moet worden toegekend aan de gemeente, of aan de wijk, of aan de krankzinnige, of aan de
minderjarige voornoemd.
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10. 10. Het staat ook vast dat een belofte zelfs aan een slaaf kan worden gedaan, en indien deze wordt gedaan in
die zin dat betaling zal worden gedaan hetzij aan de eigenaar van de slaaf hetzij aan de slaaf zelf, zal de slaaf een
zekere verplichting voor zijn meester verkrijgen.

6. Paulus, Zinnen, Boek II.

Dezelfde regel geldt wanneer een belofte wordt gedaan aan iemand die mij te goeder trouw als slaaf dient.

(7) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Zelfs wanneer een belofte wordt gedaan aan een zoon die onder ouderlijk toezicht staat, is deze geldig.

1. Als ik bepaal dat de betaling aan mij of aan Titius moet worden gedaan, zegt Julianus dat een belofte aan Titius
niet voor eigen rekening kan worden gedaan, omdat hij geen vorderingsrecht heeft om het geld terug te vorderen,
hoewel de betaling aan hem kan worden gedaan.

8. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Indien gij echter belooft, hetzij mij, hetzij Titius te betalen, heb ik het recht een rechtsvordering in te stellen;
ofschoon gij, nadat gij de belofte gedaan hebt, dat gij mij alleen zult betalen, Titius zult betalen, niettemin
tegenover mij aansprakelijk zult zijn.

9. Papinianus, Vragen, Boek VIII.

Titius zal echter aansprakelijk zijn voor een persoonlijke vordering tot terugvordering van niet verschuldigd geld,
opdat hetgeen hem ten onrechte is betaald, zal worden terugbetaald aan degene die het heeft betaald.

10. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Dezelfde regel is van toepassing wanneer er twee schuldeisers zijn onder een beding, en een belofte tot betaling
wordt gedaan aan een van hen, en betaling vervolgens wordt gedaan aan de ander; omdat degene aan wie de
belofte is gedaan, moet worden beschouwd in de positie te zijn van iemand die al betaald is.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Daarom is een belofte ook geldig zolang hetgeen beloofd is, ook werkelijk verschuldigd is, ook al verschijnt er in
de tussentijd niemand die iets verschuldigd is; zoals bijvoorbeeld wanneer, voordat het landgoed van de
schuldenaar wordt betreden, of terwijl hij gevangen wordt gehouden door de vijand, iemand belooft dat hij zal
betalen; want Pomponius stelt dat zo'n belofte geldig is omdat het geld dat beloofd is, in feite verschuldigd is.
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1. Als iemand die honderd aurei schuldig is, belooft dat hij tweehonderd zal betalen, is hij slechts aansprakelijk
voor honderd, want dat is het bedrag van het verschuldigde geld; en als iemand dus een belofte doet om de
hoofdsom te betalen samen met de rente die niet verschuldigd is, is hij alleen aansprakelijk voor de hoofdsom.

12. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.

Bovendien, als tien aurei verschuldigd zijn, en de partij belooft er tien te betalen en Stichus te leveren, kan gezegd
worden dat hij alleen aansprakelijk is voor de tien aurei.

13. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.

Wanneer iemand die twintig aurei schuldig is, belooft er tien te betalen, is hij aansprakelijk.

(14) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Als iemand belooft te betalen, is hij aansprakelijk, of hij nu een bepaald bedrag noemt of niet.
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(1) Als iemand belooft dat hij een pand zal geven, dan moet, als de noodzaak voor een pand zich voordoet, zelfs
een dergelijke belofte worden toegelaten.

(2) Als iemand belooft dat een bepaalde persoon borg voor hem zal staan, dan zegt Pomponius dat hij toch
aansprakelijk is; maar wat als de partij weigert borg te staan? Ik denk dat degene die de belofte heeft gedaan
aansprakelijk is, tenzij er een andere afspraak was, maar wat als de borg voortijdig overlijdt? Als hij in gebreke
blijft, is het billijk dat hij die de belofte heeft gedaan, aansprakelijk is, hetzij tot het bedrag van de rente van de
schuldeiser, hetzij tot zekerheid van een ander, niet minder solvabel persoon; maar als hij niet in gebreke is
gebleven, denk ik eerder dat hij niet aansprakelijk is.

(3) Wij kunnen een belofte tot betaling doen ongeacht of wij aanwezig of afwezig zijn; net zoals wij een
overeenkomst kunnen sluiten door een bode of in onze eigen persoon, en in de bewoordingen die wij kiezen.

15. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

En hoewel degene door wie ik u een belofte tot betaling doe, vrij kan zijn, zal dit geen beletsel zijn, zoals wij
eigendom kunnen verwerven door een persoon die vrij is, omdat in dit geval de partij slechts geacht wordt zijn
diensten aan te bieden.

16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.
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Wanneer twee van ons een belofte tot betaling doen als twee hoofdschuldenaren, kan een vordering voor het
gehele bedrag worden ingesteld tegen een van ons beiden.

1. Iedereen kan een belofte doen om op een bepaalde plaats of tijd te betalen, en de rechtsvordering kan niet alleen
worden ingesteld op de plaats die in de belofte wordt genoemd, maar overal, zoals in het geval van een arbitraire
vordering.

2. De Praetor zegt: "Indien mocht blijken, dat degene, die de belofte heeft gedaan, noch de schuld heeft betaald,
noch heeft gedaan, wat hij had moeten doen, en de eiser geen schuld had, omdat de handeling, die beloofd was,
niet is verricht."

3. Indien het dus niet aan de eiser te wijten is, bestaat er een vorderingsrecht, ook al is hij door de aard der
omstandigheden verhinderd; maar de betere mening is, dat de gedaagde recht heeft op verlichting.

4. Er is enige aanleiding tot twijfel met betrekking tot de woorden van de Praetor, "De schuldenaar heeft niet
gedaan wat hij had moeten doen", of zijn woorden betrekking hebben op het tijdstip genoemd in de belofte, of dat
we ze moeten verwijzen naar de datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt; en ik denk dat ze betrekking hebben
op het tijdstip genoemd in de belofte.

17. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Maar waar hij aanbiedt om op een andere dag te betalen, en de eiser niet bereid is om het te ontvangen, hoewel hij
geen goede reden heeft om te weigeren, is het alleen maar rechtvaardig dat de gedaagde verlichting wordt
verleend, hetzij door een exceptie of door een juiste interpretatie, zodat, tot het moment van berechting, de daad
van de eiser zichzelf zal schaden; en dat de constructie van de woorden, "Heeft niet gedaan," kan zijn dat hij niet
heeft uitgevoerd wat hij had beloofd tot de datum die hij noemde, of op enig moment daarna.

18. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.

Ook de woorden van de Praetor, "De eiser treft geen blaam", roepen enige twijfel op. Pomponius is er niet zeker
van, waar de eiser niet verantwoordelijk was voor het niet nakomen van de belofte op het aangegeven tijdstip,
maar het wel was, hetzij ervoor of erna. Ik ben van mening dat deze woorden ook geacht moeten worden
betrekking te hebben op het tijdstip dat in de belofte is genoemd. Dus als de eiser door geweld, door ziekte of door
slecht weer verhinderd is, verschijnt hij niet; Pomponius zegt dat hij zelf de gevolgen moet dragen.

1. Met betrekking tot wat is toegevoegd, namelijk: "In de eerste plaats betekent het, dat als een schuld opeisbaar
was op het moment dat de belofte werd gedaan, maar nu niet meer, de belofte toch geldt, omdat het
vorderingsrecht met terugwerkende kracht is. Vandaar dat, zoals Celsus en Julianus stellen, wanneer een partij
gebonden is door een verplichting die slechts gedurende een bepaalde tijd kan worden ingeroepen, en hij betaling
belooft, hij aansprakelijk moet worden gesteld, ook al is de tijd verstreken nadat de belofte is gedaan, gedurende
welke de rechtsvordering kon worden ingesteld. Dus zelfs als hij belooft dat hij zal betalen nadat de tijd van zijn
verplichting is verstreken, is Julianus nog steeds van mening dat dezelfde regel van toepassing is; omdat hij op het
moment dat hij de belofte deed, een verplichting had, hoewel hij deze verwees naar een datum waarop hij niet
aansprakelijk zou zijn geweest.
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2. De betere mening is, zoals Marcellus zelf meent, dat de vordering alleen is ingesteld ter inning van de vordering.

3. De veiligste mening is dat in een geval als dit er eerder sprake is van een ontheffing van aansprakelijkheid dan
wanneer de zaak wordt gevoegd, omdat de betaling beide verbintenissen ten goede komt, wanneer er wordt
betaald.

19. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Wanneer iets opeisbaar is onder een voorwaarde, en de belofte wordt gedaan die het hetzij absoluut hetzij op een
bepaalde tijd opeisbaar maakt, zal het onder dezelfde voorwaarde opgeschort blijven; zodat, als aan de voorwaarde
wordt voldaan, de partij aansprakelijk zal zijn, maar als dat niet het geval is, zullen beide rechten van actie teniet
gedaan worden.

1. Maar wanneer iemand een schuld absoluut verschuldigd is, en een belofte tot betaling doet onder een
voorwaarde, zegt Pomponius dat een rechtsvordering in billijkheid tegen hem kan worden ingesteld.

2. Wanneer een vader of de eigenaar van een slaaf belooft te betalen ten bedrage van hetgeen in de peculium is
vervat, zal de peculium niet verminderd worden om de reden, dat hij zich op deze wijze verplicht heeft; en al is de
peculium verloren gegaan, hij zal niettemin niet van zijn aansprakelijkheid ontheven worden:

20. Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.
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Want noch de vermeerdering, noch de vermindering van het peculium zal het recht van actie op de belofte
aantasten.

21. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.

Wanneer een partij belooft Stichus te leveren, en Stichus sterft nadat hij in gebreke is gebleven, als hij belooft zijn
waarde te betalen, zal hij aansprakelijk zijn.

1. Indien gij een belofte doet zonder het tijdstip van betaling te noemen, kan men zeggen, dat gij niet aansprakelijk
zijt, hoewel de bewoordingen van het Edict voor een ruime uitlegging vatbaar zijn; anders kan onverwijld een
proces worden aangespannen, tenzij gij bereid zijt de betaling te doen even spoedig als gij beloofd hebt, maar er
moet een redelijke tijd worden gegund, bijvoorbeeld niet minder dan tien dagen, eer de vordering kan worden
geïnd.

2. In deze rechtsvordering, evenals in andere rechtsvorderingen te goeder trouw, zal dezelfde eed zijn verbintenis
belasten, indien hij slechts zekerheid stelt; maar wanneer hij belooft, dat hij zekerheid zal stellen en hij biedt een
borg of een pand aan, zal hij niet aansprakelijk zijn, omdat het geen verschil maakt op welke wijze hij zekerheid
stelt.

22. Dezelfde, Abridgments, Boek VI.
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Als u, nadat u een som geld is beloofd, de nalatenschap levert krachtens het Trebelliaans decreet van de Senaat;
dan wordt u, omdat u het recht om de oorspronkelijke schuld in te vorderen aan een ander hebt overgedragen, een
vordering tot betaling van het geld dat u krachtens de belofte verschuldigd bent, geweigerd. Dezelfde regel geldt
wanneer de bezitter van een goed dit verliest aan iemand die een betere titel heeft; maar de rechtsvordering moet in
dit geval bij voorkeur worden toegekend aan de begunstigde van het vertrouwen of aan de partij die de
rechtsvordering heeft verkregen.

(23) Julianus, Digest, Boek XI.

Wanneer een beloftegever overeenkomt een slaaf te leveren en de slaaf sterft, terwijl het zijn schuld was dat hij
niet geleverd werd; ook al beloofde hij een slaaf te leveren, toch zal hij aansprakelijk zijn voor een belofte tot
betaling van geld, en dus moet hij de waarde van de slaaf betalen.

24. Marcellus, Meningen.

Titius stuurde een brief aan Seius met de volgende woorden: "Ik heb nog vijftig aurei van uw lening uit hoofde van
een contract van mijn wachters in handen, die ik u op de Ides van mei in courant geld zal moeten betalen, en als ik
de genoemde som niet op voornoemde dag betaal, zal ik u zoveel rente verschuldigd zijn." Ik vraag of Lucius
Titius door deze obligatie de plaats van zijn wachters als schuldenaar heeft ingenomen? Marcellus antwoordde dat,
als er een beding was aangegaan, hij dat zou hebben aangenomen. Ik wil ook weten of hij, als hij dat niet heeft
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gedaan, aansprakelijk is op grond van zijn belofte om te betalen? Marcellus antwoordt dat hij aansprakelijk is voor
de hoofdsom; aangezien dit de meer liberale en voordelige interpretatie is.

25. Papinianus, Vragen, Boek VIII.

Een zekere persoon was mij een van twee dingen schuldig, en beloofde een van die dingen te leveren; de vraag
rees of hij datgene wat hij niet beloofd had, kon leveren? Ik antwoordde dat hij niet gehoord moest worden als hij
nu het geloof wilde breken met betrekking tot wat beloofd was.

1. Wanneer aan u een eed is afgelegd, en u zweert dat u iets verschuldigd is, terwijl u reeds een vordering op grond
daarvan hebt, kunt u terecht een vordering instellen op grond van een belofte tot betaling; Maar als ik de eed niet
vrijwillig heb afgelegd, maar gedwongen was hem aan u terug te geven, dan is er geen onderscheid, ook al is de
noodzaak van het teruggeven ontstaan door uw bereidwilligheid en mijn respect; want niemand twijfelt eraan dat
een partij gematigder handelt als hij een eed teruggeeft, dan wanneer hij hem zelf aflegt.

(26) Scaevola, Meningen, Boek I.

Een zekere man schreef een brief aan zijn schuldeiser als volgt: "De tien aurei die Lucius Titius als lening van uw
kist heeft ontvangen, zijn in mijn bezit en staan tot uw beschikking, met uitzondering van het rentebedrag." Het
antwoord luidde, dat de partij volgens de vermelde feiten aansprakelijk was voor een vordering op grond van
toegezegd geld.
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27. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.

Het maakt weinig verschil of iemand belooft te betalen in de aanwezigheid of in de afwezigheid van de
schuldenaar. Pomponius gaat nog verder in het Vierendertigste Boek, en zegt dat iedereen een belofte tot betaling
kan doen, zelfs zonder de toestemming van de schuldenaar, en daarom acht hij de mening van Labeo onjuist, die
meent dat als, nadat een partij een belofte heeft gedaan voor rekening van iemand anders, de principaal hem te
kennen geeft niet te betalen, hem een uitzondering in factum moet worden toegestaan; En Pomponius is hierin niet
onredelijk; want wanneer de partij die de belofte heeft gedaan, eenmaal gebonden is, mag de handeling van de
schuldenaar hem niet in staat stellen zich aan zijn aansprakelijkheid te onttrekken.

28. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.

Wanneer iemand heeft beloofd dat hij zal betalen, in naam van een ander, blijft hij in wiens naam hij deze belofte
heeft gedaan, nog steeds gebonden.

29. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.

Iemand die aansprakelijk is voor een vordering wegens verwonding, diefstal of beroving, zal aansprakelijk zijn
krachtens een belofte tot betaling.
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30. Dezelfde, Zinnen, Boek II.

Wanneer iemand belooft geld te betalen aan een van twee personen, bijvoorbeeld aan u of aan Titius; dan blijft hij,
hoewel hij in strikt recht gebonden blijft door de juiste actie voor het beloofde geld, zelfs als hij Titius zou betalen,
heeft hij nog steeds recht op een uitzondering.

31. Scaevola, Digest, Boek V.

Lucius Titius stierf terwijl hij schuldenaar was van de Seii, en zij haalden Publius Maevius over dat de
nalatenschap hem toebehoorde, en lieten hem een brief aan hen schrijven waarin hij verklaarde dat hij hun
schuldenaar was op een zodanige wijze dat hij toegaf dat hij de erfgenaam was van zijn oom van vaderszijde; en in
deze brief voegde hij eraan toe dat het verschuldigde bedrag in zijn rekeningen was geboekt. De vraag rees of
Publius Maevius, aangezien hij niets uit de nalatenschap van Lucius Titius had ontvangen, kon worden
aangesproken voor het geld dat in voornoemde brief was beloofd, en of hij gebruik kon maken van een exceptie op
grond van bedrog. Het antwoord luidde dat op die grond geen civiele vordering zou kunnen worden ingesteld,
maar dat een vordering tot invordering van toegezegde gelden evenmin zou kunnen worden ingesteld, volgens de
vermelde feiten. Ook werd gevraagd of een rechtsvordering kon worden ingesteld tot terugvordering van de rente
die op voornoemde grond was betaald. Het antwoord luidde dat dit volgens de genoemde feiten mogelijk was.
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Tit. 6. Betreffende de vordering tot bruikleen en de vordering in reconventie

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.

De Praetor zegt: "Wat iemand ook beweert te hebben geleend, ik zal een vordering voor hetzelfde toestaan."

1. De interpretatie van dit Edict is niet moeilijk; er is slechts één ding op te merken, en dat is dat de partij die het
Edict tekende het had over een lening, terwijl Pacuvius het had over het gebruik van iets. Labeo zegt echter dat er
hetzelfde verschil is tussen een lening en iets dat gegeven wordt om gebruikt te worden, als er is tussen geslacht en
soort; want. roerende goederen kunnen uitgeleend worden, maar wat bij land hoort kan dat niet, hoewel wat bij het
land hoort gegeven kan worden om gebruikt te worden. Maar het is ook duidelijk dat van land heel goed gezegd
kan worden dat het uitgeleend wordt, en Cassius is dezelfde mening toegedaan. Vivianus gaat nog verder, en zegt
dat een onderkomen kan worden uitgeleend.

2. Dit beginsel is in zoverre van toepassing, dat zelfs als de jongen na het bereiken van de puberteit bedrog pleegt
of nalatig is, hij niet aansprakelijk is voor de vordering, omdat de lening in het begin zonder gevolg is gebleven.

2. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Noch moet een vordering voor een lening voor gebruik worden toegekend tegen een krankzinnige, maar een
vordering voor productie moet worden toegekend tegen beiden; zodat, wanneer het eigendom is geproduceerd, een
rechtszaak kan worden aangespannen voor de terugvordering ervan.

3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Het komt mij echter voor, dat als een voogd geldelijk voordeel geniet, een vordering tot vrijwaring van de lening
tegen hem moet worden ingesteld, volgens een Rescript van de Goddelijke Pius.

1. 1. Indien het uitgeleende artikel wordt teruggegeven, maar in verslechterde staat, zal het in het geheel niet
worden geacht te zijn teruggegeven omdat het is verslechterd, tenzij het verlies is goedgemaakt; want van een
artikel wordt terecht gezegd dat het niet wordt teruggegeven, indien het in verslechterde staat wordt teruggegeven.

2. 2. In deze rechtsvordering, evenals in andere rechtsvorderingen te goeder trouw, moet dezelfde eed worden
afgelegd met betrekking tot de vordering, en wat de waarde van het goed betreft, moet het tijdstip in aanmerking
worden genomen waarop de zaak werd beslist; hoewel, in strikt recht, het tijdstip waarop de zaak werd gevoegd,
het tijdstip is dat in aanmerking moet worden genomen.

3. 3. De erfgenaam van degene die de lening heeft ontvangen, kan worden aangesproken voor hetzelfde aandeel
dat hij heeft in de nalatenschap, tenzij hij toevallig bevoegd zou zijn het gehele goed terug te geven, en dit niet
doet; want dan zal tegen hem vonnis worden gewezen voor het gehele bedrag, daar dit in overeenstemming zou
zijn met de beslissing van een goede rechter.
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4. Wanneer aan een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, of aan een slaaf een leening is gedaan, moet de
vordering alleen worden ingesteld voor het peculium, maar de schuldeiser kan een rechtstreekse vordering hebben
ook tegen de zoon zelf. Bovendien, indien de partij de lening aan een slavin of aan een dochter onder vaders
toezicht heeft gedaan, is een vordering De peculio de enige die kan worden ingesteld.

5. 5. De vader of de eigenaar zal geen vonnis tegen zich krijgen, alleen op grond van de onrechtmatige daad van
hetzij de zoon, hetzij de slaaf, daar bedrog alleen van de kant van de vader of de eigenaar zelf in aanmerking zal
worden genomen; een onderscheid dat door Julianus, met betrekking tot de vordering tot pand, in het Elfde Boek
wordt gemaakt.

6. 6. Er kan geen sprake zijn van uitlening van een artikel dat door gebruik wordt verbruikt, tenzij de persoon het
leent met het doel van pracht en praal of opzichtigheid.

4. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek I.

Geldleningen worden dikwijls gemaakt om de plaats van betaling te kunnen innemen.

(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
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Wanneer een overeenkomst is gesloten dat het geleende artikel op een bepaalde plaats of tijd zal worden
teruggegeven, is het de plicht van de rechter rekening te houden met de genoemde plaats of tijd.

1. Wanneer iemand deze vordering instelt en een aangeboden schatting van de schadevergoeding aanvaardt, maakt
hij het uitgeleende voorwerp tot eigendom van degene die het geld aanbiedt.

2. Wij moeten nu nagaan, wat het is, dat in aanmerking moet worden genomen in een vordering tot bruikleen,
hetzij bedrog, hetzij nalatigheid, hetzij elk soort van risico; en inderdaad, in contracten maken wij ons soms
schuldig aan bedrog en soms aan nalatigheid; van bedrog in het geval van depot, omdat, aangezien geen voordeel
zal worden verkregen door de partij bij wie het goed is gedeponeerd, het redelijk is dat alleen bedrog in
aanmerking wordt genomen, tenzij er toevallig schadevergoeding moet worden betaald, want dan (zoals is
bepaald) is nalatigheid inbegrepen; of wanneer in het begin is overeengekomen dat de partij bij wie het goed is
gedeponeerd, verantwoordelijk is voor zowel nalatigheid als ongeval. Wanneer echter bij verkoop, verhuur,
bruidsschat, verpanding of partnerschap het voordeel van beide partijen in het geding was, is zowel bedrog als
nalatigheid aansprakelijk. In het geval van een lening is het gehele voordeel dat daaruit voortvloeit in het algemeen
dat van degene aan wie het goed is uitgeleend; en daarom is de mening van Quintus Mucius, die meende dat de
partij aansprakelijk moest zijn voor nalatigheid en ook ijver moest betrachten, de meest juiste.

3. En als het goed was getaxeerd voordat het werd geleverd, moet het gehele risico worden gedragen door hem die
ermee instemde verantwoordelijk te zijn voor het bedrag van de taxatie.

4. Maar wanneer verslechtering optreedt, hetzij door ouderdom of ziekte, of wanneer het eigendom door rovers
wordt gestolen, of iets van dien aard plaatsvindt, moet worden gezegd, dat degene, die de lening ontving, voor
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geen van deze dingen schuld heeft, tenzij enige nalatigheid van zijn kant is opgetreden. Indien dus enige schade is
ontstaan door brand of door het omvallen van een gebouw, of indien enig onvermijdelijk verlies heeft plaatsgehad,
zal hij niet aansprakelijk zijn, tenzij hij, toen hij het geleende goed had kunnen redden, er de voorkeur aan heeft
gegeven het zijne te redden.

5. 5. Het staat buiten kijf, dat hij met betrekking tot het uitgeleende goed de nodige zorgvuldigheid in acht moet
nemen.

6. Maar of hij deze zorgvuldigheid moet betrachten, wanneer een slaaf is uitgeleend, werd door de oude
autoriteiten betwijfeld; want soms moet een slaaf in de gaten worden gehouden, zoals wanneer hij geketend is
wanneer hij uitgeleend wordt, of wanneer zijn leeftijd vereist, dat hij bewaakt moet worden; maar als het zeker
was, dat de afspraak was, dat degene die om hem vroeg, hem zou bewaken, dan moet worden geoordeeld, dat dit
gedaan moet worden.

7. Soms echter moet het verlies door de dood worden gedragen door degene die om de lening vroeg; want als ik u
een paard leen om mee naar uw villa te nemen, en u neemt het mee ten oorlog, dan zult u aansprakelijk zijn voor
een vordering wegens lening; en dezelfde regel geldt in het geval van een slaaf. Het is echter duidelijk dat als ik u
een paard leen om het mee te nemen naar de oorlog, het risico voor mij is, want Nanusa zegt dat als ik u een slaaf
leen om een muur te bepleisteren, en hij valt van een steiger, het risico voor mij is. Ik denk echter dat dit alleen
waar is als ik hem aan jou heb uitgeleend om op een steiger te werken; maar als hij zijn werk op de grond zou
moeten doen, en jij hebt hem op een steiger laten klimmen; of als, door een of ander gebrek in de steiger, die niet
goed gebouwd was, ook al was hij niet door de partij in kwestie vastgemaakt, of het gebeurde door de ouderdom
van de touwen of palen; dan zeg ik dat de partij zelf, die om de uitlening verzocht, verantwoordelijk moet zijn voor
het ongeluk dat door zijn nalatigheid gebeurde. Mela verklaarde dat, indien een slaaf aan een steenhouwer was
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uitgeleend en door de val van een steiger om het leven kwam, de ambachtsman aansprakelijk is voor een
leenvordering, omdat hij de steiger op onzorgvuldige wijze heeft gebouwd.

8. Bovendien, wanneer iemand het hem uitgeleende voorwerp op een andere manier gebruikt dan de bedoeling
was, is hij niet alleen aansprakelijk voor een vordering wegens bruikleen, maar ook voor een vordering wegens
diefstal; zoals Julianus verklaart in het Elfde Boek van de Digest. Hij zegt ook: "Als ik u een blanco boek uitleen
en u laat uw schuldenaar er een briefje in schrijven om u te beveiligen, en ik wis dat dan uit; als ik het boek aan u
heb uitgeleend om u te beveiligen, dan ben ik tegenover u aansprakelijk in een tegenvordering." Maar indien dit
niet het geval is, en gij mij niet hebt medegedeeld, dat het briefje geschreven was, dan zijt gij ook jegens mij
aansprakelijk in een vordering tot uitlening, en hij zegt, dat gij zelfs ook aansprakelijk zijt in een vordering tot
diefstal; daar gij het geleende goed op een andere wijze hebt gebruikt dan gij had moeten doen, gelijk iemand
aansprakelijk is voor diefstal, indien hij een paard of een kledingstuk gebruikt voor een ander doel dan waarvoor
het geleend was.

9. Bijvoorbeeld, wanneer ik u een merrie leen, die vergezeld gaat van een veulen, dan zijn de oude autoriteiten van
oordeel, dat u ook verplicht bent tot een behoorlijke verzorging van het veulen.

10. Het is duidelijk, dat soms hij, die om een lening vroeg, alleen verantwoordelijk zal zijn voor de
kwaadwilligheid, die getoond wordt met betrekking tot het geleende goed, zoals bijvoorbeeld, wanneer iemand een
overeenkomst van dien aard sloot, of wanneer de partij de lening alleen voor zijn eigen voordeel maakte;
bijvoorbeeld, wanneer hij het aan zijn verloofde of aan zijn vrouw maakte, opdat zij beter gekleed zou zijn,
wanneer zij bij hem gebracht werd; of wanneer de Praetor spelen vertoonde en een lening aan de acteurs maakte,
of iemand vrijwillig dingen voor dit doel aan de Praetor leende.
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11. Wij moeten nu nagaan in welke bijzondere gevallen een vordering tot uitlening mogelijk zal zijn; en de oude
autoriteiten hadden twijfels over dergelijke gevallen.

12. Ik gaf u iets, opdat gij het aan uw schuldeischer in pand zoudt geven; gij gaf het in pand, maar gij hebt het niet
afgelost, om het mij terug te geven. Labeo zegt dat in dit geval een vordering wegens bruikleen zal worden
ingesteld, en ik denk dat deze opvatting juist is, tenzij ik enige vergoeding heb ontvangen, en dan zou de vordering
in feite op de overeenkomst van huur en verhuur zijn. Het is duidelijk dat als ik een voorwerp in pand geef voor
uw rekening en met uw toestemming, er een vordering in mandaat is. Labeo zegt ook, zeer juist, dat indien ik geen
nalatigheid bega bij het aflossen van het verpande goed, maar de schuldeiser weigert het terug te geven; u dan
slechts een vordering op de lening zult hebben in de mate waarin ik mijn vorderingsrechten tegen hem aan u zou
kunnen overdragen. Bovendien zal worden geoordeeld, dat ik niet schuldig ben aan nalatigheid, indien ik het geld
reeds heb betaald, of bereid ben het te betalen. Het is duidelijk dat de proceskosten en eventuele andere kosten in
rechte moeten worden gedragen door de partij die de lening heeft ontvangen.

13. Als u mij vraagt u een slaaf met een schotel uit te lenen, en de slaaf verliest de schotel, dan zegt Cartilius dat u
het risico moet dragen, omdat de schotel geacht wordt te zijn uitgeleend, en dat u dus ook verantwoordelijk moet
zijn voor nalatigheid met betrekking tot de schotel. Het is duidelijk dat als de slaaf met de schotel op de vlucht
slaat, degene die de lening heeft ontvangen, niet aansprakelijk is, tenzij hij zich schuldig heeft gemaakt aan
nalatigheid in verband met de vlucht van de slaaf.

14. Als u mij vraagt een eetkamer voor u in te richten met serviesgoed, en ik doe dat, en u vraagt mij de volgende
dag hetzelfde te doen, en omdat ik het zilver niet gemakkelijk mee naar huis kan nemen, laat ik het daar achter, en
het gaat verloren, welke vordering kan dan worden ingesteld, en wie moet het risico op zich nemen? Labeo zegt
met betrekking tot het risico dat het veel verschil uitmaakt of ik iemand heb aangesteld om het goed te bewaken of
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niet, want als ik dat heb gedaan, is het risico voor mij, maar als ik dat niet heb gedaan, is degene aan wie het goed
is achtergelaten, verantwoordelijk. Ik denk echter dat een vordering wegens bruikleen wel ontvankelijk is, maar dat
degene bij wie het goed is achtergelaten, moet zorgen voor de veilige bewaring ervan, tenzij uitdrukkelijk een
andere regeling is overeengekomen.

15. Wanneer een voertuig aan twee personen wordt uitgeleend of verhuurd, zegt de zoon Celsus in het zesde boek
van de Digest dat de vraag kan rijzen of ieder van hen aansprakelijk is voor het gehele bedrag, of slechts voor een
deel daarvan? Hij stelt dat het gehele eigendom van iets niet aan twee personen kan toebehoren, noch kunnen zij
het gehele bezit hebben, noch kan een partij eigenaar zijn van een deel van een artikel, want hij kan slechts
gedeeltelijk eigenaar zijn van het gehele artikel door middel van een onverdeeld aandeel. Het gebruik van een
badkuip, van een portiek of van een veld kan echter aan elk van de partijen in zijn geheel toebehoren, want ik
geniet het gebruik van een zaak niet minder omdat een ander het ook gebruikt; maar wanneer een voertuig wordt
uitgeleend of gehuurd, heb ik wel het gebruik van een deel ervan, in feite omdat ik niet de gehele ruimte van het
voertuig in beslag neem; Maar hij zegt, dat het de betere mening is, dat ik aansprakelijk zal zijn voor bedrog en
nalatigheid, zowel als voor zorgvuldigheid en zorgvuldigheid, met betrekking tot het geheel; daarom zullen de
twee partijen worden beschouwd als medeschuldenaren, en als een van hen, na gedagvaard te zijn, de schade
betaalt, zal de ander worden bevrijd, en zullen beiden gerechtigd zijn tot een vordering wegens diefstal:

6. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.

Zodat, als een van beiden een rechtszaak aanspant, het recht van de ander om de dief aan te klagen tenietgaat.

7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
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Daarom rijst de vraag of, als een van de partijen een vordering wegens diefstal instelt, hij alleen voor de lening
moet worden aangesproken. Celsus zegt dat als de ander, namelijk degene die de diefstal niet heeft gepleegd,
wordt gedagvaard en hij is bereid om de eerste, dat wil zeggen degene die, omdat hij de diefstal heeft gepleegd,
voordeel heeft gehad van het uitgeleende artikel, voor zijn risico te dagvaarden, hij moet worden gehoord en van
zijn aansprakelijkheid worden ontheven.

1. Indien de uitlener op grond van de Lex van Aquilia een vorderingsrecht heeft tegen de andere medeschuldenaar,
moet worden overwogen of hij dit niet moet overdragen, indien de ander een of andere schade heeft begaan, die de
aangesprokene in een vordering tot uitlening kan worden gedwongen te vergoeden; Want zelfs indien de
leninggever op grond van de Lex van Aquilia een vorderingsrecht tegen hem had, is het volkomen billijk dat hij,
wanneer hij de lening vordert, het vorderingsrecht van de ander vrijlaat; tenzij iemand zou kunnen zeggen dat hij
door het instellen van een vordering op grond van de Lex van Aquilia minder zal terugkrijgen dan hij op grond van
de lening heeft teruggekregen; en dit lijkt redelijk te zijn.

8. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.

Wij behouden zowel het bezit als de eigendom van voor gebruik uitgeleende goederen.

(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
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Want niemand maakt, door iets uit te lenen, het tot eigendom van degene aan wie hij het uitleent.

10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIX.

Wanneer iemand die iets te leen heeft gekregen, het slechts gebruikt voor het doel waarvoor hij het geleend heeft,
zal hij zeker niets hoeven te betalen als hij het artikel door zijn eigen nalatigheid in geen enkel opzicht slechter
maakt; want als hij het door zijn nalatigheid wel slechter maakt, is hij wel aansprakelijk.

1. Als ik iemand een voorwerp geef om het te laten onderzoeken, rijst de vraag of hij zich in dezelfde rechtspositie
bevindt als iemand aan wie een voorwerp wordt uitgeleend. Indien ik het hem inderdaad voor eigen rekening heb
gegeven, omdat ik wilde dat hij de waarde ervan zou vaststellen, zal hij tegenover mij alleen aansprakelijk zijn
wegens bedrog; maar indien ik het hem voor eigen rekening heb gegeven, zal hij ook aansprakelijk zijn voor de
bewaring ervan, en zal hij dus recht hebben op een vordering wegens diefstal. Maar als het voorwerp verloren gaat
terwijl het wordt teruggegeven, en ik hem had opgedragen door wie hij het moest teruggeven, dan is het risico voor
mij; maar als hij het toevertrouwde aan de zorg van iemand die hij zelf had uitgekozen, dan zal hij ook tegenover
mij verantwoordelijk zijn voor nalatigheid, als hij het voor eigen rekening heeft ontvangen;

(11) Paulus, Over Sabinus, Boek V.

Omdat hij niet een geschikt persoon heeft uitgekozen, opdat het veilig zou worden vervoerd.
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12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.

Maar als hij het voor mijn rekening heeft ontvangen, is hij alleen verantwoordelijk voor bedrog.

1. Een slaaf die was gestuurd om te vragen naar een artikel dat was uitgeleend, liep weg nadat hij het had
ontvangen. Als zijn meester had bevolen, dat het hem zou worden gegeven, moet hij het verlies dragen; maar als
hij de slaaf zond om de lener aan te manen, het uitgeleende artikel terug te geven, zal degene, aan wie het was
uitgeleend, voor het verlies verantwoordelijk zijn.

13. Pomponius, Over Sabinus, Boek XI.

Wanneer iemand, die een lening heeft ontvangen, in een leenvordering een vonnis tegen hem laat uitspreken, op
grond dat het goed verdwenen is, moet hem de zekerheid worden gegeven, dat, wanneer de eigenaar het vindt, hij
het hem zal teruggeven.

(1) Wanneer een partij iets ontvangt om het te beproeven, zoals bijvoorbeeld lastdieren, en zij door hem worden
verhuurd, en hij door dit gebruik winst maakt, moet hij het werkelijke bedrag dat hij heeft verkregen, terugbetalen
aan hem die hem de dieren op proef heeft verhuurd; want niemand mag in staat worden gesteld winst te maken met
iets voordat het voor zijn risico wordt gehouden.
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(2) Wanneer ik een artikel uitleen aan een vrije man die mij te goeder trouw als slaaf heeft gediend, laten we dan
eens zien of ik recht heb op een leenvordering tegen hem. Celsus, de zoon, zegt dat als ik hem had opgedragen iets
te doen, ik tegen hem kon optreden hetzij door een vordering in mandaat, hetzij door een vordering tot uitvoering
van het contract, en dat daarom dezelfde regel moet gelden in het geval van een lening. Het maakt geen verschil of
wij, wanneer wij een contract sluiten met een vrije man die ons te goeder trouw als slaaf dient, dit niet doen met de
bedoeling hem een verplichting op te leggen, want het gebeurt dikwijls dat er een stilzwijgende verplichting
ontstaat naast hetgeen op dat moment bedoeld is; zoals bijvoorbeeld wanneer geld dat niet verschuldigd is, per
vergissing wordt betaald om een schuld kwijt te schelden.

14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.

Als mijn slaaf u een artikel uitleent dat mij toebehoort, en u op dat moment wist dat ik niet wilde dat het aan u
werd uitgeleend, dan is er zowel een vordering wegens uitlening als een vordering wegens diefstal in mijn
voordeel, en heb ik ook recht op een vordering tot terugvordering van het eigendom op grond van diefstal.

15. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Wij kunnen zelfs het eigendom van anderen dat in ons bezit is, uitlenen, ook al weten wij dat het aan een ander
toebehoort:

(16) Marcellus, Digest, Boek V.
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Zodat zelfs als een dief of een plunderaar eigendom uitleent, hij recht heeft op een leenvordering.

17. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

In een geval van bruikleen is een overeenkomst dat de belener niet verantwoordelijk zal zijn voor kwade trouw niet
geldig.

1. De tegenvordering inzake leen kan worden ingesteld zonder de rechtstreekse vordering, evenals de andere die
als tegenvordering worden aangeduid.

2. 2. Wanneer een vordering tot geldlening wordt ingesteld wegens een handeling van de erfgenaam, wordt het
vonnis tegen hem uitgesproken voor het gehele bedrag, ook al is hij slechts erfgenaam van een gedeelte.

3. 3. Evenals het verstrekken van een lening voor gebruik een daad is van vrije wil of vriendelijkheid, en niet van
noodzaak, zo is het ook het recht van degene die de gunst verleent, om met betrekking daartoe voorwaarden en
grenzen voor te schrijven. Wanneer dit echter is geschied (d.w.z. nadat de lening is verstrekt), dan wordt door het
stellen van voorwaarden en het terugkomen op de lening en het ontnemen van het geleende goed op ongelegen
momenten, niet alleen inbreuk gemaakt op de betoonde vriendelijkheid, maar ook op de verplichting die ontstaat
door het geven en ontvangen van het goed. Want beide partijen nemen deel aan de transactie en daarom ontstaan er
aan beide zijden vorderingsrechten, zodat blijkt dat wat oorspronkelijk een daad van edelmoedigheid en goede wil
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was, verandert in wederzijdse verplichtingen en burgerlijke vorderingsrechten, zoals het geval is bij iemand die is
begonnen de zaken te behartigen van iemand die afwezig is; want hij kan niet straffeloos toestaan dat de zaken
worden verwaarloosd, want als hij ze niet op zich had genomen, zou misschien iemand anders het hebben gedaan,
want het op zich nemen van een mandaat hangt af van de wil, maar het uitvoeren ervan is een kwestie van
noodzakelijkheid. Als gij mij dus tabletten leent, opdat mijn schuldenaar mij zekerheid geeft, kunt gij niet
verlangen, dat zij op een ongelegen tijdstip worden teruggegeven; want indien gij geweigerd had ze uit te lenen,
zou ik ofwel andere hebben gekocht, ofwel getuigen hebben verkregen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer u
mij timmerhout hebt geleend om een huis mee op te trekken en het daarna hebt weggehaald, of zelfs wanneer u mij
willens en wetens hout hebt geleend waarvan u wist dat het vergaan was; want wij moeten er voordeel van hebben
en niet bedrogen worden wanneer een gunst wordt verleend. In dit soort gevallen moet worden aangenomen, dat
ook de tegenvordering kan worden ingesteld.

4. Als twee voorwerpen zijn uitgeleend, zegt Vivianus, dat de vordering tot uitlening voor een van beide kan
worden ingesteld, en wat Pomponius zegt, lijkt waar te zijn, als zij gescheiden zijn; want als een partij bijvoorbeeld
een wagen of een draagstoel heeft uitgeleend, kan hij geen vordering instellen voor afzonderlijke gedeelten van
hetzelfde.

5. Ik ben een artikel kwijtgeraakt dat u mij geleend hebt, en ik heb u de waarde ervan in plaats daarvan gegeven, en
toen kwam het artikel in uw handen. Labeo zegt dat u in een tegengestelde vordering ofwel het goed aan mij moet
afgeven, ofwel mij moet teruggeven wat u van mij ontvangen hebt.

(18) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
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Waar goederen uitgeleend worden, moet dezelfde zorgvuldigheid betracht worden als een zeer voorzichtig
gezinshoofd betracht met betrekking tot zijn eigen bezittingen, zodat hij niet verantwoordelijk is voor een ongeluk,
behalve voor ongelukken waartegen geen weerstand geboden kan worden; zoals bijvoorbeeld de dood van slaven
die plaatsvindt zonder kwaadwilligheid of nalatigheid van zijn kant, aanvallen' door rovers en vijanden, de listen
van piraten, schipbreuken, branden, en de ontsnapping van slaven die het niet gebruikelijk is om onder bewaking te
staan. Met betrekking tot hetgeen wij hebben gezegd over rovers, piraten en schipbreuk, moeten wij dit zo
verstaan, dat wanneer iemand een goed in bruikleen heeft gekregen, dat hij het op reis kan meenemen; indien ik
echter aan iemand zilveren borden in bruikleen geef, omdat hij zegt, dat hij vrienden te eten zal uitnodigen, en hij
neemt die zilveren borden mee het land uit, dan is hij ongetwijfeld aansprakelijk voor alles wat door toedoen van
piraten en rovers, of door schipbreuk gebeurt. Dit is het geval, wanneer het goed slechts als een gunst aan de lener
is uitgeleend, maar indien het is geschied ten bate van beide partijen, bijvoorbeeld wanneer wij een
gemeenschappelijke vriend voor het avondmaal hebben uitgenodigd, en gij het op u neemt de zaak te regelen, en ik
u het bord uitleen; ik ben mij ervan bewust, dat sommige autoriteiten stellen, dat gij alleen aansprakelijk zijt
wegens kwade trouw, maar men moet zich afvragen, of gij niet ook aansprakelijk zijt wegens nalatigheid, want de
vaststelling van de nalatigheid geschiedt gewoonlijk volgens hetzelfde beginsel als wanneer een goed in onderpand
of als bruidsschat is gegeven.

1. Wanneer een goed is verpand, uitgeleend of in bewaring gegeven, en het wordt aangetast door toedoen van
degene die het heeft ontvangen, komen niet alleen de vorderingen die wij hebben genoemd in aanmerking, maar
ook die volgens de Lex van Aquilia; maar wanneer een van deze vorderingen wordt ingesteld, vervalt het recht op
de andere.

2. Er kan een goede reden zijn om een vordering in te stellen tegen degene die het goed uitleent; zoals bijvoorbeeld
wanneer dit geschiedt voor gemaakte kosten, wegens de gezondheid van de slaaf, of om hem te zoeken en terug te
brengen nadat hij is weggelopen; maar de kosten van zijn onderhoud moeten worden gedragen door degene die
hem heeft ontvangen om hem te gebruiken in overeenstemming met het natuurrecht. Maar wat betreft hetgeen wij
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gezegd hebben over alle uitgaven die gedaan worden wegens de gezondheid of de vlucht van de slaaf, dit geldt
alleen voor uitgaven die groter van bedrag zijn; want de betere opvatting is dat gematigde uitgaven, zoals
bijvoorbeeld die van zijn onderhoud, door dezelfde persoon moeten worden gedragen.

3. 3. Bovendien, wanneer iemand gebrekkige vaten uitleent en de wijn of de olie, die erin gedaan wordt, bederft of
opraakt, moet het vonnis tegen hem worden uitgesproken op deze grond.

4. Nogmaals, overal waar iemand iets kan terugvorderen door middel van een tegenvordering, kan hij het
behouden door het recht van verrekening, zelfs wanneer de rechtstreekse vordering tegen hem is ingesteld. Het kan
gebeuren dat wat een partij van zijn kant kan terugvorderen een groter bedrag is; of de rechter kan weigeren de
schuldvergelijking in aanmerking te nemen; of er wordt geen procedure tegen hem aangespannen om teruggave
van het uitgeleende artikel te verkrijgen, omdat het door een ongeluk is vernietigd, of zonder gerechtelijke
procedure is teruggegeven; daarom zeggen wij dat een tegenvordering noodzakelijk is.

(19) Julianus, Digest, Boek I.

Het lijdt geen twijfel dat partijen die overeenkomen iets veilig te bewaren, of het in ontvangst te nemen om het te
gebruiken, niet aansprakelijk zijn voor onrechtmatige schade door een ander begaan; want hoe kunnen wij door
zorgvuldigheid of ijver voorkomen dat iemand ons onrechtmatig schade berokkent?

20. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek III.
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Als ik zilver, door u aan mij geleend, aan een slaaf van mij geef om aan u af te leveren, die zo betrouwbaar is dat
niemand zou denken dat hij door kwaadwilligen zou worden opgedrongen, en als zulke personen het zilver in bezit
krijgen, zal het verlies niet het mijne zijn.

(21) Africanus, Vragen, Boek VIII.

U leende mij een artikel en nam het daarna weer weg; u stelde een vordering in op grond van lening, en ik wist niet
dat u het artikel had weggenomen; de rechter velde een vonnis tegen mij en ik betaalde het. Naderhand stelde ik
vast dat het artikel door u was weggenomen, en de vraag rees wat voor vordering ik tegen u kon instellen. Het
antwoord luidde dat er geen sprake kon zijn van een vordering wegens diefstal, maar dat ik recht zou hebben op
een tegenvordering op grond van de lening.

1. Toen ik in het leger was, gaf ik aan mijn metgezellen een aantal schepen om die op gemeenschappelijk risico te
gebruiken, en mijn slaaf, die ze gestolen had, deserteerde naar de vijand, en werd later teruggevonden zonder de
schepen. Het staat vast, dat ik tegen mijn metgezellen een vordering kan instellen op grond van lening, voor hun
respectieve aandelen, maar zij kunnen tegen mij een vordering instellen wegens diefstal, op grond van de daad van
mijn slaaf, daar de vordering tot schadevergoeding de persoon volgt. En als ik u een voorwerp uitleen om het op
uw eigen risico te gebruiken, en het wordt door mijn slaaf gestolen, dan kunt gij een vordering wegens diefstal
tegen mij instellen wegens de daad van de slaaf.

22. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
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Wanneer een slaaf die ik u heb uitgeleend een diefstal pleegt, rijst de vraag of een tegenvordering wegens uitlening
voldoende zal zijn, zoals deze zou liggen als u geld had uitgegeven voor de genezing van de slaaf; of dat u een
vordering wegens diefstal kunt instellen? En, het lijdt geen twijfel, dat de partij, die om de lening verzocht, een
noxele vordering wegens diefstal kan instellen, en dat de uitlener aansprakelijk is voor een tegenvordering wegens
lening, daar hij de lening heeft verstrekt wetende, dat de slaaf oneerlijk was, terwijl de andere partij daarvan
onkundig was.

23. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXII.

Als ik u een paard leen om het te gebruiken voor een reis naar een bepaalde plaats, en, door geen nalatigheid van
uw kant, de waarde van het paard wordt verminderd door de reis, zult u niet aansprakelijk zijn voor een actie op
lening; maar ik, zelf, was nalatig omdat ik leende voor zo'n lange reis een paard dat niet kon verdragen de
vermoeidheid.

Tit. 7. Betreffende de pandvordering en de tegenvordering

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.

Een pand kan niet alleen worden aangegaan door levering, maar ook door loutere overeenkomst, zelfs als er geen
levering plaatsvindt.
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1. Laten we daarom overwegen of, wanneer een pand is aangegaan door loutere overeenkomst, als iemand wat
goud tentoonstelt alsof hij van plan is het als pand te leveren, en hij levert koper, hij zichzelf zal binden om het
goud te verpanden? Daaruit volgt, dat hij zich verbindt voor het goud, maar niet voor het koper, daar de partijen
met betrekking tot dit laatste geen overeenkomst hebben gesloten.

2. Wanneer iemand echter, wanneer hij koper in pand geeft, verklaart, dat het goud is, en het in pand geeft, moet
men overwegen, of hij het koper niet tot pand maakt, en of, aangezien een overeenkomst was gesloten over
hetgeen gegeven zou worden, het niet als in pand gegeven mag worden beschouwd? Dit is de betere mening; toch
zal de partij die het gaf aansprakelijk zijn voor een tegenvordering op pand, zonder rekening te houden met het
bedrog dat hij heeft gepleegd.

(2) Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.

Wanneer een schuldenaar goederen verkocht en leverde die hij in pand had gegeven, en u hem geld leende dat hij
betaalde aan de schuldeiser aan wie hij het pand gaf, en u met hem een overeenkomst sloot dat het artikel dat hij al
verkocht had aan u in pand moest worden gegeven; dan staat vast, dat uw handeling nietig is, omdat gij een goed,
dat een ander toebehoorde, in pand hebt genomen; want volgens deze overeenkomst is de koper in het bezit
gekomen van een goed, dat van het pandrecht is bevrijd; en het maakt geen verschil, dat het in pand gegeven goed
door het gebruik van uw geld is bevrijd.

3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVIII.
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Als u, nadat uw schuldenaar u verzekerd heeft dat u het geld dat hij u schuldig is onmiddellijk zult ontvangen, hem
het verpande goed teruggeeft, en hij geeft het uit een raam aan iemand die hij daar met opzet heeft neergezet om
het in ontvangst te nemen; Labeo zegt dat u een vordering wegens diefstal en ook een vordering tot productie tegen
uw schuldenaar kunt instellen; en als u een tegenvordering op pandrecht instelt en de schuldenaar een exceptie
inroept op grond van het feit dat het verpande goed is teruggegeven, kan een replicatie worden ingediend op grond
van kwade trouw en bedrog; aangezien men begrijpt dat het voorwerp niet is teruggegeven, maar met kunstgrepen
is weggenomen.

(4) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.

Wanneer een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de verkoop van het verpande goed, hetzij in de eerste
plaats of daarna; dan is niet alleen de verkoop geldig, maar de koper verkrijgt onmiddellijk de eigendom van het
goed. Maar, hoewel er niets is overeengekomen met betrekking tot de verkoop van het verpande goed, is de wet
toch dat het kan worden verkocht, mits er geen overeenkomst is aangegaan die dit verhindert; maar als er een
overeenkomst is aangegaan dat het niet zal worden verkocht, en de schuldeiser verkoopt het vervolgens, dan zal hij
aansprakelijk zijn voor een diefstalvordering, tenzij de schuldenaar driemaal is aangemaand om te betalen, en dit
niet heeft gedaan.

5. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIX.
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Dezelfde rechtsregel is van toepassing, of er nu overeengekomen was dat er in het geheel niet verkocht zou
worden, of dat er iets gedaan is in strijd met de overeenkomst, hetzij met betrekking tot het bedrag, de voorwaarde,
of de plaats waar het goed verkocht zou worden.

6. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXV.

Hoewel een overeenkomst kan worden aangegaan dat u vrij zult zijn om land te verkopen dat aan u in pand is
gegeven, kunt u toch niet gedwongen worden om het te verkopen, hoewel degene die het u in pand heeft gegeven
insolvent kan zijn; omdat de zekerheid voor uw rekening is gegeven. Atilicinus echter zegt, dat de schuldeiser,
indien hij daartoe een geldige reden aanvoert, gedwongen kan worden te verkopen; want wat als het verschuldigde
bedrag veel lager is dan de waarde van het in pand gegeven goed, en dit goed thans voor meer kan worden
verkocht dan het later zal opbrengen? Het zou echter beter zijn te zeggen, dat degene die het onderpand heeft
gegeven, het kan verkopen en betalen wat hij verschuldigd is, wanneer hij de koopsom heeft ontvangen; mits de
schuldeiser kan worden verplicht het verpande goed tentoon te stellen, indien het roerend is, indien de schuldenaar
hem tevoren voldoende zekerheid heeft verschaft om hem schadeloos te stellen; want het zou voor een schuldeiser
een verdrukking zijn, als hij gedwongen werd het goed tegen zijn wil te verkopen.

1. 6. Wanneer de schuldeiser land verkoopt, dat bij hem in pand is gegeven, voor een groter bedrag dan de schuld,
en het overschot tegen rente uitleent, moet hij de op dit geld ontvangen rente betalen aan degene, die hem het pand
gaf; en als hij zelf gebruik maakt van het overschot, moet hij daarover ook rente betalen; maar als hij het als een
deposito bewaart, zal hij daartoe niet worden verplicht.

7. Paulus, Zinnen, Boek II.
1052

Wanneer een schuldeiser, na verloop van tijd, het overschot, dat hij in bewaring had, teruggeeft, dan moet hij,
wegens zijn verzuim, de schuldenaar daarover rente betalen, wegens de vertraging.

8. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXV.

Als ik noodzakelijke kosten moet maken voor een slaaf of een stuk land dat ik in onderpand heb gekregen, heb ik
niet alleen het recht om het te behouden, maar ook om een tegenvordering in te stellen voor het onderpand; want
stel dat de slaaf ziek was, en ik geld had betaald aan artsen, en de slaaf stierf; of stel dat ik een gebouw had gestut
of gerepareerd, en dat het daarna door brand werd verwoest, en ik had niets dat ik als onderpand kon houden.

(1) Wanneer verscheidene slaven in pand worden gegeven, en de schuldeiser verkoopt sommige van hen voor een
bepaald bedrag, met de afspraak dat hij hun eigendom aan de koper zal garanderen, en deze betaalt zijn schuld met
de opbrengst; hij kan de overblijvende slaven behouden totdat hem zekerheid is verschaft dat hij schadeloos zal
worden gesteld met betrekking tot hetgeen hij de koper heeft beloofd als garantie voor de eigendom van de andere
slaven.

(2) Wanneer een van de erfgenamen van een schuldenaar zijn deel van de schuld betaalt, kan het gehele in pand
gegeven goed toch worden verkocht, alsof de schuldenaar zelf een deel van de schuld had betaald.
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(3) Indien ik betaling beding aan het einde van één, twee en drie jaren, en ik een onderpand ontvang, en
overeenkom, dat, tenzij het geld op elk van de aangegeven tijdstippen is betaald, ik het recht zal hebben het
verpande goed te verkopen, dan is het vaststaand, dat ik het niet kan verkopen vóór de dag, waarop alle bedragen
verschuldigd zijn; en dit is het geval, omdat door deze woorden alle betalingen worden aangeduid, en het niet waar
is, dat het geld niet op elke daarvoor bestemde dag wordt betaald, totdat alle dagen zijn aangebroken. Maar
wanneer alle betalingstermijnen zijn verstreken, kan het verpande goed worden verkocht, zelfs indien slechts één
gedeelte niet is betaald. Maar wanneer schriftelijk is bepaald: "Dat, indien een der betalingen niet op de daarvoor
vastgestelde dag geschiedt", dan kan de schuldeiser de overeenkomst onmiddellijk ten uitvoer leggen.

(4) Een overeenkomst betreffende de verkoop van in pand gegeven goederen moet zodanig worden opgesteld dat
alle partijen erin worden opgenomen; maar als de overeenkomst alleen betrekking heeft op de schuldeiser zelf, kan
ook diens erfgenaam het goed wettig verkopen, als niets anders is overeengekomen.

(5) Wanneer een pandrecht op grond van een overeenkomst kan worden verkocht, kan dit niet alleen geschieden
wegens de onbetaalde hoofdsom, maar ook wegens andere zaken, zoals bijvoorbeeld rente en geld dat aan het goed
is besteed.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Wanneer een schuldenaar aan een ander toebehorend goed in pand heeft gegeven, of met betrekking tot het pand te
kwader trouw heeft gehandeld, moet gezegd worden dat de tegenvordering zal opgaan.
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1. Een pand kan niet alleen gegeven worden voor geld, maar ook voor elke andere zaak; zoals bijvoorbeeld
wanneer een partij een pand geeft aan een ander dat hij zijn borg zal worden.

2. 2. Als pand wordt beschouwd iets dat aan de schuldeiser wordt overhandigd; wanneer zelfs het bezit niet op de
schuldeiser overgaat, spreekt men van hypothecaire zekerheid.

3. 3. Opdat de pandvordering van toepassing is, moet al het geld betaald zijn, of moet er met betrekking tot
hetzelfde geld genoegdoening zijn gegeven. Onder "voldoening" verstaan wij de voldoening die de schuldeiser
wenst, ook al wordt er niet betaald; of hij nu wenst dat hem zekerheid wordt gegeven door andere pandrechten,
zodat hij afstand kan doen van het pandrecht dat hij heeft, of door zekerheden, of door een andere schuldenaar, of
door de betaling van geld, of door loutere overeenkomst, de vordering tot verpanding zal ontstaan. En in het
algemeen, wanneer de schuldeiser bereid is afstand te doen van het pandrecht, wordt hij geacht voldaan te zijn
indien hij de zekerheid heeft gekregen die hij wenste, ook al is hij met betrekking daartoe misschien bedrogen.

4. 4. Ieder die het eigendom van een ander in pand heeft gegeven, kan een vordering tot pandgeving instellen,
indien de schuld door hem is voldaan.

5. 9. Wanneer een partij de pandvordering instelt voordat de betaling is geschied, heeft hij, hoewel hij daarbij niet
op de juiste wijze te werk is gegaan, toch het recht, indien hij het geld in rechte aanbiedt, het in pand gegeven goed
en zijn rente terug te krijgen.

10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
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Maar als hij bereid is niet te betalen maar op een andere manier genoegdoening te geven, bijvoorbeeld als hij een
andere schuldenaar in zijn plaats wil geven, zal hem dat geen voordeel opleveren.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Het wordt niet als betaling beschouwd wanneer de kwestie met de schuldenaar wordt verbonden met betrekking tot
de schuld, of wanneer een borg wordt aangesproken.

1. Wanneer de verplichting van de schuld wordt vernieuwd, vernietigt dit het pandrecht, tenzij is overeengekomen
dat het pandrecht zal worden vernieuwd.

2. Als ik een pand van u ontvang met de afspraak dat ik u geld zal betalen, en ik laat na het te betalen, zal ik
aansprakelijk zijn voor een actie op pand; hoewel er geen betaling is gedaan. Dezelfde regel is van toepassing,
wanneer voor het geleende geld een kwitantie is gegeven, of wanneer de voorwaarde, uit hoofde waarvan het pand
is gegeven, niet vervuld mocht worden, of wanneer een wettige overeenkomst is aangegaan, dat het geld niet zal
worden opgeëist.

3. Indien het goed alleen met betrekking tot de hoofdsom of de rente was verpand, kan de vordering tot verpanding
worden ingesteld wanneer het geld met betrekking waartoe het goed was bezwaard, is betaald. Maar of de rente nu
uitdrukkelijk in het beding is genoemd of niet, indien het goed ook met betrekking tot de rente is verpand, kan de
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pandvordering niet worden ingesteld zolang er nog iets van de rente verschuldigd is. Het geval ligt anders wanneer
een partij heeft beloofd een rente te betalen die hoger is dan de wettelijke rente, want dit is absoluut onwettig.

4. Wanneer de schuldeiser verscheidene erfgenamen heeft nagelaten, en aan een hunner zijn deel wordt betaald,
mogen de andere erfgenamen van de schuldeiser geen schade lijden, maar kunnen zij, nadat zij aan de schuldenaar
hebben aangeboden wat hij aan hun mede-erfgenaam heeft betaald, het gehele goed verkopen. Deze mening is niet
onredelijk.

5. Het geld wordt niet alleen verstaan te zijn betaald, waar het is gegeven aan degene aan wie het goed was
verpand, maar ook waar het met zijn toestemming is betaald aan iemand anders, of aan iemand wiens erfgenaam
hij is, of aan zijn gemachtigde, of aan een slaaf die is aangesteld voor het innen van vorderingen. Als u dus een
huis huurt en een deel ervan aan mij verhuurt, en ik betaal de huur aan uw verhuurder, dan kan ik een vordering op
grond van pand tegen u instellen; want Julianus zegt dat hij betaald kan worden. En als ik een deel van de huur aan
u betaal en een deel aan hem, dan moet gezegd worden dat dezelfde regel van toepassing is. Het is duidelijk dat de
bezittingen die ik in het huis heb gebracht slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag van de huur van mijn kamer,
want het is ongelooflijk dat er een overeenkomst is gesloten dat mijn bezittingen van geringe waarde aansprakelijk
zouden zijn voor de huur van het hele huis. Er wordt geoordeeld dat stilzwijgend met de eigenaar van het pand is
overeengekomen dat de overeenkomst van de eigenaar van het logement niet ten goede mag komen aan
eerstgenoemde, maar dat zijn eigen overeenkomst dat wel moet doen.

6. Een verbintenis door verpanding door een vrije persoon wordt door ons niet verkregen; en in zoverre geldt dit
beginsel, dat zij niet kan worden verkregen door een lasthebber of voogd, en dat zij daarom zelf kunnen worden
aangesproken in een pandrechtsvordering. Evenmin wordt hierin verandering gebracht door hetgeen door onze
Keizer is verordonneerd, namelijk dat bezit door een vrije persoon kan worden verkregen; want dit geldt alleen om
1057

ons in staat te stellen bezit te verkrijgen van goederen die aan ons in pand zijn gegeven, maar een vrije persoon zal
niet altijd de verplichting zelf voor ons verkrijgen.

7. Wanneer echter mijn lasthebber of voogd eigendom in pand geeft, kan hij zelf de vordering tot verpanding
instellen, en dit geldt voor een lasthebber als hij al opdracht had gekregen om een pand te geven:

(12) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.

Of als het beheer van het gehele goed of van de partij die gewoon was geld te lenen op onderpand aan hem is
toevertrouwd.

13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.

Als bij de verkoop van een pand door een schuldeiser tussen hem en de koper een overeenkomst is gesloten, dat als
de schuldenaar de koopsom aan de koper zou betalen, hij recht heeft op teruggave van zijn eigendom; Julianus zegt
dat ook in een rescript staat dat de schuldeiser op grond van deze overeenkomst door de pandvordering
aansprakelijk is om zijn verkoopvordering op de koper aan de schuldenaar over te dragen. De schuldenaar zelf kan
echter een vordering instellen om het goed terug te krijgen, of een in factum tegen de koper.

1. Zowel kwaadwilligheid als nalatigheid kunnen het voorwerp zijn van deze vordering, zoals in het geval van een
lening voor gebruik. Ook bewaring valt eronder, maar onweerstaanbaar geweld valt er niet onder.
1058

(14) Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Daarom wordt van de schuldeiser dezelfde zorgvuldigheid geëist die een zorgvuldig gezinshoofd gewoon is te
betrachten in zijn eigen zaken.

15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.

Wanneer de schuldeiser het onderpand teruggeeft, moet hij de schuldenaar zekerheid geven tegen bedrog, en als
een stuk land in onderpand was gegeven, moet hij hem zekerheid geven met betrekking tot zijn titel, als servituten
toevallig verloren zijn gegaan door het verzuim van de schuldeiser om er gebruik van te maken.

16. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Wanneer een voogd het eigendom van zijn voogd verpandt zonder de wet te overtreden, moet de verpanding
worden gehandhaafd; dat wil zeggen, als hij het geld ontvangt ten bate van de voogd. Dezelfde regel geldt in het
geval van de curator van een minderjarige of krankzinnige.

(1) Het staat vast dat de schuldeiser recht heeft op een tegenvordering in verband met het pandrecht. Indien de
schuldenaar dus een goed geeft dat aan een ander toebehoort, of dat in pand is gegeven aan een derde of aan de
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Staat, zal hij aansprakelijk zijn, hoewel hij ook schuldig is aan het misdrijf van oplichting. Is dit alleen het geval
wanneer hij van de feiten op de hoogte is, of ook wanneer hij er geen weet van had? Wat het delict betreft, is
onwetendheid een voldoende verontschuldiging; maar met betrekking tot de tegenvordering zegt Marcellus in het
zesde boek van de Digest dat onwetendheid hem niet verontschuldigt. Wanneer de schuldeiser willens en wetens
een goed ontvangt dat aan iemand anders toebehoort, of dat aan een ander in pand is gegeven, of dat beschadigd is,
zal een tegenvordering niet in zijn voordeel uitvallen.

(2) Zelfs grond in eeuwigdurende pacht kan verpand worden, evenals grond waarvan alleen de oppervlakte in het
geding is; omdat tegenwoordig rechtsvorderingen worden toegewezen aan partijen aan wie oppervlakterechten zijn
toegekend.

17. Marcianus, Over de hypothecaire formule.

De goddelijke Severus en Antoninus hebben echter in een Rescript verklaard dat de verpanding bindend zal zijn
zonder de huur van de grond aan te tasten.

18. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.

Als u en ik zijn overeengekomen dat een vordering op een schuldenaar van mij aan u zal worden verpand, moet
deze overeenkomst worden bekrachtigd door de Praetor, zodat hij u zal beschermen als u een rechtszaak aanspant
voor het geld, en de schuldenaar als ik een rechtszaak tegen hem aanspant. Als het dus om een geldelijke
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verplichting ging, moet u uw vordering verrekenen met het geïnde geld; maar als het om een bepaald goed ging,
behoudt u wat u ontvangt in plaats van een pandrecht.

(1) Indien alleen de eigendom verpand is, wordt een vruchtgebruik dat later ontstaat, in het pandrecht opgenomen,
en dezelfde regel geldt voor alluviale depots.

(2. Indien de in pand gegeven onroerende goederen worden verkocht, blijft de voorwaarde van het pandrecht
bestaan, aangezien de grond met alles wat ermee verbonden is, overgaat; zoals bijvoorbeeld in het geval van een
kind dat uit een slavin wordt geboren nadat de verkoop heeft plaatsgevonden.

(3) Wanneer een partij heeft bepaald dat een hout aan hem in pand zal worden gegeven, zegt Cassius dat een schip
dat van dit materiaal is gebouwd, niet door deze overeenkomst in pand kan worden gegeven, omdat het materiaal
één ding is en het schip iets anders, en daarom moet bij het geven van het pand uitdrukkelijk worden toegevoegd:
"Wat ook van dit hout is gemaakt of daaruit is voortgekomen."

(4) Wanneer een slaaf goederen verpandt die tot zijn peculium behoren, moet de transactie gegrond worden
verklaard als hij het vrije beheer over het peculium had; want hij kan ook zulke goederen vervreemden.

19. Marcianus, Over de formule van de hypothecaris.

We moeten begrijpen dat dezelfde regels gelden voor een zoon die onder vaders toezicht staat.
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20. Paulus, Over het Edict, Boek XX.

Het eigendom van een derde kan in pand worden gegeven met toestemming van de eigenaar; en als het wordt
gegeven zonder zijn medeweten, en hij bekrachtigt de handeling, dan is het pand geldig.

(1) Wanneer een goed aan verscheidene personen tegelijk in pand wordt gegeven, hebben zij allen een gelijk recht.

(2) Als het aan de schuldeiser te wijten is dat hij niet betaald wordt, kan de vordering tot verpanding naar behoren
worden ingesteld.

(3) Soms, zelfs als het geld is betaald, moet de pandvordering worden geweigerd; bijvoorbeeld als de schuldeiser
zijn pand had gekocht van de schuldenaar.

21. Dezelfde, Abridgments, Boek VI.

Wanneer een huis in pand wordt gegeven, is ook het terrein aansprakelijk, want het is een deel van het huis; en
anderzijds volgt het recht op de grond het gebouw.
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(22) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.

Wanneer een onderpand gestolen is, en de schuldeiser een vordering wegens diefstal instelt, is Papinianus van
mening dat hij alles wat hij terugkrijgt op de schuld moet bijschrijven; en dit is juist, ook al is de diefstal gepleegd
door nalatigheid van de schuldeiser. Dat is juist, ook al is de diefstal gepleegd door nalatigheid van de schuldeiser.
Nog veel meer moet dit gelden voor wat hij verkrijgt door een proces tot terugvordering. Maar laten wij ons
afvragen, of hetgeen de schuldenaar zelf aan de schuldeiser heeft betaald in het kader van een vordering wegens
diefstal of een vordering tot terugvordering, op de schuld moet worden bijgeschreven; en inderdaad is dikwijls
verklaard en overgeleverd, dat hij niet verplicht is hem terug te geven wat hij zelf in het kader van een vordering
wegens diefstal heeft betaald. Papinianus zegt hetzelfde in het Negende Boek der Vragen.

1. Papinianus zegt ook, dat, wanneer de schuldeiser, door vrees gedreven, aan de schuldenaar een slaaf heeft
teruggegeven, die verpand was, en die hij daartoe te goeder trouw had ontvangen, dezelfde regel geldt; want als hij
een rechtsvordering instelt, omdat hij dit op grond van dwang had gedaan, en hij vordert een viervoudige
schadevergoeding, dan zal hij niets teruggeven van wat hij heeft verkregen, noch zal hij het crediteren op de
schuld.

2. Indien een dief goederen in pand geeft, kan een vordering op pand zowel als voor de winst door hem worden
ingesteld, hoewel hij de winst niet tot de zijne kan maken; want een dief kan niet alleen worden aangesproken voor
de winst van goederen die bestaan, maar ook voor de terugvordering van de waarde van datgene wat is verbruikt;
en daarom zal het feit dat de schuldeiser een bezitter te goeder trouw was, een voordeel voor hem zijn.
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3. Indien, nadat het pand is verkocht, de schuldenaar die het bezit van het goed door lijden heeft verkregen, of die
het gepacht heeft, het bezit niet afstaat, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering in reconventie.

4. Wanneer een schuldeiser bij de verkoop van het verpande goed een dubbele schadevergoeding in het
vooruitzicht heeft gesteld (want dit is gebruikelijk, en wanneer hij in een geval van uitwinning is gedagvaard, is er
een vonnis tegen hem gewezen), heeft hij dan recht op een tegenvordering in verband met het verpande goed? Men
zou kunnen zeggen, dat hij dat recht zou hebben, mits hij de verkoop zonder bedrog of nalatigheid deed, en de
zaak afhandelde zoals een zorgvuldig gezinshoofd behoort te doen. Wanneer echter een dergelijke verkoop op
geen enkele wijze winstgevend was, maar de partij het verkocht voor evenveel als hij had kunnen krijgen zelfs als
hij de belofte niet had gegeven, kan hij geen beroep doen op deze vordering.

23. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.

Want hij zal van de schuldenaar niet meer kunnen terugvorderen dan het bedrag van de schuld. Als er echter een
overeenkomst voor rente was, en de schuldeiser bijvoorbeeld vijf jaar nadat hij de prijs van het verpande goed
heeft ontvangen, zijn zaak heeft verloren en aan de koper teruggeeft, kan hij de rente voor de tussenliggende tijd
op de schuldenaar verhalen, omdat het duidelijk is dat er niets aan hem is betaald op zo'n manier dat hij er niet van
kan worden beroofd. Wanneer hij echter slechts de ontvangen prijs heeft betaald, zal hij door een exceptie op
grond van bedrog worden uitgesloten van een vordering tot rente, daar hij het gebruik heeft gehad van het
koopgeld dat hij van de koper heeft ontvangen.

24. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
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Men heeft mij de aardige vraag gesteld: als de schuldeiser van de keizer een decreet heeft verkregen dat hij het
pand in bezit zal hebben, en hij is daarvan door een betere titel beroofd, heeft hij dan recht op een tegenvordering
op het pandrecht? Het komt mij voor, dat de verbintenis, die uit het pandrecht voortvloeit, is geëindigd, en dat er
een terugtrekking uit het contract is; meer nog, dat er een rechtsvordering uit de koop voortvloeit, die hij kan
inroepen, alsof het goed hem bij wijze van betaling was afgestaan, om hem te voldoen voor het bedrag van de
schuld of van het belang dat hij bij de zaak had; en de schuldeiser zou recht hebben op een verrekening, indien een
vordering tot pandrecht, of een op een andere grond gebaseerde vordering, tegen hem zou worden ingesteld.

1. De vraag rijst, of iemand die de schuldeiser met vals geld heeft betaald, de vordering tot verpanding kan
instellen, omdat het geld is betaald. Het staat vast, dat hij geen pandvordering kan instellen, en dat hij evenmin van
de schuld zal worden bevrijd, omdat vals geld degene, die het betaalt, niet bevrijdt; en, inderdaad, het geld moet
aan hem worden teruggegeven.

2. 2. Wanneer een schuldeiser een onderpand voor meer dan het verschuldigde verkoopt, maar de prijs nog niet
van de koper heeft teruggekregen, kan hij dan worden aangesproken tot betaling van het overschot? Of moet de
schuldenaar wachten tot de koper betaalt, of zijn vorderingsrecht op de koper aan hem laten overdragen? Ik ben
van mening dat de schuldeiser niet tot betaling moet worden gedwongen, maar dat de schuldenaar moet wachten,
of, indien hij dat niet doet, dat de vorderingsrechten op de koper aan hem moeten worden overgedragen, maar op
risico van de verkoper. Wanneer hij echter het geld reeds heeft ontvangen, moet hij het overschot afstaan.

3. Wanneer de schuldeiser de in pand gegeven goederen heeft mishandeld of slaven heeft verwond, moet dit in
aanmerking worden genomen bij de vordering tot verpanding. Het is echter duidelijk, dat, wanneer hij geweld
tegen hen heeft aangewend wegens hun slecht gedrag, of hen in ketenen heeft gelegd, of hen voor de prefect of de
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gouverneur heeft gebracht, moet worden gezegd, dat de schuldeiser niet aansprakelijk is voor de vordering tot
verpanding; daarom, wanneer hij een vrouwelijke slavin heeft geprostitueerd, of haar tot een andere onbehoorlijke
handeling heeft gedwongen, is de verpanding van deze slavin in een keer vrij.

25. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.

Wanneer een schuldeiser aan verpande slaven verschillende ambachten heeft opgedragen, is een tegenvordering
mogelijk, indien zij reeds kennis in deze zaken hebben verworven, of indien de instructie werd gegeven met
toestemming van de schuldenaar. Maar indien geen van beide het geval was, en de vakken noodzakelijk waren, is
de tegenvordering ontvankelijk, maar niet in die mate, dat de schuldenaar gedwongen zal zijn de slaven te
verliezen wegens het bedrag der uitgaven; want evenmin als het de schuldeiser geoorloofd is het eigendom door
kwaadwilligheid en nalatigheid te verwaarlozen, evenmin is het hem geoorloofd het verpande in een zodanige
toestand te brengen, dat de invordering daarvan voor de schuldenaar bezwarend zou zijn; Zoals bijvoorbeeld
wanneer een groot stuk land in onderpand is gegeven door een man die het nauwelijks kan terugbetalen en zelfs
niet kan bewerken, en u, nadat u het in onderpand hebt gekregen, het zo bewerkt dat het van grote waarde wordt;
zoals het in feite niet rechtvaardig is dat ik gedwongen zou worden om andere schuldeisers te zoeken, of te
verkopen wat ik wilde terugkrijgen, of het in uw handen te laten door de kracht van armoede. Deze zaken moeten
worden overwogen door de rechter, die een middenweg moet kiezen, om niet te luisteren naar de onbeduidende
bezwaren van de schuldenaar, of naar de onderdrukkende eisen van de schuldeiser.

26. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
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Het is niet verwonderlijk dat een pandrecht ontstaat wanneer, om welke reden dan ook, een magistraat de partij in
bezit stelt; aangezien onze keizer, samen met zijn vader, zeer vaak in Rescripts heeft verklaard dat een pandrecht
ook bij testament kan worden gevestigd.

1. Er zij aan herinnerd, dat, wanneer een pand wordt gevestigd op last van een magistraat, dit pas rechtsgeldig
geschiedt, wanneer het goed werkelijk in bezit is gekomen.

27. Dezelfde, Opinies, Boek VI.

In het geval, dat een schuldeiser geld, dat geleend was, opeiste, en de schuldenaar het geld niet bij zich had, gaf hij
hem zekere voorwerpen van goud, opdat hij ze in pand zou geven bij een andere schuldeiser. Indien degene, die ze
van de schuldenaar heeft ontvangen, ze houdt, nadat zij door betaling zijn vrijgegeven, kan hij worden bevolen ze
te tonen; maar indien zij nog in het bezit van de schuldeiser zijn, worden zij aansprakelijk geacht met toestemming
van de eigenaar; maar de juiste vordering kan door de eigenaar van het goed tegen zijn schuldeiser worden
ingesteld, om de afgifte daarvan af te dwingen, zodra zij zijn vrijgegeven.

28. Julianus, Digest, Boek XI.

Wanneer een schuldeiser een eigendom in onderpand heeft gekregen en het bezit ervan heeft verloren, gaat hij
door middel van de Servische Actie te werk en vordert hij schadevergoeding; en de schuldenaar spant daarna een
rechtszaak aan voor hetzelfde eigendom, dan wordt hij door een exceptie uitgesloten, tenzij hij hem biedt wat
ervoor betaald is.
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(1) Wanneer een slaaf een pand ontvangt op grond van zijn peculium, kan een pandvordering worden ingesteld
door de schuldenaar tegen zijn meester.

29. Dezelfde, Digest, Boek XLIV.

Als u te goeder trouw het eigendom van een ander koopt en het aan mij in onderpand geeft, en verzoekt om de
teruggave ervan door middel van lijden; en dan benoemt de eigenaar van dat eigendom mij tot zijn erfgenaam, dan
houdt het op een onderpand te zijn, en blijft alleen de vordering door lijden bestaan; en daarom zal uw
vruchtgebruik worden onderbroken.

30. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus Verus, Boek V.

Een partij die geld had geleend aan de eigenaar van een boot, hield de boot op eigen gezag vast in de rivier, omdat
het geld niet op de afgesproken tijd was betaald; en de rivier steeg daarna en voerde de boot mee. De mening was
dat, indien de schuldeiser de boot tegen de toestemming van de eigenaar had vastgehouden, de boot voor zijn risico
was; maar indien de schuldenaar er vrijwillig mee had ingestemd dat hij de boot zou vasthouden, hij alleen
schadeloos moest worden gesteld wegens nalatigheid, en niet wegens overmacht.

31. Africanus, Vragen, Boek VIII.
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Als een in onderpand gegeven slaaf een diefstal pleegt tegen de schuldeiser, heeft de schuldenaar het recht om
afstand te doen van de slaaf door hem over te geven voor schadeloosstelling. Maar als hij hem aan mij in
onderpand heeft gegeven, terwijl hij wist dat hij een dief was, hoewel hij bereid is hem aan mij over te geven bij
wijze van schadeloosstelling, heb ik toch recht op een pandvordering, zodat ik schadeloos gesteld kan worden.
Julianus zegt dat dezelfde regels in acht moeten worden genomen wanneer een slaaf in bewaring wordt gegeven of
uitgeleend, en diefstal pleegt.

32. Marcianus, Regels, Boek IV.

Een schuldeiser kan een tegenvordering instellen tegen een schuldenaar die het eigendom van een ander in pand
heeft gegeven, ook al is de schuldenaar solvabel.

33. Dezelfde, Over de Hypothecaire Formule.

Wanneer een schuldenaar het geld heeft betaald, kan hij gebruik maken van de vordering tot verpanding om de in
anmcrhoiV gegeven goederen terug te vorderen, want aangezien er een pand is, kan hij gebruik maken van deze
term.

34. Marcellus, Meningen.
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Toen Titius geld leende aan Sempronius, en daarvoor een onderpand ontving, en de schuldeiser op het punt stond
het onderpand te verkopen omdat het geld niet werd betaald, verzocht de schuldenaar hem het land tegen een
bepaalde prijs te kopen, en toen hij dat deed, schreef hij een brief waarin hij te kennen gaf dat hij het genoemde
land aan de schuldeiser had verkocht. Ik wil weten of de debiteur deze verkoop kan herroepen door de hoofdsom
en de verschuldigde rente te betalen. Marcellus antwoordde dat hij, volgens de genoemde feiten, de verkoop niet
kan herroepen.

35. Florentinus, Instituten, Boek VIII.

Wanneer een partij die geld verschuldigd is dat door onderpand is gedekt, zowel hoofdsom als rente verschuldigd
is, moet alles wat uit de verkoop van het onderpand wordt ontvangen, worden bijgeschreven op de rente, waarvan
vaststaat dat die op dat moment verschuldigd is, en daarna, als er nog iets over is, moet het worden bijgeschreven
op de hoofdsom. Een schuldenaar moet niet worden gehoord indien hij, terwijl hij goed weet dat hij nauwelijks
solvabel is, een keuze wenst te maken met betrekking tot de vordering waarvoor hij verkiest dat het pandrecht
wordt vrijgegeven.

(1) Een pandrecht draagt slechts de eigendom van het goed dat bij de schuldenaar blijft, over aan de schuldeiser;
deze laatste kan echter van zijn goed gebruik maken door lijden en ook krachtens een pachtovereenkomst.

36. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.

1070

De vraag rijst hoe iemand aansprakelijk kan worden gesteld die koper in plaats van goud aan een schuldeiser in
onderpand geeft. Sabinus stelt in dit geval heel juist, dat als de partij, waar goud gegeven is, er koper voor in de
plaats stelt, hij aansprakelijk is voor diefstal; maar als, waar goud gegeven was, hij er koper voor in de plaats
stelde, is hij schuldig aan een onfatsoenlijke daad, maar is hij geen dief. Ik denk echter dat ook in dit geval de
vordering van pandrecht zal gelden, en Pomponius zegt hetzelfde. Bovendien kan hij gerechtelijk gestraft worden
op grond van oplichting, zoals zeer vaak in rescripties is uiteengezet.

(1) Nogmaals, als iemand mij willens en wetens een goed in pand geeft dat aan een ander toebehoort, of als hij een
goed dat al aan een ander toebehoort aan mij verpandt, en mij daarvan niet op de hoogte stelt, kan hij voor
hetzelfde vergrijp gestraft worden. Het is duidelijk, dat, indien het goed van aanzienlijke waarde is, en slechts voor
een geringe som geld in pand is gegeven, gezegd moet worden, dat het misdrijf van oplichting niet bestaat, en ook
dat de vorderingen op pand en op bedrog niet zullen liegen, omdat degene, die het goed als tweede pand ontving,
op geen enkele wijze benadeeld werd.

37. Paulus, Over Plautius, Boek V.
Als ik aan de eigenaar een onderpand verhuur dat aan mij geleverd is, dan behoud ik het bezit ervan door het te
verhuren, want voordat de schuldenaar het verhuurde had hij het bezit niet, terwijl ik de bedoeling heb het te
behouden, en degene die het verhuurt niet de bedoeling heeft het te verwerven.

38. Modestinus, Verschillen, Boek I.
Het gezag van een voogd is noodzakelijk voor een voogd die goederen in onderpand krijgt, vanwege het gevaar
van een actie op onderpand.
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39. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Gaius Seius gaf zijn land aan Lucius Titius als onderpand voor geleend geld, en naderhand werd tussen hen
overeengekomen dat de schuldeiser voor een bepaalde tijd het bezit van het onderpand zou krijgen, bij wijze van
verrekening met zijn geld. Maar voordat die tijd verstreken was, bepaalde de schuldeiser in zijn testament, dat een
van zijn zonen het genoemde stuk land zou krijgen, en voegde eraan toe: "dat ik van Lucius Titius gekocht heb,"
terwijl hij het in feite niet gekocht had. Gaius Seius, die de schuldenaar was, tekende samen met anderen dit
testament. Ik vraag of hij door het feit dat hij het ondertekende zichzelf op enigerlei wijze benadeelde, aangezien er
geen akte werd overgelegd waaruit de verkoop bleek, maar alleen de overeenkomst dat de schuldeiser gedurende
een bepaalde tijd recht zou hebben op de oogst? Herennius Modestinus antwoordde, dat het pandcontract niet was
aangetast, omdat de schuldenaar het testament van de schuldeiser had ondertekend, waarin hij verklaarde, dat hij
het pandrecht had gekocht.

40. Papinianus, Opinies, Boek III.
Een schuldenaar kan een pand, dat hij aan een schuldeiser heeft gegeven, niet wettig kopen, omdat de koop van
zijn eigen eigendom nietig is; want als hij het koopt voor minder dan het bedrag van de vordering en het opeist, of
een proces aanspant om het eigendom te verkrijgen, is de schuldeiser niet verplicht hem het bezit terug te geven,
tenzij hij betaling van de gehele schuld aanbiedt.

(1) De zoon van een schuldenaar, die onder het toezicht van zijn vader staat, kan van een schuldeiser geen bezit
verkrijgen van een pand met geld dat tot zijn eigen peculium behoort; en indien dus een patroon van de
schuldenaar in strijd met de bepalingen van het testament bezit heeft verkregen van de goederen van de
nalatenschap, verkrijgt hij de helft van de eigendom; want het pand wordt vrijgegeven door het geld dat de zoon
als prijs heeft betaald uit de goederen die aan zijn vader toebehoorden.
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(2) Nu het geld is betaald, moet de schuldeiser het pand teruggeven dat hij werkelijk in handen had; de schuldenaar
kan niet worden gedwongen nog iets te betalen. Indien dus de schuldeiser intussen zelf het pand in onderpand heeft
gegeven, en de eigenaar daarvan het hem verschuldigde geld heeft betaald, zal geen vordering worden toegestaan
met betrekking tot het tweede pand, noch zal het recht van retentie blijven bestaan.

41. Paulus, Vragen, Boek III.
U hebt het eigendom van een ander in pand gegeven, en daarna bent u er eigenaar van geworden; de schuldeiser
krijgt een vordering tot pandrecht. Dezelfde regel is niet van toepassing, als ik erfgenaam word van Titus, die mijn
eigendom zonder mijn toestemming heeft bezwaard; want onder deze omstandigheden komt het recht van
terugvordering van het pandrecht niet toe aan de schuldeiser; noch is het, om de billijke vordering tot verpanding
van toepassing te doen zijn, voldoende dat de eigenaar dezelfde is die ook het geld verschuldigd is. Maar indien hij
met het pandrecht heeft ingestemd, zodat zijn bedrog kan worden vastgesteld, kan hij zich niet behoorlijk verzetten
tegen het instellen van een vordering in billijkheid tegen hem.

42. Ulpianus, Opinies, Boek III.
De schuldeiser is wettelijk verplicht om het meerdere van de prijs met rente af te staan, in een rechtszaak die wordt
aangespannen met betrekking tot het geven van het pand; en hij moet niet gehoord worden als hij de koper in de
plaats wil stellen, aangezien de schuldeiser bij de verkoop, die op grond van een overeenkomst plaatsvindt, zijn
eigen zaak doet.

43. Scaevola, Digest, Boek V.
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Een partij bezwaarde een onbebouwd stuk land tot zekerheid voor een schuldeiser, en leverde hem een akte van
koop. Toen hij op dat stuk grond wilde bouwen, ontstond er een meningsverschil met een buurman over de breedte
van het stuk grond, en omdat hij die niet op een andere manier kon bewijzen, verzocht hij de schuldeiser om het
eigendomsbewijs dat door hem was geleverd, te overleggen, en omdat hij dat niet deed, richtte hij een kleiner
gebouw op, en leed daardoor schade. De vraag rees of, wanneer de schuldeiser het geld opeist of een vordering
instelt tot terugvordering van het pand, en een exceptie van bedrog wordt ingediend, de rechter deze schade in
aanmerking moet nemen? Het antwoord was, dat indien de schuldeiser niet de bedoeling had de schuldenaar te
benadelen door hem de overlegging van de akte te onthouden, de schuldenaar een vordering tot terugvordering van
het pandrecht kon instellen wanneer het geld was betaald; maar dat, indien dit opzettelijk was gedaan, een
vordering tegen de schuldeiser zou worden ingesteld voor het bedrag van zijn rente op dat ogenblik, en vóór de
betaling van het geld.

(1) Titius kreeg een lening van Gaius Seius onder een onderpand van leren zakken; en terwijl Seius deze zakken in
zijn graanschuur had, nam een centurio, die van het kantoor van de commissaris was gestuurd, de zakken mee om
te worden gebruikt in de openbare dienst; en zij werden later teruggevorderd op verzoek van Gaius Seius, de
schuldeiser. Ik vraag of Titius, de schuldenaar, of Seius, de schuldeiser, verantwoordelijk moet worden gesteld
voor de slijtage die het gevolg is van het gebruik van de zakken? Het antwoord luidt, dat volgens de genoemde
feiten de schuldeiser niet aansprakelijk was voor de schade als gevolg van de slijtage van de zakken.
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Boek XIV
1. Betreffende de vordering tegen de eigenaar van een schip.
2. Betreffende de Rhodische wet van jettison.
3. Betreffende de Institoriaanse Actie.
4. Betreffende de Tributoriaanse Actie.
5. Betreffende transacties die zouden hebben plaatsgevonden met een persoon die onder de controle van een ander staat.
6. Betreffende het Macedonische besluit van de Senaat.

Tit. 1. Betreffende de vordering tegen de eigenaar van een schip.
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Niemand is onkundig van het nut van dit Edict, want soms sluiten we overeenkomsten met de kapiteins van schepen over de
benodigdheden van de reis, zonder ons bewust te zijn van hun burgerlijke staat of karakter; en het was niet meer dan
rechtvaardig dat degene die de kapitein van een schip heeft aangesteld aansprakelijk zou zijn, net zoals iemand die een agent
de leiding heeft gegeven over een winkel of een bedrijf; Het is immers noodzakelijker dat de overeenkomst met de kapitein
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wordt gesloten dan met een gewone vertegenwoordiger, daar de omstandigheden een ieder in staat stellen de hoedanigheid
van een vertegenwoordiger te onderzoeken en dienovereenkomstig een overeenkomst met hem te sluiten; dit is echter niet het
geval met de kapitein van een schip, daar dikwijls noch de plaats noch het tijdstip het mogelijk maken tot een bevredigende
beslissing te komen.
(1) Onder kapitein van een schip moet worden verstaan, iemand aan wie de leiding van het gehele schip is opgedragen.
(2) Maar als het contract is gesloten met een van de zeelieden, zal een vordering tegen de scheepseigenaar niet worden
toegewezen, hoewel een vordering tegen hem zal worden toegewezen wegens een overtreding begaan door een van degenen
die zich aan boord van het schip bevinden met het doel het schip te bevaren; Degene die een kapitein aanstelt, laat immers toe
dat er met hem contracten worden gesloten, maar degene die zeelieden in dienst heeft, laat niet toe dat er met hen contracten
worden gesloten, maar hij moet erop toezien dat zij zich niet schuldig maken aan nalatigheid of bedrog.
(3) Kapiteins worden aangesteld voor het verhuren van schepen, hetzij voor het vervoer van koopwaar of van passagiers,
hetzij voor het kopen van voorraden, maar indien een kapitein wordt aangesteld voor de koop of verkoop van koopwaar, zal
hij de eigenaar ook op deze grond aansprakelijk stellen.
(4) Het maakt geen verschil wat de burgerlijke staat van zulk een meester is, of hij vrij is of slaaf, en of, indien hij slaaf is, hij
toebehoort aan de eigenaar of aan een ander, noch maakt het enig verschil wat zijn leeftijd is, daar degene die hem aanstelde
alleen zichzelf iets te verwijten heeft.
(5) Wij beschouwen de kapitein niet alleen als degene die de eigenaar heeft aangesteld, maar ook als degene die een kapitein
heeft aangesteld; en Julianus, die met betrekking tot deze zaak werd geraadpleegd, gaf dit oordeel in een geval waarin de
eigenaar niet op de hoogte was van de aanstelling; wanneer hij er echter wel van op de hoogte was en de aangewezen persoon
toestond de taken van de kapitein van het schip uit te voeren, wordt hij geacht hem zelf te hebben aangesteld. Deze opvatting
lijkt mij redelijk, omdat degene die hem heeft aangesteld, verantwoordelijk moet zijn voor alle handelingen van de kapitein,
anders worden de contracterende partijen bedrogen; en dit moet omwille van het algemeen welzijn des te gemakkelijker
worden toegegeven in het geval van een kapitein dan in dat van een andere vertegenwoordiger. Hoe dan, indien de eigenaar
de meester op zodanige wijze aanstelde, dat het hem niet zou zijn toegestaan iemand anders aan te stellen, moet men zich
afvragen, of men in dit geval de mening van Julianus wel zou moeten erkennen? Want stel dat hij hem uitdrukkelijk als volgt
verbood: "Gij zult Titius niet als meester aanstellen." Het moet echter gezegd, dat het welzijn van hen, die gebruik maken van
schepen, eist, dat de regel in deze mate wordt toegepast.
(6) Onder het woord "schip" moeten wij verstaan vaartuigen en zelfs vlotten, gebruikt voor de vaart op zee, rivieren of
meren.
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(7) De Praetor geeft geen recht van verhaal tegen een eigenaar voor elke zaak, maar alleen voor de zaak waarvoor de kapitein
was aangesteld; dat wil zeggen, als hij was aangesteld voor een bepaalde soort zaak, bijvoorbeeld wanneer een contract was
gemaakt voor het vervoer van koopwaar; of wanneer een overeenkomst was gesloten of geld was uitgegeven voor het
repareren van het schip; of wanneer de matrozen betaling eisen voor hun diensten.
(8) Wat als de kapitein een som geld leent, wordt dit dan geacht onder zijn bevoegdheden te vallen? Pegasus meent dat als hij
het geld heeft geleend met betrekking tot de zaak waarvoor hij was aangesteld, een vordering moet worden toegewezen, en
deze mening lijkt mij juist; maar wat als hij het geld heeft geleend om het schip uit te rusten of in te richten, of om zeelieden
in dienst te nemen?
(9) Ofilius vraagt daarom: als de kapitein het geld leent om het schip te repareren en het voor eigen gebruik aanwendt, wordt
dan een vordering tegen de eigenaar toegewezen? Hij zegt, dat als hij het geld heeft ontvangen met de bedoeling het aan het
schip te besteden, en naderhand van gedachten is veranderd, de eigenaar aansprakelijk is, en alleen zichzelf kan verwijten,
dat hij zo iemand heeft aangesteld. Indien hij echter van meet af aan de bedoeling had, de schuldeiser te bedriegen, en niet
uitdrukkelijk heeft verklaard, dat hij het geld ontving voor het schip, geldt de tegenovergestelde regel. Pedius keurt dit
onderscheid goed.
(10) Wanneer de schipper echter bedrog heeft gepleegd met betrekking tot de prijs van gekochte zaken, moet de eigenaar en
niet de schuldeiser de schade lijden.
(11) Bovendien, wanneer de schipper geld leent van een ander en daarmee de vordering voldoet van degene die hem geld
heeft geleend voor de reparatie van het schip, moet mijns inziens een vordering worden toegewezen aan de eerstgenoemde
schuldeiser, alsof hij het geld had geleend om aan het schip te besteden.
(12) De aanstelling schrijft dus bepaalde voorwaarden voor, die de contracterende partijen in acht moeten nemen; en als de
eigenaar de kapitein van het schip dus alleen heeft aangesteld om de vracht te innen, en niet om het schip te verhuren,
(hoewel hij het misschien werkelijk heeft verhuurd) zal de eigenaar niet aansprakelijk zijn als de kapitein dit heeft gedaan;
Dezelfde regel is van toepassing, wanneer werd begrepen, dat hij het schip alleen mocht verhuren, maar niet de vracht innen;
of indien hij werd aangesteld om met passagiers te contracteren, maar niet om het gebruik van het schip voor koopwaar aan
te bieden, of omgekeerd; dan zal hij, indien hij zijn instructies overschrijdt, de eigenaar niet binden. Maar indien de kapitein
alleen was aangesteld om het schip te verhuren voor het vervoer van bepaalde koopwaar, bijvoorbeeld groenten of hennep, en
hij verhuurt het schip voor het vervoer van marmer of andere materialen, dan moet worden geoordeeld, dat hij niet zal
worden gebonden. Want sommige schepen zijn bestemd voor vrachtvervoer en andere (zoals algemeen wordt beweerd) voor
het vervoer van passagiers, en ik weet, dat zeer vele eigenaars aanwijzingen geven om geen passagiers te vervoeren, en ook
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dat zaken alleen in bepaalde streken en in bepaalde wateren mogen worden gedaan; zo zijn er schepen, die van Cassiopa of
van Dyrrachium passagiers naar Brundisium vervoeren, maar die niet geschikt zijn voor vrachtvervoer, en sommige zijn ook
geschikt voor de riviervaart, maar niet voor de zeevaart.
(13) Indien verschillende kapiteins zijn aangesteld en hun taken niet zijn verdeeld, zal elke transactie aangegaan met een van
hen de eigenaar binden; maar indien hun afzonderlijke taken zijn aangewezen, zoals, bijvoorbeeld, de een is belast met het
verhuren van het schip, en de ander met het innen van vracht, dan zal de eigenaar gebonden zijn door de handelingen van een
van hen, mits hij in de uitoefening van zijn plicht is.
(14) Indien echter, zoals dikwijls geschiedt, de partijen de benoeming zodanig hebben gedaan, dat de een geen zaken mag
doen zonder de ander, dan zal hij, die met de een alleen contracteert, slechts zichzelf iets te verwijten hebben.
(15) Wanneer wij het woord "uitoefenaar" gebruiken, verstaan wij daaronder degene, in wiens handen alle ontvangsten en
betalingen komen, ongeacht of hij de eigenaar van het schip is, dan wel of hij het van de eigenaar heeft gehuurd voor een vast
bedrag voor een bepaalde tijd, of voorgoed.
(16) Het maakt weinig verschil of degene die de zeggenschap over het schip heeft een man of een vrouw is, het hoofd van
een huishouden, een zoon die onder voogdij van de vader staat, of een slaaf; maar voor de zeggenschap over een schip van
een voogd eisen wij de toestemming van zijn voogd.
(17) Wij hebben ook de keuze of wij de persoon die de controle over het schip heeft, willen aanklagen, dan wel de kapitein
van het schip.
(18) Maar aan de andere kant is een vordering door de Praetor niet beloofd tegen hen die met de kapitein contracteerden,
omdat hij niet dezelfde hulp nodig had; hij kan echter de kapitein dagvaarden op grond van het huurcontract, als deze zijn
arbeid tegen vergoeding levert; of, als hij dit om niet doet, kan hij een vordering van lastgeving tegen hem instellen. Het is
duidelijk dat de prefecten, wegens het beheer van de bevoorrading, en, in de provincie, de gouverneurs, die gewoon zijn hen
bij te staan door de uitoefening van buitengewone bevoegdheden, dit kunnen doen wanneer er contracten zijn gesloten door
de kapiteins van schepen.
(19) Indien degene, die het beheer over een schip heeft, in de macht van een ander is, en het schip met diens toestemming
beheert, zal een vordering wegens zaken, met de kapitein gedaan, worden toegewezen tegen degene, in wiens macht hij is,
die het beheer over het schip heeft.
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(20) Maar ofschoon een vordering wordt toegewezen tegen degene in wiens macht hij is, die het beheer over een schip heeft,
toch geschiedt dit alleen wanneer hij handelt met de toestemming van deze laatste. Derhalve zijn zij, die het beheer hebben
over degene, die het beheer heeft, voor het gehele bedrag aansprakelijk, wegens hun toestemming; want de eigendom van
schepen is een zaak van het grootste belang voor het algemeen welzijn. Het aanstellen van agenten is niet zo voordelig, om
de reden dat zij die met medeweten van de eigenaar zaken hebben gedaan met kapitaal dat tot het peculium behoort, alleen
recht hebben op hun aandeel in de verdeling daarvan. Maar als de eigenaar slechts op de hoogte was van het feit, en zijn
toestemming niet gaf toen de overeenkomst met de meester werd gesloten, zullen wij dan een vordering voor het gehele
bedrag toekennen, zoals in het geval waarin de partij toestemde, of zullen wij alleen een vordering toekennen die lijkt op de
tributoriaanse vordering? Daar de vraag twijfelachtig is, is het beter zich strikt aan de woorden van het Edict te houden, en
niet de loutere kennis van de vader of de meester in het geval van schepen tot een excuus voor onderdrukking te maken,
noch, in het geval van koopwaar gekocht met het geld van het peculium, de loutere instemming zo uit te breiden dat een
verbintenis wordt aangegaan voor het gehele bedrag. Pomponius lijkt ook aan te geven dat hij het principe aanhing dat
wanneer iemand onder controle van een ander staat en zaken doet met diens toestemming, hij aansprakelijk is voor het gehele
bedrag, maar als hij dat niet doet, dat hij alleen aansprakelijk is voor het bedrag van het peculium.
(21) Wij moeten de term "in de macht" zo verstaan, dat hij slaat op beide geslachten, zonen en dochters, en mannelijke en
vrouwelijke slaven.
(22) Wanneer een slaaf, die deel uitmaakt van een peculium, als beheerder van een schip optreedt met toestemming van een
zoon onder vaders toezicht van wiens peculium hij deel uitmaakt, of wanneer een onder-slaaf een schip beheert met
toestemming van laatstgenoemde, zal de vader of meester die zijn toestemming niet gaf, slechts aansprakelijk zijn voor het
bedrag van het peculium, maar de zoon zelf zal volledig aansprakelijk zijn. Het is duidelijk, dat indien zij het schip beheren
met toestemming van de kapitein of de vader, zij voor het gehele bedrag aansprakelijk zijn, en bovendien de zoon, indien hij
zijn toestemming heeft gegeven, ook voor het gehele bedrag aansprakelijk is.
(23) Maar, hoewel de Praetor de vordering alleen toezegt wanneer de zaken zijn gedaan met de kapitein van het schip, zal
toch, (zoals Julianus heeft verklaard) de vader of de kapitein volledig aansprakelijk zijn, ook al is het contract gesloten met
de manager van het schip zelf.
(24) Deze vordering wordt ingesteld tegen de eigenaar vanwege de kapitein van het schip, en als dus een vordering is
ingesteld tegen een van beiden, kan geen vordering worden ingesteld tegen de ander; maar als een deel van het geld is
betaald, en dit is gedaan door de kapitein, wordt de verplichting van rechtswege verminderd. Indien echter het geld door de
bedrijfsleider voor zichzelf is betaald, dat wil zeggen op grond van de ereplicht, of voor rekening van de meester is betaald, is
de verplichting verminderd; want als een ander voor mij betaalt, bevrijdt hij mij van de schuld.

1079

(25) Wanneer verschillende partijen mede-eigenaar zijn van een schip, kan tegen een van hen een vordering worden ingesteld
voor het gehele bedrag;
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Opdat iemand die met één contract heeft gesloten, niet verplicht wordt zijn vordering over verschillende tegenstanders te
verdelen,
3. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
Het maakt ook geen verschil welk aandeel ieder van hen in het schip heeft, want de partij die betaald heeft, zal zich in de
maatschapsactie op de anderen verhalen.
(4) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer echter verscheidene personen onder elkander het beheer over een schip hebben, moeten zij naar evenredigheid van
hun aandeel in dat schip worden aangesproken, want zij worden niet als meesters voor elkander beschouwd.
1. 1. Wanneer verscheidene personen die het beheer over een schip hebben, een van hen tot kapitein aanstellen, kunnen zij
voor zijn rekening voor de gehele vordering worden aangesproken.
2. 2. Wanneer een slaaf die aan verscheidene personen toebehoort, een schip met hun toestemming beheert, geldt dezelfde
regel als wanneer er verscheidene beheerders zijn. Want het is duidelijk, dat als hij met toestemming van een van hen
handelde, deze voor het gehele bedrag aansprakelijk is; en daarom meen ik, dat in bovengenoemd geval allen voor het gehele
bedrag aansprakelijk zijn.
3. Indien een slaaf, die met toestemming van zijn eigenaar de heerschappij over een schip had, zou worden vervreemd, zal
niettemin degene, die hem vervreemdde, aansprakelijk zijn. Vandaar dat hij ook aansprakelijk zou zijn indien de slaaf zou
overlijden, want de eigenaar van het schip zal aansprakelijk zijn na de dood van de meester.
4. Deze vorderingen worden zonder beperking in de tijd zowel ten gunste van erfgenamen als tegen hen toegestaan. Dus als
een slaaf die met toestemming van zijn meester de controle over een schip heeft, overlijdt, wordt deze vordering na het
verstrijken van een jaar toegewezen, hoewel een vordering De peculio niet na het verstrijken van een jaar wordt toegewezen.
5. Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Als u iemand als kapitein van uw schip hebt, die onder mijn gezag staat, zal ook een vordering in mijn voordeel tegen u
worden ingesteld, als ik met hem een contract sluit. Dezelfde regel geldt als hij ons gemeenschappelijk eigendom is. Gij zult
echter een vordering in huur tegen mij kunnen instellen, omdat gij de diensten van mijn slaaf hebt gehuurd, want zelfs indien
hij met een ander een contract had gesloten, zoudt gij tegen mij kunnen optreden om de overdracht te verkrijgen van de
vorderingsrechten die ik op hem had, zoals gij dat had kunnen doen tegen een vrijgelatene, indien gij er een in dienst had
gehad; maar indien de diensten kosteloos waren, kunt gij een vordering in mandaat instellen.
(1) Bovendien, als mijn slaaf de heerschappij over een schip heeft, en ik een contract sluit met zijn schipper, zal niets mij
beletten tegen de schipper een rechtsvordering in te stellen, die ik hetzij volgens het burgerlijk recht, hetzij volgens het
Praetoriaanse recht kan instellen; want dit edict belet niemand om de schipper te vervolgen, daar door dit edict geen
rechtsvordering wordt overgedragen, maar er een aan wordt toegevoegd.
(2) Wanneer een van de eigenaars van een schip een contract sluit met de kapitein, kan hij een vordering instellen tegen de
anderen.
6. Paulus, Abridgments, Boek VI.
Wanneer een slaaf de controle over een schip heeft zonder toestemming van zijn meester, zal, indien hij hiervan op de hoogte
is, een tributoriaanse vordering worden toegewezen; maar als hij onwetend is van het feit, zal een vordering De peculio
beschikbaar zijn. Wanneer een gemeenschappelijke slaaf met toestemming van zijn meesters de controle over een schip
heeft, zal een vordering voor het gehele bedrag tegen hen afzonderlijk worden toegewezen.
(7) Africanus, Vragen, Boek VIII.
Lucius Titius benoemde Stichus tot kapitein van een schip, en hij, die geld had geleend, verklaarde dat hij dat geld had
ontvangen voor de reparatie van het schip. De vraag rees of Titius op deze grond alleen aansprakelijk was wanneer de
schuldeiser bewees dat het geld was uitgegeven voor de reparatie van het schip? Het antwoord luidde, dat de schuldeiser
terecht een vordering kon instellen, indien het schip, toen het geld was geleend, in een zodanige staat verkeerde, dat het
gerepareerd moest worden; want hoewel de schuldeiser niet gedwongen mocht worden, zelf de reparatie van het schip ter
hand te nemen en de zaken van de eigenaar te regelen (hetgeen zeker het geval zou zijn, indien van hem werd verlangd, dat
hij aantoonde, dat het geld voor reparatie was uitgegeven); Toch moet van hem worden verlangd, dat hij weet, dat hij de
lening verstrekt voor het doel, waarvoor de kapitein was aangesteld; en dit zou zeker niet kunnen geschieden, tenzij hij ook
wist, dat het geld nodig was voor reparaties. Zelfs al was het schip in een zodanige staat, dat het gerepareerd moest worden,
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dan nog zou, indien veel meer geld was geleend dan voor dat doel nodig was, een vordering voor het gehele bedrag tegen de
eigenaar van het schip niet moeten worden toegewezen.
1. Soms moet worden overwogen, of het geld is geleend op een plaats, waar datgene, waarvoor het was voorgeschoten, kon
worden verkregen; want, zoals Africanus zegt, wat zou het geval zijn, indien iemand geld leende voor de aankoop van een
zeil op een eiland van zodanige beschrijving, dat daar onder geen enkele omstandigheid een zeil kon worden verkregen? En
in het algemeen is een schuldeiser verplicht om enige zorgvuldigheid te betrachten bij de transactie.
2. Bijna dezelfde regel is van toepassing, wanneer onderzoek wordt gedaan naar het optreden van de schuldeiser; want ook in
dit geval moet de schuldeiser weten, dat de aankoop van de koopwaar, waarvoor de slaaf was aangesteld, noodzakelijk was;
en het is voldoende, dat hij de lening met dit doel heeft verstrekt, maar er mag niet van hem worden verlangd, dat hij zelf de
taak op zich neemt om na te gaan, of het geld voor dit doel is besteed. Het beginsel van het gemeenschappelijk eigendom
strekt zich niet alleen uit tot het schip, maar ook tot de lading, tenzij anders is bepaald; de kapitein, die als
vertrouwenspersoon van de eigenaars wordt beschouwd, wordt geacht stilzwijgend gemachtigd te zijn hen zonder hun
toestemming te binden in alle zaken die betrekking hebben op het algemene beheer en de navigatie van het schip; een regel
van onbekende oudheid, maar die klaarblijkelijk is afgeleid uit de vroegste tijden van handelsverkeer. Hij is persoonlijk
aansprakelijk voor zijn contracten, van welke aansprakelijkheid hij echter bij bijzondere overeenkomst kan worden
vrijgesteld. Zoals in het geval van een mede-eigenaar kan hij de gehele lading of een gedeelte daarvan, alsmede het schip,
verkopen of verpanden aan de anderen wier koopwaar gered is, zodat het verlies evenredig verdeeld kan worden. Servius
antwoordde dat zij de kapitein van het schip op grond van het vervoerscontract moesten aanklagen om hem te dwingen de
handelswaar van de anderen terug te geven, totdat zij hun deel van de schade hadden vergoed. Zelfs indien de kapitein de
koopwaar behoudt, kan hij in elk geval op grond van de vervoerovereenkomst een vordering tegen de passagiers instellen.

Tit. 2. Betreffende de Rhodische wet van jettison.

1. Paulus, Zinnen, Boek II.
De Rhodische wet bepaalt, dat wanneer koopwaar overboord wordt gegooid om een schip lichter te maken, wat verloren is
gegaan ten bate van allen, moet worden goedgemaakt door de bijdrage van allen.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
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Wat moet men doen, indien er passagiers zijn, die geen bagage hebben? Het zal klaarblijkelijk handiger zijn hun bagage te
behouden, als die er is; maar als die er niet is, en de partij heeft het gehele schip gehuurd, kan een vordering worden ingesteld
op grond van het contract, net als in het geval van passagiers die plaatsen op een schip hebben gehuurd; want het is volkomen
billijk dat het verlies gedeeltelijk wordt gedragen door hen die, door de vernietiging van de eigendommen van anderen, het
behoud van hun eigen koopwaar hebben veiliggesteld.
1. Indien de koopwaar gered is, en het schip beschadigd is, of een deel van haar uitrusting verloren heeft, moet geen bijdrage
worden betaald, want de toestand van de dingen die voor het gebruik van het schip zijn verstrekt, is anders dan die uit hoofde
waarvan de vracht is ontvangen; zoals, indien een smid een aambeeld of een hamer breekt, dit niet in rekening zal worden
gebracht aan hem die hem heeft aangenomen om het werk te doen. Indien echter de schade is ontstaan met toestemming van
de passagiers, of uit hun vrees, moet zij worden vergoed.
2. Wanneer verschillende kooplieden verschillende soorten goederen verzamelen in hetzelfde schip, en er bovendien veel
passagiers, zowel slaven als vrije burgers, meereizen, en er een grote storm opsteekt, waardoor een deel van de lading
noodzakelijkerwijs overboord wordt gegooid, was de vraag met betrekking tot het volgende punt, namelijk, of het voor allen
noodzakelijk was om goed te maken wat overboord was gegooid; en of dit ook moest worden gedaan door hen die
handelswaar aan boord hadden gebracht die het schip niet belastte, zoals bijvoorbeeld edelstenen en parels, en zo ja, welk
deel daarvan moest worden bijgedragen; en of het noodzakelijk was dat er iets moest worden betaald voor vrijbuiters, en door
middel van wat voor soort actie een proces kon worden aangespannen? Men oordeelde, dat allen, in wier belang het was, dat
de goederen overboord zouden worden gezet, moesten bijdragen, omdat zij die bijdrage verschuldigd waren uit hoofde van
het behoud van hun eigendom, en dat dus zelfs de eigenaar van het schip voor zijn deel aansprakelijk was. Het bedrag van de
schade moet worden verdeeld naar evenredigheid van de waarde van de goederen; de personen van vrije personen kunnen
niet worden getaxeerd; en de eigenaars van de verloren gegane goederen hebben het recht om het vervoerscontract tegen de
zeeman, dat wil zeggen de kapitein, op te eisen. Er ontstond ook een overeenkomst over de vraag of de kleding en ringen van
een ieder moesten worden geschat, en men oordeelde dat dit moest worden gedaan, en dat alles in aanmerking moest worden
genomen voor de bijdrage, behalve wat aan boord was gebracht om te worden geconsumeerd, waaronder alle soorten
proviand zouden vallen; en hier is des te meer reden voor, want als op enig moment tijdens de reis dergelijke artikelen
zouden ontbreken, zou een ieder wat hij bezat bijdragen aan de gemeenschappelijke voorraad.
3. 3. Als het schip is vrijgekocht van piraten, zeggen Servius, Ofilius en Labeo dat allen moeten bijdragen; maar met
betrekking tot wat de rovers hebben weggevoerd, moet het verlies worden gedragen door de partij aan wie het toebehoorde,
en mag geen bijdrage worden gegeven aan hem die zijn eigendom heeft vrijgekocht.
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4. Het maakt geen verschil of het verlorene voor een hogere prijs had kunnen worden verkocht, daar de bijdrage betrekking
heeft op het verlies en niet op de winst. Wat echter de zaken betreft, waarvoor de bijdrage moet worden betaald, moet de
schatting niet worden gebaseerd op hetgeen waarvoor zij zijn gekocht, maar op hetgeen zij kunnen worden verkocht.
5. 5. Van slaven die op zee verloren gaan, moet geen schatting worden gemaakt, evenmin als van hen die ziek zijn en op het
schip sterven, of zich overboord werpen.
6. 6. Indien een van de passagiers insolvent is, zal het daaruit voortvloeiende verlies niet worden geleden door de kapitein
van het schip; want een zeeman is niet verplicht de financiële middelen van iedereen te onderzoeken.
7. Wanneer de overboord geworpen goederen worden teruggevonden, is de noodzakelijkheid van de bijdrage ten einde; maar
indien zij reeds is gedaan, dan kunnen degenen die betaald hadden, een vordering op grond van het vervoerscontract tegen de
kapitein instellen, en hij kan voortgaan op grond van het huurcontract, en teruggeven wat hij terugwint.
8. 8. Alle overboord geworpen voorwerpen behoren toe aan de eigenaar daarvan, en worden geen eigendom van hem die ze
verkrijgt, omdat zij niet als achtergelaten worden beschouwd.
3. Papinianus, Opinies, Boek XIX.
Wanneer een mast, of enig ander deel van de uitrusting van een schip overboord wordt gegooid om een voor allen
gemeenschappelijk gevaar weg te nemen, is een bijdrage vereist.
4. Callistratus, Vragen, Boek II.
Als, om een overbeladen schip lichter te maken omdat het met zijn lading een rivier niet kon opvaren of een haven niet kon
bereiken, een bepaald deel van de koopwaar in een boot wordt gelegd om te voorkomen dat het schip buiten de rivier, of bij
de ingang van de haven, of in deze laatste, in gevaar zou komen, en de boot tot zinken wordt gebracht, moet er rekening
worden gehouden tussen degenen die hun koopwaar op het schip behouden hebben en degenen die hun koopwaar in de boot
verloren hebben, net alsof de laatste overboord was gegooid. Ook Sabinus neemt dit standpunt in het Tweede Boek der
Meningen in. Anderzijds, indien de boot gered wordt met een deel van de koopwaar, en het schip verloren gaat, moet geen
rekening worden gehouden met betrekking tot hen die hun eigendom in het schip verloren hebben, omdat het overboord
werpen alleen een bijdrage noodzakelijk maakt wanneer het schip gered wordt.
1. Maar wanneer een schip, dat in een storm is gelicht door de goederen van een koopman overboord te werpen, op een
andere plaats tot zinken wordt gebracht, en de goederen van bepaalde koopmannen door duikers tot schadevergoeding
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worden teruggewonnen, dan moet volgens Sabinus ook rekening worden gehouden tussen degenen, wier goederen tijdens de
reis overboord zijn geworpen om het schip te lichten, en degenen, die daarna hun goederen door middel van duikers hebben
teruggewonnen. Maar aan de andere kant moet geen rekening worden gehouden door degene wiens goederen tijdens de reis
overboord zijn gegooid, met degenen wier goederen daardoor niet behouden zijn gebleven, indien iets daarvan door duikers
is teruggevonden; want men kan niet aannemen, dat die goederen overboord zijn gegooid met het doel het schip te redden,
dat verloren is gegaan.
2. 2. Maar wanneer de drijfhout van het schip wordt gemaakt, en de koopwaar van iemand die aan boord is gebleven, wordt
beschadigd, moet worden overwogen, of hij verplicht moet worden bij te dragen, daar hij niet mag worden benauwd door het
dubbele verlies van bijdrage en aantasting van zijn eigendom. Men kan echter volhouden dat hij moet bijdragen in
verhouding tot de huidige waarde van zijn eigendom. Wanneer bijvoorbeeld de koopwaar van twee personen elk twintig
aurei waard was, en die van een hunner door nattigheid slechts tien waard is geworden, moet de partij wier eigendom niet
beschadigd is, bijdragen in de verhouding van twintig en de ander in de verhouding van tien. In dit geval kan men zich echter
uitspreken, indien men een onderscheid maakt naar de oorzaak van de aantasting, dat wil zeggen, of de schade is ontstaan
door de blootstelling aan het water, die het gevolg is van het overboord werpen van de koopwaar, of door een andere
oorzaak, bijvoorbeeld, wanneer de koopwaar ergens in een hoek lag en de golven haar bereikten. In dit geval zal de eigenaar
verplicht zijn bij te dragen, maar in het eerste geval, zou hij niet van de last van de bijdrage moeten worden ontheven, omdat
de drijfnetten hem ook hebben verwond? Of zou hij ook aansprakelijk moeten zijn, wanneer zijn goederen door het opspatten
van water als gevolg van het water in zee zijn geraakt? Een nog fijner onderscheid moet worden gemaakt, namelijk of de
grotere schade is geleden door de schade, dan wel door de inbreng; bijvoorbeeld, indien de handelswaar twintig aurei waard
is, en de inbreng op tien wordt gesteld, de schade echter twee bedraagt, en dit wegens de schade in mindering is gebracht,
moet de eigenaar dan de rest inbrengen? Hoe zit het dan als de schade meer bedraagt dan de bijdrage? Bijvoorbeeld, indien
het eigendom ten bedrage van tien aurei was beschadigd, en de bijdrage bedroeg twee, dan lijdt het geen twijfel, dat de partij
niet beide lasten moet dragen. Maar laten wij hier eens zien, of hem geen bijdrage moet worden verleend; want wat maakt het
uit, of ik mijn eigendom verlies door het overboord te werpen, of dat het bederft door blootgesteld te worden? Want zoals aan
een partij verlichting wordt verleend voor het verlies van haar eigendom, zo moet die ook worden verleend aan hem wiens
eigendom door de drijfnetten is aangetast. Ook Papirius Fronto heeft dit in een advies verklaard.
5. Hermogeniamis, Epitomes of Law, Boek II.
De bijdrage van hen, die hun koopwaar uit de schipbreuk gered hebben, stelt niemand schadeloos voor het verlies van het
schip; want men is van oordeel, dat de billijkheid van deze bijdrage alleen wordt toegelaten, wanneer door het middel van
jetsam, gedurende het gemeenschappelijk gevaar, het belang van de anderen wordt geraadpleegd, en het schip gered wordt.
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1. Indien de mast wordt weggeslagen opdat het schip met zijn koopwaar uit het gevaar kan worden bevrijd, zal er een billijke
vordering tot bijdrage zijn.
(6) Julianus, Digest, Boek LXXXVI.
Een schip dat door een storm werd geteisterd en waarvan de tuigage, mast en ra's door de bliksem waren verbrand, werd naar
Hippo gebracht. Nadat het daar van een haastige en tijdelijke uitrusting was voorzien, voer het naar Ostia, en loste haar
lading ongedeerd. De vraag werd gesteld of degenen, aan wie de lading toebehoorde, verplicht waren aan de kapitein van het
schip bij te dragen in verhouding tot het verlies? Het antwoord luidde, dat zij daartoe niet verplicht waren, daar de kosten
veeleer gemaakt waren om het schip uit te rusten, dan om de lading te behouden.
7. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
Wanneer een schip gezonken of gestrand is, werd de mening verkondigd dat wat ieder van zijn eigen bezittingen redt, hij
voor zichzelf mag houden, net als in geval van brand.
(8) Julianus, Over Minicius, Boek II.
Zij die enig bezit overboord gooien om een schip te lichten, hebben niet de bedoeling het als achtergelaten te beschouwen;
want als zij het vinden, kunnen zij het wegdragen, en als zij enig idee hebben van de plaats waar het door de zee is geworpen,
kunnen zij het opeisen; zodat zij in dezelfde toestand verkeren als iemand die onder druk van een last die op de weg
neergooit, in de verwachting dat hij spoedig met anderen terugkeert en het wegneemt.
9. Volusius Marcianus, Over de Rhodische Wet.
Een verzoekschrift van Eudaimon van Nicomedia aan keizer Antoninus: "Heer keizer Antoninus, na schipbreuk te hebben
geleden op Icaria zijn wij door de boeren beroofd van de inkomsten die de Cycladen-eilanden bewonen." Antoninus
antwoordde Eudaimon als volgt: "Ik ben inderdaad de Heer van de wereld, maar de wet is de Heer van de zee; en deze zaak
moet worden beslist door de Rhodische wet die is aangenomen met betrekking tot maritieme kwesties, mits geen bepaling
van ons daartegen ingaat." De goddelijke Augustus stelde dezelfde regel in.
(10) Labeo, Epitomes of the Probabilities of Paulus, Boek I.
Als men een contract heeft gesloten voor het vervoer van slaven, is men geen vracht verschuldigd voor een slaaf die op het
schip is gestorven. Paulus zegt dat het in feite de vraag is wat was overeengekomen, of de vracht moest worden betaald voor
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degenen die op het schip werden geladen, of alleen voor degenen die naar hun bestemming werden vervoerd? En als dit niet
kan worden vastgesteld, is het voldoende voor de kapitein van het schip om te bewijzen dat de slaaf aan boord was geplaatst.
1. Indien gij een schip hebt gehuurd op voorwaarde, dat uw koopwaar door haar zou worden vervoerd, en de kapitein van het
schip, zonder daartoe door noodzaak gedwongen te zijn, uw eigendom op een minderwaardig schip heeft geplaatst, wetende,
dat gij dit niet wenste; en uw koopwaar verloren is gegaan, tezamen met het schip, waarin zij het laatst werd vervoerd, zult
gij gerechtigd zijn een vordering op grond van de overeenkomst van huur en verhuur in te stellen tegen de kapitein van het
eerste schip. Paulus daarentegen zegt, dat dit niet waar is, indien beide schepen op de reis verloren zijn gegaan, daar dit is
geschied zonder kwaadwilligheid of nalatigheid van de zeelieden. De regel is dezelfde, als de eerste kapitein, die door de
overheid werd opgehouden, verhinderd werd met uw koopwaar te varen. Deze regel is ook van toepassing, wanneer hij met u
een contract heeft gesloten onder de voorwaarde, dat hij u een zekere boete zou betalen, indien hij niet op een
overeengekomen dag uw goederen zou aanvoeren op een plaats, waarheen hij had toegezegd ze te vervoeren, en het hem niet
te verwijten was, dat hij niet wachtte; ook al werd hem de boete kwijtgescholden. Dezelfde regel moeten wij in acht nemen in
een gelijksoortig denkbeeldig geval, waarin bewezen wordt, dat de kapitein, door ziekte verhinderd, niet in staat was uit te
varen, indien zijn schip ongeschikt werd voor de vaart, zonder dat er sprake was van kwade opzet of nalatigheid van zijn
kant.
2. Als men een schip huurt, dat tweeduizend kruiken kan vervoeren, en men plaatst kruiken aan boord, dan is men
aansprakelijk voor de vracht van tweeduizend kruiken. Paulus zegt, dat het zo is, dat indien gij de gehele capaciteit van het
schip huurt, de vracht voor tweeduizend kruiken verschuldigd zult zijn, maar indien de vracht was overeengekomen naar het
aantal aan boord geplaatste kruiken, dan zal de tegengestelde regel gelden; want gij zijt verschuldigd voor het vervoer van
zoveel kruiken als gij aan boord hebt geplaatst.

Tit. 3. Betreffende de Institoriaanse Actie.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Het leek de Praetor juist dat, aangezien wij voordelen verkrijgen uit de handelingen van agenten, wij ook gebonden moeten
zijn aan, en aansprakelijk moeten worden gesteld voor, overeenkomsten die door hen zijn gesloten. Hij bepaalt echter niet
hetzelfde ten aanzien van degene die als gemachtigde is aangesteld, zodat ook hij een rechtsvordering kan instellen. Als hij
echter de slaaf van een ander of een vrije man in dienst neemt, heeft hij geen recht op een vordering, maar kan hij de agent
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zelf of diens meester aanklagen, hetzij op grond van een mandaat, hetzij op grond van een zakelijke overeenkomst. Marcellus
echter zegt dat een vordering moet worden toegekend aan degene die de agent heeft aangesteld tegen degenen die met hem
een contract hebben gesloten,
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
In dezelfde vorm waarin de agent het contract sloot, mits hij zich niet op een andere manier kan beschermen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Een agent wordt zo genoemd omdat hij tussenbeide komt in de transactie van zaken, en het maakt veel verschil of hij is
aangesteld om een winkel te leiden, of om zich bezig te houden met een ander soort werk:
4. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Zoals zij soms goederen naar de huizen van eerbare personen brengen, en ze daar verkopen. De plaats waar het goed
verkocht of gekocht wordt, verandert de oorzaak van de vordering niet, want in elk geval is het waar dat de agent gekocht of
verkocht heeft.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Daarom wordt hij, ongeacht de zaak waarvoor hij is aangesteld, correct een agent genoemd.
(1) Want ook Servius zegt, in het eerste boek over Brutus, dat wanneer een zaak wordt gedaan met iemand die de leiding
heeft over een huis, of met iemand die is aangesteld om toezicht te houden op de bouw of om graan te kopen, hij voor het
gehele bedrag aansprakelijk is.
(2) Labeo verklaarde ook dat wanneer iemand een persoon heeft aangesteld om geld te lenen tegen rente, om land te
bewerken, om handel te drijven of om contracten te sluiten, hij volledig aansprakelijk is.
(3) Bovendien, wanneer iemand zijn slaaf heeft aangesteld om de tafel van een makelaar te bedienen, is hij voor diens
rekening aansprakelijk.
(4) Het is ook geregeld, dat zij, die door kledinghandelaren of wevers van linnen zijn aangesteld om rond te trekken voor de
verkoop van kleding, en die wij gewoonlijk circitores noemen, ook als makelaars moeten worden aangewezen.
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(5) Men kan ook terecht muleteers agenten noemen,
(6) Evenals zij, die door volders en kleermakers worden aangesteld. Stalhouders moeten eveneens worden geacht de plaats
van agenten in te nemen.
(7) Labeo zegt ook dat, wanneer een winkelier zijn slaaf naar een verafgelegen plaats zendt om koopwaar te kopen en die
naar hem op te sturen, hij geacht moet worden de plaats van een agent in te nemen.
(8) Hij zegt ook dat, als een begrafenisondernemer een slaaf heeft die tot taak heeft lijken klaar te maken voor de begrafenis,
en deze slaaf een lijk rooft, tegen hem een procedure moet worden ingesteld die vergelijkbaar is met die van de Institoriaanse
vordering, hoewel zowel de vordering wegens diefstal als die wegens schade ontvankelijk zijn.
(9) Labeo zegt ook dat, wanneer een bakker de gewoonte had zijn slaaf naar een bepaalde plaats te sturen om brood te
verkopen, en hij, nadat hij geld had aangenomen om elke dag aan bepaalde partijen brood te leveren, verzuimde dit te doen,
er geen twijfel over bestaat dat de bakker aansprakelijk zal zijn, als hij toestond dat het geld op deze manier aan hem werd
gegeven.
(10) Wanneer een voller, die op het punt stond op een lange reis te vertrekken, verzocht zijn leerlingen, aan wie hij zijn
winkel grondig had uitgerust, aanwijzingen te geven; en, na zijn vertrek, een leerling kleding had ontvangen en op de vlucht
was geslagen; zal de voller niet aansprakelijk zijn, indien de slaaf als een gewone agent werd achtergelaten, maar indien dit
geschiedde op een wijze om hem tot manager van de zaak te maken, zou hij aansprakelijk zijn. Het is duidelijk dat indien hij
mij verklaarde dat ik zijn werklieden kon vertrouwen, hij niet aansprakelijk zal zijn op grond van een Institoriaanse Actie,
maar op grond van een aannemingsovereenkomst.
(11) Niet alles wat met de zaakwaarnemer wordt gedaan, bindt echter degene die hem heeft aangesteld, maar alleen de
overeenkomst met betrekking tot de zaak op grond waarvan hij is aangesteld, dat wil zeggen alleen datgene waarvoor hij is
aangesteld.
(12) Als ik dus iemand aanstel om koopwaar te verkopen, zal ik voor zijn rekening aansprakelijk zijn voor de koopvordering;
en evenzo, als ik hem toevallig aanstel om koopwaar te kopen, zal ik aansprakelijk zijn voor de koopvordering; maar een
partij zal niet gebonden zijn als de aanstelling was gemaakt om te kopen en hij verkoopt, noch als hij was aangesteld om te
verkopen en hij koopt; en deze mening wordt door Cassius goedgekeurd.

1089

(13) Maar als iemand geld leent aan een zaakwaarnemer die is aangesteld om koopwaar te kopen, is er grond voor de
Institoriaanse Actie, en, op dezelfde manier, als hij is aangesteld om de huur voor de winkel te betalen; en ik denk dat dit
waar is tenzij het hem verboden was om te lenen.
(14) Wanneer echter een lening van olie wordt gemaakt aan een partij die ik heb aangesteld om olie te kopen en te verkopen,
moet worden gezegd dat de Institoriaanse Actie zal liegen.
(15) Evenzo, als een agent, toen hij olie verkocht, een ring ontving als waarborgsom, en deze niet teruggeeft, is zijn meester
aansprakelijk voor een Institoriaanse Actie; want het contract heeft betrekking op de zaken waarvoor hij was aangesteld om
ze te verhandelen, tenzij hij de opdracht had moeten krijgen om tegen contante betaling te verkopen. Indien de lasthebber dus
een pand in plaats van geld heeft aanvaard, is een Institoriaanse vordering mogelijk.
(16) Bovendien kan de Institorian Action worden ingesteld door een borg die in naam van de agent heeft bemiddeld, want dit
is een gevolg van de transactie.
(17) Indien een agent door iemand is aangesteld, en degene die hem heeft aangesteld overlijdt, en een erfgenaam nalaat die
dezelfde agent in dienst heeft, dan lijdt het geen twijfel dat hij aansprakelijk zal zijn. Nogmaals, als er een overeenkomst met
hem is gesloten voordat de nalatenschap werd aangegaan, is het niet meer dan billijk dat de Institoriaanse Actie wordt
toegekend aan iemand die onwetend is van de feiten.
(18) Als echter mijn lasthebber, voogd of curator een bedrijfsleider benoemt, moet worden gezegd dat een Institoriaanse
vordering moet worden toegewezen, net alsof hij door mij was benoemd.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
De Institoriaanse Actie zou ook moeten worden toegekend tegen de zaakwaarnemer zelf, als hij was aangesteld voor het doen
van allerlei soorten zaken.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Bovendien, als iemand die mijn zaken afhandelt een afspraak maakt, en ik bekrachtig die, dan geldt dezelfde regel.
1. Het maakt weinig verschil wie de zaakwaarnemer mag zijn, man of vrouw, vrije man of slaaf, uw eigen slaaf of die van
een ander. Het is ook van geen belang wie hem heeft aangesteld; want als een vrouw de aanstelling heeft gedaan, zal de
Institoriaanse Vordering aanhangig zijn, net als de Exercitoriaanse Vordering tegen degene die de controle heeft over een
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schip; en als een vrouw is aangesteld, zal zij zelf aansprakelijk zijn. Nogmaals, als een vrouw die onder ouderlijk gezag staat,
of een slavin is aangesteld, kan de Institoriaanse Vordering worden ingesteld.
2. Als de zaakwaarnemer minderjarig is, zal hij degene die hem heeft aangesteld, door de Institorian Action binden, omdat hij
zichzelf de schuld moet geven, dat hij hem heeft aangesteld.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Want vele personen stellen jongens en meisjes aan voor het beheer van winkels.
(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Maar als een minderjarige zelf de benoeming doet, is hij aansprakelijk als dit met toestemming van zijn voogd is gebeurd,
anders niet.
10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Een vordering zal niettemin tegen hem worden toegewezen voor zover hij geldelijk voordeel heeft gehad van de transactie.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Wanneer echter een minderjarige erfgenaam wordt van degene die de benoeming heeft gedaan, is het volkomen billijk dat de
minderjarige aansprakelijk is zolang hij zijn benoeming behoudt; want hij had door zijn voogden moeten worden
weggenomen als zij niet van zijn diensten gebruik wilden maken.
1. Maar indien hij, die de aanstelling heeft gedaan, jonger dan vijf en twintig jaar is, kan hij slechts op grond van zijn leeftijd
vrijstelling vorderen, nadat een behoorlijk onderzoek is ingesteld.
2. Een partij wordt niet geacht de positie in te nemen van iemand die is aangesteld om een zaak te behartigen, indien in het
openbaar te kennen is gegeven dat met hem geen overeenkomsten zullen worden aangegaan, want het mag niet worden
toegestaan om met hem als lasthebber zaken te doen, en wie niet wil dat met hem overeenkomsten worden aangegaan, mag
het verbieden; maar de partij die hem heeft aangesteld, zal gebonden zijn aan de aanstelling zelf.
3. Onder openbare bekendmaking verstaan wij, dat zij moet geschieden in duidelijke letters, zodat zij gemakkelijk van de
grond af kan worden gelezen; dat wil zeggen, voor de winkel of de plaats, waar de zaken worden gedaan, niet op een
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teruggetrokken plaats, maar op een plaats, die in het oog springt. Moet de aankondiging in het Grieks of in Latijnse letters
zijn? Ik ben van mening dat dit afhangt van de aard van de plaats, zodat niemand zich kan beroepen op onwetendheid van de
letters. Het is zeker, dat iemand die beweert, dat hij niet kan lezen of de aankondiging niet heeft opgemerkt, daar velen
kunnen lezen, en de aankondiging op een opvallende plaats was aangebracht, niet zal worden gehoord.
4. Het is van wezenlijk belang, dat de aankondiging blijvend is aangeplakt; want indien de overeenkomst is gesloten voordat
de aankondiging was aangeplakt, of indien zij is verborgen, zal de Institoriaanse Actie beschikbaar zijn. Indien dus de
eigenaar van de koopwaar een aanplakbiljet heeft geplaatst, maar iemand het heeft verwijderd, of door ouderdom, regen of
iets dergelijks, het gevolg was dat er geen aanplakbiljet was, of dat het niet te zien was, moet worden gezegd dat degene die
de aanplakking heeft gemaakt, aansprakelijk zal zijn. Indien echter de gemachtigde het zelf heeft verwijderd met het doel mij
te bedriegen, moet zijn kwaadwillige daad schade toebrengen aan degene die hem heeft aangesteld, tenzij hij die de
overeenkomst heeft gesloten, ook aan het bedrog heeft deelgenomen.
5. Wat moet er immers gebeuren als de partij wenst dat er zaken met hem worden gedaan onder een bepaalde voorwaarde, of
door tussenkomst van een bepaalde persoon, of onder een pand, of met betrekking tot een bepaalde zaak? Het is volkomen
billijk, dat hetgeen waarvoor de partij is aangesteld, in aanmerking wordt genomen. Evenzo, wanneer de opdrachtgever
verschillende agenten heeft, en wenst dat er contracten worden gesloten met allen tegelijk, of met één alleen; en als hij
iemand waarschuwt om geen contract met hem te sluiten, moet hij niet aansprakelijk zijn voor de Institoriaanse Actie, want
we kunnen ofwel een bepaalde persoon, ofwel een bepaalde klasse van mannen of kooplieden verbieden om een contract te
sluiten, of we kunnen bepaalde personen toestaan om dit te doen. Maar wanneer de opdrachtgever het sluiten van een
contract nu eens met de een, dan weer met de ander heeft verboden, waarbij de wisselingen voortdurend zijn, moet de
vordering aan allen tegen hem worden toegewezen, daar partijen die contracten sluiten niet bedrogen mogen worden.
6. Wanneer de principaal het sluiten van een overeenkomst met hem absoluut heeft verboden, wordt hij niet geacht de positie
van een handelsagent in te nemen, daar hij veeleer de positie van een bewaarder dan van een agent inneemt, en daarom kan
hij geen koopwaar, zelfs niet het meest schamele artikel, uit de winkel verkopen.
7. Wanneer de Institorian Action op de juiste wijze is ingesteld, is de Tributorian Action van rechtswege uitgesloten, want de
Tributorian Action met betrekking tot de koopwaar van de eigenaar zal niet beschikbaar zijn. Indien de partij echter niet de
handelsagent was voor de goederen van de eigenaar, blijft de Tributoriaanse vordering bestaan.
8. Wanneer ik van uw slaaf de diensten van zijn slaaf inhuur, en hem tot zaakwaarnemer voor mijn koopwaar maak, en hij u
enig goed verkoopt, vormt dit een koop; want wanneer een meester van zijn slaaf koopt, is dit een koop, ook al is de meester
misschien niet aansprakelijk, voor zover de meester als koper eigendom kan bezitten en verwerven door usucaptie.
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12. Julianus, Digest, Boek XI.
Daarom kan een Institoriaanse rechtsvordering door u tegen mij worden ingesteld; of, aan de andere kant, kan ik u aanklagen
ofwel voor het peculium van de slaaf die de zaak leidt, en ook op het huurcontract, als ik dat wil; of voor het peculium van de
onderslaaf, omdat ik hem aanwijzingen gaf om de goederen te verkopen, en de prijs waartegen u de koop deed kan worden
beschouwd als betrekking hebbend op uw zaken om de reden dat u schuldenaar werd van uw eigen slaaf.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Een zeker man stelde een slaaf aan voor het beheer van een oliehandel in Ram, en gaf de genoemde slaaf toestemming om
geld te lenen, en hij deed dat. De schuldeiser, in de veronderstelling dat het geld was geleend voor de zaak, stelde de
rechtsvordering in die wij hier behandelen, maar kon niet bewijzen dat de slaaf het voor dat doel had ontvangen. Hoewel het
vorderingsrecht is uitgeput, en hij niet verder kon gaan als gemachtigde om geld te lenen, zegt Julianus toch dat een billijke
vordering in zijn voordeel zal zijn.
1. Het is belangrijk te bedenken dat de meester alleen aansprakelijk is voor de Institoriaanse Actie wanneer niemand de
verbintenis vernieuwt, of dit nu gebeurt door de gemachtigde of door een andere partij die bedingt met de bedoeling haar te
vernieuwen.
2. Wanneer twee of meer personen een winkel drijven en zij als zaakwaarnemer een slaaf aanstellen die zij voor ongelijke
delen bezitten, vraagt Julianus of zij aansprakelijk zijn naar evenredigheid van hun aandeel in de slaaf, of gelijkelijk, of naar
evenredigheid van hun aandeel in de koopwaar, of inderdaad, voor het gehele bedrag? Hij zegt dat het beter lijkt, zoals in het
geval van partijen die de controle hebben over een schip, en ook in het geval van de vordering De peculio, dat ieder van hen
kan worden aangesproken voor de gehele schuld, en dat wat hij die wordt aangesproken ook heeft betaald, hij kan
terugkrijgen door de vordering tot partnerschap, of door die tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk worden
gehouden. Ook deze opvatting hebben wij hierboven goedgekeurd.
14. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
Dezelfde regel is van toepassing als een slaaf van een ander is aangesteld om een zaak te beheren die gemeenschappelijk
bezit is; want een vordering voor het gehele bedrag moet worden toegewezen tegen een van beide eigenaren, en wat een van
hen heeft betaald, kan hij voor een deel terugvorderen, hetzij door de vordering tot partnerschap, hetzij door die tot verdeling
van goederen die gemeenschappelijk bezit zijn. Het staat vast, dat overal waar de vordering tot maatschap of die tot verdeling
van gemeenschappelijke goederen niet ontvankelijk is, vaststaat, dat ieder van de partijen alleen zijn deel tegen zich kan laten
gelden; zoals bijvoorbeeld in het geval, dat iemand aan wiens slaaf geld was geleend, na twee erfgenamen te hebben
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benoemd, de slaaf zijn vrijheid schonk; want ieder van de erfgenamen kan alleen voor zijn deel worden aangesproken, omdat
de vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit tussen hen niet kan worden ingesteld.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Tot slot zij eraan herinnerd dat deze vorderingen worden toegekend zonder verwijzing naar de tijd, en zowel ten gunste van
als tegen erfgenamen.
(16) Paulus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer een contract is gesloten met de rentmeester van iemand, wordt geen vordering toegewezen tegen zijn meester, om
de reden dat een rentmeester is aangesteld voor het innen van inkomsten, en niet voor winst. Maar als ik een rentmeester heb,
die ook is aangesteld voor de verkoop van koopwaar, dan is het niet onrechtvaardig, dat ik een vordering krijg, gelijk aan die
van de rentmeester.
17. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer iemand is aangesteld voor het kopen en verkopen van slaven, lastdieren of vee, dan is niet alleen de Institoriaanse
vordering gericht tegen degene die hem heeft aangesteld, maar ook de vordering tot ontbinding van het contract, alsmede die
op grond van het beding tot dubbele of enkele schadevergoeding voor het gehele bedrag moet tegen hem worden toegewezen.
(1) Indien gij de slaaf van Titius als uw zaakgelastigde hebt, kan ik tegen u op grond van dit Edict, of tegen Titius op grond
van de hierna genoemde Edicten procederen; maar indien gij verboden hebt met hem een contract te sluiten, kan alleen tegen
Titius geprocedeerd worden.
(2) Wanneer een kind in de puberteit erfgenaam wordt van een vader die zaakwaarnemers had, en er vervolgens contracten
met hen worden gesloten, dan moet worden geoordeeld dat een vordering tegen het kind kan worden toegewezen ter wille
van het voordeel van de gewone handel; net zoals wanneer, na de dood van een voogd met wiens toestemming een
zaakwaarnemer is aangesteld, er zaken met hem worden gedaan.
(3) Pomponius verklaarde ook dat een vordering zeker moet worden toegewezen op grond van een overeenkomst die is
gesloten voordat de nalatenschap werd aangegaan, ook al zou de erfgenaam krankzinnig worden; want hem treft geen blaam
als hij, wetende dat de principaal dood is, een overeenkomst sluit met de vertegenwoordiger die de zaak beheert.
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(4) Proculus zegt, dat indien ik u mededeel geen lening te verstrekken aan een door mij aangestelde slaaf, de uitzondering
"Indien hij hem niet heeft medegedeeld aan die slaaf geen lening te verstrekken," kan worden toegestaan. Maar als hij een
eigen bezit heeft, of iets dat uit het contract voortvloeit in mijn bedrijf is aangewend, en ik niet bereid ben tot betaling van het
bedrag waartoe ik geldelijk ben bevoordeeld, moet een replicatie op grond van kwaadwilligheid worden ingediend, want ik
moet schuldig worden geacht aan kwaadwilligheid door te trachten te profiteren van het verlies van een ander.
(5) Het is juist dat in dit geval ook een persoonlijke vordering tot terugvordering mogelijk zal zijn.
18. Hetzelfde, verschillende passages.
Een handelsagent is iemand die is aangesteld om de leiding te hebben over een winkel of een plaats om te kopen of te
verkopen, of iemand die voor dat doel is aangesteld zonder dat er een plaats is aangewezen.
19. Papinianus, Opinies, Boek III.
Een praetoriaanse actie zal worden toegekend, zoals in het geval van een Institoriaanse actie, tegen een partij die een agent
heeft aangesteld om geld te lenen; en dit is ook het geval wanneer de agent, die geld heeft beloofd aan een partij die een
beding aangaat, solvabel is.
1. Wanneer een meester een slaaf als zaakwaarnemer aan een tafel had om geld in ontvangst te nemen, en nadat hij hem zijn
vrijheid had gegeven, hetzelfde bedrijf uitoefende door zijn vrijgelatene, zal het feit van verantwoordelijkheid niet worden
weggenomen door de verandering van burgerlijke staat.
2. Wanneer een zoon, die door zijn vader was aangesteld om de leiding over zijn winkel te hebben, geld leende voor het doel
van de zaak, en zijn vader zijn borg werd, kan hij worden vervolgd door middel van de Institoriaanse Actie, aangezien hij,
door borg te worden, de handeling van het lenen van het geld verbond met de zaak van de winkel.
3. Een slaaf die uitsluitend is aangesteld om geld te lenen tegen rente, maakt in de hoedanigheid van bedrijfsleider zijn
meester niet volledig aansprakelijk, volgens het Praetoriaanse recht, door een schuld op zich te nemen als borg; maar voor
zover het gaat om geld dat hij aan een ander heeft beloofd (als tegenprestatie voor de vervanging van aansprakelijkheid)
tegen rente, kan een vordering tegen de meester terecht worden ingesteld op grond van geld dat is geleend aan degene die de
vervanging heeft verricht.
(20) Scaevola, Digest, Boek V.
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Lucius Titius had een vrije man aangesteld om de leiding te nemen over een geldhandelaarstafel, die hij leidde; en de
genoemde vrije man gaf een verplichting aan Gaius Seius in deze woorden: "Octavius Terminalis behandelt de zaken van
Octavius Felix aan Domitius Felis, Gegroet. U hebt duizend denarii op de bank van mijn beschermheer, die ik u zal moeten
betalen de dag voor de Kalends van mei." De vraag rees of Lucius Titius, gestorven zonder erfgenaam, en zijn eigendom
verkocht, Terminalis rechtmatig kon worden aangeklaagd op grond van deze brief? Het antwoord was dat hij niet wettelijk
gebonden was door deze woorden, noch was er enige grond van billijkheid waarop hij kon worden aangesproken; aangezien
hij dit schreef in de uitoefening van zijn plicht als handelsagent, met het doel het krediet van de bank te handhaven.

Tit. 4. Betreffende de Tributoriaanse Actie.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Het voordeel van dit Edict is verre van onbeduidend, want een meester, die anders een voorrecht geniet bij overeenkomsten
gesloten door een slaaf (omdat hij alleen aansprakelijk is voor het bedrag van de peculium, waarvan de schatting wordt
gemaakt na aftrek van wat aan de meester verschuldigd is), wordt door dit Edict niettemin opgeroepen om bij te dragen zoals
elke andere schuldeiser, als hij wist dat de slaaf zaken deed met goederen die tot de peculium behoorden.
1. Hoewel de term "koopwaar" een beperkte betekenis heeft, en niet van toepassing is op slaven die fullers, kleermakers,
wevers of handelaars in slaven zijn, zegt Pedius in het Vijftiende Boek toch dat het Edict geacht moet worden transacties van
elke beschrijving te omvatten.
2. Onder koopwaar van het peculium verstaan wij niet hetzelfde als het peculium zelf, want dit laatste wordt geacht het
restant aan te duiden, nadat afgetrokken is wat aan de meester verschuldigd is; maar koopwaar van het peculium maakt een
meester aansprakelijk voor de Tributoriaanse Actie, ook al is er niets in het peculium, alleen echter, wanneer de zaken met
zijn medeweten worden gedaan.
3. In dit geval verstaan wij onder "kennis" datgene, wat toestemming inhoudt, maar (naar mijn mening) niet alleen
toestemming, maar ook verdraagzaamheid, want de meester behoeft het niet te willen, maar hij moet het ook niet onwillig
zijn. Als hij dus op de hoogte is van de feiten, en niet protesteert of zich verzet, is hij aansprakelijk volgens de Tributoriaanse
Actie.
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4. De term "controle" moet worden uitgebreid tot beide geslachten, en ook tot allen die onderworpen zijn aan de macht van
anderen.
5. 5. De Tributoriaanse Actie zal niet alleen van toepassing zijn op slaven, maar ook op hen die ons te goeder trouw dienen,
of zij nu vrijgeborenen zijn, slaven van anderen, of van hen op wie wij het vruchtgebruik hebben,
(2) Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Op voorwaarde dat de koopwaar die met het geld van het peculium wordt verhandeld, ons toebehoort.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer echter een slaaf gemeenschappelijk bezit is en beide eigenaars daarvan op de hoogte zijn, zal een vordering tegen
elk van hen worden toegewezen, maar als één van hen het weet en de ander onwetend is, zal een vordering worden
toegewezen tegen degene die het weet; en wat verschuldigd is aan degene die onwetend was, zal volledig worden
afgetrokken. Maar als iemand de eigenaar die onwetend is, zou aanklagen, omdat tegen hem een rechtszaak over het
peculium is aangespannen, zal wat verschuldigd was aan de partij die wist, worden afgetrokken, en wel volledig; want als hij
zelf zou worden aangeklaagd in de rechtszaak over het peculium, zou wat aan hem verschuldigd is volledig worden
afgetrokken. Dit verklaarde Julianus in het Twaalfde Boek van de Digest.
1. Als de slaaf van een voogd of van een krankzinnige, met medeweten van zijn voogd of curator, de gelden van het peculium
gebruikt voor zakelijke transacties, ben ik van mening dat het bedrog van de voogd of curator de voogd of de krankzinnige
geen schade mag berokkenen, noch een bron van winst voor hem mag zijn; en daarom zou hij niet aansprakelijk moeten zijn
voor de Tributoriaanse Actie, vanwege het bedrog van de voogd, alleen voor zover hij er enig voordeel uit kan hebben
gehaald. Ik denk dat dezelfde regel geldt voor een krankzinnige, hoewel Pomponius in het Achtste Boek der Epistels heeft
verklaard dat als een voogd solvabel is, zijn pupil aansprakelijk is wegens diens bedrog, en het is duidelijk dat hij in die mate
aansprakelijk zal zijn dat hij het vorderingsrecht dat hij tegen zijn voogd heeft, moet overdragen.
2. 2. Indien het bedrog door de voogd zelf is gepleegd, en hij de leeftijd heeft bereikt om daartoe in staat te zijn, heeft dit tot
gevolg, dat hij aansprakelijk wordt, hoewel zijn kennis voor het zakendoen ontoereikend kan zijn. Welke weg moet dan
worden bewandeld? De kennis van de voogd en de curator moet grond opleveren voor deze vordering, en ik heb aangetoond
in hoeverre bedrog schade kan veroorzaken.
4. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.

1097

Als de voogd, die van de feiten op de hoogte was, zich na het bereiken van de puberteit aan bedrog schuldig maakt, of de
krankzinnige als hij gezond van geest wordt, zijn zij volgens dit Edict aansprakelijk.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Pomponius twijfelt er echter niet aan, en wij evenmin, dat de kennis en de kwaadwillige bedoeling van een agent de
principaal schaden.
1. Als de onderslaaf van mijn slaaf zaken doet, en ik ben mij daarvan bewust, dan ben ik aansprakelijk voor de Tributoriaanse
actie, maar als ik mij daarvan niet bewust ben, en de hoofdslaaf wel, dan stelt Pomponius in het Zestigste Boek, dat een actie
De peculio moet worden toegekend, en dat van het peculium van de onderslaaf niets mag worden afgetrokken voor wat hij
verschuldigd is aan de hoofdslaaf, terwijl wat aan mij verschuldigd is, wel moet worden afgetrokken. Maar als wij beiden van
de feiten op de hoogte waren, zegt hij dat zowel de Tributoriaanse vordering als de vordering op het peculium zal opgaan; de
Tributoriaanse vordering op grond van de slaaf, en die op het peculium op grond van de hoofdslaaf; maar de eiser moet
beslissen onder welke vordering hij liever zou handelen, maar op zodanige wijze dat zowel wordt bijgedragen wat aan mij als
wat aan de hoofdslaaf verschuldigd is, terwijl, als deze laatste van de feiten op de hoogte was, alles wat hem door de slaaf
verschuldigd was, volledig moet worden afgetrokken.
2. Bovendien, wanneer een vrouwelijke slaaf zaken doet, zijn wij van mening, dat de Tributoriaanse Actie zal liegen.
3. Ook hier maakt het weinig verschil of de overeenkomst is aangegaan met de slaaf zelf of met zijn zaakwaarnemer.
4. 4. De woorden "uit hoofde van de zaak" zijn met reden toegevoegd, om te voorkomen dat elke soort transactie die met de
slaaf wordt uitgevoerd, grond kan opleveren voor de vordering van de tributor.
5. Door middel van deze vordering wordt vastgesteld, dat alles wat verband houdt met de koopwaar, of wat uit hoofde
daarvan is ontvangen, onderworpen is aan de inbreng.
6. Zij, die slaven onder hun beheer hebben, worden opgeroepen om bij te dragen, tezamen met de schuldeisers van de zaak.
7. De vraag rees echter, of de meester alleen recht heeft in de verdeling van de koopwaar te delen ten belope van hetgeen hem
uit hoofde daarvan toekomt; of dat hij dat ook uit hoofde van andere zaken kan doen? Labeo zegt, dat dit het geval is,
wanneer hem om welke reden dan ook geld verschuldigd is; en dat het weinig verschil maakt, of de slaaf hem vóór of na het
sluiten van de zaak in de schuld is geraakt, want het is voldoende, dat hij het voorrecht van aftrek verloren heeft.
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8. Wat zou echter het geval zijn, indien zij die met de slaaf contracteerden, de koopwaar zelf in onderpand kregen? Ik denk,
dat gezegd moet worden, dat zij door het pandrecht bevoorrecht worden boven de meester.
9. Of de schuld nu aan de meester of aan degenen die onder zijn toezicht staan, verschuldigd is, in alle gevallen moet
contributie worden betaald.
10. 10. Wanneer er twee of meer meesters zijn, moet aan elk hunner worden bijgedragen in verhouding tot zijn schuld.
11. Het gehele peculium is echter niet onderworpen aan bijdrage, maar alleen datgene wat met de zaak samenhangt, of het nu
uit koopwaar bestaat, dan wel of de prijs daarvan is ontvangen en in een peculium is ondergebracht.
12. Ook indien geld verschuldigd was voor koopwaar van partijen aan wie de slaaf gewoon was te verkopen, zal ook dit
onderworpen zijn aan inbreng ten belope van de ontvangsten.
13. Als deze slaaf behalve koopwaar ook gebruiksvoorwerpen die tot de zaak behoren in de winkel heeft, zijn die dan ook
onderworpen aan de bijdrage? Labeo zegt van wel, en dit is volkomen juist, want in het algemeen, en in feite altijd, zijn
dergelijke gereedschappen afkomstig uit de voorraad. Andere voorwerpen echter, die hij in het peculium had, zijn niet
vatbaar voor bijdrage, zoals bijvoorbeeld als hij zilver of goud had, behalve wanneer hij ze heeft verworven met geld dat hij
uit de handel heeft verkregen.
14. 14. Bovendien, als hij slaven in de zaak gebruikte, die hij met de opbrengst van de zaak had verkregen, zullen ook deze
aan de inbreng onderworpen zijn.
15. Als de slaaf verschillende schuldeisers had, maar sommigen van hen hielden zich bezig met bepaalde takken van handel,
moeten zij dan allemaal worden ingeschakeld en worden aangesproken om in de bijdrage te delen; bijvoorbeeld als hij zich
bezighield met twee soorten handel, zoals het maken van mantels en het weven van linnen, en afzonderlijke schuldeisers
had? Ik ben van mening, dat zij afzonderlijk moeten worden aangesproken om in de bijdrage te delen, omdat ieder van hen
eerder de zaak dan de partij zelf tot eer strekte.
16. Als hij bovendien twee winkels had die zich met hetzelfde soort zaken bezighielden, en ik bijvoorbeeld goederen kocht in
de winkel in het Bucinum, en iemand anders aankopen deed in die aan de overkant van de Tiber, dan lijkt het mij volkomen
billijk dat de bijdragen afzonderlijk worden voldaan, om te voorkomen dat de ene groep schuldeisers schadeloos wordt
gesteld uit de goederen van de andere, en de laatste groep verlies lijdt.
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17. 17. Het is duidelijk, dat als in dezelfde winkel koopwaar te koop wordt aangeboden, ook al is die koopwaar verkregen
met het geld van een van de schuldeisers, alles onderworpen is aan de inbreng, tenzij het aan de schuldeiser in pand is
gegeven.
18. Indien ik echter mijn koopwaar ter verkoop heb afgestaan, en zij nog bestaat, laat ons overwegen, of het niet
onrechtvaardig zal zijn, dat ik tot inbreng wordt aangesproken? Als ik echter slechts een vordering op de slaaf heb, zal er
grond voor een bijdrage zijn, maar als dit niet het geval is, omdat een verkocht goed niet ophoudt mij toe te behoren, ook al
heb ik het vervreemd, tenzij het geld is betaald, of een borg is gesteld, of voldoening is geschied op een andere wijze; dan
moet gezegd worden, dat ik een vordering tot terugvordering kan instellen.
19. Maar omdat het kan gebeuren dat er een of meer andere schuldeisers zijn van het bedrijf dat met een peculium wordt
gedreven, moet deze schuldeiser zekerheid stellen dat hij naar evenredigheid zal terugbetalen als er andere schuldeisers
mochten verschijnen.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Want deze actie maakt niet, zoals die op het peculium, de toestand van de eerdere schuldeiser beter, maar zij maakt die van
allen gelijk, ongeacht wanneer zij hun vorderingen indienen.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Hij moet ook de zekerheid geven dat, als er iets anders aan de meester verschuldigd blijkt te zijn, hij het hem naar
evenredigheid zal terugbetalen; want stel dat er een voorwaardelijke schuld op het punt staat opeisbaar te worden, of dat er
een is die is verzwegen; ook dat moet worden toegegeven, want de meester mag geen schade lijden, ook al wordt hij
misschien geroepen om in de bijdrage te delen.
1. Wat moet er echter gebeuren als de meester weigert bij te dragen of deze moeite te nemen, maar wel bereid is het peculium
of de goederen af te staan? Pedius zegt, dat hij gehoord moet worden, en dit oordeel is billijk; en in het algemeen moet de
Praetor een arbiter aanwijzen, door wiens tussenkomst de goederen, die tot het peculium behoren, verdeeld kunnen worden.
2. Wanneer, door de kwaadwillige opzet van iemand, het resultaat is, dat de juiste bijdrage niet is gedaan, wordt de
Tributoriaanse Actie tegen hem toegekend, om hem te dwingen het bedrag te vergoeden, waarmee hetgeen is bijgedragen,
minder is dan het behoorde te zijn. Deze vordering werkt als een rem op de kwaadwilligheid van de meester. Men is van
oordeel, dat te weinig is bijgedragen, indien niets is bijgedragen. Wanneer hij echter, onwetend over wat de slaaf in koopwaar
heeft geïnvesteerd, te weinig inbrengt, wordt hij niet geacht met boze opzet te hebben gehandeld; maar indien hij, na zich van
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de feiten op de hoogte te hebben gesteld, nalaat de juiste bijdrage te leveren, is hij nu niet vrij van bedrog. Indien hij zich dus
uit de koopwaar laat betalen, wordt hij in feite geacht bedrieglijk te weinig te hebben bijgedragen.
3. Nogmaals, als hij heeft toegestaan dat het eigendom werd vernietigd, of dat het werd omgebouwd voor een oneigenlijk
doel, of het opzettelijk tegen een te lage prijs heeft verkocht, of geen betaling heeft geëist van de kopers; dan moet worden
geoordeeld dat hij aansprakelijk is voor de Tributorian Action, als er bedrieglijk opzet was.
4. Bovendien, indien de meester ontkent dat aan iemand iets verschuldigd is, moet worden overwogen of er grond is voor de
Tributoriaanse Actie. De mening van Labeo dat deze vordering voor beroep vatbaar is, is de beste; zo niet, dan is het
opportuun dat de kapitein een ontkenning in het leven roept.
5. Deze actie is zowel eeuwigdurend als toegekend tegen de erfgenaam, maar alleen voor het bedrag dat in zijn handen valt:
(8) Julianus, Digest, Boek XI.
Omdat de procedure niet gebaseerd is op bedrog, maar de vervolging van een vordering omvat, en daarom, zelfs als de slaaf
dood is, de meester, zowel als zijn erfgenaam, eeuwigdurend aansprakelijk moet worden gehouden voor de daad van de
overledene; hoewel de actie niet kan worden ingesteld, tenzij er bedrog is gepleegd.
(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wat wij zeggen met betrekking tot de erfgenaam, geldt ook voor andere erfgenamen.
1. Een partij moet kiezen met wat voor een soort actie hij zal gaan, hetzij met de ene op het peculium, of met de
Tributoriaanse actie, omdat hij weet dat hij geen beroep kan doen op de andere. Het is duidelijk, dat indien iemand de
Tributoriaanse vordering wil instellen voor de ene vordering, en die op de peculio voor de andere, hij gehoord moet worden.
2. Labeo zegt dat als het peculium bij testament is nagelaten aan een bij testament gemanumitteerde slaaf, de erfgenaam niet
aansprakelijk moet zijn voor de Tributoriaanse Actie, omdat noch hij iets heeft verkregen noch zich schuldig heeft gemaakt
aan bedrog. Pomponius, in het Zestiende Boek, verklaart dat de erfgenaam aansprakelijk is voor de Tributoriaanse Actie,
tenzij hij voor zichzelf zekerheid heeft verkregen van de slaaf, of van de peculium heeft afgetrokken wat had moeten worden
bijgedragen. Deze opvatting is niet onredelijk, daar hij, die aldus handelde om de inbreng te vermijden, zelf schuldig is aan
kwaadwillige samenzwering. Want de vordering tegen de erfgenaam met betrekking tot wat hem in handen komt, wordt door
ons toegewezen, zo dikwijls hij wordt aangesproken wegens het bedrog van de overledene, maar niet wanneer hij wordt
aangesproken wegens zijn eigen bedrog.
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10. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
De actie De peculio kan ook worden ingesteld tegen een koper van de slaaf; maar de Tributoriaanse actie kan dat niet.
11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Het is soms beter voor partijen om een proces aan te spannen door middel van de actie De Peculio dan door middel van de
Tributoriaanse Actie, want in de actie die we behandelen is alleen datgene onderworpen aan verdeling dat deel uitmaakt van
de koopwaar waarmee de transactie is uitgevoerd, en wat uit hoofde daarvan is ontvangen; Maar in de vordering De peculio
moet het gehele bedrag van de peculium (waarin ook de koopwaar is begrepen) in aanmerking worden genomen, en het kan
gebeuren dat de zaak wordt gevoerd met misschien de helft, of een derde, of zelfs een kleiner deel van de peculium; en het
kan ook gebeuren dat de partij niets verschuldigd is aan zijn vader of eigenaar.
12. Julianus, Digest, Boek XII.
De ene man spant een rechtszaak aan tegen de meester vanwege de slaaf, alleen op de peculium, een ander spant een
rechtszaak aan op grond van de Tributoriaanse Actie; de vraag rijst of de meester van de peculium zou moeten aftrekken wat
hij zal moeten vergoeden aan de eiser in de Tributoriaanse Actie? Het antwoord is, dat de rechtsvordering volgens het
Tributoriaanse recht alleen kan worden ingesteld, wanneer de schuldeiser bij de verdeling van de waarde van de handelswaar
de bepalingen van het Praetoriaanse edict niet in acht heeft genomen; dat wil zeggen, wanneer hij een groter deel van zijn
eigen schuld in mindering heeft gebracht dan hij onder de schuldeisers heeft verdeeld; Bijvoorbeeld, wanneer de koopwaar
dertig aurei waard was, waarvan hijzelf er vijftien had geleend, en twee andere schuldeisers dertig, trok hij de volle vijftien af
en gaf de schuldeisers de resterende vijftien, terwijl hij er slechts tien had moeten aftrekken en aan elk van de schuldeisers
tien had moeten geven. Wanneer hij aldus gehandeld heeft, moet men dus niet begrijpen dat hij de slaaf van zijn
aansprakelijkheid ontslagen heeft, omdat hij nog vijf aurei moet betalen op zijn rekening in de Tributoriaanse Actie. Daarom
heeft hij, als hij een proces aanspant met betrekking tot de peculium, (als er toevallig andere peculium is dan de peculium die
in de zaak geïnvesteerd is) het recht om vijf aurei af te trekken als zijnde nog steeds een schuldeiser van de slaaf.

Tit. 5. Met betrekking tot transacties waarvan gezegd wordt dat ze hebben plaatsgevonden met een persoon die onder de
controle van een ander staat.
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1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
De Proconsul neemt alle voorzorgsmaatregelen om een partij die een overeenkomst heeft gesloten met een ander die onder
controle van een derde staat, in staat te stellen om, wanneer de hierboven genoemde handelingen (dat wil zeggen de
exercitoriaanse, de institoriaanse en de tributoriaanse) niet van toepassing zijn, toch zijn rechten te verkrijgen, voor zover de
omstandigheden dat toelaten, op grond van billijkheid en rechtvaardigheid. Want indien de zaak is geschied in opdracht van
degene onder wiens leiding de betrokkene staat, belooft hij een vordering voor het gehele bedrag met betrekking tot
hetzelfde; maar indien dit niet onder zijn leiding is geschied, maar hij er niettemin voordeel uit heeft gehaald, stelt de
Proconsul een vordering in naar de mate waarin dit is geschied, en indien geen van deze voorwaarden aanwezig is, stelt hij
een vordering in voor het bedrag van het peculium.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De Praetor zegt: "Na het aantonen van een geldige reden zal ik een vordering voor het bedrag dat de partij in staat is te
betalen, toekennen aan iemand die geëmancipeerd of onterfd is, of die de nalatenschap heeft verworpen van degene onder
wiens controle hij was op het moment dat eerstgenoemde stierf; of de zaak nu op eigen verantwoordelijkheid is gedaan, of
met toestemming van degene onder wiens controle hij was; en of dit is gedaan ten bate van zijn eigen peculium, of ten bate
van de nalatenschap van degene onder wiens controle hij was."
1. Verder, indien hij eigen meester was geworden zonder emancipatie, of in adoptie was gegeven en zijn natuurlijke vader
naderhand stierf, en bovendien, indien hij tot erfgenaam was benoemd met een zeer klein deel van de nalatenschap, is het
volkomen rechtvaardig dat, na onderzoek, een vordering tegen hem wordt toegewezen voor het bedrag dat hij in staat is te
betalen.
3. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Moet in dit geval worden besproken of wat aan anderen verschuldigd is, moet worden afgetrokken? En inderdaad, als de
partijen die met hem contracteerden toen hij onder de macht van een ander was, schuldeisers zijn, kan men met recht stellen,
dat de positie van de eerdere schuldeiser de voorkeur verdient; behalve wanneer er een bevoorrechte schuldeiser is, want niet
zonder reden zal aan deze eerdere schuldeiser een tegenprestatie worden betaald. Maar als er schuldeisers zijn die met hem
een overeenkomst hebben gesloten nadat hij zijn eigen meester is geworden, meen ik dat zij in aanmerking moeten worden
genomen.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
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Maar wanneer de zoon tot erfgenaam wordt benoemd van een groter deel van de nalatenschap, is het aan de keuze van de
schuldeiser of hij hem zal aanklagen voor het deel van de nalatenschap waarop hij recht heeft, of voor het gehele bedrag van
de vordering. Ook in dit geval is het de taak van de rechter om te beslissen of hij alleen moet worden aangesproken voor het
bedrag dat hij kan betalen.
1. Soms echter, als de zoon onterfd of geëmancipeerd is, zal een vordering tegen hem worden toegewezen voor het gehele
bedrag; bijvoorbeeld als hij, toen het contract met hem werd gesloten, ontkende dat hij het hoofd van de huishouding was;
want Marcellus verklaarde in het Tweede Boek van de Digest dat een vordering tegen hem kan worden ingesteld op grond
van zijn leugenachtigheid, zelfs als hij niet in staat is te betalen.
2. 2. Ook al kan tegen hem op grond van zijn overeenkomsten slechts een vordering worden ingesteld voor het bedrag dat hij
kan betalen, toch kan hij wegens zijn overtredingen voor het gehele bedrag worden aangesproken.
3. Papinianus zegt immers in het Negende Boek der Vragen, dat een vordering voor de gehele schuld moet worden ingesteld
tegen de erfgenaam van de zoon.
4. 4. Maar moet er geen rekening worden gehouden met het tijdsverloop, zodat, als er zonder uitstel een vordering tegen de
zoon wordt ingesteld, de vordering kan worden toegewezen voor wat hij in staat is te betalen, maar als er vele jaren zijn
verstreken, hij niet op deze manier mag worden toegegeven? Het lijkt mij dat dit in overweging moet worden genomen, want
het onderzoek van de zaak zal dit omvatten.
5. Wanneer een partij een vordering instelt op grond van het peculium, terwijl hij een vordering had kunnen instellen op
grond van het feit dat hij uitdrukkelijk gemachtigd was, verkeert hij in de positie dat hij later geen vordering kan instellen op
grond van een bijzondere machtiging die hem is verleend; en dit is de mening van Proculus. Maar als de eiser, bedrogen
zijnde, de vordering De peculio instelt, meent Celsus dat hij recht heeft op verlichting, en deze mening is redelijk.
5. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer een zoon die onder vaders gezag staat, tijdens het leven van zijn vader wordt gedagvaard en een vonnis tegen hem
wordt uitgesproken, moet een vordering op grond van het vonnis tegen hem worden toegewezen naar de mate van zijn
vermogen om te betalen, als hij daarna is geëmancipeerd of onterfd.

1104

1. Indien de nalatenschap van zijn vader aan een onterfde zoon is teruggegeven krachtens het Trebellian Decreet van de
Senaat, moet het vonnis niet tegen hem worden uitgesproken naar de mate van zijn vermogen om te betalen, maar voor het
gehele bedrag, omdat hij in feite in sommige opzichten erfgenaam is.
2. Maar als hij, daartoe gedwongen, zich met de nalatenschap heeft bemoeid om die over te dragen, moet dezelfde procedure
worden gevolgd als wanneer hij die had verworpen.
(6) Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Marcellus stelt dat iemand die zich voordoet als gezinshoofd en onder leiding van wie dan ook een overeenkomst aangaat,
aansprakelijk is voor een vordering in mandaat, ook al kan hij het bedrag niet terugbetalen; en in feite is het zo dat hij
aansprakelijk moet zijn, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog. Dit kan ook worden gezegd van alle op goede
trouw gebaseerde vorderingen.
7. Scaevola, Meningen, Boek I.
Een vader stond zijn zoon toe geld te lenen, en droeg de schuldeiser per brief op het hem te lenen, en de zoon werd
erfgenaam van zijn vader voor een zeer klein deel van de nalatenschap. Ik antwoordde dat de schuldeiser mocht beslissen of
hij er de voorkeur aan gaf de zoon, aan wie hij het geld had geleend, voor het gehele bedrag aan te klagen, of de erfgenamen,
ieder naar evenredigheid van het deel dat hij had gekregen. Het vonnis werd uitgesproken tegen de zoon, naar rato van zijn
vermogen om te betalen.
8. Paulus, Decreten, Boek I.
Titianus Primus benoemde een slaaf om geld te lenen en panden te nemen; en de genoemde slaaf was ook gewend om
zichzelf te binden en de verplichtingen te betalen van personen die in gerst handelden. Toen de slaaf was weggelopen, en
degene aan wie hij was afgestaan om de prijs van de gerst te betalen, zijn meester had gedagvaard vanwege de
zaakwaarnemer, ontkende deze dat hij op deze grond kon worden gedagvaard, omdat hij niet was aangesteld om deze zaken
te doen. Maar omdat bewezen was dat dezelfde slaaf andere zaken had gedaan, graanschuren had verhuurd en aan veel
mensen geld had betaald, gaf de prefect van Onderdak een beschikking tegen de meester. Wij zeiden dat hij een soort
borgsteller leek te zijn, omdat hij de schulden van een ander betaalde, want hij nam de betaling op zich namens anderen,
maar dat het niet gebruikelijk was dat een vordering tegen een meester om een dergelijke reden werd toegewezen, noch bleek
dat de meester hem hiertoe opdracht had gegeven. Maar omdat hij de slaaf leek te hebben aangesteld om in zijn naam te
handelen in al deze transacties, bevestigde de keizer de beslissing.
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Tit. 6. Betreffende het Macedonische besluit van de Senaat.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De woorden van het Macedonische Senaatsdecreet luiden als volgt: "Overwegende dat Macedo, naast de andere oorzaken
van misdaad die de natuur hem schonk, ook schulden heeft gemaakt, en aangezien hij die geld leent tegen twijfelachtige
zekerheid (zonder verder iets te zeggen) vaak materiaal levert voor wandaden aan kwaadwilligen; wordt hierbij verordend dat
geen enkele vordering zal worden toegekend aan iemand die geld heeft geleend aan een zoon onder vaders toezicht, zelfs niet
na de dood van de ouder aan wiens gezag hij was onderworpen, zodat degenen die door het lenen van geld tegen rente een
uiterst slecht voorbeeld geven, zullen leren dat de verplichting van geen enkele zoon onder vaders toezicht een geldige
vordering kan worden door te wachten op de dood van zijn vader. "
(1) Indien de vraag of de zoon onder ouderlijk gezag staat, opgeschort is, bijvoorbeeld omdat zijn vader in handen van de
vijand is, is de vraag of het decreet van de Senaat geschonden is, zelf opgeschort; want als hij weer onder ouderlijk gezag
komt, zal het decreet van de Senaat van kracht worden, maar als hij dat niet doet, zal het niet van toepassing zijn; en daarom
moet in de tussentijd een vordering geweigerd worden.
(2) Het is zeker dat indien een partij die arrogant is geweest, geld leent en daarna terugbetaling verkrijgt, zodat hij kan
worden geëmancipeerd, het decreet van de Senaat van toepassing zal zijn, omdat hij een zoon was die onder vaders toezicht
stond.
(3) Elk ambt dat een zoon onder vaderlijk gezag bekleedt, zal niet tot gevolg hebben dat het Macedonische Decreet van de
Senaat buiten werking wordt gesteld; want ook al is hij Consul, of bekleedt hij enig ander ambt, het Decreet van de Senaat is
van toepassing, tenzij hij castrense peculium zou hebben, want in dat geval zal het Decreet van de Senaat niet van toepassing
zijn.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIV.
Voor zover dit betrekking heeft op het castrense peculium, aangezien zonen onder vaderlijk toezicht de functies van
gezinshoofden vervullen, voor zover het het castrense peculium betreft.
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3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer iemand geloofde dat hij het hoofd van een gezin was, niet omdat hij misleid was door ijdele dwaasheid of
onwetendheid over de wet, maar omdat hij door de meeste personen publiekelijk als zodanig werd beschouwd, en handelde,
contracten sloot en de plichten van ambten vervulde als het hoofd van een gezin, zal het decreet van de Senaat niet van
toepassing zijn.
1. Daarom zegt Julianus in het Twaalfde Boek van de Digest dat het Decreet van de Senaat niet van toepassing is in het geval
van een partij die gewoon was de publieke inkomsten te exploiteren, en dit is vaak beslist door de Keizer.
2. Vandaar dat, wanneer iemand niet kon weten of een ander een zoon was die onder vaders toezicht stond of niet, Julianus in
het Twaalfde Boek zegt dat het Decreet van de Senaat niet van toepassing zal zijn; zoals bijvoorbeeld in het geval van een
ward of een minderjarige onder de vijfentwintig jaar. Maar in het geval van de minderjarige moet de Praetor na onderzoek
verlichting verlenen, maar in het geval van de voogd moet hij zeggen dat het decreet van de Senaat om een andere reden niet
van kracht was, namelijk omdat het geld dat de voogd zonder toestemming van zijn voogd betaalt, geen lening wordt; Zoals
Julianus zelf in het Twaalfde Boek van de Digest verklaart, dat als een zoon onder vaders gezag een lening aangaat, het
decreet van de Senaat niet van toepassing is, omdat het geld geen lening wordt, ook al had hij het onbeperkte beheer over het
peculium. Want de vader heeft hem, toen hij hem het beheer over het peculium verleende, geen toestemming gegeven om het
te verkwisten, en daarom zegt hij, dat het recht om het geld terug te vorderen bij de vader blijft.
3. Alleen hij echter overtreedt het Decreet van de Senaat, die geld leent aan een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, niet
hij, die op andere wijze contracteert, b.v. iemand, die verkocht, verhuurd, of een ander soort contract sluit, want het was het
geven van geld, dat gevaarlijk werd geacht voor hun ouders. En daarom, al ben ik de schuldeiser geworden van een zoon die
onder vaders toezicht staat, hetzij door koop, hetzij door een ander contract waarin ik geen geld heb gestort, maar waarin ik
een beding heb gemaakt; al is de transactie een lening geworden, toch, omdat de betaling van geld niet heeft plaatsgevonden,
zal het Decreet van de Senaat niet van toepassing zijn. Dit kan echter alleen worden gezegd, wanneer geen bedrog met het
Decreet van de Senaat is beoogd; dus dat de partij die geen geld kon lenen er de voorkeur aan gaf aan hem te verkopen, opdat
hij in plaats van een lening de prijs van het goed zou hebben.
4. Indien ik een beding sloot met een zoon, die onder vaderlijk toezicht stond, en hem geld leende, nadat hij het hoofd van het
huisgezin was geworden, of zijn verandering van burgerlijke staat had plaatsgevonden door de dood van zijn vader, of hij
was op een andere manier zijn eigen meester geworden zonder zijn burgerlijke rechten aan te tasten; dan moet worden
geoordeeld dat het Decreet van de Senaat niet van kracht is, omdat de lening werd verstrekt aan iemand die reeds het hoofd
van een gezin was;
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4. Scaevola, Vragen, Boek II.
Want wat algemeen gezegd wordt, namelijk dat het niet geoorloofd is te lenen aan een zoon die onder vaderlijk toezicht staat,
heeft geen betrekking op de voorwaarden van de transactie, maar op de betaling van het geld.
5. Paulus, Vragen, Boek III.
Daarom zal in dit geval het vonnis tegen hem worden uitgesproken voor het gehele bedrag, en niet voor wat hij in staat is te
betalen.
6. Scaevola, Vragen, Boek II.
Aan de andere kant wordt zeer juist gesteld dat, als men een beding heeft gesloten met het hoofd van een familie, en daarna
het geld aan hem uitleent wanneer hij een zoon is geworden onder vaders toezicht, de bevoegdheid van het Decreet van de
Senaat moet worden uitgeoefend, omdat het wezenlijke deel van de verplichting werd voltooid door de betaling van het geld.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Ook als een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, borg wordt, stelt Neratius in het Eerste en Tweede Boek der Meningen
dat het Decreet van de Senaat niet van toepassing is. Celsus zegt hetzelfde in het Vierde Boek, maar Julianus voegt eraan toe
dat als een voorwendsel wordt gezocht om een zoon onder vaders gezag, die op het punt stond een lening te ontvangen, borg
te laten worden, terwijl een ander als hoofdschuldenaar optreedt, het bedrog dat tegen het Decreet van de Senaat is gepleegd,
schade veroorzaakt, en dat een uitzondering moet worden toegestaan aan de zoon onder vaders gezag, evenals aan de
hoofdschuldenaar, aangezien verlichting ook wordt verleend aan de borg van een zoon.
1. Hij zegt ook, dat als ik twee schuldenaars aanvaard, een zoon onder vaders toezicht en Titius, terwijl het geld in handen
van eerstgenoemde moest komen, maar ik aanvaard Titius als hoofdschuldenaar, opdat hij als borg geen voordeel zou trekken
uit het decreet van de Senaat; een exceptie op grond van deze frauduleuze handeling moet worden verleend.
2. Bovendien, indien een zoon onder vaderlijk toezicht, toen zijn vader verbannen was of lange tijd afwezig was, een
bruidsschat voor zijn dochter beloofde, en eigendommen van zijn vader in onderpand gaf; zal het Decreet van de Senaat niet
van toepassing zijn, en de eigendommen van de vader zullen niet aansprakelijk zijn. Het is duidelijk, dat indien de zoon
erfgenaam van zijn vader wordt en een vordering instelt om het onderpand terug te vorderen, hij door een exceptie op grond
van bedrog zal worden uitgesloten.
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3. Men moet zich afvragen of wij moeten stellen dat een lening niet alleen de betaling van geld is, maar in feite de levering
van alles wat geleend kan worden. De woorden lijken mij echter te verwijzen naar betaald geld, want in het besluit van de
Senaat staat: "Heeft geld geleend." Maar als er bedrog is gepleegd met het Decreet van de Senaat, bijvoorbeeld als graan,
wijn of olie is uitgeleend, zodat, nadat deze dingen zijn verkocht, het geld dat daaruit is verkregen, kan worden gebruikt,
moet er vrijstelling worden verleend aan een zoon die onder vaderlijk toezicht staat.
4. 4. Wanneer de zoon bij het afsluiten van de lening onder het gezag van de ene partij stond en thans onder het gezag van
een andere staat, blijft de bedoeling van het senaatsbesluit gehandhaafd en wordt derhalve een uitzondering toegestaan.
5. Maar indien niet het overlijden van de vader, maar iets anders hem is overkomen, waardoor zijn burgerlijke staat is
gewijzigd, moet worden gezegd dat het Decreet van de Senaat van kracht zal zijn.
6. De vordering moet niet alleen worden ontzegd aan degene die het geld heeft geleend, maar ook aan zijn
rechtverkrijgenden.
7. Indien dus de een het geld heeft betaald en de ander het beding heeft gemaakt, zou de exceptie tegen de laatste worden
toegestaan, ook al heeft hij de betaling niet gedaan. Maar indien de een of de ander niet wist, dat hij onder het toezicht van
zijn vader stond, geldt de strenge regel, dat de rechten van beiden worden geschaad. Dit is ook het geval, wanneer twee
schuldenaars het beding aangaan.
8. Bovendien, indien ik twee zonen onder vaderlijk toezicht als schuldenaars aannam, maar dacht dat een van hen het hoofd
van een gezin was; zal het verschil maken wie van hen het geld kreeg, zodat, indien ik wist dat degene naar wie het geld ging,
een zoon onder vaderlijk toezicht was, ik door een uitzondering zal worden uitgesloten; maar indien ik niet wist in wiens
handen het kwam, zal ik niet worden uitgesloten.
9. 9. Het besluit van de Senaat is van toepassing ongeacht of het geld tegen rente of zonder rente is geleend.
10. Ofschoon de Senaat niet vermeldt aan wie zij de uitzondering verleent, toch moet men bedenken, dat de erfgenaam van
een zoon onder vaderlijk gezag, indien hij sterft als hoofd van een gezin, en zijn vader, indien hij sterft onder vaderlijk gezag,
van de uitzondering gebruik kunnen maken.
11. Soms echter zal, ook al is er grond voor het Decreet van de Senaat, toch een vordering worden toegewezen tegen een
derde; zoals bijvoorbeeld als een zoon onder vaders gezag, die bedrijfsleider is, geld heeft geleend; want Julianus verklaart in
het Twaalfde Boek dat de bedrijfsleider zelf gebruik kan maken van de uitzondering op grond van het Decreet van de Senaat,
als tegen hem een proces wordt aangespannen; maar de Institoriaanse vordering zal liggen tegen degene die hem heeft
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aangesteld. Verder zegt hij, dat als de vader hem zelf had aangesteld om zijn zaken te behartigen, of hem was toegestaan zijn
eigen peculium te beheren, het Decreet van de Senaat niet beschikbaar zou zijn, omdat hij zou worden geacht te zijn
aangegaan met toestemming van de vader; want als deze wist dat hij zaken deed, kan hij worden geacht dit ook te hebben
toegestaan, als hij het niet uitdrukkelijk heeft verboden.
12. Als hij dus geld heeft geleend en dat in de zaak van zijn vader heeft aangewend, is het besluit van de Senaat niet van
toepassing, want hij heeft het voor zijn vader geleend en niet voor zichzelf. Maar als hij het in het begin niet voor dit doel
heeft geleend, maar het later in de zaak van zijn vader heeft gebruikt, zegt Julianus in het Twaalfde Boek van de Digest dat
het decreet van de Senaat niet van toepassing is, en dat hij moet worden geacht het in de eerste plaats te hebben ontvangen
met de bedoeling het in de zaak van zijn vader te gebruiken. Hij zal echter niet geacht worden het op deze wijze te hebben
aangewend, indien hij aan zijn vader, ter delging van zijn eigen schuld, geld betaalt, dat hij heeft geleend; en derhalve zal,
indien zijn vader er niet van op de hoogte was, het decreet van de Senaat nog van kracht zijn.
13. 13. Waar gezegd wordt, dat het besluit van de senaat niet van toepassing is op iemand, die, afwezig zijnde om zijn studie
te vervolgen, geld heeft geleend, zal het van toepassing zijn, indien hij, toen hij het geld leende, een gematigde grens niet
heeft overschreden, of in ieder geval het bedrag, waarmee zijn vader gewoon was hem te voorzien.
14. Indien een zoon geld heeft geleend om iemand tevreden te stellen, die, indien hij een rechtszaak zou aanspannen, niet
door een exceptie zou kunnen worden uitgesloten, zal een exceptie op grond van het decreet van de Senaat niet voorhanden
zijn.
15. Nogmaals, het besluit van de Senaat zal niet van toepassing zijn indien de vader begint te betalen wat de zoon heeft
geleend, net alsof hij de handeling bekrachtigde.
16. Indien hij, nadat hij hoofd van een gezin is geworden, een deel van de schuld betaalt, zal het Decreet van de Senaat niet
van toepassing zijn, en kan hij hetgeen hij betaald heeft niet terugvorderen.
8. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Indien echter de betaling door onwetendheid van een curator is geschied, kan het bedrag worden teruggevorderd.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Maar als hij, wanneer hij hoofd van een familie is geworden, goederen in onderpand geeft, moet gezegd worden dat de
uitzondering op grond van het decreet van de Senaat hem geweigerd moet worden, ten belope van de waarde van het
onderpand.
1. Wanneer de zoon aan de schuldeiser geld betaalt dat aan hem is gegeven, kan de vader dit geld dan opeisen als aan hem
toebehorend, of kan hij het met een persoonlijke vordering terugvorderen? Julianus zegt, dat als het geld hem gegeven is op
voorwaarde dat hij het aan de schuldeiser zou betalen, het geacht moet worden onmiddellijk van de schenker op de
schuldeiser te zijn overgegaan, en het eigendom te zijn geworden van hem die het ontvangen heeft; maar als het alleen maar
aan hem gegeven is, had de zoon geen recht om over het geld te beschikken, en daarom, als hij het betaald heeft, zal een
vordering tot terugvordering in ieder geval voor rekening van de vader komen.
2. Want een vordering wordt bij besluit van de hoogste staatsorde geweigerd aan degene die geld heeft geleend aan een zoon
die onder vaders gezag staat; en het maakt geen verschil of de munten zijn verbruikt, of nog bestaan als deel van het
peculium. Het maakt geen verschil of de munten zijn verbruikt of nog bestaan als deel van het peculium. Nog veel meer moet
daarom het contract van een partij die geld heeft geleend aan een dochter die onder vaders toezicht staat, worden afgekeurd
door de strengheid van het decreet van de Senaat.
3. Ontheffing wordt niet alleen verleend aan een zoon die onder vaderlijk gezag staat en aan zijn vader, maar ook aan zijn
borg en aan degene onder wiens leiding hij handelde, en die zelf verhaal kunnen nemen op de vordering in mandaat, tenzij zij
tussenbeide zijn gekomen met het voornemen een schenking te doen; want dan zal, omdat zij geen verhaal op hem hebben,
het Decreet van de Senaat niet van toepassing zijn. Indien echter de partijen tussenbeide zijn gekomen, niet met het
voornemen een schenking te doen, maar op wens van de vader, zal de gehele overeenkomst geacht worden door deze te zijn
goedgekeurd.
4. Zij, die ook zonder toestemming van den vader zijn tussengekomen ten behoeve van een zoon, die onder vaderlijk toezicht
staat, kunnen niet terugvorderen, nadat zij de betaling hebben gedaan; want dit is ook door den Goddelijken Hadrianus
verordend, en men kan zeggen, dat zij hun geld niet zullen terugvorderen. Toch worden zij beschermd door een
eeuwigdurende uitzondering, en de zoon zelf ook, maar hij kan niet terugvorderen, om de reden dat alleen zij die van een
vordering zijn ontslagen bij wijze van straf voor de schuldeisers, niet kunnen terugkrijgen wat zij hebben betaald, en niet
omdat de wet heeft bedoeld dat zij absoluut van aansprakelijkheid zouden worden ontslagen.
5. Hoewel zij niet kunnen terugvorderen nadat zij betaald hebben,
(10) Paulus, Over het Edict, Boeh XXX.
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omdat de natuurlijke verplichting blijft bestaan;
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Maar als zij, zonder zich op een exceptie te hebben beroepen, veroordeeld worden, kunnen zij gebruik maken van de exceptie
die gebaseerd is op het decreet van de Senaat. Julianus stelde dit in het geval van een zoon die zelf onder vaders toezicht
stond, net als in het geval van een vrouw die borg wordt.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer geld aan een zoon wordt geleend met het enkele medeweten van zijn vader, moet gezegd worden dat het Decreet
van de Senaat niet van toepassing is. Maar als de vader de lening aan de zoon opdroeg, en daarna van gedachten veranderde
zonder dat de schuldeiser daarvan op de hoogte was, zal er geen grond zijn voor het Decreet van de Senaat, daar het begin
van het contract moet worden beschouwd.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Als men een beding aangaat met een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, voor de betaling van een lening die aan een
derde is verstrekt met het oog op vernieuwing, zegt Julianus dat het Decreet van de Senaat geen beletsel zal zijn.
14. Julianus, Digest, Boek XII.
Ik heb een zoon, en een kleinzoon door hem; een lening werd gemaakt aan mijn kleinzoon onder leiding van zijn vader, de
vraag rees of dit was gedaan in strijd met het Decreet van de Senaat? Ik stelde dat, hoewel zonen onder de termen van het
Decreet van de Senaat vallen, toch dezelfde regel ook in acht moet worden genomen in het geval van een kleinzoon; maar de
leiding van zijn vader zal niet verhinderen dat de lening van het geld wordt beschouwd als gedaan in strijd met het Decreet
van de Senaat, aangezien hij zelf in zo'n positie is dat hij geen geld kan lenen als zijn vader onwillig is.
15. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Het maakt geen verschil wie een lening heeft verstrekt aan een zoon die onder vaders toezicht staat, of het een particulier is
of een stad; want de goddelijke Severus en Antoninus hebben in Rescript verklaard dat het Decreet van de Senaat ook van
kracht is in het geval van een stad.
(16) Paulus, Opinies, Boek IV.
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Als een zoon onder vaderlijk toezicht tijdens de afwezigheid van zijn vader, geld leent als hebbende een mandaat van zijn
vader, en een verplichting aangaat, en brieven aan zijn vader stuurt om het geld in een provincie te betalen; moet zijn vader,
als hij de daad van zijn zoon afkeurt, onmiddellijk een verklaring van zijn wens tot het tegendeel sturen.
17. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Wanneer een zoon onder vaderlijk toezicht geld leent met het doel het als bruidsschat voor zijn zuster te geven, zal zijn vader
aansprakelijk zijn voor een vordering wegens goederen die in zijn zaken worden aangewend; want hij zal het recht hebben de
bruidsschat terug te vorderen als het meisje tijdens het huwelijk sterft.
18. Venuleius, Stipulaties, Boek II.
Julianus stelt dat de schuldeiser van een zoon die onder vaders toezicht staat, geen borg kan ontvangen na de dood van deze
laatste, omdat er geen burgerlijke of natuurlijke verplichting blijft bestaan waarmee de borg verbonden is; maar het is
duidelijk dat een borg wel degelijk kan worden ontvangen van de vader vanwege de vordering op het peculium die tegen hem
kan worden ingesteld.
(19) Pomponius, Diverse passages, Boek VII.
Julianus stelt dat een uitzondering op grond van het Macedonische Decreet van de Senaat geen beletsel biedt aan wie dan
ook, behalve aan een partij die wist, of had kunnen weten, dat hij aan wie hij de lening verstrekte een zoon was die onder
vaders toezicht stond.
20. Dezelfde, Over de Decreten van de Senaat, Boek V.
Indien iemand, aan wie geld geleend is, terwijl hij onder het toezicht van zijn vader stond, nadat hij zelf het hoofd van de
familie is geworden, door onwetendheid een zodanige toezegging van het geld doet, dat er een nieuwe verbintenis ontstaat,
en op het beding een proces wordt aangespannen, moet een op de feiten gegronde exceptie worden ingediend.
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Boek XV
1.Betreffende de vordering op het peculium.
2. Wanneer de vordering op het peculium beperkt is tot een jaar.
3. Aangaande de vordering gebaseerd op het voordeel verkregen door een vader of een meester (..)
4. Aangaande de vordering gegrond op de machtiging van de vader of de meester.

Tit. 1. Aangaande de vordering op grond van het peculium.
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De Praetor achtte het de juiste weg om eerst de contracten uit te leggen van hen die onderworpen zijn aan het gezag van een
ander, die een vorderingsrecht geven voor het gehele bedrag, en dan te komen tot het huidige, waar een vordering wordt
toegekend op het peculium.
(1) Dit Edict is bovendien drieledig, want er vloeit een vordering uit voort op het peculium, een voor eigendom dat wordt
aangewend in de zaken van een ander, en een op grond van het bevel van een ander.
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(2) De woorden van het Edict luiden als volgt: "Welke zaken ook worden afgehandeld met hem die onder de controle van een
ander staat."
(3) Er wordt gesproken van hem en niet van haar, maar toch wordt door dit Edict een vordering toegekend wegens iemand
die tot het vrouwelijk geslacht behoort.
(4) Wanneer een overeenkomst is gesloten met een zoon die onder vaders toezicht staat of met een slaaf die de puberteit nog
niet heeft bereikt, wordt de vordering op het peculium toegestaan hetzij tegen de meester hetzij tegen de vader, indien het
peculium van een van beiden in waarde is gestegen.
(5) Het woord "zeggenschap" wordt zoowel op den zoon als op den slaaf toepasselijk geacht.
(6) Aan het bezit van slaven moet niet meer aandacht worden geschonken dan aan het recht om gezag over hen te hebben;
want wij kunnen niet alleen wegens onze eigen slaven worden aangesproken, maar ook wegens degenen die
gemeenschappelijk worden gehouden, alsmede wegens degenen die ons te goeder trouw als slaven dienen, of het nu vrijen
zijn, dan wel slaven van anderen.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
De vordering uit hoofde van het peculium en de andere praetoriaanse vorderingen worden alleen toegekend tegen degene die
recht heeft op het vruchtgebruik of gebruik, wanneer de slaaf die aan het vruchtgebruik of gebruik onderworpen is, in het
algemeen zou verwerven, en in andere gevallen tegen de eigenaar van het goed.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Hoewel de Praetor deze actie toezegt wanneer zaken gedaan zijn met een partij die onder de controle van iemand staat, moet
men toch bedenken dat de actie op het peculium ook wordt toegekend als hij onder de controle van niemand staat;
bijvoorbeeld wanneer een contract wordt gesloten met een slaaf die tot een landgoed behoort voordat het landgoed is
betreden.
(1) Daarom zegt Labeo dat als een slaaf in de tweede of derde graad wordt vervangen, en met hem een contract wordt
gesloten terwijl de erfgenamen van de eerste graad beraadslagen, en hij daarna, wanneer zij de nalatenschap verwerpen, zelf
vrij en erfgenaam wordt, kan worden gezegd dat tegen hem een vordering op het peculium kan worden ingesteld, zowel als
op grond van eigendom dat in de zaken van een ander wordt aangewend.
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(2) Het is van weinig belang of een slaaf aan een man of aan een vrouw toebehoort, want ook een vrouw kan worden
aangesproken op grond van het peculium.
(3) Pedius zegt dat ook eigenaars die nog niet meerderjarig zijn, kunnen worden aangesproken, want het contract wordt niet
met de minderjarigen zelf gesloten, en de bevoegdheid van de voogd moet in aanmerking worden genomen. Hij zegt ook dat
een voogd zijn peculium niet aan een slaaf kan geven zonder het gezag van zijn voogd.
(4) Wij zeggen ook dat de vordering op het peculium moet worden toegewezen tegen de curator van een krankzinnige; want
zelfs de slaaf van deze laatste kan een peculium hebben, niet waar is toegegeven dat hij het moet hebben, maar waar het hem
niet verboden was het te hebben.
(5) Men heeft gediscussieerd over de vraag, of, indien een zoon die onder vaders toezicht staat, of een slaaf borg staat voor
iemand, of op een andere wijze aansprakelijk wordt, of een mandaat geeft, een vordering op het peculium ontvankelijk is? De
betere opvatting is dat in het geval van een slaaf gekeken moet worden naar de oorzaak van het stellen van de zekerheid of de
lastgeving; en Celsus in het Zesde Boek keurt deze opvatting goed in het geval van een slaaf die borg staat. Daarom, wanneer
een slaaf tussenbeide komt als borg, en niet als beheerder van eigendom behorend tot de peculium, zal zijn meester niet
gebonden zijn uit hoofde van de peculium.
(6) Julianus verklaarde ook in het Twaalfde Boek van de Digest dat wanneer een slaaf opdracht geeft om een betaling te doen
aan mijn schuldeiser, nagegaan moet worden welke reden hij had om deze opdracht te geven. Indien hij hem opdroeg de
betaling te doen aan de partij als aan zijn eigen schuldeiser, zal de meester aansprakelijk zijn op het peculium, maar indien hij
slechts de plicht van een vrijwillige borg vervulde, zal de meester niet aansprakelijk zijn op het peculium.
(7) Wat dezelfde Julianus verklaarde, stemt overeen met het volgende, namelijk: als ik een borgstelling van mijn zoon
aanvaard, zal ik, wat ik ook van die borg ontvang, verplicht zijn te vergoeden, niet op grond van eigendom dat te mijnen
gunste is aangewend, maar in een vordering in mandaat tot het bedrag van het peculium. U zult begrijpen dat dezelfde regel
geldt in het geval van de borg van een slaaf, en wanneer iemand anders mij betaalt namens mijn zoon die mijn schuldenaar is.
Hij heeft ook verklaard dat als mijn zoon niet mijn schuldenaar was, de borg het recht heeft om een beroep te doen op een
uitzondering op grond van bedrog, en om een persoonlijke vordering tot terugvordering in te stellen als hij betaald heeft.
(8) Wanneer een slaaf die veronderstelt vrij man te zijn, instemt met arbitrage, rijst de vraag of een vordering op het peculium
moet worden toegewezen voor de boete wegens niet-nakoming van het vonnis, aangezien dit als het ware een geval van
vrijwillige agentschap is, net zoals het wordt toegewezen in het geval van een maritieme lening? Zowel Nerva, de zoon, als
ikzelf zijn van mening dat een vordering op de peculium die voortvloeit uit een arbitrageverzoek van een slaaf niet moet
worden toegewezen, omdat een vordering tegen hem niet wordt toegewezen als de slaaf voor het gerecht wordt veroordeeld.
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(9) Wanneer een zoon als borg wordt aanvaard, of vrijwillig op enigerlei wijze wordt gebonden, rijst de vraag of hij zijn
vader aansprakelijk maakt op het peculium? De juiste mening is die van Sabinus en Cassius, die menen dat de vader altijd
aansprakelijk is voor het peculium, en dat de zoon in dit opzicht verschilt van de slaaf.
(10) Daarom zal de vader altijd aansprakelijk zijn wanneer een verwijzing naar arbitrage wordt gemaakt. Papinianus doet een
soortgelijke uitspraak in het Negende Boek der Vragen; en hij zegt dat het geen verschil maakt welk punt naar de arbitrage
verwezen is, of het er een was waarop een partij een vordering op grond van het peculium tegen de vader had kunnen
instellen, of een waarop hij dit niet had kunnen doen, aangezien de vordering tegen de vader op grond van het beding
ingesteld is.
(11) Hij zegt ook dat de vader aansprakelijk is voor een vordering op grond van een vonnis ten bedrage van het peculium, en
deze opvatting huldigt Marcellus eveneens, zelfs in een zaak op grond waarvan een vader niet aansprakelijk zou zijn voor een
vordering op grond van het peculium; want zoals in een beding een overeenkomst wordt gesloten met de zoon, zo wordt ook
een overeenkomst gesloten in een rechtszaak; vandaar dat niet de oorsprong van de procedure moet worden beschouwd als de
bron van de verplichting, maar de aansprakelijkheid op grond van het vonnis. Daarom is hij dezelfde mening toegedaan
wanneer de zoon, optredend als verdediger van een ander, een vonnis tegen zich laat uitspreken.
(12) Het staat vast dat een persoonlijke vordering tot terugvordering op grond van diefstal kan worden ingesteld tegen een
zoon die onder vaderlijk toezicht staat. De vraag rijst echter of de vordering op grond van het peculium moet worden
toegewezen tegen de vader of tegen de meester, en de betere mening is dat de vordering op grond van het peculium moet
worden toegewezen voor het bedrag waarmee de meester geldelijk voordeel heeft gehad van de gepleegde diefstal. Labeo is
het met deze opvatting eens, omdat het hoogst onrechtvaardig is dat de meester door de diefstal van de slaaf profiteert zonder
daarvoor aansprakelijk te zijn. De vordering op grond van het peculium is immers ook mogelijk in een geval waarin goederen
zijn weggevoerd, en een vordering wordt ingesteld voor rekening van een zoon die onder vaders toezicht staat, voor het
bedrag dat in handen van de vader is gekomen.
(13) Als een zoon onder vaders toezicht, die duumvir is, er niet voor heeft gezorgd dat er zekerheid werd gesteld om de
veiligheid van het eigendom van een ward te verzekeren, zegt Papinianus in het Negende Boek der Vragen dat de actie De
peculio zal liegen. Ik denk niet dat de vraag of de zoon met toestemming van zijn vader tot decurion is benoemd, iets
verandert, want de vader was verplicht om voor het algemeen welzijn te zorgen.
4. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
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Het peculium is niet wat de slaaf apart van zijn meester rekenschap aflegt, maar is wat de meester zelf apart heeft gezet, een
aparte rekening houdend van die van de slaaf; want aangezien de meester het hele bedrag aan peculium van de slaaf kan
afnemen, of vermeerderen of verminderen, is de te beschouwen vraag niet wat de slaaf, maar wat de meester heeft gedaan
met het doel om een peculium voor de slaaf te creëren.
1. Ik meen echter, dat dit waar is, wanneer een meester de slaaf van een schuld wil bevrijden, zodat, indien de meester
hetgeen de slaaf schuldig was, door zijn enkele wil heeft kwijtgescholden, de slaaf ophoudt zijn schuldenaar te zijn, maar
indien de meester zijn boekhouding op zodanige wijze voert, dat hij zich schuldenaar van de slaaf doet voorkomen, terwijl hij
in feite niet zijn schuldenaar is, meen ik, dat de tegenovergestelde mening juist is, want een peculium moet niet door
woorden, maar door zakelijke aangelegenheden worden vermeerderd.
2. Uit deze regels blijkt, dat niet wat een slaaf heeft zonder medeweten van zijn meester tot het peculium behoort, maar wat
hij heeft met zijn toestemming, anders wordt wat een slaaf van zijn meester steelt een deel van het peculium, wat niet waar is.
3. Het gebeurt echter dikwijls, dat het peculium van een slaaf vermindering ondergaat zonder medeweten van zijn meester;
bijvoorbeeld, wanneer een slaaf zijn eigendom beschadigt, of diefstal pleegt.
4. Indien gij met behulp van mijn slaaf diefstal tegen mij pleegt, moet dit van het peculium worden afgetrokken tot het bedrag
waarmee het minder is dan wat ik wegens het gestolen goed kan terugvorderen.
5. Indien het peculium van de slaaf uitgeput is door de schulden die aan de meester verschuldigd zijn, blijft het goed
niettemin in de toestand van peculium; want indien de meester een schuld aan de slaaf zou geven, of een ander in naam van
de slaaf aan de meester zou betalen, zal het peculium zijn opgevuld, en zal er geen nieuwe schenking door de meester nodig
zijn.
6. Niet alleen datgene moet tot het peculium gerekend worden van alle slaven waarvan zij een boekhouding voeren
gescheiden van de meester, maar ook datgene wat zij hebben gescheiden van het bezit van een slaaf tot wiens peculium zij
behoren.
(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De vader of de meester kan wegens een borg slechts worden aangesproken ten belope van het peculium, en wanneer door
enig onrechtmatig gedrag van hen voordeel van mij is getrokken.
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1. Bovendien is de vader of meester alleen aansprakelijk tot het bedrag van het peculium, wanneer enig goed is afgestaan aan
een zoon onder vaders toezicht, of aan een slaaf om te worden gehouden op afbetaling.
2. 2. Wanneer een zoon onder vaders toezicht een eed heeft afgelegd, en deze eed is afgelegd, moet een vordering op het
peculium worden toegewezen, alsof een overeenkomst was aangegaan; maar het is anders in het geval van een slaaf.
3. 3. Het peculium wordt zo genoemd omdat het een geringe som geld of een klein goed is.
4. 4. Tubero echter definieert peculium als (zoals Celsus zegt in het Zesde Boek van de Digesten) datgene wat de slaaf apart
heeft van de rekeningen van zijn meester met de toestemming van deze laatste, na aftrek van alles wat hij zijn meester
verschuldigd is.
(6) Celsus, Digest, Boek VI.
Labeo zegt dat de definitie van peculium die Tubero gaf, niet de peculium van onderslaven omvat, maar dit is niet juist, want
juist door de handeling dat een meester peculium aan zijn slaaf heeft toegekend, moet worden begrepen dat hij het ook aan de
onderslaaf heeft toegekend.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Celsus zelf keurt deze mening van Tubero goed.
1. En hij voegt eraan toe dat een voogd van een krankzinnige geen peculium aan zijn slaaf kan toekennen, maar dat het
peculium dat eerder is toegekend (dat wil zeggen voordat de krankzinnigheid optrad, of wanneer het door de vader van de
voogd is ingesteld), niet door deze voorwaarden zal worden weggenomen. Deze mening is juist, en stemt overeen met wat
Marcellus in een noot over Julianus heeft toegevoegd, namelijk dat het kan gebeuren dat een slaaf die twee meesters heeft,
een peculium heeft met betrekking tot de ene, maar niet met betrekking tot de andere; bijvoorbeeld wanneer een van de
meesters krankzinnig is of een pupil is, als, zoals hij zegt, sommigen van mening zijn dat een slaaf geen peculium kan hebben
tenzij het door zijn meester is verleend. Ik meen echter, dat het voor het hebben van een peculium door de slaaf niet
noodzakelijk is, dat het door zijn meester wordt verleend, maar dat het hem niet kan worden ontnomen. Het vrije beheer van
het peculium is een andere zaak, want dit moet uitdrukkelijk worden verleend.
2. Het is echter duidelijk, dat het niet noodzakelijk is, dat hij alle bijzonderheden van het peculium kent, maar dat hij er
algemeen van op de hoogte is; en Pomponius neigt tot deze meening.
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3. Pedius verklaart in het Vijftiende Boek, dat zowel een minderjarige, als een zoon en een slaaf een peculium kunnen
hebben, daar hij zegt, dat in dit geval alles afhangt van de schenking van de meester, en daarom, indien de slaaf of de zoon
krankzinnig zou worden, hij het peculium zal behouden.
4. Eigendommen van allerlei aard, zowel roerende goederen als landerijen, kunnen in het peculium worden opgenomen; de
partij kan in zijn peculium ook onder-slaven hebben, evenals het peculium van laatstgenoemden, en daarnaast zelfs
vorderingen die zij van hun schuldenaren tegoed hebben.
5. Bovendien, als er iets verschuldigd is aan de slaaf in een actie van diefstal of in een andere actie, wordt het gerekend als
deel van het peculium, en zoals Labeo zegt, een landgoed en een legaat evenzo.
6. Ook zal hij in zijn peculium hebben wat zijn meester hem schuldig is, want stel dat hij geld heeft uitgegeven in de zaak
van zijn meester, en deze is bereid zijn schuldenaar te blijven, of zijn meester heeft een proces aangespannen tegen een van
zijn schuldenaren. Indien dus bijvoorbeeld de eigenaar een dubbele schadevergoeding wegens uitzetting heeft verkregen
wegens een aankoop door de slaaf, moet dit bedrag in zijn peculium worden omgezet, tenzij de meester toevallig de
bedoeling heeft gehad dat dit geen deel zou uitmaken van het peculium van de slaaf.
7. Op dezelfde wijze zal, indien een medeslaaf hem iets schuldig is, dit tot het peculium behoren, mits hij een peculium heeft,
of er later een zal verkrijgen.
8. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Elk van zijn eigen bezittingen waarvan de meester wil dat ze tot het peculium behoren, geeft hij niet onmiddellijk af, maar
pas nadat hij ze heeft afgeleverd, of, als ze in het bezit van de slaaf waren, ze als afgeleverd heeft beschouwd; want eigendom
vereist daadwerkelijke aflevering. Daarentegen houdt het bezit van de slaaf op peculium te zijn, wanneer hij blijk geeft van
onwilligheid.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Maar als de meester zijn slaaf enige schade toebrengt, wordt dit niet bij het peculium geteld, net zo min als wanneer hij het
gestolen heeft.
1. Het is duidelijk, dat indien een medeslaaf enige schade aan eigendom heeft toegebracht, of het van de ander gestolen heeft,
dit geacht zal worden deel uit te maken van het peculium, en Pomponius is in het Elfde Boek dezelfde mening toegedaan,

1120

want indien de meester iets heeft teruggekregen of kan terugvorderen van een partij, die eigendom uit het peculium gestolen
heeft, moet dit, zegt Neratius, in het Tweede Boek der Meningen, hem worden toegerekend.
2. 2. De peculium moet echter berekend worden na aftrek van wat de meester toekomt, want de meester wordt verondersteld
ijveriger te zijn geweest en tegen zijn slaaf te zijn opgetreden.
3. Servius voegt aan deze verklaring toe: "Als er iets verschuldigd is aan hen die onder zijn toezicht staan", want niemand
twijfelt eraan dat ook dit aan de meester verschuldigd is.
4. 4. Bovendien zal ook datgene worden afgetrokken, wat verschuldigd is aan degenen, die onder de voogdij of de zorg van
de meester of de vader staan, of wier zaken hij behartigt, mits hij vrij is van bedrog; want als hij het peculium door
bedrieglijke handelingen vernietigt of vermindert, zal hij aansprakelijk zijn; Want als de meester altijd geacht wordt ijveriger
te zijn en een rechtszaak aan te spannen, waarom kan dan niet gezegd worden dat hij in dit geval ook tegen zichzelf handelt,
waarvoor hij aansprakelijk zou zijn, hetzij op grond van de voogdij, hetzij op grond van de zakendoen, hetzij in een
rechtszaak van billijkheid? Want, zoals Pedius terecht zegt, het bedrag van de peculium wordt verminderd met wat de
meester of de vader verschuldigd is, omdat het niet waarschijnlijk is dat de meester ermee zou instemmen dat de slaaf in zijn
peculium zou hebben wat hem verschuldigd is. En aangezien wij in andere gevallen zeggen dat iemand die zaken doet voor
een ander of die een voogdij uitoefent, geld van zichzelf heeft teruggekregen, waarom zou hij dan in dit geval van peculium
niet ook hebben teruggekregen wat hij had moeten doen? Daarom kan deze mening verdedigd worden, net alsof hij het
bedrag aan zichzelf had betaald, wanneer iemand een vordering op het peculium probeert in te stellen.
5. De schuldeiser van de slaaf die erfgenaam van zijn meester is geworden, trekt ook van het peculium af wat hem
verschuldigd is, als hij wordt aangesproken, of de slaaf nu zijn vrijheid heeft gekregen of niet. Dezelfde regel geldt als de
slaaf absoluut is nagelaten; want hij kan op deze manier aftrekken wat hem verschuldigd is, alsof hij voor zichzelf was
verschenen en tegen zichzelf procedeerde, hoewel hij op geen enkel moment het eigendom had van de slaaf die
onvoorwaardelijk was gemanumitteerd of nagelaten; en dit verklaart Julianus in het Twaalfde Boek van de Digest. Julianus
zegt op dezelfde plaats, positiever, dat het zeker is dat als de slaaf zijn vrijheid heeft gekregen onder een of andere
voorwaarde, de erfgenaam de aftrek kan maken, want hij is de meester geworden. Ter bevestiging van zijn mening zegt
Julianus ook dat als ik erfgenaam word van een partij die, na de dood van de slaaf of de zoon, binnen een jaar had kunnen
worden aangesproken op het peculium, er geen twijfel over bestaat dat ik kan aftrekken wat mij verschuldigd is.
6. De meester zal de aftrek doen, of de slaaf hem iets schuldig is op grond van een contract, of op grond van rekeningen die
onbetaald blijven. En ook als hij hem iets schuldig is wegens een of ander vergrijp, zoals bijvoorbeeld wegens een diefstal
die hij heeft gepleegd, zal de aftrek worden gedaan. Het is echter de vraag, of het bedrag van de diefstal zelf, d.w.z. alleen het
verlies dat de meester heeft geleden, moet worden afgetrokken, of in feite alleen zoveel als zou kunnen worden gevorderd,

1121

indien de slaaf van een ander het vergrijp had begaan; d.w.z. met de straffen voor diefstal. De eerste opvatting is de meer
juiste, namelijk dat alleen het bedrag van de diefstal zelf kan worden afgetrokken.
7. Wanneer een slaaf zich heeft verwond, mag de meester deze schade niet aftrekken, evenmin als wanneer hij zichzelf had
gedood of zich over een afgrond had geworpen; want zelfs slaven hebben een natuurlijk recht om verwondingen aan hun
lichaam toe te brengen. Maar als de meester de slaaf, die zichzelf verwond heeft, verzorgd heeft, denk ik, dat hij zijn meester
de gemaakte kosten verschuldigd is; hoewel hij, als hij hem verzorgd had toen hij ziek was, liever voor zijn eigen bezit
gezorgd zou hebben.
8. Evenzo, als een meester zich voor een slaaf heeft verbonden, of, na dit gedaan te hebben, betaling heeft gedaan, zal dit van
het peculium worden afgetrokken; evenzo, als geld aan hem is geleend op aanwijzing van zijn meester; want Julianus zegt in
het Twaalfde Boek van de Digest dat dit moet worden afgetrokken. Ik denk dat dit alleen waar is als het ontvangene niet in
handen van de meester of de vader is gekomen; anders zou hij dit ten laste van zichzelf moeten brengen. Als hij echter borg
voor zijn slaaf wordt, zegt Julianus in het Twaalfde Boek van de Digest, dat dit in mindering moet worden gebracht;
Marcellus zegt echter, dat in beide gevallen, als de meester nog niets verloren heeft, het beter is dat het geld aan de
schuldeiser wordt betaald, op voorwaarde dat hij zekerheid geeft om het terug te betalen, als de meester op deze rekening
wordt aangesproken en iets betaalt; dan dat de inhouding in de eerste plaats moet worden gedaan, zodat de schuldeiser
intussen kan profiteren van de rente op het geld. Indien echter de meester, nadat hij gedagvaard is, een vonnis tegen zich
heeft gekregen, moet bij een latere rechtsvordering over het peculium een aftrek worden gedaan, omdat de meester of de
vader aansprakelijk is geworden voor het vonnis; want indien hij, zonder dat er een vonnis tegen hem is uitgesproken, de
schuldeiser iets wegens de slaaf zou hebben betaald, zou hij ook dit kunnen aftrekken.
10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Als echter de eerste vordering over de peculium nog in suspensie is, en in de daaropvolgende vordering vonnis wordt
gewezen, mag bij de beslissing van de tweede vordering op geen enkele wijze rekening worden gehouden met de eerste
vordering; want de positie van de eerste schuldeiser in een vordering over de peculium is de betere, want niet hij die het eerst
in het geding is gekomen, maar hij die het eerst een vonnis van de rechtbank heeft verkregen, wordt geacht recht te hebben
op de preferentie.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer een meester die in een rechtsgeding is gedaagd, de vastgestelde schadevergoeding heeft betaald, moet dit van het
peculium worden afgetrokken; maar wanneer hij de slaaf bij wijze van schadeloosstelling heeft overgegeven, mag niets
worden afgetrokken.
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1. Bovendien, indien de meester zich verbonden heeft iets te betalen voor rekening van de slaaf, moet dit afgetrokken
worden; net als wanneer de slaaf beloofd had de verplichting van een schuldenaar aan zijn meester op zich te nemen.
Dezelfde regel is van toepassing, indien hij een verplichting tegenover zijn meester is aangegaan als tegenprestatie voor zijn
vrijheid, omdat hij tot op zekere hoogte een schuldenaar van zijn meester is geworden, maar alleen wanneer een proces tegen
hem wordt aangespannen nadat hij is gemanumitteerd.
2. 2. Wanneer echter een slaaf betaling heeft gevorderd van een schuldenaar van zijn meester, rijst de vraag of hij zichzelf tot
schuldenaar van zijn meester heeft gemaakt. Julianus, in het Twaalfde Boek van de Digest, zegt dat de meester geen recht
heeft op aftrek, tenzij hij de inning van het geld heeft bekrachtigd, en hetzelfde moet ook gezegd worden in het geval van een
zoon onder vaders toezicht. Ik denk dat de mening van Julianus juist is, want wij houden rekening met natuurlijke schulden
bij aftrek van het peculium; want de natuurlijke billijkheid vereist dat een zoon of een slaaf van zijn aansprakelijkheid wordt
ontheven omdat hij schijnt te hebben gevorderd wat niet verschuldigd was.
3. Het is echter de vraag, of de meester, wat hij eenmaal heeft afgetrokken, wanneer hij gedagvaard is, opnieuw van het
peculium moet aftrekken, wanneer tegen hem een proces wordt aangespannen; of dat, wanneer de aftrek eenmaal heeft
plaatsgevonden, moet worden geoordeeld dat hij voldaan heeft. Neratius en Nerva menen, en ook Julianus verklaart in het
Twaalfde Boek van de Digest, dat als hij het werkelijk van het peculium heeft verwijderd, het niet moet worden afgetrokken,
maar als hij het peculium in feite in dezelfde toestand heeft gelaten, hij een aftrek moet doen.
4. Verder zegt hij, dat, indien een slaaf in zijn peculium een onderslaaf heeft, die vijf aurei waard is, en hij de meester vijf
schuldig is, uit hoofde waarvan de meester de onderslaaf heeft afgetrokken, en deze laatste naderhand gestorven is, de slaaf
een andere van dezelfde waarde heeft gekocht; hij niet ophoudt schuldenaar van de meester te zijn, evenmin als wanneer de
onderslaaf een verlies voor deze laatste was geweest, tenzij deze toevallig gestorven is, nadat hij hem van de slaaf had
weggenomen en zelf had betaald.
5. Dezelfde schrijver zegt zeer juist, dat, wanneer de slaaf tien aurei waard was, de meester, die op het peculium was
aangesproken, er vijf voor rekening van de slaaf betaalde, omdat hij er vijf aan zichzelf verschuldigd was, en dat daarna de
slaaf stierf; de meester tien aurei kan aftrekken van een andere eiser op het peculium, omdat hij de slaaf tot zijn schuldenaar
had gemaakt met betrekking ook tot de vijf aurei, die hij voor zijn rekening had betaald. Deze mening is juist, tenzij hij de
slaaf heeft weggenomen om zichzelf te betalen.
6. Wat wij echter gezegd hebben, dat is, dat hetgeen hem verschuldigd is op het peculium in mindering moet worden
gebracht, moet worden verstaan, als hij dit op geen andere wijze kon innen.
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7. Julianus zegt dan dat als een verkoper die een slaaf samen met zijn peculium heeft verkocht, wordt aangesproken op het
peculium, hij niet moet aftrekken wat hem verschuldigd is, want hij had dit kunnen aftrekken van de rekening van het
peculium; en hij kan nu een persoonlijke vordering instellen om dit terug te vorderen als zijnde niet verschuldigd, omdat wat
verschuldigd is aan de meester niet in het peculium moet worden opgenomen. Hij kan ook, zo zegt hij, een vordering tot
verkoop instellen. Dit is goed te keuren wanneer er bij de verkoop zoveel in het peculium was, dat de meester zijn schuld kon
voldoen, maar als er naderhand een toevoeging aan zijn vordering is gedaan, en aan de voorwaarde van de schuld is voldaan,
welke schuld de meester niet heeft voldaan, moet de tegenovergestelde mening worden gehuldigd.
8. Hij vraagt ook, als iemand een slaaf heeft verkregen op grond waarvan hij een vordering op het peculium had, kan hij dan
aftrekken wat hem verschuldigd is, daar hij recht heeft op een vordering De peculio tegen de verkoper? Hij zegt heel juist dat
hij dat kan, want ieder ander kan ook kiezen of hij de verkoper of de koper aanklaagt, en deze partij kiest dus voor aftrek in
plaats van aanklacht. Ik zie niet in wat de schuldeisers te klagen hebben, aangezien zij zelf de verkoper kunnen aanklagen als
zij denken dat er misschien iets in het peculium zit.
9. Maar niet alleen wat verschuldigd is aan de partij die gedagvaard wordt, moet worden afgetrokken, maar ook wat
eventueel verschuldigd is aan zijn partner, en Julianus is deze mening toegedaan in het Twaalfde Boek van de Digest; want
volgens hetzelfde principe waarop een van beiden voor het gehele bedrag kan worden gedagvaard, heeft hij het recht om af te
trekken wat verschuldigd is aan de ander. Deze mening wordt aanvaard:
12. Julianus, Digest, Boek XII.
Om de reden dat in dit geval een proces kan worden aangespannen tegen degene ten aanzien van wie geen peculium bestaat.
(13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Maar dat geen van beide partijen kan aftrekken wat de ander toekomt, is niet waar in het geval van koper en verkoper, van
vruchtgebruiker en gewone eigenaar, en in dat van anderen die geen partners zijn, evenals de enige eigenaar en de bonafide
koper; en dit verklaart Julianus in het Twaalfde Boek.
14. Julianus, Digest, Boek XII.
Bovendien, wanneer in een testament is bepaald dat een slaaf onmiddellijk vrij zal worden, moet een proces over het
peculium worden aangespannen tegen alle erfgenamen, en geen van hen kan meer aftrekken dan wat hem toekomt.

1124

(1) Nogmaals, wanneer de slaaf tijdens het leven van zijn meester is overleden, en de meester vervolgens binnen het jaar is
overleden, nalatende verscheidene erfgenamen, zijn zowel de vordering op het peculium als het recht op aftrek verdeeld.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Maar als er twee bezitters te goeder trouw zijn, moet toch gezegd worden dat geen van beiden meer kan aftrekken dan hem
toekomt; en dezelfde regel geldt als er twee vruchtgebruikers zijn, omdat ze onderling geen partnerschap hebben. Dezelfde
regel geldt soms ook in het geval van vennoten, indien zij onderling afzonderlijke peculia hebben, zodat de een niet kan
worden aangesproken op grond van het peculium van de ander. Wanneer de peculium echter gemeenschappelijk is, kunnen
zij voor het gehele bedrag worden aangesproken, en wat aan elk van hen verschuldigd is, wordt daarvan afgetrokken.
(16) Julianus, Digest, Boek XII.
Wat zou dan het geval zijn wanneer het peculium van een gemeenschappelijke slaaf alleen aan een van zijn meesters
toebehoort? In de eerste plaats, als iemand een half aandeel in een slaaf verkoopt en hem geen peculium toekent, en
vervolgens, als iemand geld of goederen van welke aard dan ook aan een slaaf geeft die hij gemeenschappelijk bezit, op zo'n
manier dat hij de eigendom van die goederen behoudt, maar de slaaf het beheer ervan toekent; Marcellus zegt in een noot dat
dit een geval is waarin een eigenaar het peculium heeft weggenomen, of waarin een eigenaar er eigenlijk een heeft
toegekend, maar de toekenning geldt voor de verplichtingen van zijn schuldenaren.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Als mijn gewone slaaf onderslaven heeft, kan ik dan van het peculium van mijn gewone slaaf aftrekken wat de onderslaven
mij schuldig zijn? En de eerste vraag is, of hun peculia zijn inbegrepen in die van de gewone slaaf. Proculus en Atilicinus
zijn van mening dat als de onderslaven samen met hun eigen peculia tot het peculium behoren, en inderdaad, wat hun
eigenaar (dat wil zeggen de gewone slaaf) mij schuldig is, van hun peculium kan worden afgetrokken, maar dat wat de
onderslaven zelf schuldig zijn, alleen van hun eigen peculium kan worden afgetrokken. Bovendien, als zij niet aan mij, maar
aan de gewone slaaf verschuldigd zijn, zal het verschuldigde bedrag van hun peculium worden afgetrokken als verschuldigd
aan een medeslaaf. Maar wat de gewone slaaf aan hen verschuldigd is, wordt niet afgetrokken van het peculium van de
eerstgenoemde, omdat hun peculium in het zijne is begrepen. Servius was deze mening toegedaan, maar ik ben van mening
dat hun peculium zal worden verhoogd, net als wanneer een meester zijn slaaf iets verschuldigd is.
18. Paulus, Vragen, Boek IV.
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Het resultaat hiervan is dat als zijn eigen peculium wordt nagelaten aan Stichus, en hij een rechtszaak aanspant krachtens het
testament, hij niet gedwongen zal worden om af te staan wat zijn onderslaaf verschuldigd is aan de erflater, tenzij de
onderslaaf een peculium heeft.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Daarom rijst de vraag of, als een rechtsvordering is ingesteld op grond van een peculium ten behoeve van de gewone slaaf, er
ook een rechtsvordering kan worden ingesteld met betrekking tot de onderslaaf, en ik denk dat dit niet kan. Maar wanneer
een vordering is ingesteld op het peculium van een onderslaaf, kan er ook een worden ingesteld op het peculium van de
gewone slaaf.
1. Er kan in mijn handen een peculium zijn dat onder twee verschillende rechtstitels wordt gehouden; als er bijvoorbeeld een
dotslaaf is, kan hij een peculium hebben waarin ik belang heb, en hij kan er ook een hebben waarin mijn vrouw belang heeft,
want wat hij heeft verkregen door de zaak van de echtgenoot, of door zijn arbeid, behoort toe aan de echtgenoot; en daarom,
als hij tot erfgenaam is benoemd, of hem een legaat is nagelaten met betrekking tot de echtgenoot, zegt Pomponius dat hij
niet verplicht is om het op te geven. Kan ik dan, als er tegen mij een rechtszaak wordt aangespannen over een contract waarin
ik belang heb, alles aftrekken wat mij verschuldigd is, of het nu mijn eigen zaak betreft of die van mijn vrouw? Of moeten
man en vrouw, voor zover het de twee peculia betreft, van elkaar worden gescheiden, zodat de oorsprong van de schuld
waarvoor een vordering is ingesteld, in aanmerking kan worden genomen; zodat ik, indien een vordering is ingesteld met
betrekking tot het peculium waarbij de echtgenote is betrokken, kan aftrekken wat uit hoofde van dat contract verschuldigd
is, terwijl ik op een contract waarbij ik belanghebbende ben, kan aftrekken wat mij toebehoort? Deze vraag wordt duidelijker
behandeld in het geval van een vruchtgebruiker: kan tegen hem een vordering wegens peculium alleen worden ingesteld op
grond van het contract dat hem aangaat, of kan zij op grond van elk contract worden ingesteld? Marcellus zegt dat de
vruchtgebruiker ook aansprakelijk is, en wel op elk contract, want hij die het contract sluit, beschouwt het hele peculium van
de slaaf als zijn eigen eigendom. Hij zegt dat het duidelijk is dat in ieder geval moet worden toegegeven dat wanneer de partij
die belang heeft bij de zaak het eerst is aangesproken, hij die niets heeft verkregen kan worden aangesproken voor het restant.
Deze opvatting is de meest redelijke, en wordt door Papinianus goedgekeurd. Zij moet ook worden gehouden in het geval van
twee bonafide kopers. Maar in het geval van de echtgenoot is het beter eenvoudigweg te zeggen dat hij aansprakelijk is voor
de vordering op het peculium. Maar als de man iets betaald heeft voor zo'n slaaf, kan hij dat dan aftrekken van de vordering
van de vrouw op grond van haar bruidsschat? En hij zegt, dat als hetgeen aan de schuldeiser betaald is, betrekking heeft op de
beide peculium, het naar evenredigheid van de beide peculium moet worden afgetrokken, en hieruit kan men opmaken, dat
als de overeenkomst betrekking had op een der beide peculiums, er enerzijds een aftrek zal zijn voor de vrouw alleen, en
anderzijds geen enkele, als de overeenkomst betrekking had op het peculium dat bij de man is gebleven.
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2. Soms wordt een vordering op het peculium toegekend aan de vruchtgebruiker zelf tegen de meester; bijvoorbeeld als de
slaaf een peculium heeft met betrekking tot de eerste, maar met betrekking tot de laatste heeft hij geen, of minder dan wat
verschuldigd is aan de vruchtgebruiker. Omgekeerd gebeurt hetzelfde, hoewel in het geval van twee eigenaars een vordering
tot partnerschap of een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk eigendom voldoende zal zijn;
20. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Want partners kunnen de vordering op peculium niet tegen elkaar instellen.
21. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De Praetor heeft ook, om de beste redenen, ten laste van het peculium gebracht wat de meester met kwade opzet had gedaan
waardoor het peculium is verminderd. Onder kwaadwilligheid moeten wij echter verstaan, wanneer hij hem het peculium
heeft ontnomen, en ook wanneer hij hem heeft toegestaan de zaken van het peculium te betrekken ten nadele van de
schuldeisers; en Mela schrijft dat dit een daad is die met kwaadwilligheid is verricht. Bovendien, als iemand de gedachte
koestert dat een ander een rechtszaak tegen hem zal aanspannen, en de peculium aan iemand anders overdraagt, is hij niet vrij
van bedrog. Indien hij echter de schuld aan een derde betaalt, twijfel ik er niet aan, dat hij niet aansprakelijk is, daar hij een
schuldeiser betaalt, en het een schuldeiser geoorloofd is ijverig te zijn in het terugvorderen van wat hem toebehoort.
(1) Indien de daad is gepleegd door toedoen van een voogd, de curator van een krankzinnige, of een lasthebber, moet men
zich afvragen of de voogd, of de krankzinnige, of de lastgever moet worden aangesproken op het peculium? Ik denk dat als
de voogd solvabel is, de voogd moet vergoeden wat door zijn bedrog verloren is gegaan, en dit is vooral het geval als hem
iets in handen is gekomen; en zo stelt Pomponius in het achtste boek van de Epistels. Hetzelfde moet gezegd worden in het
geval van een curator of een agent.
(2) De koper is niet aansprakelijk voor het bedrog van de verkoper, evenmin als de erfgenaam of andere rechtverkrijgende,
behalve in de mate waarin hij daardoor iets in handen heeft gekregen.
(3. Ongeacht of het bedrog is gepleegd vóór of na de voeging, het valt onder de bevoegdheid van de rechtbank.
(4) Indien de meester of de vader weigert te antwoorden in de vordering op grond van peculium, moet hij niet worden
gehoord, maar moet hij worden gedwongen om zich bij de zaak te voegen zoals in het geval van elke andere persoonlijke
vordering.
22. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
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Als de meester zekerheid heeft gesteld tegen dreigende schade met betrekking tot een huis dat deel uitmaakt van de
peculium, moet daar rekening mee worden gehouden, en daarom moet zekerheid worden gesteld door de partij die een
vordering instelt op de peculium.
23. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
De partij die zekerheid stelt tegen dreigende schade met betrekking tot een huis dat tot het peculium behoort, moet die stellen
voor het gehele bedrag, net zoals een rechtsvordering wegens een onderslaaf voor het gehele bedrag moet worden verdedigd,
omdat de eiser, als het verweer niet naar behoren wordt gevoerd, het eigendom wegneemt, of het als onderpand in bezit
houdt.
24. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
De curator van een krankzinnige kan zowel het beheer van de peculium geven als weigeren aan de slaaf, als aan de zoon van
genoemde krankzinnige.
25. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIII.
Tot het peculium behoort alle kleding die de meester aan de slaaf heeft gegeven om er blijvend gebruik van te maken, en aan
hem heeft afgestaan met de afspraak dat niemand anders er gebruik van zal maken, en dat het door hem zal worden bewaard
met inachtneming van deze voorwaarden. Kleding echter, die de meester aan de slaaf had gegeven voor tijdelijk gebruik en
alleen om op bepaalde tijden voor bepaalde doeleinden te worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer hij bij hem in de kost is, of
op hem wacht aan tafel, wordt geen deel van het peculium.
(26) Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Als de meester eenmaal, in een geval van deze aard, dat wil zeggen wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, het
bedrag van de peculium heeft goedgemaakt nadat hij is aangeklaagd; zal hij niet gedwongen worden om op dezelfde grond
iets aan anderen te betalen. En bovendien, als de slaaf hem evenveel verschuldigd is als waarmee hij het bedrag bedrieglijk
heeft verminderd, moet er geen vonnis tegen hem worden uitgesproken. Uit hetgeen is gezegd volgt, dat ook wanneer de
slaaf is gemanumitteerd of vervreemd, hij ook op grond van bedrog aansprakelijk zal zijn, binnen het jaar.
27. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
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De vordering op het peculium wordt toegekend voor zowel vrouwelijke slaven, als voor dochters die onder vaderlijk toezicht
staan, en vooral wanneer de vrouw kleermakeres of weefster is, of een gewone handel drijft, kan deze vordering tegen haar
worden ingesteld. Julianus zegt dat de vordering tot inpandgeving, en ook die tot bruikleen, op hen moet worden toegepast,
en dat de vordering tot medeplichtigheid moet worden toegepast als zij met medeweten van de vader of de meester zaken
hebben gedaan met koopwaar die aan de peculium toebehoorde. Dit is nog zekerder, wanneer de goederen zijn gebruikt ten
behoeve van de vader of de meester, en de overeenkomst onder zijn leiding is gesloten.
1. Het staat vast, dat de erfgenaam van de meester ook die goederen moet aftrekken, die tot de nalatenschap behoren, welke
de slaaf, op wiens rekening een vordering wegens het peculium tegen hem is ingesteld, had weggenomen, verbruikt, of
beschadigd, voordat de nalatenschap werd aangesproken.
2. Wanneer een slaaf vervreemd is, hoewel de Praetor een vordering op het peculium binnen een jaar belooft, tegen degene
die hem vervreemd heeft, toch wordt een vordering toegekend tegen de nieuwe meester; en het maakt geen verschil of hij met
hem een ander peculium heeft verworven, of dat hij aan dezelfde slaaf heeft geschonken wat hij destijds samen met hem
gekocht of als geschenk ontvangen heeft.
3. Er is ook besloten (en Julianus keurt dit goed) dat schuldeisers in elk geval in staat moeten worden gesteld om hetzij tegen
individuen, hetzij tegen één partij een vordering in te stellen voor het gehele bedrag.
4. Julianus vindt echter niet dat de partij die de slaaf verkocht een vordering op het peculium tegen de koper mag instellen
met betrekking tot wat hij vóór de verkoop aan de slaaf had geleend.
5. Bovendien, als ik de slaaf van een ander leen, hem koop en hem daarna verkoop, vindt hij ook niet dat mij een vordering
tegen de koper moet worden toegestaan.
6. 6. Hij is echter van mening, dat mij een vordering tegen de verkoper moet worden toegekend, maar alleen binnen een jaar
te rekenen vanaf de dag van de koop, voor het bedrag, dat ik hem leende, terwijl hij nog aan een ander toebehoorde; dat
wordt afgetrokken van wat de slaaf als peculium ten opzichte van mij heeft.
7. Maar zoals Julianus van mening is dat wanneer hij vervreemd is, mij geen vordering moet worden toegekend tegen de
koper, met betrekking tot wat ik zelf aan mijn eigen slaaf heb geleend; zo ontkent hij ook dat ik een vordering zou mogen
instellen tegen de koper met betrekking tot wat mijn eigen slaaf aan een andere van mijn eigen slaven heeft geleend, als hij
aan wie de lening was verstrekt, is vervreemd.
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8. Het is immers onrechtvaardig, dat hij, die met één slaaf een contract heeft gesloten, verplicht is zijn vordering tegen
verschillende tegenstanders te verdelen, en dat niet alleen rekening wordt gehouden met de peculium, die de genoemde slaaf
heeft ten opzichte van degene, tegen wie het geding is aangespannen, maar ook met datgene, waarin de andere eigenaar of
eigenaren belang hebben. Hieruit vloeit echter geen schade voort voor degene tegen wie het vonnis is uitgesproken,
aangezien hij zelf van zijn partner of partners kan terugvorderen door middel van een vordering tot samenwerking of een
vordering tot verdeling van gemeenschappelijke goederen, wat hij meer heeft betaald dan zijn aandeel. Julianus zegt dat dit
van toepassing is wanneer de andere eigenaar recht had op enig peculium, want in dat geval wordt ieder geacht, door te
betalen, zijn partner van schuld te hebben bevrijd; maar wanneer er geen peculium is waarin de ander belang heeft, geldt de
tegenovergestelde regel, omdat hij niet wordt geacht hem op enigerlei wijze van schuld te bevrijden.
28. Julianus, Digest, Boek XI.
Daarom, als niemand erfgenaam of bezitter van de nalatenschap van de partner is geworden, moet hij tegen wie de vordering
is ingesteld, een vonnis laten wijzen voor het bedrag van het peculium waarop hij recht heeft, naast zoveel als hij uit de
nalatenschap kan verkrijgen.
29. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Wanneer iemand bij testament heeft bepaald dat een slaaf vrij zal zijn, en als erfgenamen personen heeft nagelaten die met
die slaaf een contract hebben gesloten, kunnen de erfgenamen tegen elkaar procederen door middel van de actie De peculio,
want ieder is aansprakelijk tegenover ieder ander die een proces aanspant voor het bedrag van de peculium waar hij recht op
heeft.
1. Ook al verbiedt een meester het sluiten van een contract met een slaaf, toch zal een vordering op het peculium tegen hem
openstaan.
30. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De vraag rijst of de vordering op het peculium kan worden ingesteld, zelfs als er niets in het peculium is op het moment dat
het proces wordt aangespannen, als er maar iets in is op het moment dat het vonnis wordt uitgesproken? Proculus en Pegasus
zeggen dat de vordering toch ontvankelijk is, omdat zij naar behoren is geformuleerd, ook al is er niets in het peculium. Het
staat vast dat dezelfde regel geldt voor een vordering tot productie en een zakelijke vordering. Dit standpunt wordt ook door
ons onderschreven.
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1. Wanneer de vordering is ingesteld tegen iemand die erfgenaam is van een deel van de nalatenschap van zijn meester of
vader, moet tegen hem slechts vonnis worden gewezen ten belope van het peculium waarop de gedaagde erfgenaam recht
heeft. Dezelfde regel geldt, wanneer goederen ten zijnen behoeve zijn aangewend, naar evenredigheid, tenzij hij iets ten
behoeve van de erfgenaam zelf heeft aangewend; evenmin kan de erfgenaam worden aangesproken als een der medeeigenaars, maar alleen voor zijn aandeel.
2. Maar als de slaaf zelf tot erfgenaam van een aandeel is benoemd, kan de vordering ook tegen hem worden ingesteld, op
dezelfde wijze.
3. Indien echter de zoon wordt benoemd, hoewel slechts voor een aandeel, zal hij niettemin aansprakelijk zijn voor een
vordering voor het gehele bedrag, maar als hij de evenredige verplichting van zijn mede-erfgenaam wenst te verkrijgen, moet
hij worden gehoord; want wat als het eigendom ten bate van de vader is aangewend? Waarom zou de zoon dan niet van zijn
mede-erfgenaam kunnen vorderen wat in de nalatenschap van zijn vader is begrepen? De regel is dezelfde, wanneer het
peculium, zeer waardevol is.
4. 4. Hij die eenmaal een vordering op de peculium heeft ingesteld, kan opnieuw een vordering instellen voor het restant van
de schuld als de peculium is verhoogd.
5. 5. Wanneer een schuldeiser door een verkoper is verslagen door middel van een exceptie, gegrond op het verstrijken van
een jaar, moet hem vrijstelling worden verleend tegen de koper; maar indien dit is geschied door enige andere exceptie, moet
hem slechts in zoverre vrijstelling worden verleend, dat, wanneer het bedrag dat hij van de verkoper had kunnen verkrijgen,
in mindering is gebracht, hij het restant op de koper kan verhalen.
6. Wanneer bedrog wordt aangevoerd, moet rekening worden gehouden met de tijd, want de Praetor zou niet kunnen
toestaan, dat bedrog wordt aangevoerd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van een vordering wegens bedrog,
daar deze vordering niet wordt toegewezen na het verstrijken van de bij de wet bepaalde tijd.
7. Maar in het geval van de erfgenaam moet het beding betreffende fraude worden opgesteld met betrekking tot hetgeen in
zijn handen is gekomen, en niet voor meer dan dit.
31. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer echter de erfgenaam zelf bedrog heeft gepleegd, moet hij het gehele bedrag vergoeden.
(32) Ulpianus, Disputaties, Boek II.
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Wanneer een van twee of meer erfgenamen van een partij die binnen een jaar gedagvaard had kunnen worden, een rechtszaak
tegen hem aanspant, en de slaaf is gemanumitteerd, of dit is opgedragen om te gebeuren, of hij is verkocht of gestorven, dan
zijn alle erfgenamen vrijgesteld van aansprakelijkheid; ook al mag de partij die gedagvaard wordt geen vonnis tegen hem
laten uitspreken voor een groter bedrag dan dat van de peculium die hij in handen heeft, en dit heeft Julianus ook verklaard.
Dezelfde regel geldt wanneer het goed werd gebruikt ten bate van een van de erfgenamen. Wanneer er echter verschillende
vruchtgebruikers of bezitters te goeder trouw zijn en één van hen wordt gedagvaard, bevrijdt hij de anderen, hoewel tegen
hem geen groter bedrag van de peculium mag worden gevorderd dan het bedrag dat hij in bezit heeft. Maar hoewel dit
geschiedt volgens de strikte regel van de wet, eist de billijkheid toch, dat een vordering wordt toegewezen tegen hen, die door
een ongeluk van de wet zijn vrijgelaten, zodat de invordering in plaats van het instellen van de vordering hen moet bevrijden;
want hij, die het contract met de slaaf sluit, heeft in zijn geest, als zijn eigendom, het gehele bedrag van zijn peculium, waar
het zich ook moge bevinden.
1. Maar ofschoon in deze rechtsvordering de vorige wordt hersteld, toch moet rekening worden gehouden met zowel de
vermeerdering als de vermindering; en daarom moet, of er thans niets in de peculium is of er iets aan is toegenomen, de
tegenwoordige staat van de peculium in aanmerking worden genomen. Dit lijkt ons dus, zowel voor de verkoper als voor de
koper, de betere mening, namelijk dat wij van de koper kunnen terugvorderen wat aan het peculium is toegevoegd, en dat de
vordering van de koper niet moet worden beschouwd als met terugwerkende kracht, tot het tijdstip waarop de verkoper werd
aangesproken, en als begrepen in dezelfde gerechtelijke procedure.
2. Als de verkoper van de slaaf hem samen met de peculium verkoopt, en de peculium levert, kan er geen proces tegen hem
worden aangespannen over hetzelfde, zelfs niet binnen een jaar; want, zoals Neratius heeft verklaard, deze prijs van de slaaf
is geen peculium.
(33) Javolenus, Over Cassius, Boek XII.
Maar wanneer iemand een slaaf heeft verkocht met de afspraak dat hij een prijs voor de peculium zou ontvangen, dan wordt
de peculium geacht in handen te zijn van degene aan wie de prijs van de slaaf is betaald.
34. Pomponius, Diverse Passages, Boek XII.
En niet in de handen van hem die het eigendom heeft dat het peculium vormt.
35. Javolenus, Over Cassius, Boek XII.
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Maar waar de erfgenaam was opgedragen het peculium te leveren bij ontvangst van een bepaalde som, wordt het peculium
niet geacht in handen van de erfgenaam te zijn.
36. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Het is een vraag of, in contracten die te goeder trouw zijn gesloten, de vader of meester alleen aansprakelijk moet zijn voor
de peculium, of voor het gehele bedrag; net zoals was besproken in de actie over bruidsschat, wanneer een bruidsschat wordt
gegeven aan een zoon, of de vader alleen kan worden aangesproken voor het bedrag van de peculium? Ik denk echter dat niet
alleen het bedrag van de bruidsschat kan worden gevorderd, maar ook de mate waarin de vrouw door de kwaadwillige list
van de vader is bedrogen en bedrogen; want als hij het bezit en niet bereid is het af te staan, is het niet meer dan rechtvaardig
dat hij wordt veroordeeld voor het bedrag dat het waard is; want Pomponius zei dat wat uitdrukkelijk wordt gezegd in het
geval van een slaaf aan wie eigendom in pand is gegeven, ook moet worden opgevat als van toepassing op andere bonafide
vorderingen. Want als aan een slaaf eigendom in pand is gegeven, kan de vordering niet alleen worden ingesteld voor het
peculium en voor wat in het bedrijf van de meester is aangewend, maar zij heeft ook deze bijkomende zin: "Voor zover de
eiser bedrogen en bedrogen is door de kwaadwillige opzet van de meester." De meester wordt geacht bedrieglijk te hebben
gehandeld als hij niet bereid is tot teruggave, terwijl hij daartoe wel de bevoegdheid heeft.
(37) Julianus, Digest, Boek XII.
Als een schuldeiser van uw zoon u tot zijn erfgenaam benoemt, en u verkoopt de nalatenschap, dan bent u aansprakelijk voor
de peculium volgens deze clausule van het beding, namelijk: "Welke som geld ook uit de nalatenschap in uw handen zal
komen."
1. Als u uw slaaf toestaat een onderslaaf voor acht aurei te kopen, en hij koopt hem voor tien, en u schrijft dat hij hem voor
acht gekocht heeft, en u staat hem toe acht uit uw geld te betalen, en hij betaalt tien, dan kunt u op deze grond slechts twee
aurei terugvorderen, en deze zullen aan de verkoper slechts vergoed worden tot het bedrag van het peculium van de slaaf.
2. Ik verkocht aan Titius een slaaf die ik gemeen had met hem of met Sempronius. Voordat een vordering De peculio tegen
mij werd ingesteld vanwege genoemde slaaf, rees de vraag of, in een proces over de peculium tegen Titius of tegen
Sempronius, rekening moest worden gehouden met de peculium die in mijn handen was? Ik verklaarde dat, als de vordering
tegen Sempronius werd ingesteld, er in geen geval rekening moest worden gehouden met de peculium die zich in mijn
handen bevond, omdat hij geen vorderingsrecht tegen mij zou hebben waarmee hij zou kunnen terugvorderen wat hij had
betaald. Bovendien, als een rechtsvordering tegen Titius zou worden ingesteld meer dan een jaar nadat ik de verkoop heb
gedaan, op dezelfde manier, zou de peculium in mijn handen niet in aanmerking moeten worden genomen, want een
rechtsvordering De peculio kan nu niet tegen mij worden ingesteld. Als de vordering echter binnen het jaar wordt ingesteld,
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moet ook met deze peculium rekening worden gehouden, want het staat vast dat wanneer de slaaf is vervreemd, de
schuldeiser zowel tegen de verkoper als tegen de koper moet kunnen optreden.
3. Wanneer een vordering op het peculium is ingesteld tegen een partij die een vruchtgebruik op de slaaf heeft, en de
schuldeiser minder dan het hem verschuldigde bedrag heeft teruggekregen, is het niet onrechtvaardig dat hij uit het gehele
peculium verkrijgt wat hem toekomt, of dit nu in handen is van de vruchtgebruiker of van de eigenaar. Het maakt geen
verschil of de slaaf zijn eigen diensten heeft gehuurd van de vruchtgebruiker, of geld van hem heeft geleend. Daarom moet
hem een vordering worden toegekend tegen de eigenaar van het goed, en datgene wat de slaaf heeft, als peculium, moet
worden afgetrokken ten opzichte van de vruchtgebruiker.
38. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Ik heb tien aurei gedeponeerd bij een zoon die onder vaders toezicht staat, en ik stel een vordering in tot uitwinning van het
peculium. Hoewel de zoon de vader niets verschuldigd is, en deze tien aurei in zijn bezit heeft, meent hij toch dat er niet meer
vonnis tegen de vader gewezen mag worden dan wanneer er buiten dit peculium geen peculium was, want omdat dit geld van
mij blijft, valt het niet onder het peculium. Hij zegt ook dat als iemand anders een vordering instelt voor het peculium, er niet
de minste twijfel over mag bestaan dat het niet moet worden berekend. Daarom zou ik een vordering tot productie moeten
instellen, en wanneer het eigendom is geproduceerd, een vordering instellen om het terug te vorderen.
(1) Wanneer een meisje, dat op het punt staat te trouwen met een zoon die onder vaders toezicht staat, hem een bepaalde som
geld belooft als bruidsschat, en nadat een echtscheiding is verkregen, stelt zij tegen de vader een vordering in voor het gehele
bedrag; moet zij dan van de gehele belofte worden ontheven, of moet hetgeen de zoon aan de vader verschuldigd is, in
mindering worden gebracht? Hij antwoordt, dat zij van de gehele belofte moet worden ontheven, omdat, indien tegen haar op
grond van de belofte een rechtsvordering zou worden ingesteld, zij zich zeker zou kunnen beschermen door de uitzondering,
die op kwaadwilligheid berust.
(2) Stichus heeft in zijn peculium Pamphilus, die tien aurei waard is, en genoemde Pamphilus is aan de meester vijf aurei
verschuldigd. Als een vordering op de peculium wordt ingesteld wegens Stichus, is men van mening dat de waarde van
Pamphilus moet worden geschat, en wel de gehele waarde, zonder af te trekken wat Pamphilus aan de meester verschuldigd
is, want niemand kan worden geacht zichzelf te zijn in zijn eigen peculium; en daarom zal in dit geval de meester een verlies
lijden, net zoals hij dat zou doen als hij een lening had verstrekt aan een van zijn andere slaven die geen peculium hadden.
Hij zegt dat het duidelijker zal blijken dat dit waar is, als wordt verklaard dat het peculium werd nagelaten aan Stichus, die,
als hij een rechtszaak aanspant op grond van het testament, zeker niet gedwongen zal worden een aftrek te ondergaan voor
het bedrag dat zijn onderslaaf schuldig is, tenzij dit uit zijn eigen peculium wordt genomen; anders zal het resultaat zijn dat
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als de onderslaaf de meester evenveel schuldig is, en hij zelf zal worden begrepen dat hij niets in het peculium heeft, hetgeen
zeker absurd is.
(3) Ik leende geld aan een slaaf die ik aan u had verkocht. De vraag rees of de vordering De peculio aan mij moest worden
toegekend tegen u, opdat hetgeen in mijn handen overbleef van de peculium zou worden afgetrokken. Dit is in feite in het
geheel niet waar, en het maakt ook geen verschil of ik binnen een jaar na de verkoop of daarna een vordering instel; want een
vordering tegen mij wordt niet toegewezen aan anderen die in die tijd met hem contracteerden. Anderzijds, wanneer degenen
die eerder met deze slaaf een contract hadden gesloten, een vordering tegen mij instellen, kan ik niet aftrekken wat hij mij
daarna verschuldigd is geworden. Hieruit blijkt dat de aansprakelijkheid van de peculium die in mijn handen is gebleven, op
geen enkele wijze wordt beïnvloed door contracten die op een later tijdstip zijn gesloten.
39. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Het peculium bestaat ook uit wat iemand door zijn eigen zuinigheid heeft gespaard, of wat hij door het verrichten van enige
dienst als gift van iemand heeft verdiend, wanneer de schenker bedoeld had dat de slaaf dit als zijn eigen bezit zou hebben.
40. Marcianus, Regels, Boek V.
De peculium ontstaat, groeit, vermindert en sterft, en daarom zegt Papirius Fronto heel juist dat de peculium op een mens
lijkt.
1. De vraag rees hoe een peculium wordt geschapen. De ouden maakten hierin een onderscheid, want als de slaaf heeft
verworven wat de meester niet verplicht was hem te verschaffen, is dit peculium, maar als hij een tuniek of iets dergelijks
heeft verworven waartoe de meester verplicht is hem te verschaffen, is het geen peculium. Zo ontstaat dus peculium, het
groeit wanneer het wordt vermeerderd, het vermindert wanneer de onder-slaven ophouden te bestaan of eigendom wordt
vernietigd, het sterft wanneer het wordt weggenomen.
41. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Een slaaf kan niets verschuldigd zijn, noch iets verschuldigd zijn aan een slaaf; maar wanneer wij dit woord misbruiken,
duiden wij eerder een feit aan, dan dat wij de verplichting naar het burgerlijk recht verwijzen. Vandaar dat de meester van
vreemden met recht kan eisen wat aan een slaaf verschuldigd is, en ten aanzien van wat de slaaf zelf verschuldigd is, wordt
een vordering voor deze zaak tegen de meester toegewezen, op het peculium; en ook voor zover eigendom is aangewend in
de zaken van de meester.
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42. Dezelfde, Over het Edict, Boek XII.
Sommige autoriteiten zijn terecht van mening dat een vordering op het peculium moet worden toegewezen tegen een
arrogator; hoewel Sabinus en Cassius van mening zijn dat een vordering op het peculium niet moet worden toegewezen op
grond van zaken die eerder zijn gedaan.
43. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Als u, nadat ik een vordering tegen u heb ingesteld over het peculium, en voordat de zaak is beslist, een slaaf hebt verkocht,
zegt Labeo dat er een vonnis tegen u moet worden uitgesproken, ook met betrekking tot het peculium dat hij heeft verkregen
terwijl hij in handen van een koper was, en dat u geen vrijstelling moet worden verleend; want dit is door uw eigen schuld
gebeurd omdat u de slaaf hebt verkocht.
44. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer iemand een contract heeft gesloten met een zoon onder vaders toezicht, heeft hij twee schuldenaren, de zoon voor
het gehele bedrag, en de vader alleen tot het bedrag van het peculium.
45. Paulus, Over het Edict, Boek LXI.
En daarom, als de vader de peculium van de zoon heeft weggenomen, kunnen de schuldeisers, niettemin, de zoon aanklagen.
(46) Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Hij die het beheer van het peculium toekent, wordt geacht in het algemeen toe te staan wat hij in het bijzonder zou willen
toestaan.
(47) Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.
Wanneer in een winkel een bord is aangebracht als volgt: "Ik verbied het om met mijn slaaf Januarius zaken te doen", dan
staat vast, dat de meester alleen een ontheffing van aansprakelijkheid heeft verkregen krachtens de Institoriaanse Actie, en
niet krachtens die op het peculium.
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1. Sabinus was van oordeel, dat, wanneer een slaaf borg was geworden, een actie De peculio niet tegen de meester mocht
worden toegestaan, tenzij de borg was gesteld voor de zaken van de meester, of met betrekking tot goederen die tot de
peculium behoorden.
2. Indien de actie De peculio eenmaal is ingesteld, hoewel bij het vellen van het vonnis blijkt, dat er minder in de peculium is
dan hij verschuldigd is, is niettemin vastgesteld, dat er geen grond is voor het stellen van zekerheid met betrekking tot een
toekomstige verhoging van de peculium, zoals dit geschiedt in de actie op partnerschap, omdat de partner het gehele bedrag
verschuldigd is.
3. Wanneer een schuldeiser van de slaaf een deel van de schuld van de koper heeft teruggekregen, kan volgens Proculus voor
het resterende deel een rechtsvordering in billijkheid tegen de verkoper worden ingesteld, maar de eiser mag in het begin niet
worden toegestaan de rechtsvordering te verdelen, zodat hij tegelijkertijd tegen de koper en de verkoper kan optreden; het is
immers voldoende dat hem alleen dit wordt toegestaan; zodat wanneer hij, nadat hij de ene verweerder heeft gekozen, minder
dan de schuld terugvordert, hem een rechtsvordering tegen de andere zal worden toegestaan, aangezien de eerdere
rechtsvordering is herroepen. Dit is de moderne praktijk.
4. Niet alleen elke schuldeiser kan een vordering instellen tegen de verkoper wegens eerder gedane zaken, maar ook de koper
zelf kan dit doen, (en deze mening was Julianus toegedaan), hoewel hij zelf een aftrek kan maken tegen een andere eiser,
mits hij rekening houdt met wat hij in handen heeft.
5. Wanneer een slaaf verkocht wordt zonder zijn peculium, is het gevolg dat de verkoper gebruik kan maken van de aftrek; en
als de slaaf na de verkoop schulden krijgt aan de verkoper, vermindert dit het peculium niet, omdat hij zijn meester niet
schuldig is.
6. Wat wij met betrekking tot koper en verkoper hebben verklaard, is hetzelfde als wanneer de eigendom op een andere wijze
werd gewijzigd, zoals door een legaat of door de schenking van een bruidsschat; want het peculium van de slaaf, waar het
zich ook mag bevinden, wordt verstaan gelijk te zijn aan het eigendom van een vrije man.
48. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.
Het vrije beheer van het peculium blijft niet bestaan in het geval van een voortvluchtige of van een slaaf die gestolen is, noch
in het geval van iemand van wie niet bekend is of hij in leven of dood is.
1. Ieder, aan wie het beheer over het peculium is gegeven, kan zijn eigen schuldenaar in de plaats stellen.
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49. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Niet alleen dat peculium dat een eigenaar aan zijn slaaf heeft toegekend, maar ook datgene wat buiten zijn medeweten is
verkregen, maar wat hij, als hij ervan geweten had, zou hebben toegestaan in het peculium te zijn.
1. Als mijn slaaf, zonder dat ik het weet, mijn zaken doet, wordt hij geacht mijn schuldenaar te zijn in dezelfde mate als hij
aansprakelijk zou zijn geweest, als hij er als vrij man voor gezorgd had.
2. Indien dus de meester in zijn rekening heeft vermeld, dat hij zijn slaaf iets schuldig is, terwijl hij in feite geen geld heeft
geleend, noch tevoren enige andere oorzaak voor schuld heeft bestaan, maakt de enkele vermelding van de rekening hem niet
tot schuldenaar.
50. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Op het moment dat er niets in het peculium is, verbergt de vader zich, ik, die op het punt sta een actie De peculio tegen hem
in te stellen, kan niet in het bezit van zijn eigendom worden gesteld met het doel het te behouden, omdat hij, die recht zou
hebben op kwijting van aansprakelijkheid als hij zich had gevoegd, zich niet verbergt met het doel bedrog te plegen. Het
maakt ook geen verschil of er een vonnis tegen hem wordt uitgesproken; want ook als een schuld op een bepaalde tijd of
onder een bepaalde voorwaarde opeisbaar is, wordt de partij niet geacht zich wegens bedrog te verbergen, hoewel hij ten
onrechte door de rechter kan worden veroordeeld. Julianus echter meent, dat een borg, gegeven op het tijdstip, dat er niets in
het peculium is, aansprakelijk is, daar de borg, als hij op deze wijze wordt aangenomen, voor een toekomstig recht van actie
kan worden aangenomen.
1. Indien een schuldeiser tot erfgenaam benoemt een vader die aansprakelijk is op het peculium, zal, aangezien het tijdstip
van overlijden wordt beschouwd met het oog op de werking van Lex Falcidia, rekening worden gehouden met het peculium
dat op dat tijdstip bestaat.
2. Zelfs nadat de meester op het peculium is aangesproken, kan een borg worden genomen ten behoeve van de slaaf; en
daarom, om dezelfde reden als waarom, indien een slaaf het geld zou moeten betalen nadat de kwestie in een vordering is
gevoegd, hij het niet meer kan terugvorderen dan indien de kwestie niet was gevoegd, zal een borg worden geacht rechtmatig
te zijn aanvaard, omdat de natuurlijke verplichting, die zelfs een slaaf wordt geacht te zijn aangegaan, niet tot een punt in de
controverse wordt gemaakt.
3. Een slaaf van een ander, die mij te goeder trouw diende, betaalde mij geld dat hij van Titius geleend had, opdat ik hem zou
manumiteren, en ik deed dat; de schuldeiser vroeg wie hij voor het peculium kon aanklagen. Ik zei dat, hoewel in andere
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gevallen de schuldeiser de keuze zou hebben, toch in het genoemde geval het proces tegen de meester zou moeten worden
aangespannen, en dat hij een vordering tegen mij zou kunnen instellen voor de teruggave van het geld dat door hem was
verkregen, en niet was vervreemd vanwege de transactie die zou hebben plaatsgevonden met betrekking tot de burgerlijke
staat van de slaaf; Evenmin moet het onderscheid worden toegestaan van hen, die menen, dat als ik de slaaf niet manumitteer,
het geld aan zijn meester moet toebehoren, maar als de manumissie plaatsvindt, het geld geacht wordt door mij te zijn
verkregen, daar het mij eerder uit hoofde van mijn bedrijf wordt gegeven, dan als afkomstig van mijn eigendom.
51. Scaevola, Vragen, Boek II.
Wat betreft hetgeen een slaaf van vreemden te vorderen heeft, moet de meester in geen geval voor het bedrag van de schuld
een vonnis tegen hem laten uitspreken, wanneer iemand een vordering op het peculium instelt; omdat zowel de kosten van
het instellen van de vordering als het resultaat van de executie onzeker kunnen zijn, en men moet rekening houden met het
uitstel van tijd, dat verleend wordt aan hen die gerechtelijk aansprakelijk zijn gesteld, of met het uitstel dat verbruikt wordt
bij de verkoop van het eigendom, als dit het beste is; daarom zal de partij, als zij bereid is haar vorderingsrechten over te
dragen, worden vrijgesproken. Wat gezegd wordt in geval van een vordering tegen een van verscheidene vennoten, namelijk:
dat het gehele peculium moet worden berekend, omdat de procedure tegen de vennoot is, zal hetzelfde resultaat hebben,
indien de partij bereid is zijn vorderingsrechten over te dragen; en, in het geval van allen, van wie wij zeggen, dat zij uit dien
hoofde aansprakelijk zijn, omdat zij een vorderingsrecht hebben, neemt de indeplaatsstelling de plaats in van de wettelijke
betaling.
52. Paulus, Vragen, Boek IV.
Er wordt een vraag gesteld met betrekking tot een feitelijk voorval, namelijk: wanneer een partij die als vrije man de voogdij
uitoefende, tot slaaf wordt verklaard, of, als zijn meester wordt gedagvaard door de voogd wiens vordering bij rescriptie
preferent is verklaard boven die van andere schuldeisers van de slaaf, wat aan de meester verschuldigd is, moet worden
afgetrokken van het peculium. En als u meent dat het in mindering kan worden gebracht, maakt het dan enig verschil of de
slaaf zijn schuld aan de meester is kwijtgeraakt terwijl hij nog zijn vrijheid genoot, of daarna; en kan de vordering op het
peculium worden ingesteld ten gunste van een jongen die de puberteit nog niet heeft bereikt? Ik antwoordde dat geen enkele
bevoorrechte aanspraak voorrang kan hebben boven die van de vader of de meester, indien hij wegens de zoon of de slaaf
wordt aangesproken op het peculium. Het is duidelijk dat in het geval van andere schuldeisers rekening moet worden
gehouden met bevoorrechte vorderingen, want wat als een zoon een bruidsschat heeft ontvangen of een voogdij heeft
beheerd? Dit is zeer juist gesteld in een rescript, onder verwijzing naar een slaaf die als voogd optrad, en om de reden dat de
positie van de ijverigste schuldeiser gewoonlijk beter is dan die van de anderen, zal, wat hen betreft, de vordering worden
verjaagd. Het is duidelijk, dat indien hij geld heeft geleend uit goederen van de voogd of geld heeft gestort in een kist, hem
een rechtsvordering tot terugvordering daarvan zal worden toegestaan, evenals een rechtsvordering in billijkheid tegen de
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schuldenaar; dat wil zeggen, indien zij het geld hebben opgebruikt, want hij was niet bevoegd het te vervreemden. Dit zou
ook moeten gelden in het geval van een voogd. Ik denk ook niet dat het verschil uitmaakt of hij, toen hij de meester iets
schuldig werd, in het bezit van zijn vrijheid was, of dat dit later gebeurde; want als ik de slaaf van Titius iets leen en daarna
zijn meester word, kan ik wat ik hem eerder heb geleend aftrekken, als er een vordering tegen mij wordt ingesteld op grond
van het peculium. Welke weg moet dan worden gevolgd? Daar op het peculium geen proces kan worden aangespannen, moet
tegen de meester een vordering in billijkheid worden ingesteld, gegrond op die van de voogdij, zodat hetgeen deze als zijn
eigendom had, als zijn peculium kan worden opgevat.
1. Indien aan een zoon een bruidsschat is geschonken onder voogdij van de vader, of hij een voogdijschap heeft uitgeoefend,
moet rekening worden gehouden met de bevoorrechte vorderingen in een vordering op grond van het peculium, en, in de
tussentijd, nadat voortzetting is verleend in de vordering van andere schuldeisers, of zekerheid is gesteld, indien degenen die
geen voorrecht hebben eerst een vordering instellen, zal hetgeen zij hebben ontvangen, worden hersteld, indien de vordering
op grond van het voorrecht naderhand tegen de vader wordt ingesteld.
53. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
Als Stichus het peculium niet is ontnomen toen hij werd gemanumitteerd, wordt het geacht te zijn verleend; hij kan echter
geen schuldenaars aanklagen, tenzij de vorderingsrechten aan hem zijn overgedragen.
54. Scaevola, Opinies, Boek I.
Een erflater legateerde aan een van zijn erfgenamen, naast zijn aandeel, bepaalde reeds ingerichte landerijen, tezamen met de
slaven; deze slaven waren de schuldenaars van de meester. De vraag rees, of een vordering op het peculium tegen hem zou
kunnen worden ingesteld ten gunste van de andere erfgenaam? Het antwoord was dat dit niet het geval zou zijn.
55. Neratius, Opinies, Boek I.
Hij die ik aanklaagde voor het peculium werd door u met geweld weggevoerd; wat het peculium was op het moment dat u
hem met geweld wegvoerde, moet worden overwogen.
(56) Paulus, Over Neratius, Boek II.
Wat mijn slaaf beloofd heeft aan mij te betalen voor een van mijn schuldenaren moet afgetrokken worden van het peculium,
en is niettemin verschuldigd door de schuldenaar. Maar laten we eens kijken of de verplichting van hem voor wie de belofte
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is gedaan, niet geacht moet worden deel uit te maken van het peculium. Paulus zegt, dat wanneer iemand een vordering op de
peculium instelt, de meester deze wil aftrekken, hij de vordering ongetwijfeld tot een deel van de peculium maakt.
57. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een zoon of een slaaf, met betrekking tot wie een vordering op het peculium alleen is ingesteld, sterft voordat de
zaak is beëindigd, wordt dat peculium in aanmerking genomen dat een van de partijen bezat toen hij stierf.
1. Julianus zegt dat wanneer iemand bij testament bepaalt dat zijn slaaf zal worden vrijgelaten en hem zijn peculium nalaat,
hij dit nalaat op het moment dat hij vrij wordt; en daarom zal alle toename van het peculium, van welke aard dan ook,
verkregen voordat de nalatenschap werd aangegaan, toebehoren aan de gemanumitteerde slaaf.
2. Maar wanneer iemand de peculium van de slaaf aan een vreemde nalaat, is de vraag naar de veronderstelde bedoeling van
de erflater; En de meest waarschijnlijke opvatting is, dat wordt nagelaten wat zich bij zijn dood in de peculium bevond, met
dien verstande dat alle toevoegingen die bij het ingaan van de nalatenschap aan het eigendom van de peculium kunnen
worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de nakomelingen van vrouwelijke slaven en de vermeerdering van kudden, verschuldigd
zijn, maar dat wat aan de slaaf werd gegeven of hij door eigen arbeid verwerft, niet aan de legataris toebehoort.
58. Scaevola, Digest, Boek V.
Een partij liet aan een van zijn erfgenamen bepaalde landerijen na zoals ze waren ingericht, samen met slaven en andere
goederen, en wat er ook was. Deze slaven waren de meester een maandelijkse schuld verschuldigd, alsmede om andere
redenen. De vraag rees of de vordering op het peculium ten gunste van de andere erfgenamen tegen hem zou kunnen worden
ingesteld voor het geld dat zij verschuldigd waren? Het antwoord was dat dit niet het geval was.

Tit. 2. Wanneer de vordering op het peculium beperkt is tot een jaar.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
De Praetor zegt: "Na de dood van hem die onder het beheer van een ander stond, of nadat hij geëmancipeerd,
gemanumitteerd of vervreemd is, zal ik slechts een vordering tot het bedrag van het peculium toestaan, binnen een jaar vanaf
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het moment dat er voor het eerst een procedure met betrekking tot de zaak had kunnen worden ingesteld, wanneer er iets is
gedaan door de kwaadwillige opzet van hem onder wiens beheer de partij stond, waardoor de waarde van het peculium is
verminderd."
1. Zolang de slaaf of de zoon onder toezicht staat, is de vordering op het peculium niet beperkt in de tijd, maar na zijn dood,
of nadat hij is geëmancipeerd, gemanumitteerd of vervreemd, wordt zij beperkt in de tijd, dat wil zeggen tot een jaar.
2. Het jaar wordt echter berekend naar de mate waarin het beschikbaar is, en daarom zegt Julianus dat als de verplichting
voorwaardelijk is, het jaar moet worden berekend, niet vanaf het tijdstip waarop de partij geëmancipeerd was, maar vanaf het
tijdstip waarop, als aan de voorwaarde was voldaan, een proces kon worden aangespannen.
3. De Praetor heeft met reden de vordering in dit geval tijdelijk gemaakt, want aangezien het peculium tenietgaat door
overlijden of vervreemding, is het voldoende dat de verplichting met een jaar wordt verlengd.
4. Vervreemding en manumissie hebben echter betrekking op slaven en niet op zonen, maar de dood heeft zowel betrekking
op slaven als op zonen, emancipatie echter alleen op zonen. Bovendien, indien hij op een andere wijze ophoudt onder
toezicht te staan, zonder emancipatie, zal de vordering slechts voor de duur van een jaar gelden. Ook indien de zoon eigen
meester wordt door de dood of de uitwijzing van zijn vader, zal de erfgenaam van zijn vader, of de schatkist, binnen een jaar
aansprakelijk zijn voor de vordering op het peculium.
5. In geval van vervreemding is ongetwijfeld inbegrepen een verkoper, die aansprakelijk is voor een actie op het peculium
binnen een jaar.
6. Maar ook als hij de slaaf heeft weggegeven, of geruild, of geschonken bij wijze van bruidsschat, bevindt hij zich in
dezelfde positie.
7. Want als hij de slaaf met zijn peculium had nagelaten, of hem vrij had gelaten, zou er een vraag kunnen rijzen; en het lijkt
mij de betere opvatting dat de vordering De peculio niet moet worden toegewezen tegen een gemanumitteerde slaaf, noch
tegen hem aan wie de peculium was nagelaten. Zal de erfgenaam dan aansprakelijk zijn? Caecilius zegt dat hij aansprakelijk
is, omdat de peculium in handen is van hem die zich van zijn verplichting heeft bevrijd door hem aan de legataris te
overhandigen. Pegasus echter zegt, dat aan de erfgenaam zekerheid moet worden gesteld door hem aan wie de peculium is
nagelaten, omdat de schuldeisers zich tot hem wenden, en daarom, als hij het zonder zekerheid levert, een proces tegen hem
kan worden aangespannen.

1142

8. Wanneer de erfgenaam wordt gevraagd het landgoed, de slaaf en de peculium, af te staan, en een vordering op de peculium
tegen hem wordt ingesteld, kan hij geen gebruik maken van de Trebelliaanse uitzondering; zoals Marcellus, bij de bespreking
van dit punt, toegeeft. Hij echter, aan wie het landgoed is overgedragen, is niet aansprakelijk, zoals Scaevola zegt, omdat hij
het peculium niet heeft, noch een frauduleuze handeling heeft gepleegd om het niet te hebben.
9. Pomponius zegt ook, in het Eenenzestigste Boek, dat als een vruchtgebruik tenietgaat, de vordering tegen de
vruchtgebruiker binnen een jaar moet worden toegewezen.
10. Labeo stelde de vraag of u, als u tijdens het leven van de zoon, van wie u dacht dat hij dood was, een vordering instelde
en, omdat het jaar was verstreken, door een uitzondering werd verslagen, opnieuw een vordering mocht instellen nadat de
vergissing was ontdekt. Hij zegt, dat u dit alleen zou mogen doen voor het bedrag van het peculium, maar niet voor hetgeen
ten bate van het vermogen van de wederpartij is aangewend; want in het eerste geval was de vordering met betrekking tot
enig voordeel dat door de aanwending ervan was verkregen, terecht ingesteld, omdat de exceptie, gebaseerd op het
verstrijken van een jaar, betrekking heeft op het peculium, en niet op hetgeen ten bate van het vermogen is aangewend.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Omdat na de dood van een zoon die onder vaders toezicht staat, een vordering, beperkt tot een jaar, tegen de vader kan
worden ingesteld, net zoals een eeuwigdurende vordering kan worden ingesteld tijdens het leven van de zoon; daarom, als
een vordering De peculio, in een geval van ontbinding van een contract, wordt ingesteld, moet dit binnen zes maanden na de
dood van de zoon zijn; en hetzelfde moet worden gezegd met betrekking tot alle andere vorderingen die van tijdelijke aard
zijn.
1. 2. Wanneer een slaaf, aan wie geld is geleend, in handen van de vijand is, is de vordering uit hoofde van het peculium
tegen de meester niet beperkt tot een jaar, zolang de slaaf krachtens de wet van postliminium kan terugkeren.
3. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
De term peculium moet soms ook worden gebruikt als de slaaf in de loop van de natuur heeft opgehouden te bestaan, en de
Praetor binnen een jaar een vordering op het peculium toekent; want ook in dit geval moeten zowel de vermeerdering als de
vermindering in aanmerking worden genomen, als behorende tot het peculium, hoewel het als zodanig heeft opgehouden te
bestaan door de dood of de manumissie van de slaaf; Zodat er een vermeerdering kan zijn, zoals bij een peculium, door
oogsten, of door de opbrengst van kudden, of door de nakomelingen van vrouwelijke slaven, en een vermindering, zoals
bijvoorbeeld wanneer een dier is gestorven, of op enige andere wijze verloren is gegaan.
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Tit. 3. Aangaande de vordering, gegrond op het voordeel, dat een vader of een meester met betrekking tot zijn eigendom
heeft verkregen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer zij, die onder toezicht van een ander staan, niets van het peculium hebben, of wel iets hebben, maar niet het gehele
bedrag; dan zijn zij, die hen onder hun toezicht hebben, aansprakelijk, als hetgeen ontvangen is, gebruikt is ten bate van hun
eigendom, waarbij het contract geacht wordt veeleer met hen gesloten te zijn.
1. Want Labeo zegt zeer juist dat het eigendom zo kan worden gebruikt, zonder dat de vordering op het peculium van
toepassing is; want wat moet er gebeuren als de eigenaar het peculium zonder kwade opzet heeft weggenomen? Wat als het
peculium is beëindigd door de dood van de slaaf, en het jaar verstreken is waarin de rechtsvordering kan worden ingesteld?
Want de rechtsvordering betreffende de aanwending van het eigendom in de zaken van een ander is eeuwigdurend, en is
ontvankelijk ongeacht of de partij het peculium zonder kwade opzet heeft weggenomen, dan wel de rechtsvordering
betreffende het peculium door het verstrijken van een jaar is geëindigd.
2. Bovendien, indien meerderen een vordering op het peculium instellen, moet hij worden begunstigd wiens geld in de zaak
van de meester is aangewend, zodat hij de meest voordelige vordering zal hebben. Als iemand zich gemeld heeft en een
vordering op het peculium ingesteld heeft, moet zeker overwogen worden of de vordering die gebaseerd is op het aanwenden
van eigendom ten bate van een ander, niet zal opgaan. Pomponius verklaart dat Julianus van mening is dat de vordering op
grond van de tewerkstelling van eigendom ten bate van een ander teniet wordt gedaan door de vordering op grond van het
peculium, omdat wat ten bate van de meester is aangewend en voor rekening van de slaaf is betaald, in het peculium is
gekocht, net alsof het door de meester aan de slaaf zelf was betaald, maar alleen voor zover de meester in de vordering op
grond van het peculium heeft betaald wat de slaaf in zijn zaken had gebruikt; Anders, als hij het niet heeft betaald, blijft de
vordering op grond van de tewerkstelling van het goed bestaan.
2. Javolenus, Over Cassius, Boek XII.
De vordering gegrond op de tewerkstelling van eigendom ten gunste van een ander kan niet worden ingesteld tegen iemand
die een slaaf heeft bevrijd tegen betaling van ontvangen geld; omdat hij, door hem zijn vrijheid te verlenen, niet verrijkt is
door het geld.
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3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Als echter de slaaf aan zijn meester een zekere som geld betaalt, die hij van mij geleend heeft, opdat hij gemanumitteerd kan
worden, moet de genoemde som geld niet gerekend worden als deel uitmakend van het peculium, maar wordt ieder bedrag
dat de waarde van de slaaf te boven gaat en dat door hem betaald is, geacht in de zaak van de meester te zijn aangewend.
1. Bijvoorbeeld (wanneer hij tarwe heeft ontvangen en dat als voedsel voor de slaven van zijn meester heeft gebruikt) of
wanneer hij aan een schuldeiser van zijn meester geld betaalt, dat hij van een andere schuldeiser heeft geleend. Maar als hij
zich bij de betaling vergist heeft en iemand als schuldeiser beschouwt die dat niet is, dan zegt Pomponius in het 61e boek dat
ook dit eigendom is dat ten bate van de meester is aangewend, voor zover het het recht van deze laatste betreft om het terug
te vorderen omdat het niet verschuldigd is; of wanneer de slaaf, ten behoeve van de afwikkeling of het beheer van de zaken
van zijn meester, enige handeling verricht (bijvoorbeeld wanneer hij geld leent om graan te kopen voor het onderhoud van
zijn slaven, of om hen te kleden) of wanneer hij, nadat hij voor de peculium geleend heeft, het geld daarna gebruikt ten
behoeve van zijn meester; Want de wet, die thans van kracht is, bepaalt, dat een vordering kan worden ingesteld op grond
van een goed, dat ten bate van een ander wordt aangewend, ook al gebruikt hij het eerst ten bate van de peculium en daarna
in het bedrijf van zijn meester.
2. Wij stellen als algemene regel, dat een vordering, gegrond op de aanwending van eigendom in het bedrijf van een ander,
ontvankelijk is in die gevallen waarin een lasthebber recht zou hebben op een vordering in mandaat, of waarin een persoon
die zaken heeft gedaan zonder daartoe gemachtigd te zijn, een vordering zou kunnen instellen op grond van vrijwilligheid; en
overal waar de slaaf iets heeft verbruikt om het eigendom van de eigenaar te verbeteren of niet te laten verslechteren.
3. Indien dus een slaaf geld heeft verkregen om zich te onderhouden, te voeden en te kleden, volgens de gewoonte van zijn
meester, dat wil zeggen in de mate waarin zijn meester de gewoonte had hem van deze benodigdheden te voorzien, dan zal
hij volgens Labeo geacht worden het geld te gebruiken ten bate van zijn meester en dit zal dus het geval zijn met betrekking
tot een zoon.
4. Maar wanneer hij, nadat hij geld geleend heeft, het huis van zijn meester versiert met stucwerk en bepaalde andere dingen
die meer voor het plezier dan voor het nut zijn, zal hij niet geacht worden het geld op deze manier te hebben gebruikt; om de
reden dat een agent dit niet had kunnen aanrekenen, tenzij hij toevallig het bevel of de toestemming van de meester had
gehad, noch zou de meester belast moeten worden voor wat hij zelf niet zou hebben gedaan. Welke weg moet dan worden
bewandeld? De meester moet de schuldeiser toestaan die dingen te verwijderen, natuurlijk zonder schade aan het huis, opdat
de eigenaar niet gedwongen wordt het te verkopen om het bedrag te vergoeden waarmee de waarde ervan is verhoogd.
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5. Labeo zegt ook, dat als een slaaf, van mij geld geleend hebbende, het aan een ander uitleent, de eigenaar aansprakelijk is
voor de vordering gebaseerd op eigendom gebruikt ten behoeve van een ander, omdat een verplichting door hem is
verworven; en deze mening wordt goedgekeurd door Pomponius, als hij de verplichting niet tot een verplichting van het
peculium maakt, maar het behandelt als verworven voor rekening van zijn meester. Om welke reden de meester in zoverre
gebonden zal zijn, dat hij, indien hij het niet voordelig voor zichzelf achtte, de verplichting van de schuldenaar te houden, de
vorderingsrechten aan zijn schuldeiser zou kunnen overdragen, en hem tot zijn gemachtigde maken.
6. Labeo zegt dat het ook een voorbeeld is van het aanwenden van eigendom voor de zaken van de meester, wanneer een
slaaf, nadat hij geld heeft geleend, dit met toestemming van zijn meester gebruikt om luxe artikelen te kopen, bijvoorbeeld
zalven, of iets anders dat hij voor zijn plezier heeft verkregen, of voor een of ander oneerbaar doel; want wij beschouwen niet
of wat werd geconsumeerd voor het welzijn van de meester was, maar of het in zijn zaken werd aangewend.
7. 7. Daarom wordt ook terecht gezegd, dat als een slaaf graan heeft gekocht om de slaven van zijn meester te voeden, en het
in de graanschuur van zijn meester heeft gedeponeerd, en het is vernietigd, of bedorven, of verbrand, dan wordt het geacht te
zijn gebruikt in de zaken van de meester.
8. 8. Bovendien, als hij een noodzakelijke slaaf voor zijn meester heeft gekocht, en de slaaf sterft, of hij heeft een gebouw
gestut en het stort in, dan zou ik zeggen dat een vordering voor eigendom dat ten bate van een ander is aangewend,
ontvankelijk is.
9. Als hij het echter heeft ontvangen met het doel het te gebruiken voor de zaken van zijn meester, maar dit niet heeft gedaan
en de schuldeiser heeft bedrogen, wordt het niet geacht als zodanig te zijn gebruikt, noch is de meester aansprakelijk, opdat
de goedgelovigheid van de schuldeiser de meester geen schade berokkent of de sluwheid van de slaaf hem geen schade
berokkent. Wat zou echter het geval zijn, indien de slaaf de gewoonte had, hetgeen hij ontving, aan te wenden voor de zaken
van zijn meester? Zelfs in dit geval denk ik niet dat dit de meester schaadt, als de slaaf het met een andere bedoeling
ontvangt, of als hij het met deze bedoeling ontvangt, maar het daarna voor een ander doel gebruikt; want de schuldeiser moet
zorgvuldig nagaan op welke manier het gebruikt is.
10. Als de slaaf geld heeft geleend om kleding te kopen en het geld is verloren gegaan, wie kan dan de vordering instellen
voor eigendom dat ten bate van een ander is aangewend, de schuldeiser of de verkoper? Maar als de prijs niet is betaald, maar
het geld is gegeven om kleding te kopen, en het geld is verloren gegaan, maar de kleding is verdeeld onder de slaven, dan
heeft de schuldeiser zonder twijfel recht op de vordering wegens geld dat is gebruikt voor de zaak van een ander. Maar heeft
de verkoper niet ook een vorderingsrecht, omdat zijn eigendom is gebruikt in de zaken van de meester? De redelijkheid
gebiedt dat hij aansprakelijk is, zodat de meester aansprakelijk is jegens twee partijen voor één transactie. Zelfs indien dus
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zowel het geld als de kleding zijn vernietigd, moet worden gezegd, dat de meester aansprakelijk zal zijn jegens beiden, daar
beiden de bedoeling hadden de voorwerpen in zijn zaken te gebruiken.

4. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Maar het moet gezegd worden dat de positie van de ijverigste partij de betere is, want het is onrechtvaardig dat de meester
een vonnis tegen zich krijgt ten gunste van beiden op grond van het te zijnen gunste aanwenden van de goederen.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Als een slaaf artikelen koopt, die niet noodzakelijk zijn, alsof ze nodig waren voor zijn meester, zoals bijvoorbeeld slaven;
Pomponius zegt dat ze zullen worden geacht te zijn gebruikt in zijn zaken tot de omvang van de werkelijke waarde van de
slaven; maar als hij artikelen zou kopen die werkelijk nodig waren, zal de meester aansprakelijk worden gesteld voor het
gehele bedrag waarvoor ze zijn verkocht.
(1) Hij zegt ook dat, of de meester het contract van de slaaf nu bekrachtigt of niet, de vordering op grond van eigendom die te
zijnen behoeve is aangewend, ontvankelijk zal zijn.
(2) Een vordering op grond van zijn bevel kan worden ingesteld voor hetgeen de slaaf voor zijn meester heeft gekocht, indien
hij dit op zijn wens heeft gedaan; maar indien hij de aankoop niet op zijn wens heeft gedaan, maar de meester zijn daad wel
heeft bekrachtigd; of, anderzijds, indien hij iets heeft gekocht dat noodzakelijk of nuttig is voor de meester, zal een vordering
wegens ten zijnen behoeve aangewende eigendom aanhangig worden gemaakt; maar indien geen van deze voorwaarden
aanwezig is, zal een vordering op grond van het peculium aanhangig worden gemaakt.
(3) Het staat vast dat niet alleen het geld dat onmiddellijk van de schuldeiser naar de meester overgaat, wordt aangewend ten
voordele van deze laatste, maar ook datgene wat zich in eerste instantie in het peculium bevond. Dit geldt echter in alle
gevallen, waarin de slaaf die de zaken van zijn meester behartigt, hem rijker maakt met het geld van het peculium. In het
andere geval, wanneer de meester de slaaf van het peculium berooft, of hem tezamen met het peculium verkoopt, of het goed
dat tot het peculium behoort, vervreemdt en de prijs daarvan int, wordt dit niet geacht te zijn aangewend in de zaken van de
meester.
6. Tryphoninus, Disputaties, Boek I.
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Want als dit waar zou zijn, zou hij aansprakelijk zijn voor de vordering voor goederen die te zijnen behoeve worden gebruikt,
zelfs voordat hij verkocht wat het peculium vormde; want juist door dit feit dat de slaaf het eigendom van het peculium had,
zou hij rijker worden, wat overduidelijk onjuist is.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
En daarom, ook, als de slaaf zijn meester dingen geeft die deel uitmaken van het peculium, zal de vordering voor eigendom
die in zijn zaken wordt gebruikt, niet liegen; en dit is waar.
1. Het is duidelijk dat, als de slaaf geld leent en het aan zijn meester betaalt met de bedoeling het aan hem te geven, mits hij
hem niet tot schuldenaar van het peculium wil maken, er een vordering kan worden ingesteld voor goederen die in de zaken
van de meester worden gebruikt.
2. Wat Mela zegt is niet waar, namelijk, dat als u zilver aan mijn slaaf geeft opdat hij bekers kan maken van zilver naar
keuze, en vervolgens, nadat de bekers gemaakt zijn, de slaaf sterft; u een vordering wegens eigendom ten dienste van een
ander tegen mij zult kunnen instellen, aangezien ik een vordering kan instellen om de bekers terug te krijgen.
3. Als de slaaf parfum en zalf koopt en die gebruikt bij een begrafenis die zijn meester aangaat, dan zal hij geacht worden ze
te hebben gebruikt voor de zaak van zijn meester.
4. Hij zegt ook, dat als ik van uw slaaf een landgoed koop, dat u toebehoorde, en ik betaal geld aan de schuldeisers, en dan
berooft u mij van dat landgoed, ik het kan terugkrijgen door een vordering tot koop; want men zal oordelen, dat het in uw
zaken werd gebruikt. Bovendien, als ik een landgoed van een slaaf koop om te verrekenen wat mij door die slaaf
verschuldigd is, ook al heb ik niets betaald, dan nog kan ik met een koopvordering terugvorderen wat in handen van de
meester is gekomen. Ik denk echter niet dat de koper het recht heeft om een vordering in te stellen voor eigendom dat in de
zaak van een ander is gebruikt, tenzij de slaaf de bedoeling had om het in de zaken van zijn meester te gebruiken.
5. 5. Indien een zoon die onder vaders toezicht staat, geld heeft geleend en dit als bruidsschat voor zijn dochter geeft, wordt
het geacht te zijn gebruikt in de zaken van zijn vader, in zoverre dat de grootvader op het punt stond de bruidsschat voor de
kleindochter te geven. Deze opvatting lijkt mij slechts juist, wanneer hij het geld gaf met de bedoeling de zaken van zijn
vader te behartigen.
8. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
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En Pomponius zegt dat het geen verschil maakt of hij het geeft voor zijn dochter, of zijn zuster, of een kleindochter, de
afstammeling van een andere zoon. Wij zullen dus hetzelfde zeggen, wanneer een slaaf geld heeft geleend, en het als
bruidsschat heeft gegeven, voor rekening van de dochter van zijn meester.
9. Javolenus, Over Cassius, Boek XII.
Als, inderdaad, de vader niet op het punt stond een bruidsschat te geven, wordt hij niet geacht in zijn bedrijf te zijn gebruikt.
(10) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer een zoon borg is komen te staan voor zijn vader en de schuldeiser heeft betaald, wordt hij geacht het geld te hebben
aangewend in de zaken van zijn vader, omdat hij de laatste van zijn aansprakelijkheid heeft ontslagen.
1. Wat Papinianus in het Negende Boek der Vragen verklaart, is een voorbeeld dat hierop lijkt, namelijk: wanneer een zoon
een zaak als vrijwillig verdediger van zijn vader op zich heeft genomen, en er is vonnis tegen hem gewezen, dan is zijn vader
aansprakelijk voor de goederen die hij voor hem heeft aangewend, omdat de zoon hem van zijn aansprakelijkheid heeft
ontslagen door zijn verdediging op zich te nemen.
2. Papinianus bespreekt ook het geval, waarin ik met de zoon bedong, wat de vader gedwongen was te betalen, en daarna een
proces tegen de zoon aanspande; want ook in dit geval is een vordering mogelijk voor geld, dat ten bate van een ander wordt
aangewend, tenzij de zoon, toen hij zich verbond, de bedoeling had zijn vader een geschenk te geven.
3. Daarom kan men zeggen, dat als hij in een vordering over de peculium verschijnt als de verdediger van zijn vader, de
laatste aansprakelijk zal zijn voor de vordering voor goederen die te zijnen bate worden aangewend, ten belope van de
peculium; en het voordeel dat uit dit advies kan worden getrokken, zal zijn dat als de vordering De peculio moet worden
beëindigd, hij daarin kan worden gedagvaard voor geld dat te zijnen bate wordt aangewend. Ik denk dat de vader
aansprakelijk is voor een vordering voor geld dat te zijnen gunste is aangewend, zelfs voordat een afwijzende beslissing is
genomen, nadat de zaak namens de vader in het geding is gebracht.
4. 4. Goederen worden geacht te zijn aangewend in de zaken van de vader voor zover er enig gebruik van is gemaakt; en dus
als een deel ervan is aangewend, kan een vordering worden ingesteld voor dat deel.
5. 5. Maar zal de meester alleen aansprakelijk worden gesteld voor de hoofdsom, of ook voor de rente? En inderdaad, als de
slaaf rente heeft beloofd, zegt Marcellus in het vijfde boek van de Digest dat de meester die moet betalen; maar als hij die
niet heeft beloofd, is die rente zeker niet verschuldigd, omdat die niet in de overeenkomst was opgenomen. Het is duidelijk
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dat als ik, met de meester in gedachten, geld betaal aan een slaaf die niet de zaak van zijn meester beheert, maar ikzelf die
zaak beheer, ik in staat zal zijn een procedure in te stellen om ook de rente te innen, door middel van een vordering gebaseerd
op vrijwilligheid.
6. Een vordering op grond van eigendom dat in zijn zaken is gebruikt, kan dus alleen worden ingesteld wanneer de meester
de slaaf of de zoon niet heeft betaald. Indien dit echter is geschied ten nadele van de schuldeiser, dat wil zeggen indien het
geld is betaald aan de slaaf of de zoon, die het kan verliezen, houdt het op voor dit doel te zijn aangewend; maar het is
volkomen billijk, dat de vordering op grond van kwaadwilligheid hetzij tegen de vader hetzij tegen de meester wordt
ingesteld; want ook een schuldenaar van het peculium wordt niet van zijn aansprakelijkheid ontslagen, indien hij op
bedrieglijke wijze aan de slaaf betaalt wat hij hem verschuldigd is.
7. Wanneer de slaaf een schuldenaar van de meester is, en, geld van een ander geleend hebbende, hem betaalt; gebruikt hij
het niet in de zaak van laatstgenoemde voor zover hij hem verschuldigd is, maar doet hij dat voor zover het overschot betreft.
Dus als hij, toen hij zijn meester dertig aurei schuldig was en veertig aurei had geleend, de som aan zijn schuldeiser betaalde
of aan de slaven besteedde, dan moet gezegd worden dat een vordering wegens het aanwenden van geld in de zaken van een
ander ten bedrage van tien aurei mogelijk is; maar als hij het hele bedrag schuldig is, wordt het niet geacht op deze manier te
zijn aangewend; Want (zoals Pomponius zegt), men is van mening dat vrijstelling wordt verleend tegen de winst van de
meester, en daarom, als hij schulden had aan de meester toen hij het goed in zijn zaken gebruikte, is men van mening dat
niets voor dat doel is gebruikt, maar als hij hem daarna schulden heeft gemaakt, houdt het op voor dat doel te zijn gebruikt;
en dezelfde regel zal gelden als hij hem zou betalen. Hij zegt voorts, dat indien een meester hem een geschenk geeft voor een
bedrag gelijk aan hetgeen hij aan de schuldeiser ten behoeve van hem heeft betaald, en dit geschiedde met de bedoeling hem
te belonen, het geld niet zal worden geacht te zijn aangewend ten behoeve van hem. Indien hij het hem echter op een andere
wijze heeft gegeven, blijft het gebruik van het geld voor dit doel bestaan.
8. Hij doet ook het volgende onderzoek. Als hij tien aurei in de zaken van zijn meester heeft aangewend, en daarna hetzelfde
bedrag van deze laatste heeft geleend, en daarnaast een peculium van tien aurei heeft, moet dan worden aangenomen, dat de
aanwending van het geld in de zaken van zijn meester is opgehouden? Of zullen wij het vorderingsrecht voor de goederen die
hij in zijn zaken gebruikt, inderdaad niet ontnemen, omdat er een peculium is waaruit de schuld kan worden betaald; of
moeten wij de inhouding bij voorkeur pro rata van elk doen? Ik denk echter dat de vordering voor geld dat ten bate van de
meester is aangewend, is vervallen, omdat hij schuldenaar van de meester is geworden.
9. Hij vraagt ook of, als hij geld heeft aangewend in uw zaken, en uw schuldenaar is geworden, en vervolgens uw schuldeiser
voor hetzelfde bedrag dat hij u verschuldigd was, de vordering gebaseerd op het aanwenden van geld ten behoeve van een
ander herleeft, of dat deze niet met terugwerkende kracht kan worden hersteld? Het laatste oordeel is juist.
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10. Hij bespreekt ook het punt, of een zoon eigendommen kan aanwenden in de zaken van zijn vader, naargelang hetgeen
zich kan voordoen; bijvoorbeeld indien de vader en de zoon medeschuldenaars zijn, en de zoon, nadat hij geld heeft geleend,
het in eigen naam betaalt; of indien u geld aan de zoon hebt geleend op aanwijzing van de vader, en de zoon u de schuld heeft
betaald. Het lijkt mij dat als het geld daadwerkelijk in handen van de vader is gekomen, het zal worden geacht in zijn bedrijf
te zijn aangewend; maar als dit niet het geval was, en de zoon betaalde terwijl hij zijn eigen zaken behartigde, zal een
vordering op grond van eigendom aangewend in het bedrijf van een ander niet ontvankelijk zijn.
11. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wat een slaaf voor dit doel heeft geleend, namelijk om het aan zijn eigen schuldeiser te betalen, wordt niet gebruikt in de
zaak van zijn meester, hoewel deze is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor een vordering op grond van het peculium.
(12) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Als een zoon onder vaders toezicht of een slaaf land koopt voor zijn vader of meester, zal dit geacht worden in zijn zaken
werkzaam te zijn geweest; maar op deze manier, dat, als het minder waard was dan de som waarvoor het gekocht was, het
geacht zou worden in zijn zaken werkzaam te zijn geweest ten bedrage van wat het waard is; als het echter meer waard is, zal
geen grotere som geacht worden voor dat doel werkzaam te zijn geweest dan die waarvoor het gekocht was.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Als een goed is gebruikt in het bedrijf van een van de twee meesters, rijst de vraag of alleen hij voor wiens voordeel het is
gebruikt kan worden aangesproken, of ook zijn partner? Julianus zegt dat alleen hij moet worden aangesproken in wiens
zaken het geld werd gebruikt, net zoals hij alleen het contract heeft laten maken; en ik denk dat deze mening juist is.
14. Julianus, Digest, Boek XI. Noot van Marcellus.

Soms kan ook de vordering voor eigendom dat is aangewend in de zaken van een ander, worden ingesteld tegen een medeeigenaar; omdat een dergelijke aanwending van eigendom heeft plaatsgevonden, en hij, die is aangesproken, het bedrag
waarvoor het vonnis tegen hem is uitgesproken, kan terugvorderen van zijn partner. Wat zullen wij echter zeggen, indien de
slaaf door een der eigenaars van het peculium is beroofd? Paulus zegt, dat deze vraag alleen rijst, wanneer een vordering op
het peculium niet mogelijk is.
15. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
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Wanneer een zoon onder vaders toezicht ermee heeft ingestemd te betalen wat zijn vader verschuldigd was, moet worden
overwogen of de vordering tot aanwending van het eigendom in de zaken van een ander moet worden toegewezen. Hij heeft
zijn vader echter niet bevrijd, want wie een dergelijke overeenkomst sluit, bindt weliswaar zichzelf, maar ontslaat zijn vader
niet van zijn aansprakelijkheid. Het is duidelijk, dat als hij na het sluiten van de overeenkomst betaalt, hoewel hij geacht kan
worden dit voor zichzelf te hebben gedaan, dat wil zeggen vanwege het feit dat hij de overeenkomst heeft gesloten, niettemin
terecht gezegd kan worden, dat hij het goed heeft aangewend in de zaken van zijn vader.
(16) Alfenus, Digest, Boek II.
Een zekere partij verpachtte een stuk land aan zijn slaaf om het te bewerken, en gaf hem ossen, en omdat deze ossen
ongeschikt waren voor het werk, beval hij ze te verkopen en andere te verkrijgen door middel van het ontvangen geld. De
slaaf verkocht de ossen en kocht andere, maar betaalde het geld niet aan de verkoper, en raakte daarna in financiële
moeilijkheden. Hij die de ossen verkocht, spande tegen de meester een proces aan op grond van het peculium, en voor geld
dat in zijn bedrijf was gebruikt, daar de ossen waarvoor het geld werd gevorderd, in het bezit van de meester waren. Het
antwoord luidde, dat er geen peculium bestond, behalve wat overbleef na aftrek van wat de slaaf aan de meester verschuldigd
was, en dat het hem voorkwam, dat de ossen in feite in de zaken van de meester waren tewerkgesteld, maar dat hij op deze
rekening het bedrag had betaald, waarvoor de eerste ossen waren verkocht; en dat vonnis moest worden gewezen tegen de
meester voor het meerdere van de waarde van de laatste ossen.
17. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Een slaaf, die geld had geleend voor de zaak van zijn meester, verloor het zonder nalatigheid; men oordeelde dat,
niettegenstaande dit, een vordering voor geld, gebruikt in de zaak van een ander, tegen de meester kon worden ingesteld.
Want op dezelfde manier, als mijn zaakwaarnemer, die op het punt stond geld uit te geven voor mijn bedrijf, en geld had
geleend dat zonder nalatigheid verloren ging, kan hij een rechtsvordering tegen mij instellen op grond van mandaat of op
grond van zakendoen.
1. Ik heb een contract gesloten met Stichus, de slaaf van uw slaaf Pamphilus; de vordering op grond van het peculium en die
voor goederen die in de zaken van een ander zijn aangewend, moet zo worden toegewezen dat alles wat in uw zaken of met
betrekking tot het peculium van Pamphilus is aangewend, daar ook onder valt; dat wil zeggen, zelfs als de vordering is
ingesteld nadat Stichus is overleden of vervreemd. Als ik echter een vordering instel na de dood van Pamphilus, is de betere
mening dat, ook al leeft Stichus nog, de vordering met betrekking tot wat is aangewend ten behoeve van het peculium van
Pamphilus, niet moet worden toegewezen, tenzij binnen een jaar na het tijdstip waarop hij is overleden; omdat ik dan als het
ware een vordering moet instellen met betrekking tot het peculium van Pamphilus, net als wanneer ik een vordering instel
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voor wat ik op zijn aanwijzing heb geleend. Het is niet van belang, dat Stichus, op wiens peculium een vordering is ingesteld,
leeft, daar dit goed niet in zijn peculium kan zijn, tenzij dat van Pamphilus er nog is. Hetzelfde beginsel dwingt ons te stellen
dat wat ten behoeve van het peculium van Pamphilus is aangewend, moet worden goedgemaakt op zodanige wijze dat wat
Pamphilus u schuldig is eerst in mindering wordt gebracht, maar dat wat daadwerkelijk in uw bedrijf is aangewend, wordt
goedgemaakt, zelfs als wat Pamphilus u schuldig is niet in mindering was gebracht.
(18) Neratius, Perkamenten, Boek VII.
Hoewel u borg bent komen te staan voor mijn slaaf in een contract dat is gesloten met betrekking tot mijn zaak, bijvoorbeeld
als u, wanneer een slaaf graan had gekocht voor het onderhoud van het hele slavenlichaam, borg stond voor de verkoper van
het graan; toch is de betere opvatting dat u de rechtsvordering De peculio op deze grond kunt instellen, maar niet een
rechtsvordering die is gebaseerd op het gebruik van eigendom in de zaken van een ander; zodat een rechtsvordering op de
laatstgenoemde grond in elk contract alleen kan worden ingesteld ten gunste van degene die juist het eigendom heeft geleend
dat is gebruikt in de zaken van de zaak.
19. Paulus, Vragen, Boek IV.
Een zoon die onder vaders toezicht stond, kocht een toga; en nadat hij gestorven was, gebruikte zijn vader die toga bij zijn
begrafenis, omdat hij dat niet wist en in de veronderstelling verkeerde dat het zijn toga was. Neratius zegt in het Tweede
Boek der Meningen dat dit wordt beschouwd als een tewerkstelling van eigendom in de zaken van de vader, maar dat, in de
vordering over het peculium, wat niet bestaat slechts in één geval moet worden berekend, namelijk wanneer dit is
veroorzaakt door kwaadwillig bedrog van hem tegen wie de vordering is ingesteld. Maar als de vader verplicht was een toga
voor zijn zoon te kopen, dan was die toga in dienst van zijn vader, niet nu toen hij hem bij de begrafenis gebruikte, maar op
het moment dat hij hem kocht, want de begrafenis van de zoon is een schuld van de vader. Ook Neratius, die meende dat de
vader aansprakelijk was op grond van eigendom dat in zijn bedrijf werd gebruikt, verklaart dat deze transactie (dat wil
zeggen de begrafenis en de begrafenis van de zoon) een schuld van de vader is en niet van de zoon. Hij, die schuldenaar van
de peculium is geworden, hoewel het eigendom niet bestaat, kan dus ook op de peculium worden aangesproken; en in deze
vordering is ook begrepen wat in zijn zaken is aangewend; welke toevoeging echter noodzakelijk is, nadat een jaar is
verstreken na de dood van de zoon.
20. Scaevola, Meningen, Boek I.
Een vader beloofde een bruidsschat voor zijn dochter en kwam overeen dat hij haar zou onderhouden; en omdat hij zijn
belofte niet nakwam, leende de dochter geld van haar man, en stierf tijdens het huwelijk. Ik gaf als mijn mening dat, indien
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het geleende geld was besteed aan iets zonder hetwelk zij zichzelf niet kon onderhouden, of de slaven van haar vader niet kon
onderhouden, een billijke vordering moest worden toegewezen op grond van eigendom gebruikt in het bedrijf van de vader.
(1) De slaaf van een partij die afwezig was voor openbare zaken, leende geld aan de slaven van een voogd, waarbij de voogd
het beding ondertekende, waarin stond dat deze laatste verantwoordelijk was voor het contract. De vraag rees of een
vordering tegen de voogd zou kunnen worden ingesteld? Ik antwoordde dat, indien het eigendom was gegeven voor de zaken
van de pupil, het voor dat doel was gebruikt; en hoewel de voogd de belofte had gedaan om het contract met betrekking tot
de slaven beter te kunnen bevestigen, moest niettemin worden gezegd dat een vordering voor eigendom dat was gebruikt
voor de zaken van een ander, tegen de pupil kon worden ingesteld.
21. Dezelfde, Digest, Boek V.
Een man trouwde met een meisje dat onder vaders toezicht stond. De vader had een bruidsschat beloofd en tussen alle
partijen was overeengekomen dat ofwel de vader, ofwel zijzelf in de kosten van haar onderhoud zou voorzien. De echtgenoot
leende haar geld, daar hij terecht dacht dat de vader haar een toelage zou geven ten belope van het bedrag dat hij aan zijn
dochter had willen geven. Zij gebruikte dit geld voor de noodzakelijke dingen voor haarzelf en voor de slaven die zij bij zich
had, en aangezien het beheer van de huishoudelijke zaken aan haar was opgedragen, gebruikte zij een bepaald bedrag van het
geld van haar man voor hetzelfde doel. Voordat de vader de toelage had betaald, overleed de dochter, weigerde de vader de
kosten te betalen en behield de echtgenoot het eigendom van zijn vrouw. Ik vraag of een vordering voor geld dat ten behoeve
van hem is aangewend, tegen de vader kan worden ingesteld? Het antwoord luidde dat als het geleende geld werd besteed aan
artikelen zonder welke zij zichzelf niet kon onderhouden, of de slaven van haar vader kon onderhouden, een vordering tot
vergoeding van eigendom ten behoeve van een ander moest worden toegewezen.

Tit. 4. Wat betreft de vordering gebaseerd op de toestemming van de vader of de meester.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Een vordering tegen een meester wordt zeer terecht toegewezen voor het gehele bedrag, op grond van het feit dat hij een
contract heeft goedgekeurd; want tot op zekere hoogte wordt een contract gesloten met degene die opdracht heeft gegeven
om het te sluiten.
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1. Gezag moet echter worden verstaan, of iemand het geeft in tegenwoordigheid van een getuige, of door een brief, of
mondeling, of door een bode, of dat het gezag werd gegeven in een bepaald contract, of in algemene bewoordingen; en
daarom, als een partij een verklaring aflegde als volgt: "Doe wat je wilt met mijn slaaf Stichus, op mijn risico", dan wordt hij
geacht te hebben bevolen dat alles zou worden gedaan, tenzij een speciale overeenkomst iets verbiedt.
2. Ik vraag echter, of hij deze sanctie kan herroepen, voordat een schuld is ontstaan. Ik denk dat hij dat kan doen, net alsof hij
een mandaat had gegeven, en naderhand, toen hij van gedachten was veranderd, voordat het contract was gesloten, het
mandaat had herroepen en mij daarvan in kennis had gesteld.
3. Ook als een vader of een meester een mandaat heeft gegeven, wordt hij geacht gezag te hebben verleend.
4. En bovendien, indien een meester het schriftelijke contract van de slaaf heeft ondertekend, zal hij aansprakelijk zijn in de
voornoemde procedure.
5. Maar wat als hij zich borg stelt voor de slaaf? Marcellus zegt, dat hij niet aansprakelijk is, omdat hij als vreemdeling
tussenbeide is gekomen; en hij zegt dit niet, omdat de meester aansprakelijk is op grond van de borgstelling, maar omdat
borgstelling één ding is, en borgstelling een ander ding; en hij zegt verder, dat ook al is de borgstelling waardeloos, hij niet
aansprakelijk is op grond van het feit, dat hij borgstelling heeft verleend; en dit is de juistere mening.
6. 6. Indien iemand een transactie van zijn slaaf of zijn zoon bekrachtigt, zal een vordering op deze grond tegen hem worden
toegewezen.
7. 7. Wanneer een slaaf, die de eigenaar is, volmacht geeft, is hij ongetwijfeld niet aansprakelijk, tenzij hij dit deed met
toestemming van zijn voogd.
8. Wanneer een contract wordt aangegaan met een slaaf op gezag van de vruchtgebruiker, of met dat van een persoon die hij
te goeder trouw als slaaf dient; Marcellus meent dat deze vordering tegen hem moet worden toegewezen, en ook ik keur deze
mening goed.
9. Wanneer een contract wordt gesloten met een slaaf op gezag van de curator van een minderjarige, of van een krankzinnige,
of van een verkwister, dan meent Labeo dat de vordering moet worden toegewezen tegen de partij wiens slaaf hij was, en
hetzelfde geldt voor een waarachtige agent. Indien deze laatste echter geen echte gemachtigde is, zegt Labeo eveneens dat de
vordering bij voorkeur moet worden toegewezen tegen de partij zelf.
(2) Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
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Wanneer een lening is verstrekt aan de slaaf van een ondergeschikte, met de goedkeuring van zijn voogd, indien de lening ten
bate van de ondergeschikte was, denk ik dat een vordering op grond van de goedkeuring van de voogd moet worden
toegewezen tegen de ondergeschikte.
1. 1. Wanneer een lening is aangegaan op gezag van de meester van een slavin, of op gezag van de vader van een meisje,
moet een vordering op deze grond tegen hem worden toegewezen.
2. 2. Indien op mijn gezag een contract wordt gesloten met een slaaf van een ander, en ik daarna de slaaf koop, zal ik niet
aansprakelijk zijn voor deze vordering; opdat een procedure, die aanvankelijk geen effect had, door het voorval geldig wordt
gemaakt.
3. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Een meester die zijn slaaf geld heeft laten lenen tegen zes procent rente, is aansprakelijk voor het bedrag waarvoor hij
toestemming heeft gegeven; en een verplichting tot verpanding heeft geen invloed op landerijen die een slaaf zonder
toestemming van zijn meester heeft bezwaard.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Als er zaken worden gedaan met een slaaf die behoort tot een stad, op gezag van de ambtenaar die is aangesteld voor het
beheer van haar zaken, zegt Pomponius dat een vordering op deze grond tegen hem kan worden ingesteld.
5. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
Als een meester of een vader, die op het punt staat een geldlening te ontvangen, opdracht geeft die aan zijn slaaf of zijn zoon
te betalen, is er geen twijfel aan, dat een persoonlijke vordering tot terugvordering tegen hem zelf kan worden ingesteld; en
het is zeker, dat in dit geval de onderhavige vordering niet ontvankelijk zal zijn.
1. Indien een van de meesters van een slaaf opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een overeenkomst met hem, is hij
alleen aansprakelijk; maar indien twee opdracht hebben gegeven tot het sluiten van een overeenkomst, kan tegen elk van hen
een vordering worden ingesteld voor het gehele bedrag, omdat zij gelijk zijn aan twee partijen die een lastgeving hebben
gedaan.
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Boek XVI
1. Over het Velleiaanse decreet van de Senaat.
2. Betreffende verrekening.
3. Betreffende de directe en tegengestelde acties op deposito.

Tit. 1. Over het Velleiaanse decreet van de Senaat.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Het Velleiaanse decreet van de Senaat bepaalt zeer volledig dat vrouwen voor niemand borg kunnen staan.
(1) Want zoals vrouwen volgens onze gewoonten geen burgerlijk ambt mogen bekleden en veel van wat zij doen van
rechtswege nietig is, moet hun nog veel meer de bevoegdheid worden ontnomen om een handeling te verrichten waarin niet
alleen hun diensten en de loutere tewerkstelling daarvan een rol spelen, maar ook het risico van hun gehele privébezit.
(2) Het lijkt billijk, een vrouw op deze wijze te hulp te komen, zodat een vordering wordt toegewezen tegen een oude
schuldenaar, of tegen een partij die een vrouw in zijn naam aansprakelijk had gesteld, om de reden dat hij, in plaats van de
schuldeiser, van haar had geprofiteerd.
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2. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
In de eerste plaats werd het tijdens de regering van de goddelijke Augustus, en vervolgens tijdens die van Claudius, door
keizerlijke edicten verboden dat vrouwen borg zouden staan voor hun echtgenoten.
1. Daarna werd een decreet van de Senaat uitgevaardigd waarbij aan alle vrouwen op de meest volmaakte wijze vrijstelling
werd verleend. De bewoordingen van dit senaatsdecreet luiden als volgt: "Overwegende, dat Marcus Silanus en Velleius
Tutor, Consuls, verklaringen hebben afgelegd betreffende de verplichtingen van vrouwen die verantwoordelijk zijn geworden
voor de schulden van andere personen, en advies hebben gegeven over dit onderwerp, wat nodig was om te doen; en
overwegende dat deze zaak betrekking heeft op zekerheden en het aangaan van leningen ten behoeve van anderen voor wie
vrouwen aansprakelijk zijn geworden, en hoewel het voorheen bij wet schijnt te zijn besloten dat er uit dien hoofde geen
vordering op hen kon worden ingesteld, noch enige actie tegen hen kon worden ondernomen wanneer zij de plichten van
mannen vervulden, en aangezien het niet rechtvaardig is dat zij aansprakelijk zijn voor verplichtingen van deze beschrijving;
Daarom heeft de Senaat besloten dat degenen tot wie een verzoek wordt gericht, naar behoren en in overeenstemming met de
vastgestelde procedure moeten handelen en zich moeten inspannen om de wil van de Senaat met betrekking tot deze zaak te
respecteren. "
2. Laten wij daarom de bewoordingen van dit besluit van de Senaat onderzoeken, nadat wij eerder de loftrompet hebben
gestoken over de vooruitziende blik van dit hoogst vooraanstaande mannencorps, dat in vele veronderstelde, maar ook
daadwerkelijke gevallen verlichting heeft gebracht voor de vrouw vanwege de zwakte van haar geslacht.
3. Hulp wordt hun echter alleen verleend, wanneer zij zich niet schuldig hebben gemaakt aan bedrog, en dit hebben de
Goddelijke Pius en Severus in een Rescript verklaard, want hulp wordt verleend aan hen die bedrogen zijn, maar niet aan hen
die zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog; en dit wordt uiteengezet in het Rescript van Severus, geschreven in de Griekse
taal, waarin staat dat dit Decreet van de Senaat niet bedoeld is om vrouwen te helpen die zich schuldig hebben gemaakt aan
bedrog, want het is de zwakheid van vrouwen, en niet hun sluwheid, die hulp verdient.
4. 4. Alle soorten verbintenissen vallen onder het Velleiaans decreet van de Senaat, of vrouwen zich nu mondeling, door de
levering van goederen of door welk ander contract dan ook aansprakelijk hebben gesteld.
5. Wanneer een vrouw zelfs vrijwillig verschijnt om iemand te verdedigen, is er geen twijfel mogelijk dat zij zich ten gunste
van hem verbindt, want zij neemt de verplichting van een ander op zich, aangezien zij zich blootstelt aan een vonnis dat in
een dergelijke zaak tegen hem wordt uitgesproken. Daarom is het een vrouw niet geoorloofd de verdediging op zich te nemen
van haar man, haar kind of haar vader.
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(3) Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer echter een vrouw verschijnt ter verdediging van een partij die, indien tegen haar een vonnis wordt uitgesproken,
verhaal zal nemen op haar, (zoals bijvoorbeeld wanneer zij verschijnt ter verdediging van de verkoper van een goed dat zij
aan hem of aan een borg van haar heeft verkocht) wordt zij niet geacht zich in zijn naam te hebben verbonden.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Indien ik echter in het begin een contract sluit, terwijl ik onwetend ben voor wie zij dit wenst te doen, zal het decreet van de
Senaat ongetwijfeld niet van toepassing zijn; en dit hebben de Goddelijke Pius en onze huidige Keizer in een Rescript
verklaard.
1. Als zij dus, toen zij aan Titius een schenking wilde doen, van mij een som geld geleend heeft en die aan Titius gegeven
heeft, zal het decreet van de senaat niet van toepassing zijn; maar als zij op het punt stond die aan u te geven en het geld aan
uw schuldeiser betaalt, bindt zij zichzelf niet, want de senaat wilde verlichting geven aan een vrouw die zich verplicht had en
niet aan iemand die een schenking gedaan had; en dit is gedaan om de reden dat een vrouw gemakkelijker een verplichting
aangaat dan dat zij schenkingen doet.
(5) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Het maakt geen verschil of de vrouw het geld heeft betaald om de schuld kwijt te schelden, of een van haar bezittingen in
betaling heeft gegeven, want zelfs als zij haar bezittingen had verkocht en ofwel de daarvoor ontvangen prijs had betaald ten
behoeve van een ander, ofwel de koper in de plaats had gesteld van een andere schuldeiser, denk ik niet dat het decreet van
de Senaat van kracht zal zijn, voor zover het de schuldeiser van een ander betreft.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer personen zich borg stellen voor de verdediger van een afwezige zoon, op aanwijzing van zijn moeder, rijst de vraag
of dit decreet van de Senaat hen ook zal bevrijden. Papinianus zegt, in het Negende Boek der Vragen, dat zij zich op een
uitzondering kunnen beroepen, en dat het ook niet veel uitmaakt dat zij zekerheid hebben gesteld voor de verdediger,
aangezien zij dit hebben gedaan met het oog op de aanwijzing van de moeder. Hij zegt dat het duidelijk is dat, als degene die
de genoemde zekerheden aanvaardde, onwetend was dat de moeder hen opdroeg de verplichting op zich te nemen, de
exceptie op grond van het decreet van de Senaat met een antwoord op grond van bedrog kan worden beantwoord.
(7) Papinianus, Vragen, Boek IX.
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Hoewel dus de borg, die een repliek op grond van bedrog heeft ingediend, het verweer op grond van de exceptie verliest, zal
hij niettemin geen recht hebben op een repliek tegen de vrouw, omdat hij geen onwetendheid over de feiten kan inroepen.
Het zou echter niet onrechtvaardig zijn, dat een vordering op grond van zaakwaarneming tegen een verweerder zou worden
toegewezen; want bij het decreet van de Senaat is vastgesteld, dat een procedure op grond van lastgeving nietig is, en hij
wordt bevrijd door betaling van het geld door de borg.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Hoewel het geven van een onderpand een verplichting schept, stelt Julianus toch in het Twaalfde Boek van de Digest dat het
teruggeven van een onderpand niet het geven van zekerheid is, als een vrouw, die de schuldeiser is, aan de schuldenaar het
eigendom afstaat dat zij in onderpand heeft ontvangen.
1. Wanneer een vrouw voor de voogden van haar zoon verschijnt om hen te beletten zijn land te verkopen, en belooft hen
schadeloos te stellen; Papinianus, in het Negende Boek der Vragen, meent niet, dat zij zich als borg verbond, want zij
aanvaardde noch de oude, noch de nieuwe verbintenis met betrekking tot een ander, maar zij zelf ging deze verbintenis aan.
2. Julianus verklaart in het Twaalfde Boek der Digesten dat zij zich tweemaal heeft verbonden, eenmaal voor Primus aan
Secundus, en opnieuw voor Primus aan zijn schuldeiser, en dat zij daarom een verbintenis is aangegaan zowel voor Primus
als tegen hem. Marcellus merkt echter op dat hier een verschil bestaat, namelijk of men moet verstaan dat de vrouw
aanvankelijk in de plaats van een ander is getreden, en de last op zich heeft genomen van de schuldenaar van wie de
schuldeiser wilde dat de verplichting werd overgedragen; of dat zij als schuldenaar in de plaats is getreden, zodat, indien dit
het geval was, er slechts sprake is van één zekerheidsstelling. Op grond van dit onderscheid, dat op het eerste gezicht bestond
wanneer zij als schuldenares in de plaats is getreden, zal Marcellus haar dus geen uitzondering op grond van het
senaatsbesluit toestaan. Nadat tegen haar vonnis is gewezen, of zelfs voordat dit is geschied, zal zij echter zeker gerechtigd
zijn tot een persoonlijke vordering tegen de partij door wie zij is vervangen.
3. Soms zal ten gunste van een vrouw, die zekerheid stelt, een vordering tot invordering openstaan, om terug te krijgen wat
zij betaald heeft, of, indien zij nog niets betaald heeft, om haar van haar aansprakelijkheid te ontheffen, bijvoorbeeld,
wanneer zij, zich in strijd met het Decreet van de Senaat verbonden hebbende, haar schuldenaar in de plaats stelt; daar in dit
geval een persoonlijke vordering tot invordering ten gunste van haar schuldeiser zal openstaan, evenals wanneer zij een
vordering zou instellen voor geld, dat zij betaald had, want een ieder, die een schuldenaar in de plaats stelt, doet betaling.
4. 4. Maar als hij, die door de vrouw in haar plaats is gesteld, haar niets schuldig is, kan hij zich beroepen op de uitzondering,
die op het besluit van de Senaat berust, zoals hij had kunnen doen, als hij haar borg was geweest.
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5. Het is duidelijk, dat indien een vrouw, op het punt staande zich te binden, haar schuldenaar vervangt, het decreet van de
Senaat niet van toepassing zal zijn, omdat, ook al heeft zij het geld betaald, het niet van toepassing zal zijn; want de vrouw
wordt door het decreet van de Senaat vrijstelling verleend, maar zij doet geen teruggave van eigendom, dat verloren is
gegaan.
6. 6. Indien zij echter iemand in de plaats heeft gesteld, die niet haar schuldenaar was, wordt zij geacht bedrog te hebben
gepleegd tegen het besluit van de Senaat, en daarom zal een uitzondering worden toegestaan.
7. 7. Wanneer een vrouw zich in de plaats van een schuldenaar stelt, wordt de vroegere vordering tegen hem toegewezen, ook
al is hij van zijn aansprakelijkheid ontheven door een vrijbrief, voordat de vrouw zich in de plaats stelde.
8. 8. Wanneer een schuldeiser met zijn schuldenaar is overeengekomen, dat deze iemand in zijn plaats zal stellen, en dit
voorstel is aanvaard, waarna hij wordt vrijgelaten, en hij vervolgens een vrouw als borg stelt, die voor hulp een beroep kan
doen op het decreet van de Senaat, kan een persoonlijke vordering tegen hem worden ingesteld, net alsof hij geen borg had
gesteld; want wat is het verschil tussen geen borg stellen en wel een borg stellen? Daarom zal een praetoriaanse actie niet
nodig zijn, omdat een persoonlijke actie voor terugvordering zal zijn.
9. 9. Marcellus zegt ook dat, als een schuldeiser een vrouw vrijlaat nadat zij borg is komen te staan, de schuldeiser toch een
vordering tot terugbetaling moet krijgen, omdat hij een nietige verplichting heeft vrijgelaten.
10. Als een vrouw, nadat zij borg is komen te staan, op zodanige wijze betaalt, dat zij niet kan terugvorderen, kan de vroegere
schuldenaar zeer wel weigeren zich te verweren tegen een vordering die tegen hem is ingesteld; maar als de
hoofdschuldenaar is vrijgelaten en de vrouw op zodanige wijze betaalt, dat zij niet kan terugvorderen, kan hij ook niet van
haar terugvorderen, als hij zou moeten betalen, en de schuldeiser moet hem op dezelfde wijze vrijlaten.
11. Ofschoon de vordering wordt hersteld tegen allen, die worden vrijgelaten, geschiedt dit echter niet ten gunste van alle
schuldeisers; zoals bijvoorbeeld, wanneer er twee schuldeisers zijn, die een beding aangaan, en een vrouw wordt borg voor
een hunner, de verbintenis wordt hersteld ten aanzien van hem alleen, voor wie zij borg is geworden.
12. Wanneer een schuldeiser erfgenaam wordt van een vrouw die een dergelijke verplichting op zich heeft genomen, moet
worden overwogen of de vordering tot teruggave niet zal openstaan. Julianus zegt in het Twaalfde Boek dat hij toch
aanspraak kan maken op de rechtsvordering tot teruggave, en dit is niet onredelijk, omdat hij in feite is opgevolgd door een
vrouw die niet wettelijk gebonden was, en daarom zal deze schuld niet in aanmerking worden genomen bij de administratie
van de Lex Falcidia.
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13. Het is duidelijk dat, als u mij het geval voorstelt van een vrouw die als erfgenaam van een oorspronkelijke schuldenaar is
opgevolgd, gezegd moet worden dat zij zowel in een rechtsvordering tot teruggave als in een rechtstreekse vordering kan
worden aangesproken, want het maakt geen verschil in het kader van welke rechtsvordering de vordering wordt ingesteld.
14. Als, wanneer ik op het punt sta met u een overeenkomst te sluiten, een vrouw verschijnt en ik er de voorkeur aan geef met
haar een overeenkomst te sluiten, wordt zij geacht zich als borg te hebben verbonden, en in dit geval zal een vordering tegen
u worden toegewezen, waarvan het gevolg eerder is dat een verbintenis ontstaat dan dat een verbintenis wordt hersteld; zodat
u dientengevolge gebonden zult zijn door dezelfde soort verbintenis als die waardoor de vrouw gebonden is; bijvoorbeeld, als
de vrouw gebonden is door een beding, kunt u ook worden gedagvaard als op grond van een beding.
15. Men moet zich afvragen, of, indien een vrouw zich borg stelt voor een partij, die niet gebonden was, toen met hem een
overeenkomst werd gesloten, hij dan aansprakelijk moet zijn voor deze vordering; zoals bijvoorbeeld wanneer een vrouw
zich borg stelt voor een voogd zonder de toestemming van zijn voogd. Ik denk dat de voogd niet gebonden is, tenzij hij door
het contract geldelijk voordeel heeft gehad. Bovendien kan hij voor wie de vrouw borg is komen te staan, als hij jonger is dan
vijfentwintig jaar, volledige restitutie eisen, of als hij als zoon onder voogdij een contract heeft gesloten in strijd met het
decreet van de Senaat, heeft hij recht op hetzelfde voorrecht.
9. Paulus, Regels, Boek VI.
Wanneer een vrouw zich borg stelt voor de slaaf van een ander, zal de vordering tegen de meester worden hersteld, net zoals
dat het geval zou zijn geweest tegen het gezinshoofd als de hoofdschuldenaar.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Deze vorderingen, die worden ingesteld tegen hen voor wie een vrouw borg is komen te staan, en tegen hun erfgenamen, zijn
eeuwigdurend; want zij hebben het herstel van het eigendom op het oog, en zij zullen ook worden ingesteld ten gunste van
praetoriaanse opvolgers, zowel als tegen hen.
11. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer een vrouw geld leent onder het voorwendsel het voor haar eigen doeleinden te gebruiken, maar in feite met de
bedoeling het aan een ander uit te lenen, is er geen grond voor toepassing van het decreet van de Senaat, anders zou niemand
met vrouwen contracteren, omdat hij niet zou weten wat hun bedoelingen waren.
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12. Dezelfde, Abridgments, Boek VI.
Het Decreet van de Senaat zal echter zeker van kracht zijn, wanneer de schuldeiser weet, dat de vrouw borg is komen te
staan.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Soms wordt een vrouw, hoewel zij een verplichting voor een ander is aangegaan, niet geholpen door dit decreet van de
Senaat, wat gebeurt als een vrouw een verplichting op zich neemt die op het eerste gezicht inderdaad die van een ander lijkt
te zijn, maar die in werkelijkheid de hare is; Bijvoorbeeld, wanneer een slavin op grond van een met haar vrijheid verbonden
overeenkomst een andere schuldenaar ter beschikking heeft gesteld, en na haar manumissie de eigenlijke verplichting van de
schuldenaar overneemt; of wanneer een vrouw een landgoed koopt en zelf de schulden van het landgoed overneemt, of
wanneer zij borg staat voor haar eigen borgstelling.
1. Een schuldeiser heeft geen behoefte aan een nieuwe vordering met betrekking tot de pandrechten van een vroegere
schuldenaar, aangezien de Servische vordering (die ook wordt aangeduid als de hypothecaire vordering) beschikbaar is in dit
soort gevallen; aangezien het waar is dat er een overeenkomst is gesloten met betrekking tot pandrechten, en dat het geld niet
is betaald.
2. Als een vrouw als borg voor een ander verschijnt onder een bepaalde voorwaarde, of met betrekking tot een bepaalde tijd;
terwijl de voorwaarde hangende is, moet een vordering tot teruggave worden toegekend aan de schuldeiser tegen de vroegere
schuldenaar, als hij dat wil; want welk voordeel zal het hebben om te wachten op de vervulling van de voorwaarde, of op het
verstrijken van de tijd, aangezien de vroegere schuldenaar in zo'n positie is, dat hij zich met alle middelen moet verdedigen
tegen de vordering die tegen hem is ingesteld?
14. Julianus, Digest, Boek XII.
Wanneer een vrouw in strijd met het decreet van de Senaat borg is komen te staan voor een ander, is het niet meer dan billijk
dat de vordering ten gunste van de schuldeiser wordt hersteld, niet alleen tegen de oorspronkelijke schuldenaar, maar ook
tegen diens borg; want wanneer de verantwoordelijkheid van de vrouw aan de schuldeiser is ontnomen op grond van het
decreet van de Senaat, moet de oude vordering onaangetast worden hersteld.
(15) Dezelfde, Digest, Boek XV.
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Wanneer ik een vrouw betaal wat ik u schuldig ben, en ik met haar beding dat u haar daad zult bekrachtigen, en u doet dat
niet, dan kan ik een rechtsvordering instellen op grond van het beding, en de uitzondering op grond van het decreet van de
Senaat dat werd uitgevaardigd met betrekking tot de verplichtingen van de vrouw, zal haar geen voordeel opleveren; Zij kan
immers niet worden beschouwd als iemand die weigert de verplichting van een ander op zich te nemen, terwijl ik voor de
schuld aansprakelijk blijf en zij zelf van de transactie profiteert; en zij kan liever worden geacht te hebben teruggegeven wat
niet verschuldigd was, dan het voor een ander te hebben uitbetaald.
16. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek IV.
Als een vrouw zich voor mij borg heeft gesteld bij Titius, in strijd met het Velleiaanse decreet van de Senaat, en Titius daagt
haar voor het geld dat ik haar betaald heb, dan kan zij zich niet beroepen op de uitzondering die gebaseerd is op het decreet
van de Senaat, want zij liep geen gevaar het geld te verliezen, aangezien zij het al in haar bezit heeft.
(1) Als ik een borg heb aanvaard voor een vrouw die zich in strijd met het decreet van de senaat heeft gebonden, antwoordt
Gaius Cassius dat aan die borg een uitzondering moet worden toegestaan, maar alleen voor zover de vrouw hem had
gevraagd voor haar in te staan. Julianus echter meent zeer juist, dat aan de borg een uitzondering moet worden toegestaan,
ook al heeft hij geen recht op een vordering in mandaat tegen de vrouw; om de reden dat de Senaat de gehele verbintenis
afkeurt, en de aansprakelijkheid van de vroegere schuldenaar tegenover de schuldeiser door de Praetor wordt hersteld.
17. Africanus, Vragen, Boek IV.
Een echtgenoot, die zijn vrouw een geschenk wilde geven, verkocht haar eigendom voor een zeer lage prijs, en stelde haar
voor die prijs ter beschikking van een van zijn schuldeisers. Het antwoord luidde, dat de verkoop geen kracht en gevolg had,
en dat, indien de schuldeiser de vrouw voor het geld zou aanklagen, een uitzondering zou kunnen worden gemaakt, zelfs
indien de schuldeiser heeft gemeend, dat de vrouw de schuldenares van haar man was. Dit schijnt niet in strijd te zijn met het
vaste beginsel, volgens hetwelk, indien een vrouw geld heeft geleend om het aan haar man te lenen, geen exceptie kan
worden gemaakt, indien de schuldeiser onwetend was met welk oogmerk zij het heeft geleend; want het maakt inderdaad veel
verschil uit, of iemand in de eerste plaats met een vrouw contracteert, dan wel de verbintenis van een ander op haar
overdraagt, want dan moet de schuldeiser ijveriger zijn.
(1) Als een vrouw zegt, dat zij bepaalde goederen in pand heeft gekregen tot zekerheid van haar bruidsschat en de betaling
van een som geld, en een schuldeiser, die op het punt stond dezelfde goederen in pand te nemen, ziet, dat de bruidsschat
betaald is, en, in bezit zijnde, zich tegen haar verzet, als zij de Servische vordering instelt, op grond dat de verpanding niet
met haar toestemming is geschied; Een replicatie, gebaseerd op het decreet van de Senaat, zal de vrouw geen voordeel
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brengen, tenzij de schuldeiser ervan op de hoogte was dat ook ander geld, exclusief dat van de bruidsschat, aan haar
verschuldigd was.
(2) Een vrouw en Titius leenden geld om het uit te geven aan goederen die hen gemeenschappelijk toebehoorden, en zij
werden medeschuldenaars voor dat geld. Ik zei, dat de vrouw geenszins geacht kon worden borg te hebben gestaan voor het
aandeel van haar partner; want als zij geld hadden geleend voor een doel, waarvoor de schuldeiser het niet had geleend, zou
de vrouw de grootste schade lijden (zoals bijvoorbeeld wanneer een huis, dat zij gemeenschappelijk bezaten, niet was gestut,
of wanneer een stuk land, dat zij gemeenschappelijk bezaten, in beslag werd genomen) en moest men eerder aannemen, dat
er geen grond was voor de toepassing van het decreet van de Senaat. Maar wanneer het geleende geld was verkregen voor
een aankoop, dan zou zij geacht worden borg te staan voor haar aandeel, en daarom zou de schuldeiser slechts een deel van
het geld van haar kunnen innen; want als hij het gehele bedrag zou opeisen, zou hij door een exceptie met betrekking tot een
deel van hetzelfde zijn uitgesloten.
18. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Dezelfde regel geldt wanneer Titus en de vrouw borg staan, als twee schuldenaren, voor mijn schuldenaar.
19. Africanus, Vragen, Boek IV.
De voogd van een voogd stierf nadat hij Titius tot zijn erfgenaam had benoemd. Deze aarzelde om de nalatenschap te
aanvaarden, omdat de voogdij slecht beheerd zou zijn geweest, en de moeder van de voogd had Titius overgehaald om de
nalatenschap op haar risico te aanvaarden, en hij deed dat, en sloot een overeenkomst met haar dat zij hem zou vrijwaren
voor elk verlies dat hij zou kunnen lijden. Indien Titius uit hoofde van de nalatenschap gedwongen zou zijn iets aan de
erfgename te betalen, en de moeder zou aanklagen, werd ontkend dat een uitzondering op grond van het decreet van de
Senaat mogelijk zou zijn, want het is nauwelijks aan te nemen dat een vrouw zich in zijn aanwezigheid borg zou stellen voor
een partij.
1. Er werd een voorstel gedaan dat niet veel verschilde van het voorstel dat hierboven is genoemd, namelijk: Een zekere man
van praetoriaanse rang stierf en liet twee zonen na, van wie de een de puberteit nog niet had bereikt en de ander de wettige
voogd was van de eerste. De eerste wilde de nalatenschap van zijn vader verwerpen, maar werd door de vrouw van de
overledene, die de moeder van de voogd was, overgehaald de nalatenschap aan te nemen, omdat de laatste had geweigerd.
Julianus zegt dat hij een soortgelijk oordeel zou hebben gegeven als de voogd een vonnis tegen hem had laten uitspreken in
een zaak die de voogd om deze reden had aangespannen; en dat het decreet van de Senaat hem niet zou hebben belet
schadevergoeding van de vrouw te vorderen.
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2. Indien hij, die op aanwijzing van de vrouw in de nalatenschap is getreden, schade lijdt omdat de schuldenaars van de
nalatenschap insolvent zijn, zou dan het besluit van de senaat van toepassing zijn, omdat de vrouw tot op zekere hoogte hun
verplichtingen op zich had genomen? De betere mening is echter, dat het senaatsbesluit op deze grond niet van toepassing
zou zijn, omdat zij niet de bedoeling had borg voor hen te staan, maar de bedoeling had de voogd te waarborgen tegenover
het kind, en misschien de nalatenschap tegenover andere schuldeisers.
3. Ten slotte, indien wij veronderstellen dat de vrouw enig verlies heeft geleden door de aankoop van de nalatenschap, omdat
de schuldenaars ervan niet solvabel waren; ik denk niet dat er enige twijfel kan bestaan dat het besluit van de Senaat niet van
toepassing zal zijn, ook al was zij verplicht een bepaald bedrag aan de schuldeisers te betalen.
4. Maar wat als Titius zou aarzelen om in de boedel te treden, omdat de verplichtingen van de schuldenaars van
twijfelachtige waarde schijnen te zijn; en de vrouw beloofde dat zij, zelf, alles zou goedmaken wat hij van een van de
genoemde schuldenaars niet zou innen? Het is waarschijnlijk, dat zij in dit geval aansprakelijk is geworden.
5. 5. U hebt Titius als uw schuldenaar, en de vrouw wenst borg voor hem te staan, en u hebt haar op grond van het decreet
van de Senaat niet geaccepteerd; waarop zij zich tot mij wendde om geld te lenen waarmee zij u kon betalen, en ik, onwetend
over de reden waarom zij de lening verstrekte, mij beloofde het te betalen, en mij opdroeg u het geld te betalen. Omdat ik het
bedrag niet bij de hand had, verbond ik mij ertoe het aan u te betalen. De vraag rees of ik dat geld van de vrouw kon innen, of
dat een uitzondering op grond van het decreet van de Senaat door haar met succes kon worden ingeroepen? Het antwoord
luidde, dat overwogen moest worden of niet redelijkerwijs gezegd kon worden, dat ik aansprakelijk kon worden gesteld in de
plaats van degene die zich voor de vrouw borg had gesteld, en dat, zoals een uitzondering wordt toegestaan aan een
schuldeiser, hoewel hij onwetend kan zijn dat een vrouw zich voor hem borg heeft gesteld, opdat een vordering in mandaat
tegen de vrouw mogelijk zou zijn, zo een geldige uitzondering kan worden toegestaan tegen u, en een vordering tegen de
vrouw mij zal worden geweigerd, omdat deze verplichting voor haar risico zou zijn. Dit kan des te gemakkelijker worden
gezegd, indien ik, voordat ik u het geld had betaald, ontdekte, dat de vrouw borg was geworden; maar indien ik u tevoren had
betaald, moest worden overwogen, of niet toch een exceptie aan de vrouw tegen mij zou worden verleend, en ik een
persoonlijke vordering tegen u kan instellen om het geld terug te krijgen, dan wel of in feite moest worden geoordeeld, dat ik
aanvankelijk het geld aan de vrouw had geleend, en u daarna een lening aan mij had verstrekt. Dit werd inderdaad de betere
mening geacht, zodat er geen grond was voor het besluit van de Senaat, net zo min als wanneer een vrouw haar schuldenaar
in de plaats stelt, er grond is om dit als zekerheid te beschouwen. De autoriteit stelt dat deze twee voorbeelden niet goed met
elkaar vergeleken kunnen worden, omdat, wanneer de vervanging van de schuld geschiedt, de vrouw niet gebonden is; maar
in het genoemde geval draagt zij de verplichting van een ander op zichzelf over, hetgeen de Senaat zeker niet heeft gewild.
20. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
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Als een vrouw zich borg stelt voor een schuldenaar, terwijl er twee zijn, wordt de vordering teruggegeven aan de schuldeiser
tegen beiden.
21. Callistratus, Instituten, Boek III.
Als een vrouw zich borg stelt voor een ander, en wat betaald is wordt ten behoeve van haar aangewend, dan is de
uitzondering op grond van het decreet van de Senaat niet van toepassing, omdat zij geen schade heeft geleden.
1. Evenzo zal een vrouw niet beschermd worden door het decreet van de Senaat, als zij een edelmoedige daad heeft begaan;
zoals bijvoorbeeld wanneer zij zich voor haar vader borg stelt om te voorkomen dat hij hinder ondervindt van de betaling van
een vonnis dat tegen hem is uitgesproken, want de Senaat verlicht de lasten van zulke personen.
(22) Paulus, Regels, Boek VI.
Als ik geld aan een vrouw geef opdat zij mijn schuldeiser betaalt, of als zij belooft de schuld te betalen, dan zegt Pomponius
dat als zij zo'n belofte doet, het decreet van de Senaat niet beschikbaar zal zijn, omdat zij zichzelf aansprakelijk heeft gesteld
voor een vordering in mandaat, en geacht wordt zichzelf te hebben gebonden met betrekking tot haar eigen zaken.
23. Idem, over het Velleiaanse decreet van de Senaat.
Wanneer een voor het gerecht ondervraagde vrouw antwoordde dat zij erfgenaam was, en zij deed dit goed wetende dat zij
niet erfgenaam was; zal zij geenszins geacht worden zich aan een ander te hebben gebonden, omdat zij zich aan bedrog
schuldig heeft gemaakt; maar als zij dacht dat zij erfgenaam was, en, daartoe bedrogen zijnde, aldus antwoordde; zijn vele
autoriteiten van mening dat een vordering tegen haar zal worden toegewezen, maar dat zij een beroep kan doen op een
exceptie, gebaseerd op het Decreet van de Senaat.
24. Hetzelfde, aangaande de verplichtingen, door de vrouw voor anderen aangegaan.
Wanneer een vrouw, die door een schuldeiser als schuldenares is vervangen, een belofte heeft gedaan ten behoeve van
degene voor wie zij in de plaats is gesteld, kan zij zich niet beroepen op een exceptie,
1. Maar als zij geld heeft beloofd te betalen om te voorkomen dat zij in de plaats zou worden gesteld, wordt zij geacht
zichzelf te hebben verplicht, en kan zij dat doen.
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2. In een geval waarin het voordeel van het besluit van de Senaat beschikbaar is, rijst de vraag of een vordering kan worden
ingesteld tegen de voormalige schuldenaar op het moment dat de vrouw zich verplichtte, of dat de laatste een vordering kan
instellen tot terugvordering van wat betaald is? Ik meen dat dit onmiddellijk kan geschieden, en dat niet op de betaling
behoeft te worden gewacht.
3. Wanneer een vrouw zich verbindt voor een partij die aansprakelijk was voor een in de tijd beperkte vordering, zal deze
tijdelijke vordering aan de schuldeiser worden hersteld, zodat de tijd zal lopen na de datum van het herstel van de uit de
voorgaande omstandigheden voortvloeiende vordering, hoewel hij er gebruik van had kunnen maken op het moment dat de
vrouw zich borg stelde.
25. Modestinus, Over de verbintenissen.
Wanneer een vrouw opdracht geeft haar slaaf krediet te verlenen, zal zij aansprakelijk zijn voor een praetoriaanse actie.
(1) Als zij zich voor hem borg heeft gesteld, en er is een proces tegen haar aangespannen, kan zij zich beschermen door
middel van de uitzondering onder het Velleiaanse decreet van de Senaat, tenzij zij dit deed vanwege een of andere zaak van
haarzelf.
26. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Wanneer een vrouw, met de bedoeling zich voor een ander te verplichten, voor het gerecht verklaart dat de slaaf van een
ander haar toebehoort, kan zij zich beroepen op de hulp van het decreet van de Senaat op grond van het feit dat zij zich voor
een ander heeft verplicht. Het is duidelijk, dat indien zij dit antwoord heeft gegeven met betrekking tot iemand, die haar te
goeder trouw als slaaf diende, zij niet zal worden geacht zich voor een ander te hebben verbonden.
27. Papinianus, Opinies, Boek III.
Wanneer een partij die te goeder trouw een contract met een vrouw heeft gesloten, tegen haar optreedt omdat het geld dat hij
heeft geleend, is gebruikt voor transacties tussen man en vrouw, zal hij niet worden uitgesloten door een uitzondering op
grond van het decreet van de Senaat.
1. Wanneer slaven, die zijn aangesteld om zaken te doen, in een contract met een ander, een rechtszaak aanspannen tegen een
vrouw, wier verbintenis zij geldig achten, zal een uitzondering, gegrond op het Decreet van de Senaat, hun eigenaar
uitsluiten; noch zal de positie van de laatste geacht worden te zijn geschaad door de daad van de slaaf, want er is niets
verkregen door de eigenaar, net zo min als wanneer een slaaf land koopt waarover een geschil loopt, of een man die vrij is.
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2. Een vrouw stelde zich in de plaats van een andere vrouw als haar schuldenaar tegenover haar man, en de man betaalde het
geld aan haar schuldeiser. Als zij borg staat voor de solvabiliteit van de vrouw die in de plaats van haar man is getreden, is de
uitzondering op grond van het senaatsbesluit niet van toepassing, omdat de vrouw haar eigen bedrijf uitoefent.
28. Scaevola, Opinies, Boek I.
Seia kocht een aantal slaven, en nadat zij geld had geleend met haar man als borg, betaalde zij de verkoper. Haar man
overleed daarna als onvermogend en verklaarde, om zijn schuldeiser te bedriegen, in zijn testament dat hij het gehele bedrag
verschuldigd was; en de vraag rees of de vrouw kon worden geacht zich te hebben verbonden ten behoeve van een ander? Ik
antwoordde, dat zij zich volgens de genoemde feiten niet had gebonden. Een echtgenoot verpandde aan Sempronius een stuk
land dat aan zijn vrouw toebehoorde, om een pachtcontract veilig te stellen. De vrouw, die daarna voor eigen rekening geld
had geleend van Numerius, met de bezwaring van hetzelfde stuk land, betaalde Sempronius onmiddellijk voor haar man. De
vraag rees of zij deze verplichting was aangegaan in strijd met het decreet van de Senaat. Ik antwoordde dat, als Numerius
wist dat zij zich voor een ander had verplicht, het Decreet van de Senaat in het genoemde geval van toepassing zou zijn.
29. Paulus, Opinies, Boek XVI.
Een zekere man wilde een contract sluiten met de erfgenamen van Lucius Titius en hun geld lenen, maar omdat hij
vermoedde dat zij niet solvabel waren, gaf hij er de voorkeur aan het geld te lenen aan de weduwe van de erflater, en voor
haar een pand te nemen. De vrouw leende hetzelfde geld aan de erfgenamen, en nam een pand van hen. Ik vraag, of zij geacht
wordt zich voor een ander te hebben verbonden, en of de pandrechten, die zij heeft genomen, aansprakelijk zijn voor de
schuldeiser? Paulus antwoordt dat als de schuldeiser die een contract wilde sluiten met de erfgenamen van Lucius Titius, dit
niet met hen deed, maar er de voorkeur aan gaf de weduwe als zijn schuldenaar te hebben, het decreet van de Senaat dat werd
uitgevaardigd met betrekking tot de verbintenissen die vrouwen voor anderen aangingen, tegen hem zal kunnen worden
ingeroepen, en dat de door haar gegeven pandrechten niet aansprakelijk zullen zijn. De goederen die de vrouw in pand heeft
gekregen van degenen voor wier rekening zij zich heeft verbonden, zullen aansprakelijk zijn voor de schuldeiser van de
vrouw, en de Praetor zal niet onredelijk handelen als hij een vordering tegen de voornaamste schuldeisers toewijst, om de
vrouw van haar aansprakelijkheid te ontheffen, evenals tegen de goederen die door hen aan haar waren bezwaard.
1. Paulus verklaart, dat alles, waarvan bewezen kan worden, dat het is beraamd om te ontkomen aan de bepalingen van het
decreet van de Senaat, dat is uitgevaardigd met betrekking tot de verplichtingen, die de vrouw voor anderen is aangegaan,
niet als geldig moet worden beschouwd.
30. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
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Wanneer een vrouw zich borg stelt voor een ander met de bedoeling te bedriegen, of terwijl zij wist dat zij niet aansprakelijk
kon worden gesteld, zal haar geen uitzondering op grond van het decreet van de Senaat worden toegestaan; want de edelste
ordonnantie van de Senaat sluit de vordering niet uit, die wegens bedrog door een vrouw zal worden ingesteld.
1. Indien een zaakwaarnemer zich voor een ander verplicht door toedoen van een vrouw, kan hij een beroep doen op de
uitzondering die gebaseerd is op het Velleiaanse Decreet van de Senaat, opdat anders het vorderingsrecht teniet zou gaan.
(31) Dezelfde, Over Neratius, Boek I.
Paulus zegt dat als een vrouw niet wil terugvorderen wat zij betaald heeft omdat zij aan een ander gebonden is geraakt, maar
er de voorkeur aan geeft een vordering in mandaat in te stellen, en zichzelf te vergoeden voor het schadeloos stellen van de
schuldenaar, zij gehoord moet worden.
32. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek I.
Wanneer een vrouw zich in de nalatenschap van iemand begeeft om de betaling van haar schulden op zich te nemen, zal het
moeilijk voor haar zijn om vrijstelling te krijgen, tenzij dit is beraamd door het bedrog van de schuldeisers; want een vrouw
moet niet worden beschouwd als iemand die in alle opzichten de positie inneemt van een minderjarige onder de vijfentwintig
jaar die is overvraagd.
(1) Wanneer een vrouw goederen wil terugvorderen, die zij in pand heeft gegeven op het ogenblik, dat zij zich voor een ander
borg stelde, moet zij ook de oogst en de nakomelingen van slaven ontvangen, en, indien de goederen in waarde zijn
verminderd, moet daarvoor een groter bedrag worden betaald. Maar wanneer de schuldeiser, die het pand tot zekerheid van
de verbintenis heeft ontvangen, het aan een derde heeft verkocht, dan is de ware mening die van hen, die menen, dat haar een
vordering moet worden toegekend, zelfs tegen een koper te goeder trouw; want de positie van een koper mag niet beter zijn
dan die van de verkoper.
(2) Evenzo, als een vrouw een stuk land verkoopt aan de schuldeiser van haar man, en het levert op voorwaarde dat de koper
het ontvangen geld zal aanwenden voor de betaling van de schuld van haar man, en zij een vordering instelt om dit land terug
te vorderen, kan haar een exceptie worden tegengeworpen op grond van het verkochte en geleverde eigendom; maar zij kan
antwoorden dat de verkoop is geschied tegen de bepalingen van het besluit van de Senaat. Dit kan geschieden ongeacht of de
schuldeiser het goed zelf koopt, dan wel of hij iemand anders daartoe heeft aangezocht, opdat de vrouw het op deze wijze kan
worden ontnomen. Dezelfde regel geldt wanneer de vrouw haar goederen niet namens haar man, maar namens een andere
schuldenaar heeft overgedragen.
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(3) Wanneer een vrouw, om te voorkomen dat zij zich voor een ander moet binden, een derde opdracht geeft dit voor haar te
doen, is het decreet van de Senaat dan van toepassing op deze persoon die op verzoek van de vrouw heeft gehandeld? De
gehele inhoud van het Decreet van de Senaat heeft betrekking op de verwerping van het proces tegen de vrouw zelf, en ik
meen dat hier onderscheid moet worden gemaakt; zoals bijvoorbeeld wanneer een schuldeiser, aan wie ik mij op aanwijzing
van een vrouw heb verbonden, dit plan heeft bedacht met het doel het Decreet van de Senaat te ontduiken, aangezien de
vrouw zich niet in strijd met dat Decreet schijnt te hebben gebonden, maar iemand anders heeft aangeboden; hij moet worden
uitgesloten door een uitzondering op grond van bedrog, gepleegd tegen het Decreet van de Senaat in. Indien hij echter de
feiten niet kent, maar ik ze wel, dan zal ik, als ik een vordering in mandaat tegen de vrouw instel, uitgesloten zijn, maar ik zal
toch aansprakelijk zijn tegenover de schuldeiser.
(4) Wanneer een vrouw bereid is zich in de zaak te voegen voor de partij voor wie zij zich verplicht heeft, opdat een
vordering tegen de eerste schuldenaar niet wordt toegewezen, omdat zij zich kan beroepen op de exceptie op grond van het
decreet van de Senaat, moet zij zekerheid geven dat zij zich niet op de exceptie zal beroepen, en vervolgens tot de rechtszaak
overgaan.
(5) Een vrouw wordt ook geacht zich voor een ander te verbinden, zelfs wanneer zij dit doet voor iemand die niet kan worden
verbonden; zoals bijvoorbeeld wanneer zij zich verbindt voor een slaaf die aan een ander toebehoort, maar haar verplichting
zal tenietgaan als de vordering tegen de meester van de slaaf zou worden hersteld.

Tit. 2. Betreffende de schuldvergelijking.

1. Modestinus, Pandects, Boek VI.
Verrekening is een bijdrage tussen een schuld en een krediet.
2. Julianus, Digest, Boek XC.
Ieder kan zijn schuldeiser, die tevens zijn schuldenaar is, weren wanneer hij een vordering tegen hem instelt, als hij bereid is
zijn vordering te verrekenen.
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3. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXV.
Verrekening is dus noodzakelijk, omdat het meer in ons belang is om niet te betalen, dan om een rechtsvordering in te stellen
om terug te krijgen wat betaald is.
(4) Paulus, Over Sabinus, Boek III.
De mening van Neratius, die ook door Pomponius wordt gehuldigd, is juist, namelijk: dat wat de hoofdschuldenaar als
schuldvergelijking kan inhouden, de borg van rechtswege in elk contract van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven; net zoals
ik, wanneer ik een schuldenaar voor het hele bedrag aanklaag, niet juist te werk ga, en de borg dus strikt juridisch niet
aansprakelijk is voor een groter bedrag dan de hoofdschuldenaar als vonnis kan worden gedwongen te betalen.
5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Wanneer van een borg een vordering wordt geëist, is het volkomen billijk dat deze laatste kiest of hij wil verrekenen wat
hemzelf toekomt of wat de hoofdschuldenaar toekomt. Hij moet ook gehoord worden als hij een verrekening wenst met de
vorderingen van beiden,
6. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Wat verschuldigd is uit hoofde van een natuurlijke verbintenis kan ook het voorwerp worden van verrekening.
(7) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVIII.
Wat op een bepaalde tijd verschuldigd is, kan niet verrekend worden voordat die tijd is aangebroken, ook al kan het
noodzakelijk zijn dat het betaald wordt.
1. Wanneer de rechter de verrekening niet in overweging neemt, blijft het recht van vordering voor de schuldeiser behouden,
want een exceptie op grond van een gewezen vonnis kan niet worden opgeworpen. De zaak ligt anders wanneer de rechter
heeft geweigerd de schuldvergelijking in aanmerking te nemen op grond dat er geen schuldvordering bestond; want dan
schaadt een exceptie op grond van een gegeven beslissing mijn vordering.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
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Dit is ook opgenomen in een schuldvergelijking tot de invordering waarvan reeds een proces tegen de eiser is aangespannen,
om te voorkomen dat de toestand van de ijveriger partij slechter wordt als de schuldvergelijking hem zou worden geweigerd.
9. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Wanneer een partnerschap is aangegaan met een zoon die onder vaders toezicht staat, of met een slaaf, en de vader of de
meester vervolgt, nemen wij het gehele bedrag op in een schuldvergelijking; ofschoon, indien wij zouden vervolgen, alleen
datgene moet worden goedgemaakt, wat betrekking heeft op het peculium.
1. Maar wanneer een zaak wordt aangespannen tegen een zoon die onder vaders toezicht staat, rijst de vraag, of de zoon bij
wijze van schuldvergelijking kan vorderen, wat hij aan de vader schuldig is. Het is beter te oordelen, dat hij dat kan, omdat er
maar één overeenkomst is, maar dit moet gebeuren onder de voorwaarde, dat hij zekerheid geeft, dat zijn vader zijn daad zal
bekrachtigen, dat wil zeggen, dat hij in de toekomst niet zal opeisen, wat zijn zoon heeft verrekend.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer twee van ons, die vennoten zijn, zich schuldig hebben gemaakt aan dezelfde nalatigheid in zaken die de maatschap
betreffen, moet worden gezegd dat wij ophouden aan elkaar gebonden te zijn, omdat de verrekening voor de nalatigheid in dit
geval van rechtswege plaatsvindt. Evenzo is geoordeeld dat, wanneer een vennoot zich iets heeft toegeëigend dat tot het
gemeenschappelijk vermogen behoort en de ander zich aan een zodanige nalatigheid heeft schuldig gemaakt dat het op
hetzelfde bedrag kan worden geschat, er sprake is van schuldvergelijking, alsmede van ontheffing van rechtswege van
aansprakelijkheid van beide partijen jegens elkaar.
1. Wanneer dus iemand die tot schuldvergelijking in staat is, betaalt, kan hij een vordering instellen om het geld terug te
vorderen als zijnde betaald terwijl het niet verschuldigd was.
2. 2. Wanneer een vordering voortvloeit uit een overtreding van de wet, zoals bij voorbeeld bij diefstal en andere misdrijven,
kan, indien slechts een vordering in geld wordt ingesteld, verrekening worden toegestaan. Dezelfde regel geldt wanneer een
vordering wordt ingesteld tot teruggave van gestolen goederen. Maar indien een partij wordt gedagvaard in een rechtsgeding
dat geen geldelijke gevolgen heeft, kan hij aanspraak maken op verrekening.
3. Verrekening kan ook plaatsvinden in bedingen die lijken op bepaalde actievormen, dat wil zeggen praetoriaanse; en
volgens Julianus kan verrekening evengoed worden gevorderd met betrekking tot een beding zelf, als in de actie die erop is
gebaseerd.
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11. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Wanneer de ene partij aan de andere een som geld schuldig is zonder rente, en de laatste aan de andere een som met rente;
werd door de Goddelijke Severus verordend dat rente niet verschuldigd was over de bedragen die de twee partijen elkaar
respectievelijk schuldig waren.
12. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIV.
Deze wet is niet alleen van toepassing op de zaken van particulieren, maar ook op die in verband met de schatkist. Wanneer
echter het geld, door partijen van elkander geleend, rente draagt, doch de rentevoet verschillend is, kan niettemin een
verrekening plaats hebben met betrekking tot de bedragen, die respectievelijk aan de partijen verschuldigd zijn.
(13) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVI.
Labeo zegt, en niet zonder reden, dat wanneer een schuldvergelijking uitdrukkelijk bedoeld is voor een bepaalde vordering,
men zich niet moet verzetten tegen de toepassing ervan op andere vorderingen.
(14) Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Elke vordering die door een exceptie kan worden vernietigd, kan niet in een verrekening worden opgenomen.
15. Dezelfde, Epistels, Boek II.
Ik heb bedongen dat een bepaalde som geld door Titius op een bepaalde plaats zou worden betaald, hij eist van mij een som
geld die ik hem schuldig ben; ik vraag of het belang dat ik erbij had dat het bedrag op een bepaalde plaats aan mij werd
betaald, zoals voornoemd, in de schuldvergelijking moet worden opgenomen? Het antwoord luidde, dat als Titius de
vordering doet, ook het bedrag, dat hij beloofd heeft op een bepaalde plaats te betalen, in de schuldvergelijking moet worden
betrokken; maar dit moet ook geschieden met betrekking tot zijn geval, dat wil zeggen, het belang, dat Titius had om de hem
verschuldigde som geld op een overeengekomen plaats te laten betalen, moet in aanmerking worden genomen.
16. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een soldaat twee erfgenamen heeft, van wie de een zijn peculium castrense erft, en de ander de rest van zijn
goederen, wordt een partij die schulden heeft bij een van de erfgenamen, en die wil verrekenen wat hem verschuldigd is van
de ander, niet gehoord.
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1. Wanneer een partij, tegen wie een vonnis ten gunste van Titius is uitgesproken, binnen de voor de uitvoering van het
vonnis gestelde termijn een vordering tegen dezelfde Titius instelt, die zelf eerder een vonnis ten gunste van de andere partij
tegen hem had laten uitspreken, wordt schuldvergelijking toegestaan; want het is één ding, dat de dag van de verbintenis niet
aanbreekt, en een ander, dat uit menslievendheid tijd voor betaling wordt toegestaan.
17. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Een aedile, tegen wie een vonnis is uitgesproken, omdat hij tijdens zijn ambtstermijn een geringere voorraad proviand heeft
uitgedeeld dan hij had moeten doen, kan niet als schuldenaar worden aangemerkt voor het geld dat hij voor graan heeft
uitgegeven; hij zal dus recht hebben op verrekening.
18. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer een gemachtigde is aangesteld om zijn eigen zaak voor de rechtbank te voeren, en, nadat de zaak aanhangig is
gemaakt, een proces tegen hem wordt aangespannen voor een lening, zal hij terecht recht hebben op verrekening.
1. Een schuldeiser is niet verplicht te verrekenen wat hij schuldig is aan iemand anders dan zijn schuldenaar, ook al kan de
schuldeiser van hem in wiens naam de partij wordt aangesproken voor zijn eigen schuld, gebruik willen maken van een
verrekening.
19. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer een schuldenaar een belasting heeft betaald aan een openbare slaaf, maar zonder toestemming van hen aan wie hij
de schuld behoorlijk had moeten betalen, blijft de vroegere verplichting van kracht; maar er wordt een verrekening
toegestaan ten belope van het peculium dat de openbare slaaf in zijn bezit heeft.
20. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Wanneer een persoon die belast is met de bevoorrading van troepen in een expeditie, daarvoor wordt veroordeeld, wordt
geoordeeld dat hij het geld niet kan behouden door het recht op verrekening, omdat het daar niet aan onderworpen is.
21. Paulus, Vragen, Boek I.
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Daar algemeen is geoordeeld, dat hetgeen personen elkander schuldig zijn, van rechtswege wordt verrekend, behoeft, indien
de zaakwaarnemer van een afwezige wordt aangesproken, hij geen zekerheid te stellen, dat zijn daad zal worden bekrachtigd,
omdat niets kan worden verrekend, maar van hem in den beginne een geringer bedrag kan worden gevorderd.
22. Scaevola, Vragen, Boek II.
Als men iemand tienduizend sestertiën of een slaaf schuldig is, wat hij verkiest, zal verrekening van de schuld worden
toegestaan, als hij openlijk verklaart wat hij verkiest.
23. Paulus, Opiniën, Boek IX.
Wanneer een voogd in naam van zijn kinderen opeist wat hun toekomt, kan de schuldenaar niet vragen dat zijn schuld
verrekend wordt met wat de voogd hem zelf schuldig is.
24. Dezelfde, Decreten, Boek III.
De keizer beval dat een partij zou worden gehoord die wenste te bewijzen dat hem uit de schatkist een bedrag verschuldigd
was gelijk aan dat waarvoor hij zelf was gedagvaard.

Tit. 3. Betreffende de directe en tegengestelde acties op borg.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Een deposito is wat aan een ander in bewaring wordt gegeven. Het is afgeleid van het woord ponere, plaatsen, en het
voorzetsel de voegt aan de betekenis van de term toe, en geeft aan dat alles wat betrekking heeft op het in bewaring geven
van het artikel in kwestie aan de goede trouw van de partij wordt toevertrouwd.
1. De Praetor zegt: "Wanneer goederen in bewaring zijn gegeven, zal ik een vordering tot eenvoudige schadevergoeding
toestaan, voor elke andere oorzaak dan een tumult, een brand, de ondergang van een gebouw, of een schipbreuk. Ik zal een
dubbele schadevergoeding toekennen tegen de bewaarder in de gevallen die hierboven zijn genoemd. Ik zal een eenvoudige
schadevergoeding toekennen tegen de erfgenaam van hem die beweerdelijk te kwader trouw is geweest met betrekking tot

1176

het in bewaring gegeven goed, en ik zal een vordering tot dubbele schadevergoeding toekennen wanneer de erfgenaam zelf
schuldig is geweest aan bedrog."
2. De Praetor heeft zeer terecht de gevallen van deponering die voortvloeien uit noodzaak, veroorzaakt door toevallige
omstandigheden, en die niet afhankelijk zijn van de wil van de partij die de deponering doet, bij zichzelf geplaatst.
3. 3. Iemand wordt geacht een borg te hebben gestort wegens tumult, brand of andere oorzaken, wanneer hij geen andere
reden heeft om de borg te storten dan het dreigende gevaar dat voortkomt uit de bovengenoemde catastrofen.
4. Dit onderscheid van oorzaken is redelijk, want wanneer iemand op het vertrouwen van de bewaarder vertrouwt en het
depot niet wordt teruggegeven, moet hij genoegen nemen met een vordering tot terugvordering van het eigendom of van de
waarde daarvan. Wanneer hij echter uit noodzaak een depot verricht, neemt de misdaad van bedrog in ernst toe en eist het
algemeen welzijn vergelding, want het is schadelijk om in dit soort gevallen een vertrouwen te schenden.
5. De toebehoren aan het eigendom dat in bewaring is gegeven, zijn niet inbegrepen; zoals bijvoorbeeld, wanneer een slaaf
die gekleed is in bewaring wordt gegeven, dit niet geldt voor zijn kledingstukken, noch wordt een halster met een paard in
bewaring gegeven, want het paard alleen wordt in bewaring gegeven.
6. Indien is overeengekomen, dat de partij verantwoordelijk zal zijn voor nalatigheid met betrekking tot de bewaargeving, is
de overeenkomst geldig, want het verbintenissenrecht hangt af van de overeenkomst.
7. 7. Het zal niet worden geoordeeld, dat schade, die door bedrog is ontstaan, niet zal worden vergoed, zelfs indien zulks is
overeengekomen; want een dergelijke overeenkomst is in strijd met de goede trouw en de goede zeden, en dient derhalve niet
te worden nagekomen.
8. Wanneer kleding, die aan de bewaarder van een bad ter verzorging is gegeven, verloren gaat, indien hij voor de verzorging
daarvan geen vergoeding heeft ontvangen, ben ik van mening, dat hij alleen aansprakelijk zal zijn voor de waarborgsom,
wanneer hij zich aan kwade trouw heeft schuldig gemaakt; maar indien hij een vergoeding heeft ontvangen, kan een
vordering tegen hem worden ingesteld op grond van aanneming.
9. Wanneer iemand een slaaf, die hem ter bewaring is toevertrouwd, dwingt in een molen te werken, en hij enige vergoeding
ontvangt voor het bewaken van hem, meen ik, dat een vordering wegens aanneming tegen de molenaar zal worden ingesteld.
Indien ik echter zelf loon heb ontvangen voor de slaaf die de molenaar in de molen heeft gebracht, kan ik worden
aangeklaagd wegens verhuur. Als de arbeid van de slaaf is verrekend met de vergoeding voor zijn bewaring, is er sprake van
een zekere vorm van verhuur en aanneming, maar omdat er geen geld is betaald, zal een vordering worden toegewezen op
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grond van het contract. Indien echter de partij de slaaf niets anders dan voedsel heeft verschaft, en er geen overeenkomst is
gesloten met betrekking tot zijn arbeid, zal een vordering op borgtocht worden toegewezen.
10. Maar als zij de slaaf alleen van voedsel hebben voorzien, zijn zij alleen verantwoordelijk voor bedrog, omdat wij (zoals
Pomponius zegt) moeten volgen wat is voorgeschreven of overeengekomen, mits wij weten wat het is; en als er iets was
voorgeschreven, zijn de partijen die de slaaf hebben ontvangen alleen verantwoordelijk voor het bedrog dat met het depot
gemoeid is.
11. Als ik u verzoek een of ander voorwerp van mij naar Titius te brengen, opdat hij er zorg voor draagt; vraagt Pomponius
door welke handeling ik een proces tegen u kan aanspannen? Hij meent dat ik een vordering in mandaat tegen jou kan
instellen, maar een vordering in depot tegen degene die het goed ontvangen heeft; als hij het echter in jouw naam ontvangen
heeft, zijn jij en hij aansprakelijk tegenover mij in een vordering in mandaat, en hij tegenover jou in een vordering in depot,
en dit vorderingsrecht kun je aan mij overdragen als ik je in mandaat dagvaar.
12. Als ik u een goed heb gegeven op voorwaarde dat u ervoor zou zorgen als Titius niet bereid zou zijn om het in ontvangst
te nemen, en hij neemt het niet in ontvangst, dan moet worden overwogen of er alleen een vordering tot statiegeld, of ook een
vordering tot lastgeving zal zijn. Pomponius twijfelt op dit punt, maar ik denk dat een vordering op lastgeving wel opgaat,
omdat de lastgeving een grotere reikwijdte heeft met betrekking tot de voorwaarde van veilige bewaring.
13. Pomponius vraagt ook, als ik je opdraag een goed dat je van een ander in mijn naam hebt gekregen, veilig te bewaren, en
je doet dat, ben je dan aansprakelijk voor een vordering in mandaat, of voor een vordering in depot? Hij is eerder van mening
dat er een vordering in mandaat moet zijn, omdat dit het eerste contract is.
14. Pomponius vraagt ook of ik, als u wilt dat ik een deposito bij u deponeer en u mij opdraagt dit bij uw vrije man te doen,
een vordering op basis van een deposito tegen u kan instellen. Hij zegt, dat als ik het eigendom in uw naam had gestort, dat
wil zeggen met dien verstande dat u er zorg voor draagt, ik een vordering tot statiegeld tegen u zou hebben, maar als u mij
ervan overtuigt dat ik het beter bij de vrijgelatene kan storten, is er geen vordering tegen u, omdat de vordering tot statiegeld
tegen hem moet worden ingesteld; of bent u aansprakelijk op grond van mandaat omdat ik mijn eigen zaken behartigde?
Maar als u mij opdroeg het deposito bij de vrijgelatene te storten voor uw risico, zie ik niet in waarom een vordering in
mandaat niet mogelijk is. Labeo zegt, dat het duidelijk is, dat indien gij zekerheid hebt gesteld, de borg in elk geval
aansprakelijk zal zijn, niet alleen indien degene, die de borg heeft ontvangen, bedrieglijk heeft gehandeld, maar zelfs indien
dit niet het geval is, blijft het eigendom in zijn handen; want wat indien hij, bij wie de borg is gestort, krankzinnig wordt, of
onder curatele wordt gesteld, of sterft zonder een erfgenaam, een bezitter of een opvolger van zijn nalatenschap na te laten?
Hij zal dus gehouden zijn te vergoeden wat gebruikelijk is bij een vordering tot storting.
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15. 15. De vraag rijst of een vordering tot uitwinning van een waarborgsom kan worden ingesteld tegen een voogd bij wie
een waarborgsom is gestort zonder toestemming van zijn voogd? Hij kan worden aangesproken op grond van bedrog, indien
het deposito bij hem is gestort toen hij oud genoeg was om zich aan het strafbare feit te kunnen schuldig maken, want hij kan
worden aangesproken voor het bedrag waarmee hij geldelijk zou zijn bevoordeeld, indien hij zich niet aan bedrog had
schuldig gemaakt.
16. Wanneer het in bewaring gegeven goed in een verslechterde toestand wordt teruggegeven, kan een vordering tot
teruggave worden toegewezen, net alsof het in het geheel niet was teruggegeven; want wanneer een goed in een slechtere
toestand wordt teruggegeven dan het in de eerste plaats was, kan worden gezegd dat het in het geheel niet is teruggegeven
wegens bedrog.
17. Als mijn slaaf een borg heeft gesteld, heb ik toch recht op een vordering tot borgstelling.
18. Als ik een borgsom stort bij een slaaf en hem aanklaag nadat hij gemanumitteerd is, zegt Marcellus dat de vordering niet
ontvankelijk zal zijn; hoewel wij gewend zijn te stellen dat iemand aansprakelijk is voor fraude, zelfs in dienstbaarheid
gepleegd, omdat zowel misdaden als schadevergoeding de persoon van de schuldige volgen, en daarom moet in dit geval een
beroep worden gedaan op andere vorderingen die kunnen worden ingesteld.
19. Deze vordering zal worden ingesteld ten gunste van de bezitter van eigendom en andere bezitters, alsmede ten gunste van
hem aan wie teruggave van een nalatenschap is verleend krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat.
20. Niet alleen eerder gepleegde fraude is betrokken bij een vordering tot statiegeld, maar ook die welke later kan worden
gepleegd, dat wil zeggen na de voeging.
21. Neratius stelt dan ook dat als een gedeponeerd goed zonder bedrog verloren is gegaan en na de voeging wordt
teruggevonden, de gedaagde niettemin gehouden is tot teruggave en dat hij niet van zijn aansprakelijkheid kan worden
ontheven als hij dat niet doet. Neratius zegt ook, dat ook al is de vordering tot teruggave tegen u ingesteld op een tijdstip
waarop u niet bevoegd was tot teruggave, bijvoorbeeld toen de pakhuizen gesloten waren; toch, als u bevoegd was tot
teruggave voordat het vonnis tegen u werd uitgesproken, moet u veroordeeld worden, tenzij u dat doet, omdat het eigendom
in uw handen is; want er moet dan onderzocht worden of u te kwader trouw handelde, omdat u het eigendom niet had.
22. Julianus verklaart in het Dertiende Boek van de Digest, dat een ieder die een goed in bewaring geeft, onmiddellijk een
vordering kan instellen wegens bewaring, omdat hij die het ontvangen heeft, schuldig is aan een daad van kwade trouw,
omdat hij het niet teruggeeft wanneer dat geëist wordt. Marcellus echter verklaarde dat hij die het niet teruggeeft aan degene
die het opeist, niet altijd geacht kan worden bedrieglijk te hebben gehandeld; want wat als het eigendom zich in de provincie
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bevond, of in een pakhuis dat niet geopend kon worden op het moment dat het vonnis werd uitgesproken, of als de
voorwaarde waarvan het depot afhankelijk was, niet vervuld was?
23. Het lijdt geen twijfel, dat deze vordering te goeder trouw is.
24. En om deze reden moeten de gewassen, alle toebehoren en de opbrengst van de kudden in deze vordering worden
opgenomen, opdat niet alleen het naakte artikel zelf wordt opgenomen.
25. Indien gij het in bewaring gegeven goed hebt verkocht, en gij hebt het daarna gekocht op grond van het in bewaring
gegeven goed, zelfs indien het naderhand zou worden vernietigd zonder kwade trouw uwerzijds, zult gij aansprakelijk zijn
voor het in bewaring gegeven goed, omdat gij eens bedrieglijk hebt gehandeld toen gij het goed verkocht.
26. Ook in een vordering tot statiegeld wordt een gerechtelijke eed afgelegd met betrekking tot de waarde van het goed.
27. Het lijkt mij volkomen rechtvaardig dat ik deze vordering toegewezen krijg, niet alleen als mijn slaaf, maar ook als
iemand die mij te goeder trouw als slaaf dient, het eigendom in bewaring geeft, als hij het in bewaring geeft als aan mij
toebehorend.
28. Op dezelfde manier kan ik deze vordering instellen als ik een vruchtgebruik heb in een slaaf, en wat hij heeft
gedeponeerd een deel was van zijn peculium, dat aan mij toebehoorde of mijn eigendom was.
29. Bovendien, als een slaaf die tot een landgoed behoort een depot doet, kan de erfgenaam, die daarna het landgoed betreedt,
de vordering instellen.
30. Als een slaaf een borgstelling doet, of hij nu leeft of sterft, kan de meester deze vordering instellen; als de slaaf echter is
gemanumitteerd, kan hij de vordering niet instellen. Maar als de slaaf wordt vervreemd, heeft hij, die hem bezat op het
tijdstip, waarop de borg werd gestort, nog recht van vordering, want er moet rekening worden gehouden met het begin van
het contract.
31. Wanneer een slaaf, aan twee partijen toebehorend, een borgstelling doet, kan ieder van zijn meesters een vordering tot
borgstelling instellen voor zijn deel.
32. Als u aan Titius een eigendom teruggeeft dat bij u in bewaring is gegeven door een slaaf van wie u dacht dat Titius er de
meester van was, terwijl hij dat niet was, dan zult u niet aansprakelijk zijn voor een vordering tot statiegeld, zoals Celsus
zegt, omdat er van uw kant geen sprake is van bedrog; maar de meester van de slaaf kan een vordering instellen tegen Titius
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aan wie het eigendom is overhandigd. Als hij het eigendom produceert, kan het door een vordering worden teruggevorderd,
maar als hij het opgebruikt terwijl hij wist dat het aan iemand anders toebehoorde, zal het vonnis tegen hem worden
uitgesproken, omdat hij frauduleus heeft gehandeld om te voorkomen dat hij in het bezit zou blijven.
33. De volgende vraag is zeer toepasselijk gesteld door Julianus. Als een knecht geld bij mij in bewaring geeft, opdat ik het
aan zijn meester betaal voor zijn vrijheid, en ik betaal het geld, ben ik dan aansprakelijk voor een vordering wegens in
bewaring geven? Hij zegt in het Dertiende Boek van de Digest dat als ik op deze manier geld betaal dat als het ware voor dit
doel bij mij in bewaring is gegeven, en ik u daarvan op de hoogte stel, u geen recht hebt op een vordering tot statiegeld,
omdat u, het feit kennende, het geld hebt ontvangen, en ik mij dus niet schuldig heb gemaakt aan bedrog; maar als ik het geld
betaal, alsof het van mij was, met het doel de slaaf vrij te krijgen, ben ik wel aansprakelijk. Deze mening lijkt mij juist, want
in dit geval heeft de bewaarder niet alleen het eigendom niet teruggegeven zonder kwade trouw, maar hij heeft het in het
geheel niet teruggegeven, want het is één ding om het terug te geven, en iets anders om het uit te betalen alsof het van jezelf
was.
34. Wanneer geld bij u in bewaring is gegeven met dien verstande, dat u het kunt gebruiken, als u dat goeddunkt, zult u een
vordering op het depot kunnen instellen, voordat u er gebruik van maakt.
35. Het komt dikwijls voor dat eigendom of geld dat in bewaring is gegeven, wordt achtergelaten voor risico van degene aan
wie het is toevertrouwd, bijvoorbeeld wanneer de partijen dit speciaal zijn overeengekomen. Julianus stelt echter, dat als
iemand zich als bewaarder heeft aangeboden, hij het risico van het depot verzekert, zodat hij niet alleen verantwoordelijk
moet zijn voor bedrog, maar ook voor nalatigheid en veilig bewaren, maar niet voor ongelukken.
36. Wanneer geld is gedeponeerd in een verzegelde zak, en een van de erfgenamen van degene die het depot heeft gedaan,
verschijnt en het opeist, moet worden overwogen op welke wijze de bewaarder hem moet voldoen. Het geld moet uit de zak
worden genomen in tegenwoordigheid van de Praetor, of in die van fatsoenlijke personen, en de eiser moet betaald worden
naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap. Indien echter de bewaarder het zegel verbreekt, geschiedt zulks niet
in strijd met de bedoeling van het depot, daar het geschiedde op gezag van de Praetor, of in tegenwoordigheid van
achtenswaardige personen. Wat datgene betreft, wat in zijn handen blijft, kan hij, indien hij het wenst te behouden nadat er
nieuwe zegels op zijn aangebracht hetzij door de Praetor, hetzij door degenen in wier tegenwoordigheid de andere zegels
werden verbroken, zulks doen; of indien hij weigert het te behouden, kan het in een tempel worden gedeponeerd. Indien
echter het eigendom zodanig is, dat het niet kan worden verdeeld, moet de bewaarder het geheel aan de eiser afgeven, nadat
deze voldoende zekerheid heeft gesteld, dat hij aansprakelijk zal zijn voor alles boven zijn aandeel; maar indien geen
zekerheid wordt gesteld, moet de bewaarder het eigendom in een tempel plaatsen, en van elke vordering worden ontheven.
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37. Een ander voorbeeld wordt gegeven door Julianus in het Dertiende Boek van de Digest. Hij zegt dat als de bewaargever
sterft en er twee personen verschijnen die met elkaar twisten, waarbij ieder beweert dat hij de enige erfgenaam is, het
eigendom moet worden afgestaan aan degene die bereid is het te verdedigen tegen de andere eiser, dat wil zeggen, degene die
het depot heeft ontvangen. Indien echter geen van beiden deze verantwoordelijkheid wil aanvaarden, zegt hij, dat het het
beste is, dat hij niet door de Praetor gedwongen wordt de verdediging op zich te nemen. Daarom is het noodzakelijk, dat het
eigendom in een of andere tempel wordt gedeponeerd, totdat over het recht op de nalatenschap gerechtelijk is beslist.
38. Wanneer iemand, in tegenwoordigheid van verscheidene personen, een testament voorleest, dat bij hem in bewaring is
gegeven, zegt Labeo, dat een vordering wegens bewaring terecht tegen hem kan worden ingesteld; maar ik ben van oordeel,
dat ook een vordering wegens beschadiging kan worden ingesteld, indien de inhoud van het testament in tegenwoordigheid
van die personen werd voorgelezen met de bedoeling, dat de geheime bepalingen, door de erflater gemaakt, beduidend
zouden worden.
39. Als een plunderaar of een dief een depot maakt, stelt Marcellus in het Zesde Boek van de Digest dat een van hen
rechtmatig recht heeft op een vordering wegens depot; want het is in zijn belang om het te hebben, omdat hij aansprakelijk
kan worden gesteld.
40. 40. Wanneer iemand een depot van goud of zilver eist, moet dan alleen het artikel worden aangewezen of moet ook het
gewicht worden vermeld? De betere mening is, dat beide moeten worden vermeld; zoals bijvoorbeeld de schotel, of beker, of
kom moet worden vermeld, en het materiaal en het gewicht moeten worden toegevoegd. Wanneer echter het voorwerp paars
is, dat niet gebruikt is, of wol, moet het gewicht op dezelfde wijze worden toegevoegd; behalve wanneer er onzekerheid
bestaat over het bedrag van het gewicht, en men zijn toevlucht neemt tot een eed.
41. 41. Wanneer een verzegelde kist in bewaring wordt gegeven, maar de kist alleen wordt opgeëist, moet de inhoud dan
worden meegerekend? Trebatius zegt, dat de kist gevorderd kan worden, en dat een vordering niet moet worden ingesteld
voor de afzonderlijke artikelen van het depot; maar als het eigendom eerst wordt tentoongesteld en daarna gedeponeerd, moet
de beschrijving van de kleding worden toegevoegd. Labeo zegt echter, dat degene die de kist in bewaring heeft gegeven,
geacht wordt ook de afzonderlijke voorwerpen daarin in bewaring te hebben gegeven, en dat men daarom het eigendom moet
opeisen. Maar wat als degene die de kist in bewaring heeft genomen, niet wist dat het eigendom zich daarin bevond? Dat
maakt niet veel uit, want hij ontving het depot; en ik denk dat een vordering kan worden ingesteld voor het eigendom van het
depot, ook al was de kist verzegeld toen zij in handen van de bewaarder werd gesteld.
42. Het staat vast, dat een zoon, die onder vaders toezicht staat, aansprakelijk is voor een depot, omdat hij aansprakelijk is
voor andere vorderingen; maar een vordering kan ook tegen zijn vader worden ingesteld, maar alleen met betrekking tot het
peculium van de zoon. Dezelfde regel geldt voor een slaaf, want hij kan samen met zijn meester worden aangeklaagd. Het is
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duidelijk, zoals Julianus verklaarde en zoals het ons voorkomt, dat indien een proces wordt aangespannen wegens personen
die onder het gezag van iemand staan, de zaak kan worden berecht; zodat, indien enig bedrog of enige fraude is gepleegd
door hem onder wiens gezag zij staan, of door de partijen met wie het contract is gesloten, hun kwade trouw aan het licht kan
komen.
43. Wanneer goederen in bewaring zijn gegeven bij twee personen, kan tegen geen van beiden een vordering worden
ingesteld, noch zal een van hen worden bevrijd, indien tegen de ander een vordering wordt ingesteld, want zij zijn van hun
aansprakelijkheid ontheven, niet door de keuze van de bewaargever, maar door betaling. Indien dus beiden schuldig zijn aan
bedrog, en één van hen betaalt het bedrag van de vordering, kan de ander niet worden aangesproken; evenmin als in het geval
van twee voogden. Indien echter een hunner hetzij niets kan betalen, hetzij een geringer bedrag dan de vordering, kan men
zich tot de ander wenden. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een van hen niet schuldig was aan bedrog en daarom
werd ontslagen, want in dit geval kan verhaal worden genomen op de ander.
44. Indien echter twee partijen een depot hebben gestort en zij beiden een vordering instellen, dan kan, indien zij het depot
hebben gestort met dien verstande, dat de een het gehele bedrag kon wegnemen, hij een vordering instellen voor het gehele
bedrag; maar indien de afspraak was, dat slechts het deel, waarin ieder van hen belang had, door hem kon worden
weggenomen, dan moet worden gezegd, dat tegen een bewaarder een vonnis moet worden gewezen voor het deel van ieder.
45. Als ik een deposito bij u deponeer met de afspraak dat het na uw dood zal worden teruggegeven, kan ik een vordering
wegens depot tegen u instellen, en tegen uw erfgenaam, want ik kan van gedachten veranderen, en het deposito opeisen vóór
uw dood.
46. Indien ik dus een deposito bij u stort dat na mijn dood moet worden teruggegeven, kunnen zowel ik als mijn erfgenaam
een vordering wegens deposito instellen, indien ik van gedachten ben veranderd.
47. Om de reden, dat in deze procedure alleen kwade trouw in het geding is, is de vraag gerezen, of, indien de erfgenaam het
bij de erflater in bewaring gegeven of voor gebruik aan hem uitgeleende goed heeft verkocht, terwijl hij onwetend was, dat
het genoemde goed in bewaring was gegeven of uitgeleend, hij aansprakelijk zal zijn. Omdat hij niet te kwader trouw
handelde, zal hij niet aansprakelijk zijn voor het goed. Zal hij niettemin aansprakelijk zijn voor ten minste de prijs ervan die
in zijn handen is gekomen? De beste mening is, dat hij wel aansprakelijk is, omdat hij te kwader trouw was door niet af te
geven wat hem in handen kwam.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXXI.
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Maar wat als hij de koopsom nog niet had geïnd, of het goed voor een kleiner bedrag had verkocht dan hij had moeten doen?
Hij moet alleen zijn rechten overdragen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Het is duidelijk dat, als hij het eigendom zou kunnen terugkopen, en het teruggeven, en dit niet wenst te doen, hij niet vrij is
van nalatigheid; net zo min als wanneer hij het zou willen teruggeven als het was teruggekocht of op een andere manier in
zijn bezit was gekomen, waarbij hij als excuus aanvoert dat hij het ooit verkocht heeft terwijl hij onwetend was van de feiten.
(4) Paulus, Over Plautius, Boek V.
Zelfs als de persoon niet de erfgenaam is, maar denkt dat hij het is, en het goed verkoopt, moet de winst die hij heeft
verkregen hem op dezelfde manier worden ontnomen.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
De tegenvordering van het depot wordt toegewezen ten gunste van de partij bij wie het depot zou zijn gestort, en in deze
vordering is het niet nodig dat er een eed wordt afgelegd over het bedrag; want de vordering wordt ingesteld, niet wegens
kwade trouw, maar om de partij die het depot heeft ontvangen schadeloos te stellen.
1. Een vordering tot inbewaargeving kan worden ingesteld tegen een sekwester, maar indien met deze een overeenkomst is
gesloten, dat hij het in bewaring gegeven goed op een bepaalde plaats zou tonen, en hij dit niet doet, is het duidelijk, dat hij
aansprakelijk zal zijn. Maar indien de overeenkomst betrekking had op verschillende plaatsen, staat het hem vrij te bepalen
op welke van die plaatsen hij het voorwerp te voorschijn zal brengen; indien echter geen overeenkomst is gesloten, moet hij
worden aangemaand het voorwerp te voorschijn te brengen voor de Praetor.
2. Als de sequestrator afstand wil doen van zijn ambt, welke weg moet dan worden bewandeld? Pomponius zegt dat hij voor
de Praetor moet verschijnen en na met diens toestemming de partijen die hem hebben gekozen te hebben ingelicht, moet hij
het eigendom teruggeven aan degene die is verschenen. Ik geloof echter niet, dat dit altijd juist is, want dikwijls mag men
hem niet toestaan een ambt op te geven, dat hij eenmaal op zich genomen heeft, omdat dit in strijd zou zijn met de afspraak,
waarmede de storting geschiedde, tenzij zich een zeer rechtvaardige zaak voordoet; en wanneer het toegestaan is, moet het
eigendom zeer zelden worden teruggegeven aan degene, die verschenen is, maar moet het in een of andere tempel
gedeponeerd worden, overeenkomstig de beslissing van een rechter.
6. Paulus, Over het Edict, Boek II.
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Bij een sekwester wordt op de juiste wijze een deposito gestort dat in zijn geheel door verschillende personen wordt
afgegeven, om veilig te worden bewaard en onder een bepaalde voorwaarde te worden teruggegeven.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer een slaaf bij een sekwester wordt gedeponeerd opdat hij aan de marteling wordt onderworpen, en omdat hij
geketend of opgesloten is op een oncomfortabele plaats, laat hij hem, door medelijden gedreven, vrij; ik ben van mening dat
deze daad heel erg op bedrog lijkt, want omdat hij wist voor welk doel de slaaf bestemd was, toonde hij zijn medelijden op
een ongepast moment, aangezien hij liever niet zo'n taak op zich had moeten nemen dan zich schuldig te maken aan bedrog.
1. Want hoewel wij gewoonlijk niet aansprakelijk zijn voor de bedrieglijke daad van een overledene, tenzij met betrekking
tot dat deel van de nalatenschap dat in onze handen komt; toch komt in dit geval de bedrieglijke daad voort uit een
overeenkomst die aanleiding geeft tot een vordering om het eigendom terug te vorderen, en daarom zal een enkele erfgenaam
aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag, maar wanneer er verscheidene erfgenamen zijn, zal ieder aansprakelijk zijn voor
zijn deel.
2. 2. Wanneer bankiers failliet gaan, moeten in de eerste plaats de rekeningen van de deposanten in aanmerking worden
genomen, dat wil zeggen, die van hen die geld in deposito hebben, dat zij niet tegen rente bij die bankiers hebben geplaatst,
of bij hen hebben achtergelaten om er gebruik van te maken. Daarom zullen, indien het eigendom van de bankiers wordt
verkocht, de inleggers recht hebben op hun geld vóór de bevoorrechte schuldeisers; maar dit zal alleen geschieden, indien de
partijen daarna geen rente hebben ontvangen, daar zij geacht zullen worden afstand te hebben gedaan van hun inleg.
3. Ook rijst de vraag, of de volgorde, waarin de partijen hun stortingen hebben gedaan, in aanmerking moet worden
genomen, dan wel of alle stortingen tezamen in aanmerking moeten worden genomen. En het staat vast, dat zij allen tezamen
op dezelfde voet stonden, want dit is bij keizerlijk rescript geregeld.
8. Papinianus, Vragen, Boek IX.
De bewaarder kan zijn voorrecht uitoefenen, niet alleen met betrekking tot het restant van het depot dat zich onder de
bezittingen van de bankier bevindt, maar ook met betrekking tot alle andere bezittingen van de bankier die zich schuldig
heeft gemaakt aan fraude; en deze regel is aangenomen op grond van het algemeen nut. Het is duidelijk, dat de noodzakelijk
gemaakte kosten altijd preferente vorderingen zijn, want nadat zij zijn afgetrokken, is het gebruikelijk, een taxatie van het
eigendom te maken.
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9. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Wanneer in de borgvordering een vordering wordt ingesteld tegen een van de erfgenamen wegens een daad van de
overledene, moet ik hem voor zijn aandeel in de nalatenschap aanklagen; maar als ik hem wegens een door hem begane
overtreding niet voor een aandeel aanklaag, is dat redelijk, omdat de maatstaf voor de schadevergoeding betrekking heeft op
de daad van kwade trouw die de erfgenaam zelf heeft begaan.
10. Julianus, Over Minicius, Boek II.
De vordering tot borgstelling is niet mogelijk tegen mede-erfgenamen die niet schuldig zijn aan bedrog.
11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer een slaaf een borgsom stort, is degene bij wie deze gestort is, bevoegd om te goeder trouw, en zeer rechtvaardig, het
eigendom aan de slaaf terug te geven; want het is niet in overeenstemming met de goede trouw om te weigeren af te geven
wat iemand ontvangen heeft, maar het moet teruggegeven worden aan hem van wie hij het gekregen heeft, en dit moet op
zo'n manier gebeuren dat het zonder kwade trouw teruggegeven wordt, dat wil zeggen, dat er niet eens een vermoeden van
nalatigheid mag zijn. Sabinus verklaart dit verder door eraan toe te voegen dat er voor de bewaarder geen reden mag zijn om
te denken dat de meester niet wilde dat het eigendom aan de slaaf werd teruggegeven; en dit is juist, tenzij hij door een of
andere goede reden werd beïnvloed om de slaaf te verdenken, maar het is voldoende als hij goede trouw toonde. Indien
echter de slaaf zich vroeger aan diefstal heeft schuldig gemaakt, en degene bij wie de bewaargeving is geschied, daarvan niet
op de hoogte was, of meende dat de meester niet onwillig was om het eigendom af te geven, zal hij van aansprakelijkheid
worden ontheven, want goede trouw is altijd vereist. Niet alleen zal de bewaarder bevrijd worden door het teruggeven van het
eigendom aan de slaaf, als deze in dienstbaarheid bleef, maar ook als hij werd gemanumitteerd of vervreemd, mits hij dit
deed om goede en voldoende redenen; bijvoorbeeld, als hij het teruggaf niet wetende dat de slaaf was gemanumitteerd of
vervreemd. Pomponius verklaart dat dezelfde regel in acht moet worden genomen in het geval van alle schuldenaars.
12. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
13. Wanneer in Azië een deposito was gestort dat in Rome moest worden teruggegeven, dan was het volgens de overlevering
de bedoeling dat dit ten laste zou komen van degene die het deposito had gestort, en niet ten laste van degene bij wie het was
gestort.
1. Een depot moet worden teruggegeven op de plaats waar het zich bevindt, zonder dat degene bij wie het was gedeponeerd,
frauduleus heeft gehandeld. Het maakt inderdaad geen verschil, waar het depot werd gedaan. Dezelfde beginselen gelden in
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het algemeen voor alle bonafide vorderingen. Het moet echter gezegd worden, dat als de eiser wil dat het eigendom naar
Rome wordt vervoerd op zijn kosten en risico, hij gehoord moet worden; want dit gebeurt ook in de vordering tot
overlegging.
2. 2. Een vordering tot borgstelling kan worden ingesteld tegen een sekwester, en zij wordt ook toegestaan tegen diens
erfgenaam.
3. 3. Zoals een goed, dat volgens de bepalingen van een bepaling of een testament moet worden afgestaan, na de voeging
wordt vernietigd, zo is ook een depot vanaf de dag, waarop het werd gestort, voor risico van de partij, in wier handen het
werd gesteld, indien de verweerder het op het tijdstip van de voeging had kunnen teruggeven, maar dit niet heeft gedaan.
(13) Paulus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Wanneer iemand weigert een goed terug te geven, niet aan de eigenaar ervan, maar aan iemand die het opeist, en van wie hij
niet denkt dat het de echte agent of erfgenaam is van degene die het heeft gedeponeerd, is hij niet schuldig aan kwade trouw.
Indien hij echter achteraf verneemt dat de eiser gemachtigd was, kan een vordering tegen hem worden ingesteld, daar hij nu
schuldig begint te worden aan kwade trouw, indien hij weigert het eigendom terug te geven.
1. Een persoonlijke vordering tot terugvordering kan ook worden ingesteld wegens in bewaring gegeven goederen, maar niet
voordat fraude is gepleegd; want niemand is aansprakelijk voor een persoonlijke vordering tot terugvordering alleen omdat
hij het in bewaring gegeven goed heeft ontvangen, maar alleen wanneer hij schuldig is geweest aan fraude.
14. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Wanneer er meerdere erfgenamen zijn van degene die de borg heeft gestort, geldt de regel dat als de meerderheid van hen
verschijnt, het eigendom moet worden teruggegeven aan degenen die aanwezig zijn. Onder meerderheid moet niet worden
verstaan het grootste aantal personen, maar het grootste bedrag van de aandelen van de nalatenschap, en er moet een
behoorlijke zekerheid worden gesteld.
1. Als een proces is aangespannen tegen degene bij wie het eigendom was gedeponeerd of tegen zijn erfgenaam, en het
eigendom natuurlijkerwijs is vergaan voordat er een uitspraak is gedaan, bijvoorbeeld als een slaaf over wiens eigendom
getwist werd, zou overlijden; Sabinus en Cassius zeggen dat de partij tegen wie het proces was aangespannen, moet worden
ontslagen, omdat het alleen maar rechtvaardig is dat het natuurlijke verlies van het eigendom door de eiser wordt gedragen,
omdat het zou zijn vergaan, zelfs als het aan hem was teruggegeven.
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15. Julianus, Digest, Boek III.
Hij die toelaat dat zijn eigen eigendom bij hem in bewaring wordt gegeven of die toestemming vraagt om het te gebruiken, is
niet aansprakelijk voor een vordering tot inbewaringgeving of een vordering tot bruikleen, net zomin als in het geval van
iemand die zijn eigen eigendom huurt of vraagt om het in pand te houden, want in beide gevallen is hij niet aansprakelijk.
16. Africanus, Vragen, Boek VII.
Als hij bij wie u een eigendom in bewaring geeft, dat ook bij een ander in bewaring geeft, en deze laatste maakt zich schuldig
aan bedrog; dan is hij bij wie u het eigendom in bewaring gaf, aansprakelijk voor de kwade trouw van hem bij wie het
vervolgens in bewaring werd gegeven, in die mate dat hij zijn vorderingsrechten aan hem moet overdragen.
(17) Florentinus, Instituten, Boek VII.
Het is geoorloofd voor verscheidene personen, net zoals het geoorloofd is voor één persoon, om een depot te doen; niettemin
kunnen alleen verscheidene personen er een doen bij een sekwester, want dit gebeurt wanneer het eigendom in geschil is, en
daarom wordt in dit geval ieder geacht het depot in zijn geheel gedaan te hebben. Het geval is anders wanneer verschillende
mede-eigenaars een gemeenschappelijk goed in bewaring geven.
1. 1. Het eigendom van het gedeponeerde goed blijft bij de deponent, evenals het bezit, tenzij het gedeponeerd wordt bij een
sekwester; want dan heeft deze het bezit; want bij het deponeren is het de bedoeling dat geen van beiden het bezit heeft
gedurende de tijd dat het aldus wordt bewaard.
18. Neratius, Perkamenten, Boek II.
In het geval dat een borg is gestort wegens een tumult, een brand, de verwoesting van een huis, of een schipbreuk, is de
vordering die tegen de erfgenaam wordt ingesteld wegens het bedrog van de overledene, voor zijn aandeel in de
nalatenschap, en voor eenvoudige schadevergoeding, en het moet ook binnen een jaar worden ingesteld; maar wanneer het
wordt ingesteld tegen de erfgenaam zelf, wordt het toegewezen voor het gehele bedrag, voor dubbele schadevergoeding, en
zonder verwijzing naar de tijd.
(19) Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Julianus en Marcellus zijn van mening dat een zoon die onder vaders toezicht staat een rechtsvordering tot borgstelling kan
instellen.
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20. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
Als u, zonder bedrog te hebben gepleegd, goederen verliest die bij u in bewaring zijn gegeven, bent u niet aansprakelijk voor
een vordering tot inbewaringgeving, noch hoeft u zekerheid te stellen voor de teruggave van de goederen als u ze weer in uw
bezit zou krijgen. Indien het echter een tweede maal in uw handen komt, zult u een vordering tot teruggave moeten instellen.
21. Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Wanneer een eigendom in bewaring is gegeven aan een zoon onder vaders toezicht, en hij het nog steeds behoudt na te zijn
geëmancipeerd, kan de vader niet binnen een jaar worden aangesproken op het peculium, maar de zoon wel.
1. Trebatius gaat nog verder, want hij meent dat als het depot is gedaan bij de slaaf, en hij, na te zijn gemanumitteerd, het
eigendom behoudt, een vordering tegen hem moet worden toegewezen, en niet tegen zijn meester; hoewel een vordering niet
wordt toegewezen tegen een gemanumitteerde ?in andere gevallen.

(22) Marcellus, Digest, Boek V.
Wanneer twee erfgenamen frauduleus omgaan met goederen die bij de overledene in bewaring zijn gegeven, zullen zij in
sommige gevallen slechts aansprakelijk zijn voor een deel ervan. Want als zij tienduizend aurei verdelen die bij de
overledene in bewaring zijn gegeven, en zich vijfduizend daarvan wederrechtelijk toe-eigenen, en beiden solvabel zijn, zullen
zij ieder voor de helft aansprakelijk zijn, omdat de eiser geen verder belang heeft. Maar wanneer zij een bord hebben
omgesmolten of dit door iemand anders hebben laten doen, of wanneer zij enige andere vorm van bedrog hebben gepleegd,
kunnen zij voor het gehele bedrag worden aangesproken, alsof zij zelf met de bewaring van het eigendom waren belast; want
het staat vast dat ieder van hen schuldig is aan bedrog, en tenzij zij voor het gehele bedrag aansprakelijk zouden zijn, zou
herstel van het eigendom niet kunnen plaatsvinden. Evenmin is het absurd te denken, dat, tenzij het gehele eigendom wordt
teruggegeven, hij tegen wie een proces is aangespannen, niet kan worden bevrijd, maar dat het vonnis tegen hem moet
worden uitgesproken, indien het eigendom niet wordt teruggegeven naar evenredigheid van het aandeel in de nalatenschap,
dat hij had.
23. Modestinus, Verschillen, Boek II.
Wanneer iemand gedagvaard wordt in een proces over een borgsom, kan hij voor dezelfde rechter terechtstaan wegens
voedsel dat aan een slaaf is verstrekt.

1189

24. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Lucius Titius aan Sempronius Gegroet: "Ik deel u door deze met mijn eigen hand geschreven brief mede, dat de honderd
geldstukken, die u mij heden hebt geleend, en die door de slaaf Stichus, uw gemachtigde, zijn geteld, zich in mijn handen
bevinden, en dat ik ze u op verzoek zal betalen, wanneer en waar u mij dat verlangt." De vraag rijst of een verhoging bij
wijze van rente in aanmerking moet worden genomen? Ik antwoordde dat een vordering tot storting ontvankelijk is, want wat
is het uitlenen van iets voor gebruik anders dan het in bewaring geven daarvan? Dit is het geval, indien het de bedoeling was,
dat dezelfde munten zouden worden teruggegeven, want indien het de bedoeling was, dat alleen het bedrag zou worden
betaald, overschrijdt de overeenkomst de grenzen van het depot. Indien in het genoemde geval een vordering tot teruggave
niet ontvankelijk is, omdat slechts werd overeengekomen hetzelfde bedrag te betalen, en niet dezelfde munten, is het niet
eenvoudig te bepalen of de rente in aanmerking moet worden genomen. Het staat immers vast, dat het de taak van de rechter
is om in bonafide vorderingen te beslissen, dat met betrekking tot de rente alleen die kan worden betaald, waarin het beding
voorziet. Maar het is in strijd met de goede trouw en de aard van een deposito, dat rente wordt gevorderd voordat de partij die
de gunst heeft verleend door het geld te ontvangen, in gebreke is het terug te geven. Indien echter de overeenkomst inhield,
dat van het begin af rente zou worden betaald, moet de voorwaarde van de overeenkomst in acht worden genomen.
(25) Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer een vader op de dag van haar verloving, of daarna, de geschenken heeft ontvangen die aan zijn dochter, die haar
eigen minnares was, werden gegeven, kan zijn erfgenaam met recht in een borgvordering worden aangesproken om hem te
dwingen het eigendom te tonen.
1. 25. Een ieder, die geld, dat bij hem in bewaring was gegeven, maar niet verzegeld, voor eigen gebruik aanwendt, met dien
verstande, dat hij hetzelfde bedrag moet teruggeven, en tegen hem een vordering in bewaring moet worden ingesteld, voor de
rente vanaf het tijdstip, waarop hij in gebreke was.
26. Paulus, Opinies, Boek IV.
Publia Maevia vertrouwde, toen zij op het punt stond te vertrekken om haar echtgenoot te bezoeken, aan Gaia Seia een
gesloten kist toe die kleding en geschreven documenten bevatte, en sprak haar als volgt toe: "Als ik gezond en wel terugkom,
geef je mij dit terug, maar als mij iets overkomt, geef het dan aan mijn zoon, die ik van mijn eerste man heb gekregen." Daar
de vrouw bij testament gestorven was, wilde ik weten aan wie het eigendom, dat zij aan de ander had toevertrouwd, moest
worden afgestaan, aan haar zoon of aan haar man? Paulus antwoordde, aan haar zoon.
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(1) Lucius Titius legde de volgende verklaring af: "Ik heb de som van tienduizend denarii zilver ontvangen en in mijn handen
als een deposito, en ik beloof en verbind mij tot teruggave van het gehele genoemde bedrag, zoals tussen ons is
overeengekomen; en, in overeenstemming met het aangegane contract, zal ik u elke maand vier oboli per pond betalen bij
wijze van rente, totdat de betaling van de gehele som heeft plaatsgevonden." Ik vraag of er rente geëist kan worden? Paulus
antwoordt dat het contract waarnaar verwezen wordt de grens van een deposito van geld overschrijdt, en dat daarom, in
overeenstemming met de overeenkomst, rente kan worden geëist in een actie op deposito.
(2) Titus, aan de leden van de familie van Sempronius, Gegroet: "Ik heb van u ontvangen het gewicht van ongeveer tien
goudstukken, twee schijven, en een verzegelde zak, waarop u mij tien stukken schuldig bent, die u bij Titus hebt
gedeponeerd, en u bent ook tien schuldig aan Trophimas; en u bent ook tien schuldig op rekening van uw vader, en nog iets
meer." Ik vroeg of er enige verplichting voortvloeit uit een dergelijk geschreven document, en vooral iets dat betrekking heeft
op dit geld? Het antwoord luidde dat er in feite geen verplichting lijkt te zijn voortgevloeid uit de brief die het voorwerp van
het onderzoek vormde, maar dat deze alleen kon dienen om te bewijzen dat er een storting van eigendom was gedaan. De
rechter moet uitmaken of de partij, die zich in dezelfde brief voor tien goudstukken heeft verbonden, kan bewijzen wat hij
heeft geschreven.
27. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Lucius Titius had een dochter genaamd Seia onder zijn beheer, hij gaf haar ten huwelijk aan een slaaf genaamd Pamphilus,
die hem niet toebehoorde, en hij gaf deze laatste de bruidsschat, waarbij hij van hem een erkenning nam dat het slechts als
borg in zijn handen was gelaten; en toen, de meester van de slaaf niet op de hoogte was gesteld van deze borg, stierf de vader,
en kort daarna ook Pamphilus, de slaaf. Ik vraag, door middel van welke actie kan Seia het geld terugkrijgen, aangezien zij de
erfgenaam van haar vader was? Paulus antwoordde dat, aangezien de bruidsschat niet daadwerkelijk was geconstitueerd, het
geld kon worden teruggevorderd door een actie De peculio op grond van een borg.
(28) Scaevola, Meningen, Boek I.
Quintus Caecilius Candidus schreef een brief aan Paccius Rogatianus in de volgende bewoordingen: "Caecilius Candidus aan
zijn vriend Paccius Rogatianus, Gegroet. Met deze brief deel ik u mede, dat ik de kwitanties van de vijfentwintig stukken
geld, die u mij hebt overgemaakt, heb ontvangen en in mijn boekhouding heb opgenomen, en dat ik er bij de eerste
gelegenheid voor zal zorgen, dat dit geld niet ledig zal zijn, d.w.z. dat u daarover rente zult ontvangen." De vraag rees of er
ook rente kan worden geïnd op grond van deze brief. Ik antwoordde dat rente verschuldigd zal zijn in een bonafide actie,
indien de partij het geld heeft geïnd, of voor eigen doeleinden heeft gebruikt.
29. Paulus, Zinnen, Boek II.
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Als ik zilver deponeer in een zak of verzegeld, en degene bij wie ik het deponeer maakt er gebruik van zonder mijn
toestemming, dan heb ik recht op een vordering wegens deponering, zowel als een vordering wegens diefstal tegen hem.
(1) Indien hij, bij wie het depot is gedaan, het gebruikt met mijn toestemming, zal hij gedwongen worden mij daarover rente
te betalen, net als in andere rechtsvorderingen te goeder trouw.
30. Neratius, Opinies, Boek I.
Als uw borg wordt veroordeeld tot schadevergoeding wegens een goed dat bij u in bewaring is gegeven, wordt dat goed het
uwe.
31. Tryphoninus, Disputaties, Boek IX.
De goede trouw, die in overeenkomsten vereist is, vereist de grootste mate van billijkheid; maar moeten wij die billijkheid
beoordelen in het licht van de wet der volkeren, of in overeenstemming met de burgerlijke en praetoriaanse voorschriften?
Bijvoorbeeld, een van een halsmisdaad beschuldigde partij heeft honderd aurei bij u gedeponeerd, hij is verbannen en zijn
eigendom is in beslag genomen. Moet dit geld dan aan hem worden teruggegeven of in de schatkist worden gestort? Als wij
alleen het recht van de natuur en van de naties in ogenschouw nemen, moet het worden teruggegeven aan hem die het heeft
gegeven; maar als wij het burgerlijk recht en de bepalingen van de wetten in ogenschouw nemen, moet het in de Publieke
Schatkist worden gedeponeerd, want hij die het volk kwaad heeft gedaan, moet door armoede worden onderdrukt, om als
voorbeeld voor anderen te dienen ter voorkoming van misdaden.
1. Een ander punt komt hier aan de orde om te onderzoeken, namelijk of wij moeten stellen dat de goede trouw beperkt moet
blijven tot de partijen die met elkaar een overeenkomst hebben gesloten, zonder enige aandacht te schenken aan andere
personen die belang hebben bij de zaak die aan de orde is. Bijvoorbeeld, een dief deponeert bij Seius, die niet op de hoogte
was van zijn misdrijf, een stuk buit dat hij van mij heeft weggenomen, moet Seius dan het eigendom teruggeven aan de dief,
of aan mij? Als we alleen kijken naar de gever en de ontvanger, dan vereist de goede trouw dat hij die het goed aan een ander
in bewaring heeft gegeven, het ontvangt; maar als we kijken naar de billijkheid van de zaak, die verschuldigd is aan alle
personen die bij deze transactie betrokken waren, dan moet mij datgene worden teruggegeven waarvan ik door een zeer
onrechtvaardige daad ben beroofd. Ik geloof dat het rechtvaardigheid is, die aan een ieder het zijne geeft, op zodanige wijze,
dat iemand die er meer aanspraak op heeft, er niet van kan worden beroofd. Als ik dus geen aanspraak blijk te maken op het
eigendom, moet het toch worden teruggegeven aan degene die het heeft gedeponeerd, ook al heeft hij dat gedaan nadat hij het
onrechtmatig had verkregen. Marcellus zegt hetzelfde met betrekking tot een plunderaar en een dief. Wanneer echter de dief,
niet wetende wie de vader of meester was van de zoon of de slaaf van wie hij het eigendom wegnam, dit in bewaring geeft bij
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een van beiden, die van de feiten onkundig zijn, dan is dit geen bewaargeving volgens het Volkenrecht; want het karakter van
een bewaargeving is zodanig, dat iemands eigen eigendom als dat van een ander in bewaring moet worden gegeven aan
iemand die er geen eigenaar van is. Als een dief mijn eigendom, dat hij zonder mijn medeweten heeft weggenomen, bij mij in
bewaring geeft, terwijl ik onwetend ben van zijn misdrijf, is men terecht van mening, dat er geen bewaargeving heeft
plaatsgevonden; want het is niet in overeenstemming met de goede trouw, dat een eigenaar gedwongen wordt zijn eigen
eigendom aan een dief af te staan. Maar wanneer in een dergelijk geval een in bewaring gegeven goed wordt afgestaan door
de eigenaar, die van de feiten niets afwist, is een persoonlijke vordering tot terugvordering van iets dat niet verschuldigd was,
ontvankelijk.
32. Celsus, Digest, Boek XI.
Hoewel een uitspraak van Nerva dat grove nalatigheid frauduleus is, door Proculus niet wordt aanvaard, lijkt het mij
volkomen waar te zijn. Want zelfs als iemand niet zo ijverig is als de menselijke natuur vereist, dan nog is hij niet vrij van
bedrog als hij met betrekking tot een deposito niet de ijver aan de dag legt die bij hem gebruikelijk is; want de goede trouw
blijft niet in stand als hij met betrekking tot dat deposito minder ijver aan de dag legt dan hij met betrekking tot zijn eigen
bezit aan de dag legt.
33. Labeo, Laatste Epitomen van Javolenus, Boek VI.
Uw slaaf deponeerde, in sekwestratie, een zekere som geld bij Attius in het huis van Maevius, op voorwaarde dat het aan u
zou worden afgeleverd als u bewees dat het van u was, maar als u dat niet deed, dat het aan Attius zou worden afgeleverd. Ik
verklaarde dat een rechtszaak kon worden aangespannen voor een onbepaald bedrag tegen hem bij wie het geld was
gedeponeerd, dat wil zeggen, voor de productie ervan, en nadat het was geproduceerd, kon een rechtszaak worden
aangespannen voor de terugvordering ervan, omdat uw slaaf, door de storting te doen, uw rechten niet kon schaden.
(34) Dezelfde, Waarschijnlijkheden, Boek II.
U kunt een vordering tot teruggave instellen tegen iemand die weigert uw borg terug te geven op andere voorwaarden dan dat
u hem geld betaalt, ook al is hij bereid het op deze voorwaarde onverwijld en ongeschonden terug te geven.
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Boek XVII
1. Betreffende de vordering tot mandaat en de tegenvordering.
2. Aangaande de vordering tot partnerschap.

Tit. 1. Betreffende de actie inzake het mandaat en de tegenactie.
1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
De verplichting van mandaat berust op de toestemming van de contracterende partijen.
(1) Vandaar dat een mandaat kan worden ontvangen door middel van een bode, zowel als door een brief.
(2) Bovendien is een vordering in mandaat mogelijk wanneer de partij zegt: ik vraag, ik wens of ik gelast, of wanneer zij het
in een andere taal schrijft.
(3) De lastgevingsverbintenis kan ook worden aangegaan om op een bepaald tijdstip en onder een bepaalde voorwaarde in
werking te treden.
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(4) Een lastgeving is nietig, tenzij zij om niet geschiedt, daar zij haar oorsprong vindt in plicht en vriendschap; vandaar dat
vergoeding tegenover plicht staat; want wanneer er geld mee gemoeid is, heeft de transactie veeleer betrekking op leasing en
verhuring.
2. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
De verplichting van mandaat wordt tussen ons aangegaan, of ik je nu alleen mijn zaken toevertrouw, of dat ik je alleen belast
met die van een ander, of met die van hem samen met die van mij, of met mijn zaken en die van jou, of met die van jou en
die van een ander. Wanneer ik u opdraag een zaak te behartigen die u alleen aangaat, is het mandaat overbodig en vloeit er
geen enkele verplichting uit voort.
1. Een mandaat heeft alleen betrekking op een zaak van mij, wanneer ik u bijvoorbeeld opdraag mijn zaken te doen, of een
stuk land voor mij te kopen, of mijn borg te worden.
2. 2. Het heeft alleen betrekking op de zaken van een ander, wanneer ik u bijvoorbeeld opdraag de zaken van Titius te
regelen, of een stuk land voor hem te kopen, of zijn borg te worden.
3. 3. Het heeft betrekking op mijn zaken en die van een ander, waar, bijvoorbeeld, ik u opdraag de zaken van Titius en
mijzelf te behartigen, of een stuk land te kopen voor mijzelf en Titius, of borg voor hem te worden.
4. Het heeft betrekking op uw zaken en de mijne, wanneer ik u bijvoorbeeld opdraag geld te lenen tegen rente aan iemand die
onderhandelt over een lening voor mijn rekening.
5. 5. Het heeft betrekking op uw zaken en op die van een ander, wanneer ik u bijvoorbeeld opdraag geld tegen rente te lenen
aan Titus, maar als ik u opdraag het hem zonder rente te lenen, wordt de verbintenis van lastgeving alleen aangegaan ten
gunste van een derde.
6. De lastgeving wordt alleen ten gunste van u aangegaan, als ik u bijvoorbeeld opdraag uw geld liever uit te geven voor de
aankoop van grond dan het tegen rente uit te lenen; of, aan de andere kant, het liever tegen rente uit te lenen dan het in grond
te beleggen. Zo'n opdracht is eigenlijk eerder een raadgeving dan een lastgeving, en daarom is zij niet verplicht, om de reden
dat niemand gebonden is aan een raadgeving, ook al is die misschien niet voordelig voor degene aan wie zij gegeven wordt;
want het staat een ieder vrij te onderzoeken of de raadgeving al dan niet voordelig voor hem zal zijn.
(3) Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Bovendien, in het geval van mandaat, gebeurt het dat soms de toestand van de partij die het geeft niet kan worden verbeterd,
en soms wanneer het kan worden verbeterd, maar het kan nooit slechter worden.
1. In feite, als ik u opdraag iets voor mij te kopen, en niets zeg over de prijs, en u koopt het artikel, dan zal er aan beide zijden
een recht van actie zijn.
2. 3. Als ik de prijs heb vastgesteld en u het artikel voor meer hebt gekocht, ontkennen bepaalde autoriteiten dat u recht hebt
op een vordering in mandaat, ook al bent u bereid het bedrag van het meerdere te betalen; want het is onrechtvaardig dat ik
een vordering tegen u heb als u niet bereid bent de betaling te doen, maar dat u er een tegen mij hebt als u wel bereid bent het
te doen.
4. Gaius, Diurnal of Gouden Zaken, Boek II.
Proculus meent echter dat hij een vordering kan instellen voor het bedrag van de vastgestelde prijs; en deze mening is
inderdaad de lankmoedigste.
(5) Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Daarom moeten de grenzen van het mandaat zorgvuldig in acht worden genomen, want een partij die ze overschrijdt, wordt
geacht iets anders te hebben gedaan dan waartoe hij was opgedragen.
1. En als hij niet uitvoert wat hij heeft opgedragen, is hij aansprakelijk.
2. Als ik u opdraag het huis van Seius te kopen voor honderd aurei, en u koopt dat van Titius voor een veel hogere prijs, of
voor honderd aurei, of zelfs voor een kleinere som; dan zult u niet worden geacht de opdracht te hebben uitgevoerd.
3. 3. Als ik u opdraag mijn land voor honderd aurei te verkopen en u verkoopt het voor negentig, en ik stel een vordering in
om het land terug te krijgen, dan zal ik niet door een exceptie worden tegengehouden, tenzij u mij het ontbrekende deel van
het mandaat betaalt en mij schadeloos stelt voor alle verlies.
4. Bovendien, als een meester zijn slaaf opdraagt een goed voor een bepaald bedrag te verkopen, en hij verkoopt het voor
minder, dan kan de meester ook een vordering instellen om het terug te vorderen; noch zal hij door een exceptie worden
verhinderd, tenzij hij schadeloos wordt gesteld.
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5. De positie van de mandataris kan verbeterd worden, als ik u bijvoorbeeld opdraag Stichus voor tien aurei te kopen, en u
koopt hem voor minder, of voor hetzelfde bedrag en ontvangt enige toetreding tot de slaaf; aangezien u in beide gevallen de
koop niet voor meer dan de overeengekomen prijs hebt gedaan, maar binnen die prijs.
(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Als een eer is geschonken bij wijze van beloning, is een vordering in mandaat mogelijk.
1. Wanneer iemand opdracht heeft gekregen om bepaalde zaken te doen, kan hij door middel van deze vordering worden
aangesproken, en een vordering op grond van vrijwilligheid kan niet tegen hem worden ingesteld, want hij is alleen gebonden
voor zover hij de zaken heeft gedaan; maar in dit geval is hij aansprakelijk, omdat hij de lastgeving heeft aanvaard, zelfs als
hij de zaken niet heeft gedaan.
2. Wanneer ik iemand toesta zich borg te stellen of anderszins in mijn voordeel tussenbeide te komen, ben ik aansprakelijk
voor een vordering in mandaat. En tenzij een partij zich verbindt voor een ander die dat niet wilde, of met de bedoeling om
hem een geschenk te geven, of om zijn zaken af te handelen, is een vordering op lastgeving mogelijk.
3. Er kan geen sprake zijn van mandaat voor een oneerbare transactie, en daarom kan deze vordering niet worden ingesteld.
4. 4. Als ik u opdraag iets te doen waarmee ik niets te maken heb, bijvoorbeeld een borg te worden voor Seius, of een lening
te verstrekken aan Titius, dan heb ik het recht een vordering in mandaat in te stellen, zoals Celsus zegt in het zevende boek
van de Digest, en dan ben ik aansprakelijk tegenover u.
5. Het is duidelijk dat als ik u opdraag iets te doen waarbij u belang hebt, de vordering in mandaat niet mogelijk is, tenzij ik
er ook belang bij heb; of, als u de zaak niet zou hebben gedaan als ik u er niet toe had opgedragen, zelfs als ik er geen belang
bij had, dan is een vordering in mandaat niettemin mogelijk.
6. De vraag wordt gesteld door Julianus in het Dertiende Boek van de Digest, of, als een opdrachtgever zijn lasthebber
opdraagt een bepaalde som geld te nemen en die voor zijn risico tegen rente uit te lenen, mits hij de genoemde opdrachtgever
een bepaalde rente betaalt, en de lasthebber het tegen een hogere rente kan uitlenen, hij zelf recht heeft op de winst; want,
zoals Julianus zegt, hij wordt geacht het geld als lening te hebben ontvangen. Het is echter duidelijk dat als hij belast was met
het beheer van de hele zaak, hij ook aansprakelijk zou zijn voor een actie op lastgeving, net zoals een schuldenaar die de
zaken van zijn schuldeiser behartigt, gewoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een actie op lastgeving.
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7. Een zekere Marius Paulus werd borg voor een partij genaamd Daphnis, en er werd overeengekomen dat hij daarvoor
schadeloos zou worden gesteld. Ook werd bepaald dat een bepaalde som geld aan hem zou worden betaald, onder een andere
naam, in geval van een gunstige afloop van de rechtszaak. Hij werd door Claudius Saturninus, de Praetor, veroordeeld tot het
betalen van een veel groter bedrag dan het bovengenoemde, en dezelfde Saturninus verbood hem om als advocaat voor het
gerecht te verschijnen. Het kwam mij voor dat hij zekerheid had gesteld voor de betaling van het vonnis, en dat hij verscheen
als de koper van het proces, en Marius Paulus scheen te wensen dat tegen Daphnis een vordering in mandaat zou worden
ingesteld voor het bedrag waarvoor tegen hem vonnis is gewezen. De Goddelijke Broeders verklaarden echter in een Rescript
dat hij wegens zijn bedrieglijk gedrag geen recht had op een vordering, omdat hij ermee had ingestemd om tegen een
geldelijke vergoeding de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Anderzijds zegt Marcellus met betrekking tot de partij die
een belofte had gedaan tegen betaling van geld, dat als het in feite de bedoeling was om zich op eigen risico te binden, hij
geen vordering kon instellen, maar als dit niet de bedoeling was, kon een praetoriaanse vordering beter worden ingesteld.
Deze opvatting lijkt in overeenstemming te zijn met het algemeen welzijn.
7. Papinianus, Opinies, Boek II.
Wanneer een advocaat wordt aangesteld om een zaak te leiden, en een hoger honorarium eist, moet men zich afvragen of zijn
cliënt hem voor zijn diensten wilde belonen, en in dit geval moet hij zich houden aan wat was overeengekomen; of dat de
advocaat het recht van actie had gekocht met de verwachting een grotere som geld te krijgen, wat in strijd is met de goede
zeden.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Als ik een advocaat aanstel, en hij geeft mij de stukken die op de zaak betrekking hebben niet terug, in welke actie is hij dan
tegenover mij aansprakelijk? Labeo meent dat hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering in mandaat, en dat de mening van
hen die menen dat op deze grond een vordering in depot kan worden ingesteld, niet de juiste is; want de oorsprong van elk
contract en de oorzaak ervan moeten altijd in aanmerking worden genomen.
1. Maar wanneer de tegenpartij van de advocaat door samenspanning is vrijgelaten, zal deze laatste een vordering op
lastgeving kunnen instellen; maar als de advocaat niet solvabel is, dan zegt hij, dat een vordering op grond van bedrog moet
worden toegewezen tegen de partij die door samenspanning is vrijgelaten.
2. Het staat vast, dat wanneer een advocaat een zaak, waartoe hij zich verbonden heeft, niet verder behandelt, hij vatbaar is
voor een vordering in mandaat.
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3. 3. Wanneer iemand een ander opdraagt, de zaken van hem te behartigen, die hijzelf hem had opgedragen, heeft hij recht op
een vordering in mandaat, omdat hijzelf ook aansprakelijk is; want hoewel men gewoonlijk stelt, dat een advocaat een ander
niet kan aanstellen voordat de zaak is gevoegd, is toch een vordering in mandaat mogelijk, omdat hij dit alleen kan doen om
de zaak te behartigen.
4. 4. Wanneer bepaalde voogden hun medevoogd hebben opgedragen een slaaf voor hun pupil te kopen, en hij doet dit niet,
kan dan een vordering in mandaat worden ingesteld? En is er alleen een vordering op grond van mandaat, of kan er ook een
op grond van voogdij worden ingesteld? Julianus maakt hier een onderscheid, want hij zegt dat er rekening moet worden
gehouden met het soort slaaf dat de voogden een van hen lieten kopen, want als de slaaf overbodig of zelfs belastend was,
kan de voogd alleen een vordering in mandaat instellen en niet een vordering in voogdij. Indien echter de slaaf noodzakelijk
was, zal hij aansprakelijk zijn, niet alleen hijzelf, maar ook de anderen; want indien zij hem niet tot de koop hebben aangezet,
zullen zij aansprakelijk zijn, omdat zij geen slaaf hebben gekocht, die voor hun voogd noodzakelijk was; zij worden dus niet
bevrijd, omdat zij hun medevoogd hebben aangesteld, omdat zij zelf tot de koop hadden moeten overgaan. Het is duidelijk
dat zij niettemin recht zullen hebben op een vordering in mandaat, omdat het mandaat niet is nageleefd. Julianus zegt ook dat,
anderzijds, een voogd die een aankoop doet, recht zal hebben op een vordering in mandaat tegen zijn mede-voogden.
5. Wanneer een man die vrij is en te goeder trouw als slaaf dient, Titius opdracht geeft hem te kopen, en hem daarvoor geld
geeft van zijn peculium, welk peculium hem moet volgen, en in handen van een bonafide koper moet worden gelaten; en
Titius, nadat de prijs betaald was, de vrije man manumitteerde, die vervolgens gerechtelijk verklaard werd vrij geboren te
zijn; Julianus zegt dat hij recht zal hebben op een vordering in mandaat tegen degene die hij opdracht gaf hem te kopen; maar
dat het enige wat hij met deze vordering in mandaat kan winnen, zal zijn de partij te dwingen aan hem de vorderingsrechten
over te dragen die hij heeft tegen degene van wie hij de slaaf kocht. Het is duidelijk dat hij, als hij hem geld heeft gegeven dat
afkomstig was van de peculium die aan een bonafide koper toebehoorde, geen vorderingsrecht aan hem kan overdragen (zo
zegt Julianus), omdat hij er geen heeft, aangezien de koper hem zijn geld heeft gegeven; en hij zegt verder dat hij door de
verkoop gebonden is, en dat deze vordering geen effect heeft, om de reden dat wat hij ook terugkreeg, hij in een vordering tot
verkoop zou moeten vergoeden.
6. De vordering in mandaat is dan ontvankelijk, wanneer het belang van degene, die haar gaf, begint te bestaan; maar indien
hij geen belang heeft, is de vordering zonder gevolg, want zij is slechts ontvankelijk naar de mate van zijn belang; zoals,
bijvoorbeeld, wanneer ik u opdroeg een stuk land voor mij te kopen, aangezien, indien ik belang had bij het doen van de
koop, u aansprakelijk zult zijn, maar indien ik zelf hetzelfde land kocht of een ander dit voor mij deed, aangezien ik geen
belang heb, zal de vordering in mandaat niet ontvankelijk zijn. Ik heb u opgedragen mijn zaken te doen, maar ook al heeft
niemand het gedaan, indien er geen schade is ontstaan, kan er geen vordering worden ingesteld, maar indien iemand anders
de zaken naar behoren heeft gedaan, kan de vordering in mandaat niet worden ingesteld. Dezelfde regel is van toepassing in
soortgelijke gevallen.
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7. Wanneer borgsommen, die niet wisten dat hun schuldenaar betaald had, of door middel van een kwitantie of krachtens een
overeenkomst was vrijgegeven, de vordering van de schuldenaar opnieuw hebben betaald, zullen zij niet vatbaar zijn voor
een vordering in mandaat.
8. Dit geldt ook voor de vordering waartoe de borg gerechtigd is, hetgeen kan worden nagegaan uit een Rescript van de
Goddelijke Broeders, gericht aan Catullus Julianus als volgt: "Als de partijen die uw borg zijn geworden, veroordeeld zijn
voor een hoger bedrag dan de gevorderde schuld, en als zij, verstandig en op de hoogte van de feiten, verzuimd hebben in
hoger beroep te gaan, kunt u zichzelf beschermen door een beroep te doen op de billijkheid van het hof, als zij een vordering
in mandaat instellen." Indien zij de feiten niet kenden, is hun onwetendheid te verontschuldigen, maar indien zij deze wel
kenden, was het hun plicht beroep in te stellen, en waren zij te kwader trouw door dit niet te doen. Maar wat als zij door
armoede verhinderd waren? Hun behoeftigheid zou dan hun excuus moeten zijn, maar als zij een overeenkomst hadden
gesloten met de hoofdschuldenaar, in aanwezigheid van getuigen, dat hij in hoger beroep zou gaan als hij dat raadzaam
achtte, ben ik van mening dat zij juist hebben gehandeld.
9. Hij die niet teruggeeft wat hij kan teruggeven, wordt geacht te kwader trouw te hebben gehandeld.
10. Als ik u dus opdroeg een slaaf te kopen, en u deed dat, dan bent u aansprakelijk voor zijn levering. Maar als gij
bedriegelijk hebt nagelaten hem te kopen (of, misschien, nadat gij geld voor dat doel had ontvangen, hebt gij het aan een
ander gegeven opdat hij de koop zou doen) of als gij schuldig zijt aan grove nalatigheid (bijvoorbeeld, als gij door gunst een
ander zoudt toestaan hem te kopen) zult gij aansprakelijk zijn. Indien echter de slaaf, die gij gekocht hebt, wegloopt, zult gij
aansprakelijk zijn, indien dit geschiedde door uw kwade trouw. Maar indien noch kwade trouw, noch nalatigheid heeft
plaatsgehad, zult gij niet aansprakelijk zijn, tenzij gij zekerheid moet stellen om de slaaf af te staan, indien hij in uw macht
mocht komen. Maar als u hem moet afgeven, moet u mij hem in bezit geven; en als er zekerheid wordt gesteld tegen zijn
terugvordering door uitzetting, of als u het recht hebt om te vragen dat er zekerheid wordt gesteld, denk ik dat het voldoende
zal zijn als u dit vorderingsrecht aan mij overdraagt, zodat u mij kunt aanwijzen als uw agent om in mijn eigen zaken te
handelen, en u niet verplicht zult zijn om meer te vergoeden dan u feitelijk zult verkrijgen.
9. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
U dient ook zekerheid te verschaffen met betrekking tot uw handelingen.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
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Dezelfde regel is ook van toepassing op onroerend goed, waar de agent een stuk land koopt; want degene die hem heeft
aangesteld is niet verantwoordelijk voor iets meer dan goede trouw.
1. Wanneer echter aan de gemachtigde zekerheid wordt gesteld met betrekking tot de gezondheid van een slaaf, of deze
zekerheid kan worden gesteld, of wanneer dit geschiedt met betrekking tot andere gebreken, zal dezelfde regel gelden; of de
partij zal een vonnis tegen hem gewezen krijgen, indien hij door nalatigheid geen zekerheid stelt.
2. 2. Wanneer oogst wordt vergaard van land, dat mijn gemachtigde voor mij heeft gekocht, is het de plicht van de rechter, te
vorderen, dat ook deze wordt vergoed.
3. 3. Wanneer mijn gemachtigde geld, dat mij toebehoort, in handen heeft, is hij mij rente verschuldigd vanaf de dag, waarop
hij met de betaling daarvan in gebreke is gebleven. Wanneer hij echter geld heeft geleend tegen rente, en de rente heeft geïnd,
is hij volgens ons verplicht alle winst te vergoeden die hij daarmee heeft behaald, of ik hem nu opdracht heb gegeven dat geld
te lenen of niet, omdat de goede trouw eist dat hij geen winst mag maken met het eigendom van een ander. Als hij het geld
echter niet heeft gebruikt, maar voor eigen gebruik heeft aangewend, kan hij worden aangesproken voor de rente tegen de in
dat district gebruikelijke wettelijke rentevoet. Tenslotte zegt Papinianus, dat zelfs indien de zaakwaarnemer rente int en zich
die voor eigen gebruik toe-eigent, hij die moet vergoeden.
4. Als iemand Titius opdraagt geld te lenen van degenen die hem in dienst hebben, kan een vordering op lastgeving niet tegen
hem worden ingesteld, (zoals Papinianus zegt in het Derde Boek der Meningen) omdat hij aansprakelijk is op grond van de
lening, en hij daarom niet als het ware op grond van lastgeving kan worden aangesproken voor rente, als dit niet uitdrukkelijk
in de bepaling was vastgelegd.
5. Papinianus zegt ook in hetzelfde Boek dat, wanneer een borg die de verantwoordelijkheid op zich nam omdat zijn
opdrachtgever hem als diens lasthebber opdroeg het geld te lenen, een vonnis tegen hem wordt uitgesproken; een billijke
vordering in de aard van een institoriaanse procedure moet worden toegewezen, omdat hij als het ware kan worden geacht
hem te hebben aangesteld om de lening aan te gaan.
6. Wanneer ik iemand opdraag een som van Titius te bedingen, kan ik een vordering in mandaat instellen tegen degene aan
wie ik dit opdraag, om hem te dwingen hem vrij te laten, als ik dat wens; of, als ik dat verkies, kan ik een vordering instellen
om hem te dwingen een substitutie te doen aan mij, of aan iemand anders die ik wens. Papinianus verklaart in hetzelfde Boek
dat, als een moeder een bruidsschat geeft ten behoeve van haar dochter, en dan, op aanwijzing van haar dochter, een beding
maakt op dat moment, of zelfs daarna; zij aansprakelijk zal zijn voor een vordering op mandaat, hoewel zij zelf degene is die
de bruidsschat heeft gegeven.
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7. Wanneer iemand beweert, dat de zaak, die hij zijn gemachtigde en zijn slaaf heeft opgedragen, alleen bekrachtigd zal
worden, wanneer Sempronius daarbij aanwezig is, en een slechte schuld zou worden aangegaan, dan zal Sempronius, die niet
schuldig was aan bedrog, niet aansprakelijk zijn; En het is waar dat hij die de zaken van een ander behartigt zonder de
bedoeling om op te treden als een agent, maar uitsluitend uit motieven van genegenheid en vriendschap, met het doel om
agenten en stewards te adviseren en hen te leiden door zijn raad, niet aansprakelijk is voor een actie op grond van mandaat;
maar als hij schuldig zou zijn aan kwade trouw, zal hij aansprakelijk zijn, niet voor een actie op grond van mandaat, maar
voor een op grond van fraude.
8. Als ik mijn lasthebber opdracht geef mijn geld aan Titius te lenen zonder rente, en hij leent het hem niet zonder rente, laten
wij dan onderzoeken of hij mij de rente moet terugbetalen? Labeo zegt dat hij de rente moet terugbetalen, ook al heb ik hem
opgedragen het geld zonder rente uit te lenen; maar als hij het geld op eigen risico heeft uitgeleend, zegt Labeo dat een
vordering tot terugvordering van de rente niet mogelijk is.
9. Labeo zegt ook, en dat is juist, dat deze vordering ook terugbetaling toelaat, en aangezien een partij die als gemachtigde
optreedt, verplicht is de gewassen te leveren, kan hij ook alle kosten aftrekken die hij heeft gemaakt om ze te verzamelen;
maar als hij iets heeft uitgegeven voor vervoer terwijl hij over het land ging, vind ik dat die kosten ook aan hem moeten
worden vergoed, tenzij hij in loondienst was, en was overeengekomen dat hij zijn eigen kosten voor dit soort reizen zou
betalen, dat wil zeggen, dat hij ze uit zijn loon zou betalen.
10. Hij zegt ook, dat indien een lasthebber buiten zijn mandaat om voor zijn plezier een uitgave doet, zijn principaal hem
moet toestaan het voorwerp waarvoor die uitgave is gedaan, te verwijderen, indien dit kan geschieden zonder dat hem schade
wordt berokkend, tenzij de principaal wenst dat hij voor die uitgave aansprakelijk is.
11. 11. Zekerheidsstellers en lasthebbers hebben recht op een vordering in mandaat, ook al hebben zij betaald zonder dat er
een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.
12. Julianus zegt, dat in het algemeen een borg, die verzuimd heeft een persoonlijke exceptie in te roepen, waarop de
hoofdschuldenaar geen beroep kon doen, toch recht heeft op een vordering in mandaat, als de exceptie inderdaad niet eervol
ingezet had kunnen worden. Indien hij dit bewust heeft gedaan in een geval waarin de hoofdschuldenaar van de procedure
gebruik had kunnen maken, heeft hij geen recht op een vordering in mandaat, mits hij de bevoegdheid had de zaak te regelen
en de partij te vragen of zij er de voorkeur aan gaf de verdediging van de zaak in eigen naam of door middel van een
advocaat op zich te nemen.
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13. 13. Wanneer een schuldeiser een borg bij wijze van schenking een ontvangstbewijs geeft, denk ik, dat indien de
schuldeiser de borg wil vergoeden, deze recht heeft op een vordering in mandaat; en dit zou nog veel meer het geval zijn,
indien de schuldeiser hem het ontvangstbewijs gaf wegens overlijden, of hem een vrijlating naliet.
11. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
Als ik later erfgenaam word van een partij in wier voordeel een vonnis is uitgesproken tegen mij op grond van een
onderpand, heb ik recht op een vordering onder mandaat.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Indien echter een schuldeiser, niet omwille van de vergoeding, maar hoofdzakelijk als gift, de zaak tegen een borg ontslaat,
zal deze laatste niet gerechtigd zijn tot een vordering tegen de schuldenaar.
(1) Marcellus is echter van mening dat wanneer iemand, met de bedoeling een borg een schenking te doen, een schuldeiser in
diens naam betaalt, de borg wel een vordering in mandaat kan instellen.
(2) Het is duidelijk, zegt hij, dat wanneer een zoon die onder vaderlijk toezicht staat of een slaaf de borg is, en ik voor hem
betaal, ik hem een geschenk geef; en noch de vader noch de meester kunnen een vordering in mandaat instellen. Dit is het
geval, omdat degene, die de betaling deed, niet de bedoeling had den vader een geschenk te geven.
(3) Het is duidelijk dat als een dienaar, die borg staat, de schuldeiser moet betalen, zijn meester een vordering in mandaat kan
instellen.
(4) Marcellus zegt ook, op dezelfde plaats, dat wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, borg is geworden zonder het
gezag van zijn vader, een vordering in mandaat niet mogelijk is, als er niets in het peculium is; maar als hij borg is geworden
op bevel van zijn vader, of als de betaling uit het peculium is gedaan, is er nog meer reden dat zijn vader recht heeft op een
vordering in mandaat.
(5) Als ik een zoon onder vaders toezicht opdraag voor mij te betalen, zegt Neratius dat zijn vader recht heeft op een
vordering in mandaat, ongeacht of hij zelf betaalt of dat zijn zoon dat uit het peculium doet, en dat is redelijk, want het maakt
voor mij geen verschil wie mijn schulden betaalt.
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(6) Als ik een zoon onder vaders toezicht opdraag voor mij te betalen, en hij doet dat na zijn emancipatie, dan is het waar dat
een vordering in factum aan de zoon moet worden toegekend, maar de vader zal recht hebben op een vordering op grond van
vrijwilligheid, als hij betaalt na de emancipatie van zijn zoon.
(7) Zij die de lastgeving hebben aanvaard, gaan over tot de tegenvordering; zoals bijvoorbeeld zij die de lastgeving van zaken
in het algemeen, of van een enkele verrichting op zich hebben genomen.
(8) Daarom vraagt Papinianus of een beschermheer die een stuk land heeft gekocht en tweederde van de koopsom heeft
betaald, en opdracht heeft gegeven het genoemde land aan zijn vrijheer te leveren, zodat hij de rest kan betalen, en, nadat dit
is gebeurd, en de vrijheer ermee heeft ingestemd dat het land door de beschermheer zal worden verkocht, de vrijheer het
derde deel van de koopsom kan terugvorderen? Hij zegt, dat, indien de vrijgelatene de last aanvankelijk heeft aanvaard, hij
geen schenking heeft ontvangen, en dat hij het derde deel van de koopsom kan terugvorderen door middel van de
tegenvordering, na aftrek van de winst, die hij intussen heeft gemaakt; maar indien de patroon dit als een schenking aan zijn
vrijgelatene heeft gegeven, zal deze geacht worden het naderhand aan zijn patroon te hebben geschonken.
(9) Als u mij hebt opgedragen iets voor u te kopen, en ik koop het met mijn eigen geld, dan kan ik een vordering tegen u
instellen om de prijs van het gekochte terug te vorderen; maar als ik het met uw geld betaal, en er is nog een bonafide saldo
verschuldigd voor de aankoop van het artikel, of als u weigert het in ontvangst te nemen nadat het gekocht is, dan is de
tegengestelde vordering op mandaat ontvankelijk. Hetzelfde geldt als u mij opdraagt iets anders te doen en ik daarvoor kosten
moet maken; ik kan namelijk niet alleen het bedrag terugvorderen dat ik heb uitbetaald, maar ook de rente daarover. De rente
moet bovendien niet alleen beginnen te lopen vanaf het ogenblik van het verzuim, maar de rechter moet ook een raming
maken van de kosten, wanneer een partij betaling vordert van haar schuldenaar en deze betaalt, wanneer hij een zeer hoge
rentevoet verkrijgt (want het is volkomen billijk, dat in dit soort zaken het redelijke in aanmerking wordt genomen), of
wanneer de schuldenaar zelf geld heeft geleend tegen een hoge rentevoet en dit betaalt. Indien echter de lasthebber de
hoofdschuldenaar niet van de betaling van rente heeft bevrijd, maar de rente zelf is kwijtgeraakt; of indien hij hem van een
lage rente heeft bevrijd en, om zijn vertrouwen uit te voeren, een hogere rente heeft ontvangen; twijfel ik er niet aan dat hij de
rente kan terugvorderen door middel van een vordering in mandaat, en (zoals reeds is bepaald) een rechter moet dit alles
beslissen in overeenstemming met de beginselen van billijkheid en goede trouw.
(10) Ik heb u geld gegeven opdat u mijn schuldeiser zou betalen, u hebt dat niet gedaan en u bent mij rente verschuldigd; in
dit geval kan mijn schuldeiser het van mij verschuldigde geld met rente terugvorderen, zoals keizer Severus in een Rescript
aan Hadrianus Demonstratus heeft verklaard.
(11) Als een losbandige jongeman u opdraagt om borg te staan voor een hoer, en u, omdat u haar karakter kent, zich ertoe
verbindt om de opdracht uit te voeren, dan hebt u geen recht op een vordering in mandaat; want dit geval is vergelijkbaar met
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het geval waarin u geld uitleent aan een partij, terwijl u heel goed weet dat hij het zal verliezen. Maar als hij u nog directer
opdraagt, geld te lenen aan een hoer, dan zult gij niet door het mandaat gebonden zijn, daar het in strijd met de goede trouw is
gegeven.
(12) Een zekere man schreef een brief aan zijn vriend als volgt: "Ik verzoek u mijn vriend Sextilius Crescens te beschouwen
als iemand die u is aanbevolen", dan is hij niet gebonden aan de lastgeving, want de brief is eerder geschreven om hem aan te
bevelen, dan op grond van de lastgeving.
(13) Wanneer een partij een ander opdraagt geld te lenen aan een zoon die onder vaders toezicht staat, moet deze laatste niet
worden geacht het geld te lenen in strijd met het decreet van de Senaat; maar omdat de vader aansprakelijk zal zijn, hetzij
voor een vordering uit hoofde van het peculium, hetzij voor geld dat ten eigen bate is uitgegeven, hetzij op grond van een
handeling die in zijn opdracht is verricht, zal de lastgeving geldig zijn. Ik zeg verder, dat als ik in twijfel zou verkeren of hij
de lening al dan niet aannam in strijd met het decreet van de Senaat, en ik weiger hem het geld te lenen in strijd met het
decreet van de Senaat, en er verschijnt dan iemand die beweert dat dit niet het geval is, en hij zegt ook tegen de schuldeiser:
"Leen de lening op mijn risico, u zult een goede lening maken." Ik denk dat er grond is voor een mandaat, en dat de partij
aansprakelijk zal zijn voor de actie.
(14) Als ik de schuldeiser opdraag een lening aan te gaan, nadat het geld reeds is uitgeleend, zegt Papinianus, zeer juist, dat
er geen mandaat is. Het is duidelijk dat als ik u opdraag de schuldenaar uitstel van betaling te verlenen, zodat u kunt wachten
en hem niet tot betaling kunt aansporen, en ik zeg dat het geld voor mijn risico zal zijn; ik denk dat het waar is dat het
volledige risico van de vordering behoort te liggen bij degene die het mandaat geeft.
(15) Hij zegt ook dat als een voogd opdracht geeft om een verplichting die hij is aangegaan, te aanvaarden of goed te keuren,
hij aansprakelijk is voor een vordering in mandaat, dat wil zeggen jegens iemand die zijn voogd is geweest, of jegens zijn
curator.
(16) Als ik opdracht geef om geld te innen en dan van gedachten verander, kan dan een vordering in mandaat tegen mij of
tegen mijn erfgenaam worden ingesteld? Marcellus zegt dat de vordering in mandaat niet kan worden ingesteld, omdat het
mandaat door de verandering van mening teniet is gegaan. Maar als je de opdracht geeft om het geld te innen en dat
vervolgens verbiedt, en het wordt toch geïnd, dan wordt de schuldenaar vrijgesproken.
(17) Marcellus zegt ook dat als iemand opdracht geeft om na zijn dood een monument voor zichzelf op te richten, zijn
erfgenaam een vordering in mandaat kan instellen. Maar als degene die de lastgeving heeft ontvangen, het monument met
zijn eigen geld heeft opgericht, dan denk ik dat hij een vordering in mandaat kan instellen, ook al was hij niet belast met het
oprichten van het monument met zijn eigen geld; want de vordering zal ook in zijn voordeel zijn tegen hem die hem opdroeg
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zijn eigen geld te gebruiken voor het oprichten van het monument, en dit is vooral het geval als hij al voorbereidingen voor
dat doel had getroffen.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
De regel is dezelfde als ik u heb opgedragen om na mijn dood een stuk land van mijn erfgenamen te kopen.
(14) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Het lijdt geen twijfel dat de erfgenaam van een borg recht heeft op een vordering in mandaat, als hij betaald heeft. Als hij
echter het landgoed heeft verkocht en de koper heeft betaald, rijst de vraag of hij recht heeft op een vordering in mandaat.
Julianus zegt, in het Dertiende Boek, dat de erfgenaam zo'n vordering kan instellen, omdat hij aansprakelijk is om op grond
van de koop te worden aangesproken, om hem te dwingen zijn vorderingsrechten over te dragen, en daarom zal een vordering
op grond van koop aanhangig zijn, omdat hij daartoe de macht heeft.
1. Wanneer een borgsteller twee erfgenamen nalaat en een van hen de nalatenschap van zijn mede-erfgenaam koopt en
vervolgens aan de bedingende partij alles betaalt waarvoor de overledene borg stond, kan hij zijn mede-erfgenaam
aansprakelijk stellen, hetzij op grond van het beding, hetzij op grond van de koop. Hij heeft dus recht op een vordering in
mandaat.
(15) Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Als ik u opdraag een stuk land te kopen, en u daarna schrijf om dat niet te doen, en u hebt de aankoop gedaan voordat u
hoorde dat ik het had tegengehouden, dan ben ik aansprakelijk tegenover u in een proces in mandaat, omdat hij die zich
verplicht heeft om het mandaat uit te voeren, geen verlies mag lijden.
16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Als iemand mij opdraagt een uitgave te doen voor mijn eigen bezit, en ik doe dat, dan rijst de vraag of een vordering in
mandaat mogelijk is. Celsus zegt, in het Zevende Boek van de Digest, dat hij de volgende mening gaf, toen Aurelius Quietus
een geneesheer, bij wie hij logeerde, zou hebben opgedragen om op eigen kosten een tennisbaan, een warm bad en andere
gebouwen voor zijn gezondheid aan te leggen in de tuinen die hij te Ravenna had en waar hij gewoonlijk ieder jaar heen ging.
Celsus was daarom van mening, dat, na aftrek van alles wat zijn gebouwen waardevoller kon maken, een vordering in
mandaat tegen hem kon worden ingesteld om het saldo terug te krijgen.
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17. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Als ik u opdraag tien aurei van Titius te innen, en voordat ze zijn geïnd, stel ik een vordering in mandaat tegen u in, en u int
het bedrag voordat de zaak is beslist; dan staat vast dat er een vonnis tegen u moet worden uitgesproken.

18. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Wanneer iemand zich door een ander laat opdragen hem geld te lenen, wordt hij geacht een lastgeving te hebben ontvangen.
19. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Als mijn slaaf iemand de opdracht geeft hem te kopen om hem vrij te kopen, bespreekt Pomponius heel treffend de vraag of
hij die de slaaf vrijwillig heeft vrijgekocht, een vordering kan instellen tegen de verkoper om hem te dwingen hem terug te
nemen; aangezien de handeling van mandaat een wederkerige is. Pomponius zegt echter dat het hoogst onrechtvaardig is mij
te dwingen een slaaf terug te nemen op grond van de daad van die slaaf, over wie ik voorgoed wil beschikken; noch zou ik in
dit geval een vordering tot mandaat kunnen instellen, net zo min als wanneer ik hem aan u zou hebben verkocht.
20. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Hij die zich verplicht heeft een mandaat uit te voeren, kan er geen enkel voordeel uit halen; net zoals hij geen verlies zou
mogen lijden als hij geleend geld niet tegen rente zou kunnen innen.
1. Een vordering op grond van een gedane zaak kan worden ingesteld door een borg, indien hij zich verbonden heeft voor een
partij die afwezig was, want een vordering op grond van lastgeving is niet ontvankelijk, wanneer de lastgeving er niet aan
voorafging.
(21) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Als ik voor u borg sta op aanwijzing van een ander, kan ik geen vordering in mandaat tegen u instellen, net zoals dat gebeurt
als iemand een belofte doet met het oog op het mandaat van een ander. Maar als ik dit doe met verwijzing, niet naar het
mandaat van één persoon, maar naar dat van twee, dan heb ik ook recht op een vordering in mandaat tegen u, net zoals, als
twee partijen mij hadden opgedragen u geld te lenen, ik recht zou hebben op een vordering tegen beiden.
22. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Als ik u opdraag om voor een bepaalde tijd borg voor mij te staan, en u doet dat absoluut, en u betaalt; dan zal het juiste
antwoord zijn dat u niet gerechtigd bent tot een vordering in mandaat totdat de tijd verstreken is.
1. Er is ook gediscussieerd over de vraag of u, als u op mijn aanwijzing voor een bepaalde tijd borg staat voor een bedrag dat
ik in die tijd verschuldigd ben, en u betaalt het voordat de termijn is verstreken, meteen recht hebt op een vordering in
mandaat. Sommige autoriteiten menen dat het vorderingsrecht onmiddellijk ontstaat, maar voor minder dan het bedrag van
mijn belang bij betaling op de dag waarop het verschuldigd was. Het is echter beter te zeggen, dat de vordering in mandaat
voor dit bedrag in de tussentijd niet kan worden ingesteld, wanneer het mij niet uitkomt het vóór het vastgestelde tijdstip te
betalen.
2. Bijvoorbeeld, wanneer mijn schuldenaar voor eigen risico een van zijn schuldenaren in mijn plaats stelt, of wanneer ik op
verzoek van de borg een proces aanspan tegen de hoofdschuldenaar; want hoewel ik mijn eigen schuld incasseer, handel ik
toch in zijn zaken, en daarom kan ik wat ik niet incasseer, incasseren door middel van een vordering in mandaat.
3. 3. Wanneer personen, wier eigendom in pand is gegeven en verkocht, frauduleuze kopers introduceren en hen opdragen
het eigendom te kopen, wordt het mandaat geacht te zijn gegeven, hoewel een mandaat onder zulke omstandigheden niet
bestaat; omdat, wanneer men zijn eigen eigendom koopt, een dergelijke koop nietig is.
4. Julianus zei, dat de verplichting van mandaat ook betrekking heeft op het eigendom van hem, die de uitvoering ervan op
zich nam, en daarom met alle middelen bewezen moet worden; want als ik een van verscheidene erfgenamen, die een
verkoop doen, opdraag voor mij het eigendom van de nalatenschap te kopen, zal de genoemde erfgenaam aansprakelijk zijn
voor een actie op mandaat voor het deel van de nalatenschap waartoe hij gerechtigd is, en de verplichting zal wederkerig zijn;
Want als hij om die reden (dat wil zeggen, omdat hij de uitvoering van het mandaat op zich heeft genomen) het goed niet aan
een andere bieder wil afstaan, vereist de goede trouw dat hij hem de prijs betaalt waarvoor het verkocht kan worden. Indien
daarentegen de koper niet op de verkoop aanwezig was om een goed te kopen dat hij nodig had, daar hij de erfgenaam had
opgedragen het voor hem te kopen, zal het volkomen billijk zijn, dat hij een vordering in mandaat heeft om zich te vrijwaren
voor het belang dat hij had bij de aankoop van het goed.
5. 5. Degene wiens eigendom verbeurd is verklaard, kan een ieder opdragen het te kopen, en indien hij dit doet, is een
vordering in rechte op grond van mandaat mogelijk, indien hij niet getrouw is. Deze regel is ingevoerd omdat, wanneer een
goed verbeurd is verklaard en daarna iets wordt verkregen, het niet naar de schatkist gaat.
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6. 6. Wanneer iemand zich heeft verbonden tot uitvoering van een lastgeving die hem opdraagt een tempel te beroven, of
iemand te verwonden of te doden, kan hij niets terugvorderen in een vordering op lastgeving, vanwege het infame karakter
van de lastgeving.
7. 7. Als ik u honderd aurei geef om ze aan Titius te geven en u doet dat niet, maar gebruikt ze zelf, dan bent u volgens
Proculus zowel aansprakelijk voor een vordering op grond van mandaat als voor een vordering wegens diefstal; maar als ik
ze u op zo'n manier geef dat u ze aan wie dan ook kunt geven, dan is alleen een vordering op grond van mandaat mogelijk.
8. 8. Als ik uw slaaf opdraag, voor mijn rekening een som geld te betalen, die ik u schuldig ben, dan zegt Neratius, dat de
slaaf weliswaar het geld heeft geleend en de betaling in uw boeken heeft ingeschreven als van mij ontvangen, maar dat, als
hij het niet van de schuldeiser heeft ontvangen om het mij in rekening te brengen, ik niet zal worden bevrijd, en u geen
vordering in mandaat tegen mij kunt instellen; Maar als hij het geleend heeft met dien verstande, dat hij het op mijn rekening
zou betalen, dan daarentegen zullen beide omstandigheden zich voordoen; want het maakt geen verschil of een andere slaaf,
of dezelfde, het op mijn rekening te betalen geld in uw naam ontvangen heeft, en dit is des te juister, daar telkens wanneer de
schuldeiser zijn eigen geld ontvangt, de vrijlating van de schuldenaar niet plaats heeft.
9. Een voortvluchtige slaaf van mij heeft, terwijl hij in handen was van een dief, wat geld verkregen en daarmee andere
slaven gekocht, die Titius door levering van de verkoper heeft ontvangen. Mela zegt dat ik Titius kan dwingen mij terug te
betalen door een vordering op grond van mandaat, omdat mijn slaaf geacht wordt Titius te hebben opgedragen de slaven bij
levering te ontvangen, mits hij dat op verzoek van de slaaf heeft gedaan. Maar als de verkoper de levering aan Titius heeft
gedaan zonder zijn toestemming, kan ik dan een vordering tot koop instellen om de verkoper te dwingen de slaven aan mij te
leveren, en de verkoper zal een persoonlijke vordering tot terugvordering tegen Titius hebben voor de levering van slaven die
hij hem niet verschuldigd was, hoewel hij meende dat hij dat wel was.
10. Wanneer de curator een verkoop doet, maar de opbrengst daarvan niet aan de schuldeisers uitbetaalt, zijn Trebatius,
Ofilius en Labeo van mening, dat een vordering in mandaat tegen hem kan worden ingesteld ten gunste van de schuldeisers
die verschijnen, en dat een vordering op grond van gedane zaken kan worden ingesteld door de schuldeisers die afwezig zijn;
Maar als hij, na de volmacht van de aanwezige schuldeisers te hebben uitgevoerd, tot de verkoop overgaat, kan een vordering
wegens verhandelde zaken niet worden ingesteld door de afwezige schuldeisers, tenzij misschien tegen degenen die de
curator opdracht hebben gegeven om het goed te verkopen, alsof zij de zaken van de eerstgenoemden hadden verhandeld.
Maar indien zij hem daartoe opdracht hebben gegeven, in de overtuiging dat zij de enige schuldeisers waren, moet een
vordering in factum worden toegewezen ten gunste van de afwezige schuldeisers tegen hen die de opdracht hebben gegeven.
11. Evenals het iemand vrij staat een lastgeving niet te aanvaarden, zo moet zij, indien zij wordt aanvaard, worden
uitgevoerd, tenzij zij wordt herroepen. Bovendien kan zij worden herroepen op zodanige wijze, dat het recht onaangetast
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blijft aan degene die de lastgeving heeft gedaan, om zelf of door een ander op handige wijze over de zaak te beschikken, of
dat degene die de lastgeving heeft gedaan, zou kunnen worden benadeeld. En als degene aan wie de lastgeving is gedaan om
iets te kopen, dit niet doet en niet verklaart dat hij het niet zal kopen, is hij verantwoordelijk voor zijn eigen nalatigheid en
niet voor die van een ander; en het is geregeld dat hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering op lastgeving. Hij zal nog
verder aansprakelijk zijn (zoals Mela ook heeft gezegd) indien hij het mandaat bedrieglijk herroept op een tijdstip waarop hij
de aankoop niet naar behoren kon doen.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Indien echter de mandataris als excuus voor het niet nakomen van het mandaat aanvoert dat hij ziek is, of dodelijk vijandig
staat tegenover zijn tegenstander.
24. Paulus, Zinnen, Boek II.
Of dat de tegen de schuldenaar ingestelde vorderingen van geen kracht of gevolg zullen zijn.
(25) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Of een andere rechtvaardige zaak, hij moet worden gehoord.
26. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
De dood van degene die het mandaat geeft, wordt gerekend tot de oorzaken van nalatigheid om het na te komen, want een
mandaat eindigt met de dood. Als het echter wordt uitgevoerd door een partij die dit feit niet kent, is men van mening dat de
vordering gemakshalve zal worden ingesteld. Julianus verklaarde ook dat een mandaat eindigt door de dood van degene die
het gaf, maar dat de verplichting die eruit voortvloeit soms blijft bestaan.
1. Wanneer een partij zijn schuldenaar opdroeg om Titius voor hem te betalen, en de schuldenaar het geld betaalde na de
dood van Titius; hoewel hij onwetend was van het feit, moet hij worden vrijgelaten.
2. 2. Geld wordt geacht verloren te zijn door een borg, wanneer een schuldenaar door hem is vervangen ten gunste van de
schuldeiser, ook al was deze niet solvabel; omdat de schuldeiser die een schuldenaar aanvaardt die is vervangen, de borg
goed maakt.
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3. Wanneer een partij die een borg wil schenken, zijn schuldeiser, die zijn eigen schuldenaar is, ontslaat, kan de borg
onmiddellijk een vordering in lastgeving instellen, daar het geen verschil maakt of hij het geld aan de schuldeiser heeft
betaald of deze van zijn verbintenis heeft ontheven.
4. Het maakt immers geen verschil of hij het geld aan de schuldeiser heeft betaald of hem van zijn verbintenis heeft
ontslagen. 4. Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat de borg in een vordering in mandaat niet meer kan terugvorderen
dan hij heeft betaald.
5. Ik ben uw borg geworden voor het bedrag van tien aurei, op uw aanwijzing, en ik heb betaald aan de lasthebber van de
schuldeiser. Als deze de ware gemachtigde was, heb ik onmiddellijk recht op een vordering in mandaat, maar als hij dat niet
was, kan ik een vordering tot terugvordering tegen hem instellen.
6. Een mandataris kan niet alle kosten in rekening brengen die hij eventueel heeft gemaakt; zoals bijvoorbeeld wanneer hij,
omdat hij door dieven is beroofd of door een schipbreuk bezittingen heeft verloren, of wanneer hij, of de leden van zijn
gezin, door ziekte zijn aangetast, gedwongen is kosten te maken; want deze dingen moeten eerder aan het toeval dan aan het
mandaat worden toegeschreven.
7. Wanneer echter een slaaf van u steelt, wat u op mijn aanwijzing gekocht hebt, zegt Neratius, dat u een vordering in
mandaat kunt instellen om de slaaf te dwingen aan u te worden overgegeven bij wijze van schadeloosstelling, als dit buiten
uw schuld gebeurd is; maar als ik wist, dat de slaaf oneerlijk was, en u niet gewaarschuwd heb, zodat u zich daartegen kon
beschermen, dan moet ik u het bedrag van uw rente vergoeden.
8. 8. Een arbeider kocht op aanwijzing van een vriend een slaaf voor tien aurei en leerde hem het vak; daarna verkocht hij
hem voor twintig aurei, waartoe hij door een lastgevingsactie gedwongen werd te betalen. Nadien werd hij veroordeeld ten
gunste van de koper, omdat de slaaf niet gezond was. Mela zegt, dat de mandataris niet verplicht zal zijn hem te vergoeden
wat hij betaald heeft, tenzij de slaaf, nadat hij de koop gedaan had, zonder kwade trouw van zijn kant ondeugdelijk is
geworden. Indien hij hem echter in opdracht van de mandataris onderricht had gegeven, zou het tegendeel het geval zijn,
want dan zou hij kunnen terugvorderen wat hij had uitgegeven, alsmede wat voor het onderhoud van de slaaf was betaald,
tenzij hem was gevraagd hem om niet te onderrichten.
27. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Als iemand een ander schrijft om zijn schuldenaar vrij te laten, en dat hij zelf hem het geld zal betalen dat hij hem schuldig
is, is hij vatbaar voor een vordering op lastgeving.
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1. Als ik een slaaf aan u heb uitgeleverd met de afspraak dat u hem na mijn dood zult manumitteren, dan staat de verplichting
vast. Bovendien zal ik zelf een vordering tegen u kunnen instellen, indien ik, na van gedachten veranderd te zijn, de slaaf zou
willen terugkrijgen.
2. Wanneer een partij de uitvoering van een lastgeving op zich heeft genomen, en deze kan uitvoeren, moet hij niet nalaten te
doen wat hij heeft beloofd, anders zal tegen hem vonnis worden gewezen ten bedrage van de rente van de lastgever. Indien
hij echter weet, dat hij de dienst niet kan verrichten, moet hij de lasthebber daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen,
opdat deze, indien hij dit wenst, iemand anders in dienst kan nemen. Indien hij verzuimd heeft hem te verwittigen, terwijl hij
dit had kunnen doen, zal hij aansprakelijk zijn voor het bedrag van de rente van de mandataris, maar indien hij, om de een of
andere reden, niet in staat was hem te verwittigen, zal hij zeker zijn.
3. Een mandaat is geëindigd door het overlijden van degene aan wie het is gegeven, indien hij is overleden zonder op
enigerlei wijze daaraan te hebben voldaan; en zijn erfgenaam, ofschoon hij het mandaat mocht hebben uitgevoerd, zal uit
dien hoofde niet gerechtigd zijn tot een vordering in mandaat.
4. 4. De kosten, door de uitvoering van de lastgeving gemaakt, moeten, indien zij te goeder trouw zijn gemaakt, in elk geval
worden betaald; en het maakt geen verschil, of hij, die de lastgeving heeft gedaan, minder zou hebben betaald, indien hij de
zaak zelf had behandeld.
5. 5. Als u op mijn aanwijzing een lening aan Titius verstrekt en een vordering in mandaat tegen mij instelt, zal ik geen
vonnis tegen mij gewezen krijgen, tenzij u de vorderingsrechten, die u tegen Titius hebt, aan mij overdraagt. Maar als u
Titius zou aanklagen, zal ik zelf niet worden vrijgesproken, maar zal ik alleen aansprakelijk zijn jegens u, voor zover u niet in
staat bent geweest om van Titius terug te vorderen.
28. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Papinianus zegt, in het Derde Boek der Vragen, dat de mandator van een schuldenaar die betaalt, de hoofdschuldenaar niet
van rechtswege bevrijdt; want hij betaalt op grond van zijn eigen mandaat in eigen naam, en daarom meent hij dat de
vorderingsrechten tegen de hoofdschuldenaar aan de mandator moeten worden toegewezen.
29. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Wanneer een zaak is aangespannen tegen een borg, en hij, niet wetende dat het geld niet daadwerkelijk aan de schuldenaar is
geleverd, betaalt uit hoofde van zijn borgschap; rijst de vraag of hij het bedrag dat hij heeft betaald kan terugvorderen in een
actie op lastgeving? En indien hij, die van de feiten op de hoogte was, nalaat een exceptie in te dienen wegens bedrog of
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omdat het geld niet werd betaald, zal hij worden geacht aan het bedrog te hebben deelgenomen, want grove nalatigheid
gelijkt zeer sterk op bedrog. Wanneer hij echter onwetend was van de feiten, kan hem geen aansprakelijkheid worden
aangerekend. Volgens hetzelfde beginsel geldt, dat wanneer een schuldenaar recht heeft op een uitzondering, bijvoorbeeld op
grond van een overeenkomst of om een andere reden, en hij, dit niet wetende, geen gebruik maakt van deze uitzondering, hij
recht heeft op een vordering in mandaat, want de hoofdschuldenaar had zijn borg kunnen en moeten waarschuwen, om te
voorkomen dat deze onwetend zou betalen wat niet verschuldigd was.
1. Het is een punt van discussie, of een borg, die zich er niet van bewust is dat hij zich wederrechtelijk heeft verbonden, kan
worden aangesproken wanneer hij tot betaling overgaat. Als hij inderdaad onwetend was van de feiten, zal zijn onwetendheid
een verontschuldiging zijn, maar als hij onwetend was van de wet, moet de tegenovergestelde mening worden gehuldigd.
2. Indien de borg, niet wetende dat de schuldenaar betaald heeft, zelf tot betaling overgaat, meen ik, dat hij recht zal hebben
op een vordering in mandaat; want hij zou zich moeten verontschuldigen, indien hij niet had vernomen, dat de schuldenaar
betaald heeft, want deze zou zijn borg moeten inlichten, zodra hij betaald heeft, om te voorkomen, dat de schuldeiser hem te
slim af is en, door van zijn onwetendheid te profiteren, van hem het bedrag verkrijgt, waarvoor hij borg is gesteld.
3. Dit moet ook worden besproken met betrekking tot de borg, namelijk: als hij, toen hij betaalde, de hoofdschuldenaar niet
op de hoogte heeft gebracht, en deze laatste toen aan de verplichting heeft voldaan, wat hij niet had mogen doen. Ik denk dat
als hij hem had kunnen inlichten, maar dat niet heeft gedaan, hij moet worden uitgesloten als de borg een vordering in rechte
instelt; want als hij de schuldenaar niet heeft ingelicht nadat hij had betaald, heeft hij zich schuldig gemaakt aan een daad die
lijkt op bedrog. Bovendien moet de hoofdschuldenaar zijn vorderingsrecht overdragen aan de borg, om te voorkomen dat de
schuldeiser een dubbele betaling ontvangt.
4. Zelfs indien de borg nalaat bepaalde handelingen te verrichten, maakt hij zich niet schuldig aan bedrog; zoals bijvoorbeeld
wanneer hij nalaat gebruik te maken van een uitzondering op grond van zaakwaarneming, of hij wist of onwetend was van
zijn recht. Want in dit geval is de goede trouw in het geding, en het is niet in overeenstemming met die goede trouw, om te
twisten over mooie rechtsopvattingen, maar alleen om vast te stellen of de partij al dan niet schuldenaar is.
5. In alle bovengenoemde voorbeelden, waar de schuldeiser geld heeft ontvangen, dat niet werkelijk aan de schuldenaar is
uitgeleend, of een tweede maal is betaald, zal een vordering tot terugvordering tegen hem openstaan, tenzij het geld aan hem
is betaald op grond van een vonnis; want in dit geval zal een vordering tot terugvordering niet openstaan op grond van het
gezag van het vonnis, maar hijzelf, wegens zijn dubbelhartigheid, moet worden gestraft voor de misdaad van oplichting.
6. Indien een borg, die door tijdsverloop is vrijgelaten, niettemin de schuldeiser betaalt, zal hij van rechtswege gerechtigd zijn
tot een vordering tegen de hoofdschuldenaar; want ofschoon hij reeds is vrijgelaten door trouw te houden, heeft hij de
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schuldenaar vrijgelaten. Als hij dus bereid is de hoofdschuldenaar tegen diens schuldeiser te verdedigen, is het volkomen
billijk, dat hij hetgeen hij betaald heeft, door een vordering in mandaat terugvordert. En deze mening was ook Julianus
toegedaan.
30. Julianus, Digest, Boek XIII.
Als ik u een slaaf geef met de afspraak dat u hem zult manumiteren, en mijn zaakwaarnemer verbiedt u hem te manumiteren,
kan ik dan een vordering in mandaat instellen, als u hem zijn vrijheid verleent?
(1) Ik antwoordde dat, indien de lasthebber een goede reden had om de manumissie te verhinderen van de slaaf die ik had
ontvangen met als enig doel hem te manumitteren; bijvoorbeeld indien hij later zou hebben vastgesteld dat hij rekeningen had
vervalst, of dat hij had samengezworen tegen het leven van zijn vroegere meester, ik aansprakelijk zal zijn, indien ik geen
aandacht schenk aan de kennisgeving van de lasthebber. Maar als de agent de kennisgeving zonder enige goede reden heeft
gedaan, maar alleen om de manumissie van de slaaf te voorkomen, kan er geen aanklacht tegen mij worden ingediend, ook al
zou ik hem zijn vrijheid geven.
31. Dezelfde, Digest, Boek XIV.
Als ik mijn zaak toevertrouw aan een partij die aansprakelijk is voor een viervoudige schadevergoeding (binnen een jaar), en,
na het verstrijken van het jaar, alleen voor een eenvoudige schadevergoeding; zelfs als ik een rechtszaak tegen hem begin op
grond van een mandaat nadat het jaar is verstreken, is hij verplicht mij een viervoudige schadevergoeding te betalen; omdat
een partij die de leiding van andermans zaak op zich neemt, verplicht is hem te betalen wat hij gedwongen zou zijn aan
anderen te betalen.
(32) Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek III.
Als ik niet bereid ben een landgoed te betreden tenzij mij de zekerheid wordt geboden dat ik schadeloos zal worden gesteld
voor enig verlies, en onder dergelijke omstandigheden een mandaat wordt gegeven, dan denk ik dat een vordering op
mandaat mogelijk is. Indien echter een partij een ander heeft opgedragen een nalatenschap niet te verwerpen, ligt de zaak
heel anders; want wanneer een nalatenschap wordt verkregen, kan zij geen schade berokkenen aan degene die haar ontvangt,
maar het aanvaarden van een nalatenschap is soms schadelijk. Met andere woorden, telkens wanneer dergelijke
overeenkomsten worden gesloten, en telkens wanneer een borg zich namens de partijen verbindt, meen ik, dat de verplichting
van mandaat vaststaat; want het maakt niet veel verschil wie de persoon is, die, na te zijn ondervraagd, borg is geworden, of
dat iemand die afwezig is, daartoe opdracht geeft. Bovendien is het goed om op te merken dat het vaak voorkomt dat
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landgoederen waarvan men denkt dat ze insolvent zijn, door de schuldeisers in beslag worden genomen; en het lijdt geen
twijfel dat dit aansprakelijkheid schept voor een vordering in mandaat.
33. Dezelfde, Over Minicius, Boek IV.
Wanneer een partij gevraagd wordt om borg te staan, en zich voor een kleiner bedrag verbindt, is hij wettelijk aansprakelijk;
maar als hij zich voor een groter bedrag verbindt, meent Julianus zeer juist, en dit is ook de mening van vele autoriteiten, dat
hij niet aansprakelijk is voor een vordering in mandaat voor een groter bedrag dan waarvoor hij gevraagd was om borg te
staan, maar alleen voor het bedrag dat in het verzoek was opgenomen; omdat hij deed wat hem opgedragen was te doen;
omdat men van mening is dat de partij die hem verzocht erop vertrouwde dat hij te goeder trouw was in de mate waarin hem
gevraagd werd om aansprakelijk te zijn.

34. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Een man had de gewoonte om de zaken van Lucius Titius te behartigen, als diens agent, en nadat hij geld had geïnd van de
schuldenaren van eerstgenoemde, stuurde hij hem een brief waarin hij verklaarde dat een bepaald bedrag, verkregen uit zijn
beheer van diens zaken, in zijn handen bleef, en dat hijzelf datzelfde bedrag had geleend, en daarvoor een schuld had van zes
procent rente. De vraag rees of onder deze omstandigheden een vordering voor dit geleende geld kon worden ingesteld en of
rente kon worden geïnd. Het antwoord luidde dat het geld niet was geleend, anders zou men kunnen beweren dat geld als
geleend zou worden beschouwd in elk contract waar geen tegenprestatie tegenover stond. Dit geval is niet te vergelijken met
het geval waarin wordt overeengekomen dat u geld dat bij u in bewaring is gegeven, zult lenen, en het wordt uitgeleend, want
dan wordt het geld dat van mij was, van u. Bovendien, als ik u opdraag geld te lenen van mijn schuldenaar, wordt het een
lening, want dit is de lankmoedige uitlegging; en het bewijs hiervan is dat wanneer een partij die aan een ander geld wil
lenen, hem zilver geeft om te verkopen, hij wettelijk geen vordering kan instellen voor geleend geld, en niettemin zal het geld
dat voor het zilver is verkregen, voor risico zijn van de partij die het zilver heeft ontvangen. In het genoemde geval moet dus
worden geoordeeld, dat de lasthebber aansprakelijk is voor een vordering in mandaat, zodat hij, hoewel het geld voor zijn
risico was, toch de rente moet betalen, die was overeengekomen.
1. 1. Ik heb u, erfgenaam van een landgoed, opgedragen voor mij een stuk grond te kopen dat tot dat landgoed behoorde,
tegen een bepaalde prijs, en u hebt dat gedaan. Er bestaat geen twijfel over dat er een vordering in mandaat tussen ons zal
bestaan met betrekking tot de aandelen van de andere mede-erfgenamen. Wat uw aandeel betreft, kan echter twijfel rijzen
over de vraag of een vordering tot koop of een vordering tot lastgeving moet worden ingesteld, want het is niet onredelijk te
geloven dat de koop voorwaardelijk werd gesloten met betrekking tot dit aandeel; want in feite is de vraag zeer belangrijk of,
indien ik zou overlijden voordat de koop was gesloten, en u, op de hoogte van mijn overlijden, weigerde aan een ander te
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verkopen op grond van mijn lastgeving, mijn erfgenaam op deze grond aansprakelijk zou zijn jegens u? En aan de andere
kant, als u aan een ander zou verkopen, zou u dan aansprakelijk zijn tegenover mijn erfgenaam? Want indien de koop onder
een voorwaarde zou zijn geschied, kan een rechtsvordering worden ingesteld op dezelfde wijze als wanneer aan een andere
voorwaarde na het overlijden zou zijn voldaan. Indien echter een procedure onder mandaat was begonnen, bijvoorbeeld
indien ik had opgedragen land van iemand anders te kopen, en het overlijden had plaatsgevonden, aangezien u van dit feit op
de hoogte was, en het mandaat was beëindigd, zou geen vordering ten gunste van u tegen mijn erfgenaam kunnen worden
ingesteld; maar indien een actie onder mandaat was ondernomen, zou de gang van zaken dezelfde zijn als in een geval van
koop.
(35) Neratius, Perkamenten, Boek V.
Als ik u opgedragen heb om voor mij een stuk land te kopen waarin u een aandeel hebt, dan is het waar dat u, ter uitvoering
van deze volmacht, ook verplicht bent om mij uw aandeel te leveren, nadat de overige aandelen zijn gekocht. Indien ik u
echter opdraag de genoemde aandelen tegen een bepaalde prijs te kopen, en u hebt een deel daarvan tegen welke prijs dan
ook gekocht, dan zal uw aandeel in de opbrengst verminderd worden, zodat het totale bedrag niet hoger zal zijn dan het
bedrag waarvoor ik opdracht gaf het goed te kopen. Maar als ik u heb opgedragen de koop te doen zonder een prijs vast te
stellen, en u koopt de aandelen van de andere partijen tegen verschillende prijzen, dan moet u ook uw aandelen verkopen
voor een bedrag dat naar het oordeel van een goed burger zou worden goedgekeurd.
36. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
Zo iemand moet alle bedragen, groot en klein, bij elkaar brengen, en op die manier vaststellen welk deel moet worden betaald
door de partij die het mandaat heeft ontvangen. Vele autoriteiten nemen deze regel over.
1. Op dezelfde manier, in het volgende voorbeeld, als ik u opdraag iets voor mij te kopen voor een bepaalde prijs, en u de
zaak winstgevend afhandelt met betrekking tot de andere mede-eigenaren, en de koop doet voor een laag bedrag, zult u voor
uw aandeel het bedrag van uw belang hebben, mits het binnen de som ligt die in de lastgeving is opgenomen; maar wat als de
partijen die het land gemeenschappelijk met u bezaten, gedwongen waren het te verkopen voor een lage prijs, hetzij vanwege
de slechte staat van hun zaken, of om een andere reden? U zou niet hetzelfde offer mogen brengen, noch zou u door deze
omstandigheid voordeel mogen hebben, daar een lastgeving kosteloos behoort te zijn, noch zou het u om deze reden
toegestaan mogen zijn, de verkoop te verhinderen, omdat u wist, dat de koper het eigendom gretiger wilde verkrijgen dan hij
was op het ogenblik, dat hij u opdracht gaf het te kopen.
2. Indien ik u zou opdragen voor mij een stuk grond te kopen, dat door bepaalde partijen wordt verkocht, echter op zodanige
wijze, dat ik niet door de lastgeving gebonden zal zijn, tenzij u het gehele stuk grond koopt, en u niet in staat bent het geheel
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te kopen; dan handelt u uw eigen zaken met betrekking tot de aandelen, die u hebt gekocht, of u nu belang bij de grond hebt
of niet. Het gevolg zal ook zijn, dat hij aan wie een dergelijke volmacht is gegeven, intussen op eigen risico de verschillende
aandelen zal kopen, en, tenzij hij ze alle koopt, zullen ze in zijn handen blijven, ook al wil hij ze niet hebben. Het is
waarschijnlijker dat, aangezien een partij de uitvoering van een lastgeving die met zulke ongemakken gepaard gaat op zich
kan nemen, en dit vrijwillig heeft gedaan, hij zich van zijn plicht moet kwijten door de verschillende aandelen te kopen, zoals
hij zou moeten doen door ze allemaal te kopen.
3. Als ik u opdraag een stuk land voor mij te kopen, en er niet aan toevoeg dat ik niet aansprakelijk zal zijn krachtens de
lastgeving tenzij u het geheel koopt, en u koopt één, of verscheidene gedeelten van hetzelfde; dan zullen wij zonder twijfel
gerechtigd zijn tot vorderingen krachtens lastgeving tegen elkaar over en weer, zelfs al zou u de overige gedeelten van het
land niet kunnen kopen.
(37) Africanus, Vragen, Boek VIII.
Ik heb mij voor u borg gesteld voor de levering van een zekere slaaf, en ik heb mij aan de overeenkomst gehouden. Wanneer
ik een vordering in mandaat tegen u instel, moet er verwezen worden naar het tijdstip waarop ik betaald heb, en niet naar het
tijdstip waarop de vordering ingesteld werd; en daarom, zelfs als de slaaf daarna zou sterven, zal een vordering in billijkheid
niettemin opgaan.
1. De regel is anders in het geval van een beding, want dan wordt het tijdstip van het instellen van de vordering in
aanmerking genomen, tenzij het de schuld van de schuldenaar is, dat hij niet op het juiste tijdstip heeft betaald, of de
schuldeiser heeft nagelaten de betaling te ontvangen, want het verzuim van geen der partijen mag hem baten.
38. Marcellus, Opinies.
Lucius Titius stond Publius Maevius, zijn zoon, toe een hypotheek te vestigen op een huis dat zijn zoon's schuldeiser
gemeenschappelijk bezat, maar niet met de bedoeling hem daarvan een geschenk te geven; en later, toen Maevius stierf en
een minderjarige dochter naliet, stelden de voogden van deze laatste zich in het krijt tegen Titius, zoals Titius deed in een
procedure die was aangespannen om een lening te innen. Ik vraag of het deel van het huis dat Titius door zijn zoon liet
bezwaren door een vonnis van de rechtbank moet worden vrijgegeven? Marcellus was van mening dat de rechter moest
bepalen of het vrijgegeven moest worden, door rekening te houden met de aard van de schuldenaar en de bedoeling van de
contracterende partijen, alsmede met het tijdstip waarop het eigendom in kwestie in onderpand werd gegeven, want de
oplossing van een rechtsvraag van deze aard hangt af van een rechterlijke beslissing.
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1. Een niet onbelangrijk punt, dat zeer dikwijls aan de orde komt, is de vraag, of een borg een vordering tot vrijwaring kan
instellen voordat hij betaald heeft. Men moet niet altijd wachten tot hij betaald heeft, of tot er een vonnis tegen hem is
uitgesproken nadat de zaak aanhangig is gemaakt; want als de hoofdschuldenaar lang met de betaling heeft gewacht, of zijn
eigendom heeft verkwist, en vooral als de borg het geld niet in handen heeft om aan de schuldeiser te worden betaald, kan hij
dan tegen de schuldenaar procederen door middel van een vordering in mandaat.
39. Neratius, Perkamenten, Boek VII.
Zowel Aristo als Celsus, de vader, waren van mening dat eigendom in bewaring kon worden gegeven, en de uitvoering van
een mandaat kon worden aangenomen, onder de volgende voorwaarde, namelijk: "Dat het eigendom voor risico is van
degene die het depot ontvangt, of die de uitvoering van het mandaat op zich neemt." Dit lijkt mij juist.
40. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Als ik in uw aanwezigheid en ondanks u borg voor u sta, kan noch een vordering op grond van mandaat, noch een vordering
op grond van zakendoen worden ingesteld. Sommige autoriteiten zijn van mening dat een vordering op grond van billijkheid
moet worden toegewezen, maar ik ben het niet met hen eens, en denk dat de mening van Pomponius juist is.
41. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Een vordering in mandaat kan soms maar aan één kant worden toegewezen; want als degene die zich verplicht heeft het
mandaat uit te voeren, de beperkingen ervan overschrijdt, heeft hij geen recht op een vordering in mandaat, en degene die
hem het mandaat heeft gegeven, heeft recht op een vordering tegen hem.
42. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als ik u opdraag de omstandigheden van een landgoed te onderzoeken, en u koopt het van mij, terwijl u beweert dat het
minder waard is dan het in werkelijkheid is; dan zult u tegenover mij aansprakelijk zijn in een vordering op lastgeving. Dat is
ook het geval, als ik u opdraag de financiële toestand te onderzoeken van degene aan wie ik een lening ga verstrekken, en u
mij ten onrechte voorhoudt, dat hij solvabel is.
43. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.
Iemand die de uitvoering van een mandaat op zich neemt, "Om geld te plaatsen voor een bepaalde tijd," en dit ook doet, kan
op het mandaat aangesproken worden, en moet alle door uitstel verkregen rechten van actie overdragen.
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(44) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXII.
Het is een bedrieglijke daad voor iemand om te weigeren een vordering in te stellen tegen een schuldenaar die hij kan
dagvaarden, of waar hij geen betaling eist wanneer die kan worden gevorderd.
(45) Paulus, Over Plautius, Boek V.
Als je op mijn aanwijzing een stuk land hebt gekocht, kun je dan een vordering in mandaat tegen mij instellen, nadat je de
koopsom hebt betaald, of voordat je dat doet, om te voorkomen dat je je eigen bezit verkoopt? Terecht wordt geoordeeld, dat
in dit geval een vordering in mandaat kan worden ingesteld om mij te dwingen de verplichting op mij te nemen, waardoor u
jegens de verkoper gebonden bent; want ik zou zelf een vordering tegen u kunnen instellen om u te dwingen uw
vorderingsrecht jegens de verkoper over te dragen.
1. Indien u op mijn aanwijzing de verdediging op u hebt genomen van een zaak die nog in behandeling is, kunt u niet zonder
goede grond rechtsmaatregelen nemen om de verdediging aan mij over te dragen, want u hebt de lastgeving nog niet ten
uitvoer gelegd.
2. Bovendien, als u zich, terwijl u mijn zaken behandelt, aan een van mijn schuldeisers verbindt, moet gezegd worden dat u,
voordat u tot betaling overgaat, een vordering tegen mij zult kunnen instellen om mij te dwingen de verplichting op mij te
nemen, en als de schuldeiser weigert de verplichting te wijzigen, zal ik verplicht zijn zekerheid te stellen om u tegen hem te
verdedigen.
3. Indien ik mij ertoe verbind, dat u voor de rechter zult verschijnen, en ik u niet verschijn, of indien ik uw aansprakelijkheid
op mij heb genomen, kan ik een vordering in lastgeving instellen om u te dwingen mij te ontslaan, voordat ik tot betaling
overga.
4. 4. Als ik u opdraag mijn schuldeiser te betalen en u zich daartoe verplicht en als gevolg daarvan een vonnis tegen u wordt
uitgesproken, is de menselijker mening dat in dit geval een vordering in mandaat in uw voordeel tegen mij zal worden
ingesteld.
5. 5. Overal waar wij hebben verklaard, dat een vordering in mandaat kan worden ingesteld, voordat het geld is betaald, zal
de mandataris niet aansprakelijk zijn voor niet-betaling, maar alleen voor zijn handeling; en zoals het juist is, dat, wanneer
wij een vorderingsrecht tegen een mandataris hebben verkregen, wij gedwongen zijn dit aan de mandataris over te dragen; zo
moeten wij, volgens hetzelfde beginsel, in een vordering in mandaat gehouden zijn hem van aansprakelijkheid te ontheffen.
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6. 6. Indien de borg wegens gemaakte redelijke kosten een groter bedrag betaalt dan waartoe hij zich heeft verbonden, moet
hij, voor wie hij borg is komen te staan, het gehele bedrag vergoeden.
7. Ik heb een overeenkomst gesloten met uw schuldenaar voor de betaling van wat u mij schuldig bent, op uw risico. Nerva
en Atilicinus zeggen dat ik een vordering in mandaat tegen u kan instellen met betrekking tot wat ik niet eerder van hem heb
kunnen innen, ook al had het mandaat betrekking op uw zaken. Dit is redelijk, want dan wordt hij die de schuldenaar heeft
vervangen niet bevrijd als zijn schuldeiser de vordering volgt, en er wordt door hem niet bepaald dat dit voor risico van de
schuldenaar is.
8. De regel is dezelfde, indien ik op last van de borg een vordering tegen de hoofdschuldenaar zou instellen, omdat de borg,
door het uitvoeren van de lastgeving, van zijn vroegere aansprakelijkheid zou zijn ontheven.
46. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Waar iemand zich verbindt voor een partij die belooft als volgt, namelijk: "Als ik Stichus niet lever, zal ik honderdduizend
sestertiën betalen," en hij koopt Stichus tegen een lagere prijs en doet de betaling, opdat het beding van honderdduizend
sestertiën, niet in werking treedt; dan staat vast, dat hij een vordering op mandaat kan instellen. Het is dus het handigst, dat in
alle gevallen van mandaat de juiste vorm in acht genomen wordt, zodat wanneer het mandaat zeker is, de voorwaarden ervan
niet geschonden mogen worden; maar wanneer het onzeker is, of verscheidene alternatieven bevat, dan zal, hoewel de
bepalingen ervan uitgevoerd kunnen zijn door het verrichten van andere handelingen dan in het mandaat zelf voorgeschreven,
toch, als dit voordelig was voor de mandataris, de vordering op mandaat gelden.
47. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
Julianus zegt dat, als een vrouw haar bruidsschat belooft aan haar borg, omdat zij hem vanwege zijn borgschap iets schuldig
is, de man na het huwelijk meteen een vordering in mandaat kan instellen tegen de schuldenaar; om de reden dat hij geacht
wordt geld verloren te hebben waarmee hij de tijdens het huwelijk gemaakte kosten had kunnen betalen.
1. Wanneer een partij borg is geworden om een slaaf voor u te leveren, en hij levert een andere slaaf aan de bedinggever, dan
zal hij zelf niet worden vrijgelaten, noch zal hij u vrijlaten; en daarom zal hij niet gerechtigd zijn tot een vordering in
mandaat tegen u. Maar als de bedinggever de genoemde slaaf door usucaptie heeft verkregen, zegt Julianus dat men moet
aannemen dat er een vrijlating is geweest, en dat als gevolg daarvan een vordering in mandaat mogelijk is, maar pas nadat
usucaptie heeft plaatsgevonden.
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48. Celsus, Digest, Boek VII.
Quintus Mucius Scaevola zegt dat als iemand zekerheid heeft gesteld voor geld dat tegen rente is geleend, en de
hoofdschuldenaar, nadat hij is aangesproken, probeert te ontkennen dat het geld tegen rente is geleend, en de borg, door de
rente te betalen, de hoofdschuldenaar de gelegenheid ontneemt om betaling te weigeren, hij dit geld niet van de
hoofdschuldenaar kan terugvorderen. Indien deze echter aan de borg heeft medegedeeld, dat hij betaling van het
verschuldigde met rente zal weigeren, en de borg op grond van zijn reputatie niet bereid was betaling te weigeren, kan hij
hetgeen hij op deze rekening heeft betaald, op de hoofdschuldenaar verhalen. Deze opvatting achtte Scaevola gegrond; want
in het eerste geval had de borg maar weinig oog voor de goede trouw, toen hij de hoofdschuldenaar de macht scheen te
ontnemen om van zijn recht gebruik te maken; maar in het tweede geval had hij de borg geen schade mogen berokkenen,
indien hij enige acht had geslagen op zijn eigen eergevoel.
1. Als ik u opdraag voor mij zaken te doen door geld te lenen, met dien verstande dat u de vordering aan mij overdraagt voor
mijn risico en dat de eventuele winst voor mij is, dan denk ik dat de lastgeving standhoudt.
2. 2. Maar als ik u opdraag voor uzelf zaken te doen, zodat de vordering in uw bezit blijft; dat wil zeggen, dat u geld kunt
lenen aan wie u maar wilt, en de rente ontvangt, en dat ik alleen het risico draag, dan valt deze transactie buiten de
voorwaarden van de lastgeving, net zoals wanneer ik u opdraag voor mij een stuk land van welke aard dan ook te kopen.
49. Marcellus, Digest, Boek VI.
Ik koop te goeder trouw een slaaf van Titius, en heb hem in bezit. Titius heeft hem op mijn aanwijzing verkocht, niet wetende
dat hij werkelijk van hem was; of, aan de andere kant, ik heb hem zelf op aanwijzing van Titius verkocht, die erfgenaam is
geworden van degene die hem gekocht heeft; de vraag rijst of een vordering op grond van een hogere titel, en een op grond
van mandaat zal liegen? Ik ben van mening dat Titius, hoewel hij de verkoop als gemachtigde heeft gedaan, aansprakelijk is
jegens de koper; en dat hij niet gerechtigd zou zijn tot een vordering tot terugvordering, zelfs als hij het eigendom had
geleverd, en dat daarom een vordering op lastgeving aanhangig zal zijn, als hij er belang bij had dat de slaaf niet werd
verkocht. Anderzijds zal de mandataris, indien hij het goed van hem wil ontvangen, door een exceptie op grond van bedrog
worden uitgesloten, en zal hij, als erfgenaam, gerechtigd zijn tot een vordering op grond van de koop van de erflater, die hem
het goed naliet, tegen de verkoper.
50. Celsus, Digest, Boek XVIII.
Indien iemand, die de zaak van een borg uitoefent, aan de borg betaalt met dien verstande, dat deze de schuldenaar en de borg
van hun aansprakelijkheid ontheft, en hij doet dit in overeenstemming met de wet, dan kan hij de borg aansprakelijk stellen in
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een actie op grond van vrijwillige zaakwaarneming; het maakt ook geen verschil of de borg zijn daad al dan niet heeft
bekrachtigd, want hij zal niettemin gerechtigd zijn tot een actie op lastgeving, zodra hij deze bekrachtigt, en zelfs voordat hij
het geld aan de agent betaalt.
1. Wanneer een zekere hoeveelheid graan verschuldigd is, en de borg Afrikaans graan levert, of, door de noodzakelijkheid
van betaling gedwongen, iets geeft van grotere waarde dan de prijs van het te leveren goed, of hij Stichus overdraagt, en deze
sterft, of waardeloos wordt hetzij door zwakheid of ondeugd; kan het bedrag worden teruggevorderd door een actie op
lastgeving.
51. Javolenus, Over Cassius, Boek IX.
Een borg kan, ook al heeft hij het geld per ongeluk betaald voordat het opeisbaar is, toch geen rechtszaak aanspannen tegen
de schuldeiser; noch kan hij, inderdaad, een rechtszaak over mandaat aanspannen waartoe hij gerechtigd kan zijn tegen de
hoofdschuldenaar, voordat de dag van betaling is aangebroken.
52. Dezelfde, Epistels, Boek I.
Wanneer een partij zich borg heeft gesteld voor een ander voor een bepaalde hoeveelheid tarwe, zonder enige verwijzing naar
de kwaliteit daarvan; denk ik dat hij de hoofdschuldenaar zal bevrijden door het leveren van welke tarwesoort dan ook, maar
hij kan geen andere tarwesoort van de hoofdschuldenaar terugvorderen, behalve die van de meest inferieure kwaliteit, door de
levering waarvan hij zichzelf had kunnen bevrijden van de vordering van de bedinggever. Als de hoofdschuldenaar dus
bereid is aan de borg hetzelfde graan te geven als hij aan de schuldeiser had kunnen geven en de borg een vordering instelt
voor hetzelfde graan dat hij heeft geleverd, dat wil zeggen graan van superieure kwaliteit, denk ik dat hij kan worden
uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
53. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Wanneer iemand zich borg stelt voor een ander, vertrouwend op de eer van een derde die aanwezig is en geen bezwaar
maakt; kan hij beiden aansprakelijk stellen voor een actie op grond van mandaat. Maar als hij zich, ter uitvoering van een
mandaat van een der partijen, onwillig of zonder kennis van zaken borg stelt, kan hij alleen degene aanklagen die hem het
mandaat gaf, en niet degene die de verplichting op zich nam. Mij treft het niet, omdat de hoofdschuldenaar door het geld van
de borg wordt bevrijd, want dit gebeurt ook als u op mijn aanwijzing in naam van een ander betaalt.
(54) Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
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Wanneer een slaaf iemand opdracht geeft hem te kopen, is de lastgeving nietig. Maar als het mandaat werd gegeven met het
doel de slaaf te manumitteren, en de partij in kwestie hem niet manumitteert, kunnen de meester en de verkoper procederen
voor de terugvordering van het aankoopgeld, en een actie op grond van genegenheid kan worden ingesteld, want stel dat de
slaaf een natuurlijke zoon was, of een broer. Volgens kenners van de wet moet in bonafide gevallen aandacht worden besteed
aan de overweging van genegenheid. Wanneer de koper de prijs uit eigen geld heeft betaald (want anders zou hij niet kunnen
worden vrijgesteld van een vordering tot verkoop), wordt vaak de vraag gesteld of hij wel een vordering op grond van het
peculium kan instellen. De meest juiste en verstandige mening lijkt te zijn dat de Praetor dit soort contracten niet in
gedachten had, gesloten door slaven, waarmee zij trachtten te ontsnappen aan de slechte behandeling van hun meesters.
1. Als een vrije man, die te goeder trouw als slaaf dient, iemand opdracht geeft hem los te kopen, en dit gebeurt met het geld
van de koper, dan staat vast, dat de tegengestelde vordering op lastgeving zal gelden; mits echter de vorderingsrechten, die de
koper tegen de verkoper heeft, worden overgedragen, in de veronderstelling, dat de koper de vrije persoon voornoemd niet
heeft gemanumitteerd.
55. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Een lasthebber die zich een afgesloten goed niet toe-eigent, maar het niet teruggeeft nadat het hem is overhandigd, is
aansprakelijk voor een vordering wegens mandaat, maar niet voor een vordering wegens diefstal.
56. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer iemand opdracht heeft gegeven geld te lenen, kan de mandataris de mandataris dagvaarden zonder verhaal op de
hoofdschuldenaar, en zonder de pandrechten te verkopen, en de schuldeiser kan zelfs verhaal op hem nemen, indien in de
brief is vermeld, dat hij daartoe het recht heeft, zelfs indien de pandrechten worden verkocht; want hetgeen in een contract is
ingevoegd om alle twijfel weg te nemen, beperkt geenszins de werking van de Common Law.
(1) Wanneer een borg het geld ter terechtzitting heeft aangeboden en het, wegens de leeftijd van de partij die het geding
aanhangig maakt, heeft verzegeld en in het openbaar heeft gedeponeerd, kan hij onmiddellijk een vordering in rechte
instellen.
(2) Het is niet minder noodzakelijk om de goede trouw van de mandataris gedurende de gehele tijd te onderzoeken, wanneer
de eigenaar van het eigendom na vijf jaar afwezigheid terugkeert naar de provincie, omdat hij gedwongen was voor zaken
naar de Staat te vertrekken; hoewel hij het mandaat kan hebben verlengd zonder een afrekening te hebben ontvangen. Daar
het de taak van de gemachtigde is, al hetgeen gedurende het eerste beheer van de zaak is verricht, over te brengen op de
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rekening van het tweede beheer, zal hij dus de zaken, die gedurende het eerste tijdvak zijn behandeld, voegen bij die van het
tweede.
(3) Een loon dat afhankelijk is van een onzekere toezegging, kan niet rechtsgeldig worden ingevorderd door een beroep te
doen op een buitengewone procedure, en u hebt evenmin het recht het vast te laten stellen door middel van een vordering in
mandaat.
(4) Een vordering in mandaat moet worden ingesteld tot invordering van te goeder trouw gemaakte noodzakelijke kosten,
ook al heeft de lasthebber de hem toevertrouwde taak niet volbracht.
57. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Het is vaststaand dat een mandaat voor de verkoop van slaven eindigt door de dood van degene die de uitvoering op zich
nam; Maar ook al zouden de erfgenamen, door een vergissing, en niet met de bedoeling van diefstal, maar om een plicht te
vervullen, die de overledene zichzelf had opgelegd, de slaven verkopen, dan nog is het oordeel, dat zij door de kopers door
usucaptie konden worden verkregen, maar dat de slavenhandelaar, nadat hij uit de provincie was teruggekeerd, niet wettig
een beroep kon doen op de Publician Action, waar hem, op goede gronden aangetoond, een uitzondering zou worden
toegestaan op grond van zijn wettige eigendom van de slaven; Want het is niet juist, dat hij, die op de goede trouw van een
bepaalde persoon had vertrouwd, schade lijdt door de vergissing of onervarenheid van de erfgenamen.
58. Paulus, Vragen, Boek IV.
Als u Titius verdedigt in overeenstemming met een mandaat dat u eerder is gegeven, zelfs als hij dood is en u daarvan niet op
de hoogte bent, denk ik dat u recht hebt op een vordering op mandaat tegen de erfgenaam van Titius, omdat een mandaat
eindigt door de dood van de mandataris, maar de vordering op mandaat niet. Als u echter de verdediging van de zaak op u
hebt genomen zonder mandaat, bent u als het ware de zaken van de overledene gaan behartigen, en hebt u recht op een
vordering tegen hem op grond van vrijwillige volmacht, net alsof u hem van zijn aansprakelijkheid had ontheven. Men kan
ook zeggen dat zijn erfgenaam dezelfde vordering kan instellen.
1. Lucius Titius gaf een mandaat aan zijn schuldeiser; nadat de schuldenaar was overleden en de meerderheid van de
schuldeisers daarmee had ingestemd, werd door de Praetor bepaald dat zij een deel van hun vorderingen van de erfgenaam
zouden ontvangen, terwijl de schuldeiser namens wie het mandaat was gegeven, op dat moment afwezig was. Ik vroeg, of
deze mandataris, indien hij voor het gerecht werd gedaagd, recht zou hebben op dezelfde uitzondering als de erfgenaam van
de schuldenaar. Ik antwoordde dat, als hij zelf aanwezig was geweest voor de Praetor en zijn toestemming had gegeven, de
overeenkomst geacht zou worden de juiste grondslag te hebben gehad, en dat deze uitzondering zowel aan de borg als aan de
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mandataris zou moeten worden toegestaan. Maar omdat hij in het genoemde geval afwezig was, is het onrechtvaardig hem
zijn keuzerecht te ontnemen, want als hij aanwezig was geweest, had hij zijn pand of voorrecht kunnen opeisen, en kunnen
weigeren het besluit van de Praetor te aanvaarden. Want niemand kan zeggen, dat, indien de schuldeiser verjaagd was, de
erfgenaam bevoordeeld zou zijn, maar de mandataris of de borg wel, daar hij gedwongen zou zijn hun hetzelfde deel te
vergoeden in een vordering op mandaat. Maar als de schuldeiser zijn deel van de schuld van de erfgenaam had ontvangen,
zou er dan enige twijfel over bestaan dat hij een vordering tegen de borg zou mogen instellen voor het restant? Alleen al door
de erfgenaam aan te klagen, zou hij geacht worden met het vonnis te hebben ingestemd.
59. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Als Calpurnius beding heeft gemaakt voor de betaling van geld dat op aanwijzing van Titius was geleend, maar niet was
gegeven met de bedoeling er een geschenk van te maken, kan een vordering in mandaat tegen hem worden ingesteld door de
erfgenaam van Titius, om hem te dwingen zijn rechten af te staan. Dezelfde regel geldt, wanneer het geld van Calpurnius
werd gevorderd.
1. Paulus was van oordeel, dat indien de borg van de schuldeiser een door de schuldenaar in pand gegeven goed kocht, tegen
hem door de erfgenaam van de schuldenaar een vordering in mandaat kon worden ingesteld om het terug te vorderen, en dat
hij gedwongen kon worden de winst samen met de gehele schuld af te staan; want hij moest niet beschouwd worden als gelijk
te zijn aan een vreemdeling, die de koper was geworden, daar hij verplicht was bij elk contract goede trouw te betonen.
2. Paulus gaf ook als zijn mening dat, wanneer de dag waarop Lucius Titius schriftelijk verklaarde dat hij het goed zou
leveren in de lastgeving is opgenomen, dit geen beletsel biedt om na het verstrijken van de tijd een vordering op lastgeving
tegen hem in te stellen.
3. Hij zegt ook, dat één van de twee mandatarissen, die voor het gehele bedrag gebonden zijn, gekozen kan worden, ook al is
dit niet in het mandaat vermeld; maar dat, nadat tegen beiden vonnis is gewezen, tegen ieder van hen executie kan en moet
worden ingesteld voor slechts de helft van het vonnis.
4. Een schuldeiser heeft een pand verkocht; ik vraag, of de schuldeiser een beroep kan doen op de mandataris, als de koper
het bezit is ontnomen onder een hogere titel? En maakt het enig verschil of hij de verkoop deed op grond van zijn recht als
schuldeiser, of dat hij de titel garandeerde volgens het gewoonterecht? Paulus gaf als zijn mening dat als de schuldeiser uit de
verkoop van de pandrechten niet genoeg kon realiseren om de schuld te vereffenen, de borg kennelijk niet zou worden
vrijgelaten. Uit deze mening blijkt dat hij niet aansprakelijk zal zijn op grond van uitwinning, maar dat dit zal bijdragen tot
zijn vrijlating.
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5. Zo-en-Zo aan Zo-en-Zo, Gegroet: "Ik beveel u om acht aurei te lenen aan Blaesius Severus, mijn verwant, onder dit en dat
onderpand, en ik zal verantwoordelijk zijn voor de genoemde som, evenals voor elke toevoeging bij wijze van rente; en u zult
voor hetzelfde schadeloos worden gesteld zolang Blaesius Severus leeft." De mandataris, die daarna vaak werd
aangesproken, antwoordde niet, en ik vraag of hij zal worden vrijgesteld door de dood van de schuldenaar? Paulus
antwoordde dat de verplichting die uit het mandaat voortvloeide een eeuwigdurende was, hoewel het mogelijk was dat in het
mandaat was opgenomen dat de mandataris op grond daarvan voor het bedrag zou worden gevrijwaard zolang Blaesius
Severus leefde.
6. Paulus verklaarde ook dat iemand niet geacht werd te hebben voldaan aan de voorwaarden van een mandaat, wanneer
daarin was opgenomen dat van de schuldenaar een behoorlijke zekerheid moest worden verlangd, als er geen borg of pand
was ontvangen.
60. Scaevola, Adviezen, Boek I.
Een schuldeiser klaagde een mandataris aan, en nadat deze in het ongelijk was gesteld, ging hij in hoger beroep. De vraag
rijst of de schuldenaar door de schuldeiser kan worden gedagvaard terwijl het beroep aanhangig is? Ik heb geantwoord dat hij
dat kan.
1. Titius schreef aan een partij die op het punt stond te trouwen, als volgt: "Titius aan Seius, Gegroet. Je weet hoe ik denk
over Sempronia, en daarom, omdat je op het punt staat met haar te trouwen met mijn goedkeuring, wil ik dat je tevreden bent
dat je een huwelijk sluit in overeenstemming met je rang. En hoewel ik weet dat Titia, haar moeder, het meisje een passende
bruidsschat zal beloven, aarzel ik toch niet om uw borg te worden om uw vriendschap met mijn gezin beter te waarborgen.
Neemt u er dus kennis van dat ik u schadeloos zal stellen voor alles wat u in dit verband met haar bedongen hebt, en dat ik
opdracht heb gegeven dit te doen in overeenstemming met mijn goede trouw." Op deze wijze beloofde Titia, die Titius niet
had opgedragen te doen wat hij schriftelijk had beloofd, en het ook niet naderhand had bekrachtigd, een bruidsschat aan
Seius. Ik vroeg, of de erfgenaam van Titius, indien hij tot betaling zou overgaan, recht zou hebben op een vordering in
mandaat tegen de erfgenaam van Titia? Ik antwoordde, dat hij, volgens de aangegeven feiten, geen recht zou hebben op de
vordering. De vraag rees ook of hij het recht zou hebben om een vordering in te stellen op grond van de verrichte zakelijke
transacties? Ik antwoordde dat hij op deze grond geen vordering kon instellen, want het was duidelijk dat Titus de volmacht
had gegeven, niet zozeer ten behoeve van Titia, als wel omdat hij zijn eigen neiging had geraadpleegd. De vraag werd ook
gesteld of, als de echtgenoot een vordering tegen de mandataris zou instellen, hij door een exceptie zou zijn uitgesloten? Ik
antwoordde dat er niets was vermeld waardoor hij zou kunnen worden uitgesloten.
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2. De vraag rees, of wanneer iemand twee personen gemachtigd heeft zijn zaken te doen, elk van hen voor het gehele bedrag
kan worden aangesproken in een vordering op lastgeving? Ik antwoordde dat ieder van hen afzonderlijk voor het gehele
bedrag kon worden aangesproken, mits van beiden niet meer werd teruggevorderd dan verschuldigd was.
3. Wanneer tussen een man en zijn schoonvader is overeengekomen, of stilzwijgend is overeengekomen, dat de last van het
onderhoud van de vrouw door de man zal worden gedragen, indien de vader rente over de bruidsschat betaalt; zal de man
geen vordering hebben tot terugvordering van hetgeen hij niet heeft verbruikt, maar indien de vader van het meisje bewijst,
dat hij zijn schoonzoon had opgedragen zijn dochter te onderhouden, zal een vordering in mandaat aanhangig worden
gemaakt.
4. Lucius Titius droeg het beheer van zijn zaak op aan de zoon van zijn broer, in de volgende woorden: "Seius aan zijn zoon,
Gegroet. Ik ben van mening dat, in overeenstemming met de natuur, een zoon zaken moet doen voor zijn vader en zijn broer,
zonder enige uitdrukkelijke concessie. Ik geef je echter volmacht om al mijn zaken af te handelen die je maar wilt, waar de
noodzaak zich voordoet, of je nu wilt verkopen, overeenkomsten wilt sluiten, aankopen wilt doen of wat dan ook wilt doen;
alsof je de eigenaar was van al mijn bezittingen, en ik zal alles bekrachtigen wat je hebt gedaan, zonder je tegen te werken in
een van je handelingen." De vraag rees of, indien de partij eigendom zou vervreemden of een volmacht zou geven, niet met
de bedoeling om de zaak te verhandelen, maar bedrieglijk; zou zijn daad dan geldig zijn? Ik antwoordde, dat hij, die de
desbetreffende volmacht had gegeven, zeker een grote vrijheid had gelaten, maar dat hij had verwacht, dat de zaken te goeder
trouw zouden worden gedaan. Ik vroeg ook of, wanneer Seius verplichtingen was aangegaan bij de uitoefening van het ambt
van magistraat, Lucius Titius op die grond kon worden aangesproken, of dat zijn eigendom aansprakelijk zou zijn op grond
van de bovengenoemde woorden van de brief? Ik antwoordde dat hij niet kon worden aangesproken, en dat zijn eigendom
niet aansprakelijk zou zijn.
61. Paulus, Over Neratius, Boek II.
Als ik een zoon onder vaders toezicht heb opgedragen een vordering in te stellen voor een schuld, en hij, nadat hij
geëmancipeerd is, die schuld int, kan ik binnen een jaar een rechtsvordering instellen op het peculium; maar Paulus zegt dat
de rechtsvordering tegen de zoon zelf moet worden ingesteld.
62. Scaevola, Digest, Boek VI.
In een geschil over de nalatenschap van een overledene tussen de aangewezen erfgenaam enerzijds en Maevius, de oom van
vaderszijde, en de tantes van vaderszijde van de erflater anderzijds, verklaarde Maevius in een brief aan zijn zusters, dat wat
hij bij een gunstige uitspraak zou verkrijgen, aan hen allen gezamenlijk zou toebehoren; maar er werd geen beding gesloten
overeenkomstig de bewoordingen van de brief. De vraag rees, of, indien Maevius een zodanige overeenkomst met de
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erfgenaam had gesloten, dat bepaalde onroerende goederen en andere goederen als gevolg daarvan in zijn handen zouden
komen, een op zijn brief gebaseerd proces door zijn zusters tegen hem kon worden aangespannen? Het antwoord luidde dat
dit mogelijk was.
1. Ik gaf een mandaat in de volgende woorden: "Lucius Titius aan zijn vriend Gaius, Gegroet. Ik smeek en beveel je om
jezelf aan te bieden als borg voor Sempronius in naam van Publius Maevius, en wat niet betaald wordt aan jou door Publius
zal ik goedmaken; en ik verwittig je door deze brief geschreven met mijn eigen hand." Ik vroeg of Gaius, als hij geen borg
zou worden, maar alleen de schuldeiser zou sturen, en anders zou handelen dan in de lastgeving staat, aansprakelijk zou zijn
in een lastgevingszaak? Het antwoord was, dat hij aansprakelijk zou zijn.

Tit. 2. Betreffende de vordering in partnerschap.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Een maatschap kan gevormd worden hetzij voor altijd, d.w.z. gedurende het leven van de partijen, hetzij voor een bepaalde
tijd, hetzij om op een bepaalde tijd te beginnen, hetzij onder een of andere voorwaarde.
(1) Bij de oprichting van een vennootschap onder firma behoort het gehele vermogen van de vennoten onmiddellijk aan hen
allen gemeenschappelijk toe.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Want, hoewel de levering niet daadwerkelijk plaatsvindt, wordt zij toch stilzwijgend verondersteld dit te doen.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
De bestaande schulden blijven in dezelfde toestand, maar de vorderingsrechten moeten wederkerig worden overgedragen.
1. Wanneer een vennootschap onder firma uitdrukkelijk is aangegaan, worden nalatenschappen, legaten, schenkingen en
goederen die op welke wijze dan ook zijn verkregen, gemeenschappelijk verkregen.
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2. 2. De vraag rijst, wanneer een rechtmatige nalatenschap aan een van de vennoten toevalt om gemeenschappelijk te worden
gehouden, wat wordt bedoeld met de term "rechtmatige nalatenschap"? Moet hieronder worden verstaan een wettelijk erfdeel
of een erfdeel dat bij testament is nagelaten? Het is waarschijnlijker dat hier alleen een wettelijk erfdeel wordt bedoeld.
3. 3. Wanneer een personenvennootschap op bedrieglijke wijze is aangegaan, of met het oogmerk bedrog te plegen, is zij van
rechtswege nietig, omdat de goede trouw zich verzet tegen bedrog en misleiding.
4. Modestinus, Regels, Boek III.
Het lijdt geen twijfel dat een vennootschap kan worden aangegaan door levering van het eigendom, mondeling, en door
middel van een bode.
1. Partnerschappen worden ontbonden door afstand, door overlijden, door het verlies van burgerrechten, en door armoede.
(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Vennootschappen worden gevormd in het algemeen, wanneer alle goederen gemeenschappelijk zijn, of in het bijzonder, voor
een bepaald soort zaken, voor het innen van belastingen, of zelfs voor een enkele transactie.
1. Bovendien kan een geldige maatschap worden aangegaan door partijen die niet dezelfde middelen hebben; want dikwijls
vult iemand die minder vermogend is, door zijn arbeid aan wat hij aan bezittingen mist.
2. 5. Een maatschap kan niet rechtsgeldig worden aangegaan voor het doen van een schenking.
6. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Als je met mij een compagnonschap aangaat met dien verstande dat je zeggenschap hebt over de aandelen van het
compagnonschap, dan moet die zeggenschap van dien aard zijn dat ze door een goed burger uitgeoefend zou worden, en moet
die geschieden naar het oordeel van één, want het kan zijn dat we geen gelijkwaardige compagnons zijn; bijvoorbeeld als één
van ons meer arbeid, industrie of kapitaal in het compagnonschap heeft gestoken.
(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
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Het is geoorloofd een eenvoudig partnerschap aan te gaan, en dan, als er geen andere bepaling is gemaakt, wordt het
beschouwd als een partnerschap dat alles omvat wat door winst is verkregen, dat wil zeggen, waar enige winst is verkregen
door aankoop, verkoop, verhuur en verpachting.
8. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Onder winst wordt verstaan alles wat voortkomt uit de arbeid van elk van de vennoten.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Sabinus voegt er niet aan toe dat een dergelijk partnerschap een erfenis, een legaat, een schenking mortis causa, of non mortis
causa moet omvatten, en dit is misschien om de reden dat deze dingen niet zonder oorzaak komen, maar worden toegekend
op grond van verdienste.
10. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
En om de reden dat een erfenis heel vaak op ons overgaat als een schuld van een ouder of van een vrijheer.
(11) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Quintus Mucius is dezelfde mening toegedaan met betrekking tot erfenissen, legaten en schenkingen.
12. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Een schuld aan een vennoot wordt niet tot het kapitaal van de maatschap gerekend, tenzij zij afkomstig is uit de winst die
door een van de vennoten is behaald.
13. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Als in de statuten van de maatschap staat dat de winsten en baten gemeenschappelijk zijn, is het duidelijk dat dit alleen zo
moet worden opgevat dat het betrekking heeft op die winsten die voortkomen uit de inspanningen van de maten.
(14) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
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Indien de vennoten zijn overeengekomen dat het gemeenschappelijk vermogen niet zal worden verdeeld voordat een
bepaalde periode is verstreken, wordt niet aangenomen dat zij zijn overeengekomen zich niet uit de maatschap terug te
trekken voordat die periode is verstreken. Wat zou echter het gevolg zijn van een afspraak om niet uit te treden? Zou die dan
geldig zijn? Pomponius zegt terecht dat zo'n afspraak nietig is, want als die afspraak niet wordt gemaakt en een van de
vennoten trekt zich op een ongelegen moment terug, kan tegen hem een vordering wegens maatschap worden ingesteld; en
zelfs als een afspraak wordt gemaakt om zich niet binnen een bepaalde periode uit de maatschap terug te trekken, en een
vennoot trekt zich terug voordat die periode is verstreken, is zijn terugtrekking geldig; Evenmin zou hij aansprakelijk zijn in
een maatschapsactie die zich terugtrekt op grond dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de maatschap is opgericht,
of dat zijn maat hem zoveel schade en nadeel heeft berokkend dat het voor hem niet voordelig was deze te verdragen;
15. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Of omdat het voor hem niet mogelijk was om het eigendom te genieten op grond waarvan de zaken van de maatschap waren
aangegaan.
16. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een vennoot zich uit de maatschap terugtrekt omdat hij, zelfs tegen zijn wil,
verplicht is voor een aanzienlijke tijd afwezig te zijn in de openbare dienst; hoewel hij soms kan worden tegengewerkt,
omdat hij misschien in staat is de verrichtingen van de maatschap door een ander te laten uitvoeren, of zijn partner daarmee
te belasten; toch kan dit niet worden gedaan, tenzij zijn partner bijzonder geschikt is voor de zaak, of een ander gemakkelijk
kan worden verkregen voor het beheer van de maatschap, door de partner die verplicht is afwezig te zijn.
(1) Wanneer dus is overeengekomen dat het vennootschapsvermogen niet zal worden verdeeld, tenzij zich daarvoor een
goede reden voordoet, kan het niet worden verkocht of op een andere wijze vervreemd om tot een verdeling te komen. En in
feite kan worden gezegd dat een verkoop niet absoluut verboden is, maar dat een exceptie kan worden ingediend tegen de
koper als hij het goed verdeelt voordat de verkoper daartoe het recht had.
17. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Een vennoot die onder zulke omstandigheden goederen vervreemdt, schendt de overeenkomst daaromtrent, en is
aansprakelijk voor een vordering tot partnerschap, of tot verdeling van goederen die hij gemeenschappelijk bezit.
(1) Als een maatschap wordt ontbonden bij afwezigheid van een maat, blijft de eigendom gemeenschappelijk totdat deze
heeft vastgesteld wat hij die zich uit de maatschap heeft teruggetrokken, heeft verworven; want elk verlies komt alleen ten
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laste van hem die zich heeft teruggetrokken; maar wat de afwezige maat eventueel heeft verworven, komt uitsluitend hem
toe, en elk verlies dat daaruit voortvloeit, moet gemeenschappelijk worden verdeeld.
(2) Bij de oprichting van een maatschap heeft de maat die zekerheid geeft dat hij zich niet zal terugtrekken, geen enkel
voordeel, want een ongelegen terugtrekking leidt van rechtswege tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding in een
maatschapszaak.
18. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Wanneer een slaaf een compagnonschap aangaat, is het niet voldoende dat hij door zijn meester wordt bevolen zich eruit
terug te trekken, maar zijn compagnon moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat hij ervan afziet.
(19) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Wanneer iemand tot een maatschap wordt toegelaten, is hij alleen zijn maat die hem heeft toegelaten. Dit is volkomen juist,
want aangezien een maatschap door instemming tot stand komt, kan hij niet mijn maat zijn die ik niet wil dat hij dat is. Maar
wat zou er gebeuren als mijn partner hem zou toelaten? Dan zou hij alleen zijn partner zijn;
20. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Want de partner van mijn partner is niet de mijne.
21. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XX.
En wat zo'n vennoot van onze maatschap mag verkrijgen, zal hij delen met degene die hem heeft toegelaten; want wij zullen
ons aandeel niet gemeenschappelijk met hem houden, en degene die hem heeft toegelaten, zal voor hem verantwoordelijk
zijn tegenover de maatschap; dat wil zeggen, de genoemde vennoot zal een vorderingsrecht tegen hem hebben, en zal aan de
maatschap betalen wat hij ook terugwint.
22. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Anderzijds zal hij die hem heeft toegelaten, tegenover hem verantwoordelijk zijn voor de daden van de andere vennoten
zowel als voor zijn eigen daden, omdat hij zelf een vorderingsrecht tegen hen heeft. Het staat ook vast dat niets in de weg
staat aan het instellen van een vordering in een maatschapszaak tussen de maat die hem heeft toegelaten en hem die is
toegelaten, voordat dit gebeurt tussen de andere maten en degene die hem heeft toegelaten.
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23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Pomponius twijfelt eraan of het voldoende is dat de genoemde vennoot het vorderingsrecht dat hij heeft tegen de
nieuwkomer, in geval van verlies, als deze niet solvabel blijkt te zijn, overdraagt aan zijn vennoten, of dat hij hen volledig
schadeloos moet stellen. Ik denk dat hij die de nieuwe vennoot heeft toegelaten, verplicht zal zijn hen volledig schadeloos te
stellen, omdat moeilijk kan worden ontkend dat hem dit te verwijten viel.
1. Hij vraagt ook of de eventuele winst die door de toelating van de genoemde vennoot is ontstaan, kan worden verrekend
met een verlies dat door zijn nalatigheid is veroorzaakt? Marcellus zegt immers in het zesde boek van de Digestus, dat als de
slaaf van een van de vennoten, die door zijn meester met de zaken van de maatschap is belast, deze zaken op onzorgvuldige
wijze afhandelt, hij die hem belastte de schade voor de maatschap moet vergoeden; evenmin kan de winst die de maatschap
door de slaaf heeft behaald, met de schade worden verrekend. Hij zegt ook, dat de Goddelijke Marcus heeft besloten, dat de
ene vennoot niet tot de andere kan zeggen: "Doe afstand van de winsten die door uw slaaf zijn ontstaan, als u wenst
schadeloos gesteld te worden voor het verlies."
(24) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Het is duidelijk dat als twee vennoten de slaaf van een van hen belasten met de zaken van de maatschap, de meester van
genoemde slaaf niet verantwoordelijk zal zijn dan tot de hoogte van het peculium; want beiden moeten aansprakelijk zijn
voor hetzelfde risico, omdat zij hem beiden hebben aangesteld.
25. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Een vennoot is niet minder aansprakelijk voor de schade die zijn medevennoten lijden door zijn nalatigheid; ook al is de
waarde van het vennootschapsvermogen op vele andere manieren toegenomen door zijn ijver. Keizer Antoninus heeft deze
uitspraak gedaan in een zaak die hem in hoger beroep was voorgelegd.
(26) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
En daarom, als een vennoot zaken met betrekking tot de maatschap op een nalatige manier afhandelt, maar in veel opzichten
de maatschap geldelijk ten goede komt, zal de winst niet worden verrekend met de nalatigheid; zoals Marcellus verklaarde in
het Zesde Boek van de Digest.
27. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
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Alle schulden die tijdens het bestaan van de maatschap zijn aangegaan, moeten uit het gemeenschappelijke fonds worden
betaald, ook al is de betaling pas geschied nadat de maatschap is ontbonden. Als een vennoot dus een contract onder
voorwaarde heeft gesloten, en de voorwaarde heeft plaatsgevonden nadat de maatschap was ontbonden, moet de schuld
worden voldaan uit het gemeenschappelijk vermogen. Indien de maatschap tussentijds wordt ontbonden, moeten de vennoten
elkaar dus zekerheid stellen.
28. Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Als wij vennoten zijn, en een van ons is een som geld verschuldigd die binnen een bepaalde tijd opeisbaar is, en de
maatschap wordt ontbonden; dan kan de vennoot deze som niet aftrekken alsof zij op dat moment opeisbaar was, maar zij
moet verdeeld worden onder alle vennoten, die zekerheid moeten geven om hun andere vennoot te verdedigen wanneer de
dag van betaling aanbreekt.
29. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer de verdeling van de aandelen niet is vermeld bij de oprichting van de maatschap, wordt geoordeeld dat zij gelijk
zijn. Maar als wordt overeengekomen dat de een twee aandelen heeft, of drie, en de ander één, is dat dan geldig? Het staat
vast, dat dit het geval zal zijn, mits de partijen meer geld of arbeid aan de maatschap hebben gegeven, of wanneer er enige
andere goede reden bestaat.
1. Cassius is van oordeel, dat een maatschap zodanig kan worden aangegaan, dat, hoewel een der vennoten niet aansprakelijk
zal zijn voor enig verlies, de winst gemeenschappelijk zal zijn voor allen. Dit zal echter alleen geldig zijn (zoals Sabinus
zegt) wanneer de waarde van de diensten van de vennoot gelijk zal zijn aan het verlies; want het gebeurt vaak dat de industrie
van één vennoot van groter voordeel is voor de maatschap dan het geïnvesteerde kapitaal. Dezelfde regel geldt als één
vennoot alleen een reis over zee of over land maakt, omdat alleen hij aan gevaar is blootgesteld.
2. Aristo verklaart dat Cassius van mening was dat een maatschap niet zo kon worden gevormd dat de ene vennoot de winst
zou nemen en de andere het verlies, en een maatschap van deze beschrijving wordt gewoonlijk een "leonine" maatschap
genoemd. Ook wij menen dat een dergelijke maatschap nietig is, wanneer een van de maten de winst opstrijkt en de ander in
het geheel geen winst ontvangt, maar het verlies draagt; een maatschap is uiterst onrechtvaardig, wanneer een van de maten
het verlies lijdt en er geen enkel voordeel uit haalt.
30. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
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Mucius stelt in het Veertiende Boek, dat een maatschap niet zo kan worden gevormd, dat de ene maat een bepaald deel van
het verlies lijdt, en de andere een ander deel van de winst ontvangt. Servius zegt in zijn Aantekeningen bij Mucius, dat zo'n
maatschap niet legaal kan worden gevormd, want onder winst wordt alleen verstaan de winst die overblijft nadat alle verlies
is afgetrokken, noch bestaat verlies tenzij alle winst eerder is afgetrokken. Een maatschap kan echter zodanig worden
gevormd dat verschillende bedragen van de winst die in de fondsen van de maatschap overblijft, na aftrek van alle verliezen,
aan de vennoten kunnen worden uitgekeerd; en op dezelfde wijze kunnen, wanneer verlies is geleden, verschillende aandelen
daarvan onder de verschillende vennoten worden verdeeld.
(31) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Voor het instellen van een vordering wegens maatschap moet de maatschap in het geding tussenkomen, want het is niet
voldoende dat het eigendom gemeenschappelijk is, tenzij de maatschap als partij in het geding verschijnt, want ook buiten de
maatschap kan een vordering gemeenschappelijk worden ingesteld; Bijvoorbeeld wanneer wij samen goederen bezitten
zonder de bedoeling een maatschap te vormen, hetgeen zich voordoet wanneer goederen aan twee personen worden
nagelaten, en ook wanneer een goed door twee personen tegelijk wordt gekocht; of wanneer een nalatenschap of schenking
overgaat, of aan ons gemeenschappelijk wordt gegeven, of wanneer wij afzonderlijk de aandelen van twee mede-eigenaars
kopen, zonder de bedoeling te hebben maat te worden:
32. Dezelfde, Over het Edict, Boek II.
Want wanneer een maatschap bij uitdrukkelijke overeenkomst is opgericht, is een vordering tot maatschap ontvankelijk;
maar wanneer er geen overeenkomst is, kan een vordering worden ingesteld met betrekking tot het eigendom zelf, en wordt
de zaak geacht gemeenschappelijk te zijn afgehandeld.
33. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Zoals in het geval van boeren van de opbrengst, evenals wanneer er verschillende kopers zijn; want wanneer zij niet bereid
zijn met elkaar te twisten, zijn zij gewend het eigendom gemeenschappelijk te kopen door middel van boodschappers, en dit
is heel anders dan een partnerschap. Wanneer dus een voogd zonder toestemming van de voogd een vennootschap aangaat,
kan hij toch worden aangesproken op grond van het gemeenschappelijk zakendoen.
34. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XX.
In die gevallen waarin een partij toevallig geld heeft uitgegeven aan het gemeenschappelijke goed, of de oogst of winst ervan
heeft geïnd, of de waarde ervan heeft verminderd, is er geen grond voor een vordering tot partnerschap; maar onder mede-
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erfgenamen zal een vordering tot partnerschap van de nalatenschap liggen, en onder anderen een vordering voor de verdeling
van goederen die gemeenschappelijk bezit zijn. Een vordering tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk zijn, kan
ook worden ingesteld tussen degenen aan wie het goed krachtens erfrecht toebehoort.
35. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Niemand kan een personenvennootschap aangaan op een zodanige wijze dat zijn erfgenaam er deelgenoot van kan worden.
Wel kan een rechtsvordering worden ingesteld tegen de erfgenaam van een vennoot om hem te dwingen de verplichting van
de overledene na te komen;
36. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
En hij moet ook de gevolgen van nalatigheid van de partij waarvan hij de wettige opvolger is, goedmaken, ook al is hij zelf
geen vennoot.
(37) Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Het is duidelijk dat, als de erfgenamen van deelgenoten de bedoeling hebben om een deelgenootschap in de nalatenschap te
vormen door nieuwe toestemming, wat zij daarna ook doen, grond zal opleveren voor een vordering tot deelgenootschap.
38. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
De arbiter in een actie op partnerschap moet erop toezien dat zekerheid wordt gegeven voor toekomstig verlies of winst
tijdens het bestaan van de partnerschap. Sabinus meent dat dit moet gebeuren in alle bonafide gevallen, of ze nu in algemene
termen zijn, bijvoorbeeld zoals die voortvloeien uit partnerschap, of uit vrijwillige agentschap, of uit voogdij; of dat ze van
een speciaal karakter zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer ze zijn gebaseerd op mandaat, op lening voor gebruik, of op deposito.
1. Als u en ik een partnerschap zijn aangegaan en de goederen die daaruit voortkomen gemeenschappelijk zijn, dan kan ik
volgens Proculus alle kosten die ik voor dat partnerschap heb gemaakt en alle winst die u daaruit hebt behaald, terugvorderen
door middel van een vordering tot partnerschap of een vordering tot verdeling van het gemeenschappelijk bezit; en het ene
rechtsmiddel maakt een einde aan het andere.
(39) Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
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Als jij en ik samen een akker bezitten, en jij begraaft daar een lijk, dan kan ik een vordering in partnerschap tegen jou
instellen.
40. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVII.
De erfgenaam van een vennoot, hoewel hij geen vennoot is, moet niettemin afmaken wat door de overledene onvolledig is
nagelaten; en in dit geval kan elke kwade trouw waaraan hij zich schuldig zou kunnen maken, in aanmerking worden
genomen.
41. Ulpianus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer een vennoot met een ander een beding heeft aangegaan met betrekking tot een boete, kan hij geen vordering tot
maatschap instellen als het bedrag van de boete slechts gelijk was aan dat van zijn rente.
(42) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLV.
Indien hij echter de boete van het beding heeft verkregen nadat de vordering tot partnerschap is ingesteld, zal hij recht hebben
op zoveel minder, omdat de boete ten laste van hem zal worden gebracht op de hoofdsom.
43. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVIII.
Wanneer een rechtszaak is aangespannen voor de verdeling van gemeenschappelijk bezit, is het recht van de
maatschapsvordering niet tenietgedaan, want deze heeft betrekking op de maatschap en de verplichtingen die daarbij zijn
aangegaan, en laat geen berechting toe; maar als daarna een maatschapsvordering wordt aangespannen, zal daardoor minder
worden verhaald dan door de eerste.
44. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Als ik u parels geef om te verkopen, met de afspraak dat als u ze voor tien aurei verkoopt, u mij tien aurei moet betalen, maar
als u ze voor meer verkoopt, u het overschot mag hebben; dan lijkt het mij dat als dit is gedaan met de bedoeling om een
partnerschap te vormen, een vordering wegens partnerschap zal worden ingesteld, anders kan er een op grond van een
mondeling contract worden ingesteld.
(45) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXX.
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Een vordering wegens diefstal van gemeenschappelijke goederen kan tegen een vennoot worden ingesteld wanneer hij, hetzij
door bedrog, hetzij met kwade opzet, die goederen heeft weggenomen of zich ervan heeft ontdaan met het oogmerk ze te
verbergen, maar hij zal ook aansprakelijk zijn voor de vordering inzake partnerschap, want de ene vordering vernietigt de
andere niet. Dezelfde regel is van toepassing op alle rechtsvorderingen te goeder trouw.
46. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Dezelfde regel geldt ook voor een huurder, en voor een partij die de zaken van een ander afhandelt, evenals voor iemand die
een mandaat van ons uitvoert, en voor een voogd.
47. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Als ik een rechtszaak aanspan om gestolen goederen terug te krijgen, is het recht om een rechtszaak aan te spannen op basis
van partnerschap tenietgedaan, tenzij ik nog meer belang bij de zaak heb.
(1) Wanneer een partner schade heeft toegebracht aan gemeenschappelijk bezit, zeggen Celsus, Julianus en Pomponius dat
hij aansprakelijk is volgens de Lex van Aquilia;
48. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Maar hij zal, niettemin, ook aansprakelijk zijn voor een actie in partnerschap,
(49) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Als hij de maatschap door zijn daad heeft benadeeld; bijvoorbeeld als hij een slaaf die tot de maatschap behoorde en haar
zaken deed, heeft verwond of gedood.
50. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Het gevolg van het instellen van de vordering in de maatschap is dat de maat tevreden moet zijn met de ene of de andere van
de twee procedures; omdat beide het terugvorderen van het eigendom tot doel hebben, en niet, zoals in een vordering wegens
diefstal, alleen het innen van de boete.
51. Ulpianus, Over Sabinus, Boek III.
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Er wordt ook zeer terecht aan toegevoegd: "Dat een vordering wegens diefstal alleen kan worden ingesteld als de partner het
eigendom bedrieglijk en met kwade opzet heeft weggenomen," want als hij dat zonder kwade opzet heeft gedaan, zou hij niet
aansprakelijk zijn voor een vordering wegens diefstal. En inderdaad wordt algemeen aangenomen dat een partij die een deel
van het eigendom bezit, er de voorkeur aan geeft dit rechtmatig te genieten, eerder dan een voornemen te vormen om het te
stelen.
1. Laat ons daarom zien of hij aansprakelijk zal zijn volgens de Lex Fabia; en, hoewel de rede suggereert dat hij niet
verantwoordelijk moet worden gehouden, toch, als hij de slaaf heeft ontvoerd, of hem verborgen heeft gehouden, zal hij
aansprakelijk zijn volgens de Lex Fabia.
52. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Wanneer een stuk land dat aan twee anderen grenst, moet worden verkocht, en een van de partijen een ander vraagt het te
kopen, zodat hij het deel dat bij zijn eigen terrein hoort, aan hem kan overdragen, en kort daarna koopt hij zelf het stuk land,
terwijl zijn genoemde buurman niet op de hoogte is van de transactie; dan rijst de vraag of de buurman enig recht van
vordering tegen hem heeft. Julianus verklaarde dat dit een verwarrende feitenkwestie betrof, want als het de bedoeling was
geweest dat de buurman het land van Lucius Titius zou kopen en het aan mij zou overdragen, zou de buurman geen
vorderingsrecht hebben tegen mij, die de aankoop deed; maar als het werkelijk de bedoeling was geweest dat een aankoop
van gemeenschappelijk eigendom zou worden gedaan, zou ik aansprakelijk zijn voor een vordering in maatschap om mij te
dwingen het resterende deel van het land aan u over te dragen, na aftrek van het deel dat ik u opdroeg te kopen.
1. De goede trouw is een belangrijk element in deze vordering in maatschap.
2. De vraag rijst of een vennoot alleen aansprakelijk is voor bedrog, of dat hij ook aansprakelijk is voor nalatigheid? Celsus
stelt in het Zevende Boek van de Digest, dat vennoten jegens elkaar aansprakelijk zijn voor zowel nalatigheid als bedrog. En
hij zegt dat, als een van hen bij het aangaan van een maatschap beloofd heeft zijn bekwaamheid en arbeid ter beschikking te
stellen, zoals bijvoorbeeld in het geval dat een kudde die gemeenschappelijk bezit is, geweid moet worden; of we geven een
akker aan een partij om te verbeteren, en waarvan de oogst gezamenlijk verzameld moet worden; in dit geval zal hij zeker
aansprakelijk zijn voor nalatigheid, want de tegenprestatie is de waarde van zijn arbeid en bekwaamheid. Wanneer een
deelgenoot schade toebrengt aan het gemeenschappelijk eigendom, is hij volgens de wet ook aansprakelijk voor nalatigheid.
3. Vennoten zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene ongelukken, dat wil zeggen, voor ongelukken die onvermijdelijk zijn.
Indien dus een kudde, na te zijn getaxeerd, aan een vennoot wordt afgeleverd en het door een overval door rovers of door
brand verloren gaat, moet het verlies gemeenschappelijk worden gedragen, indien geen bedrog of nalatigheid is begaan door
degene die de genoemde kudde na te zijn getaxeerd, heeft ontvangen. Indien de kudde echter door dieven is gestolen, moet de
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schade worden gedragen door degene aan wie de kudde was toevertrouwd, omdat hij die de kudde na de taxatie in ontvangst
heeft genomen, verplicht was er zorg voor te dragen. Deze adviezen zijn juist, en een vordering tot maatschap is ontvankelijk,
mits de kudde, ook al was zij getaxeerd, ter weide werd afgeleverd met het oog op de vorming van een maatschap.
4. Twee partijen vormden een maatschap in het bedrijf van vervaardiging van soldatenmantels. Een van hen, die een reis
ondernam om materiaal te kopen, kwam onder dieven terecht en zijn geld werd weggenomen, zijn slaven werden gewond en
hij verloor zijn privé-bezit. Julianus zegt dat het verlies gemeenschappelijk gedragen moet worden, en dat daarom de maat
recht heeft op een maatschapsvordering voor de helft van het verlies, niet alleen van het geld, maar ook van de andere
goederen die de maat niet meenam, tenzij hij de reis ondernam met het doel goederen te kopen voor rekening van de
maatschap. Julianus stelt zeer juist, dat als er kosten zijn gemaakt voor artsen, de andere vennoot aansprakelijk is voor zijn
deel. Als er dus goederen verloren gaan door schipbreuk, en er waren goederen bij betrokken die niet gebruikelijk per schip
worden vervoerd, moeten beide partijen het verlies dragen; want dit verlies, evenals de winst, moet gemeenschappelijk
worden verdeeld als het niet door nalatigheid van een vennoot gebeurt.
5. Wanneer twee bankiers vennoten zijn en een van hen door een transactie afzonderlijk winst maakt en zich de winst
daarvan toe-eigent, rijst de vraag of de winst moet worden verdeeld? Keizer Severus gaf in een Rescript aan Flavius Felix het
volgende antwoord: "Wanneer een maatschap voor de uitoefening van een bankbedrijf uitdrukkelijk voor dat doel is
opgericht, is bij wet bepaald dat de winst die een maat op enigerlei wijze behaalt die geen verband houdt met dat bankbedrijf,
niet aan de maatschap toebehoort."
6. Papinianus zegt ook in het Derde Boek der Meningen: "Wanneer broeders de goederen van hun ouders onverdeeld
behouden, om de winsten en verliezen daarvan onder elkaar te verdelen, behoort elke verkrijging die zij uit andere bron
verkrijgen, niet tot de gemeenschappelijke kas."
7. 7. Evenzo verklaart hij in het Derde Boek der Meningen, dat hij, geraadpleegd zijnde over bepaalde feiten, het volgende
oordeel heeft gegeven: "Er was een overeenkomst gesloten tussen Flavius Victor en Vellicus Asianus, dat grond gekocht zou
worden met het geld van Victor en dat bepaalde gebouwen zouden worden opgetrokken door de arbeid en bekwaamheid van
Asianus. Na de verkoop van die gebouwen zou Victor het geld ontvangen dat hij had geïnvesteerd en een bepaalde som
daarnaast, en Asianus, die zijn arbeid had bijgedragen aan het partnerschap, zou recht hebben op de rest. In dit geval is een
vordering tot maatschap ontvankelijk.
8. Papinianus zegt ook in hetzelfde Boek dat wanneer een vrijwillige maatschap tussen twee broers was gevormd, de
salarissen en andere vergoedingen in het gemeenschappelijke fonds van de maatschap moesten worden gebracht; hoewel een
geëmancipeerde zoon niet verplicht zou zijn om wat hij op deze manier verkreeg aan zijn broer te geven, die onder het
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toezicht van zijn vader bleef, omdat, zegt hij, zelfs als hij onder vaders toezicht zou blijven, deze dingen nog steeds zijn
privé-eigendom zouden zijn.
9. Hij gaf ook als zijn mening dat een maatschap niet langer kon duren dan de dood van de vennoten; en dat daarom iemand
niet de bevoegdheid kon worden ontnomen om testamentair te beschikken, of om zijn nalatenschap over te dragen aan een
verder verwante dan anderen die meer verwant waren.
10. Papinianus was ook van mening, dat wanneer een vennoot bepaalde delen van een gebouw van de maatschap repareerde,
dat in verval raakte of bouwvallig werd, hij als bevoorrechte schuldeiser binnen vier maanden na voltooiing van het werk
ofwel de uitgegeven hoofdsom met rente kon terugvorderen, ofwel na die tijd het gebouw als zijn eigendom kon verwerven,
en dat hij niettemin het recht had om een vordering in maatschap in te stellen voor het terugvorderen van zijn belang;
bijvoorbeeld als hij liever had dat hij kreeg wat hem toebehoorde dan dat hij het eigendom van het goed verkreeg. Een adres
van de Goddelijke Marcus bepaalde de termijn van vier maanden voor het ophouden van de rente, omdat de vennoot na die
tijd de eigendom zou verkrijgen.
11. Wanneer personen een maatschap aangaan om iets te kopen, en het goed nadien niet wordt gekocht wegens bedrog of
nalatigheid van een hunner, staat vast dat een vordering uit maatschap ontvankelijk is. Het is duidelijk, dat indien deze
voorwaarde wordt toegevoegd, namelijk: "Indien het goed binnen een bepaalde tijd wordt verkocht", en deze termijn
verstrijkt zonder dat de maat schuldig is aan nalatigheid, de vordering in maatschap niet kan worden ingesteld.
12. Cassius heeft verklaard dat de maatschapsvordering ook openstaat voor de invordering van de kosten die een van de
maten heeft gemaakt voor de reparatie van een waterloop die hij gemeenschappelijk bezit.
13. Mela zegt ook, dat wanneer twee buren elk een halve voet grond hebben ingebracht om samen een muur te bouwen, die
bedoeld was om gebouwen van ieder van hen te ondersteunen, en nadat die muur was gebouwd, de een de ander niet toestond
om de steun ervan te gebruiken, een vordering in maatschap ontvankelijk zou zijn. Dezelfde autoriteit oordeelde dat, wanneer
twee partijen een onbebouwd perceel kochten om te voorkomen dat hun licht zou worden afgesloten, en het werd geleverd
aan een van hen die de ander niet wilde toestaan om te hebben wat was overeengekomen, een vordering in partnerschap kan
worden ingesteld.
14. 14. Wanneer verscheidene personenvennootschappen zijn aangegaan, staat vast, dat één vonnis volstaat om alle
geschillen te beslechten, die met betrekking tot deze personen kunnen rijzen.
15. 15. Wanneer een vennoot een reis maakt in verband met de zaken van de maatschap, bijvoorbeeld voor de aankoop van
koopwaar, zal hij alleen de kosten vergoed krijgen die hij uit hoofde van de maatschap heeft gemaakt. Hij kan dus de
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redelijke reiskosten die hij heeft gemaakt voor hotelovernachtingen, voor lastdieren en voor de huur van voertuigen, alsmede
voor het vervoer van zichzelf en van zijn balen goederen, met inbegrip van de prijs van die goederen, naar behoren in
rekening brengen.
16. Neratius zegt dat wanneer iemand beherend vennoot is, hij al zijn bezittingen in het fonds van de maatschap moet
onderbrengen; en daarom geeft hij als zijn mening dat de maatschap volgens de Aquiliaanse wet verantwoordelijk zal zijn
voor elke schade die hemzelf is toegebracht, of wanneer hem of zijn zoon enig persoonlijk onrecht is aangedaan.
17. Hij zegt ook dat een vennoot die een vennootschap onder firma is aangegaan, niet verplicht is iets wat hij op
onrechtmatige wijze heeft verkregen, in het gemeenschappelijk fonds in te brengen.
18. Aan de andere kant wordt door de oude autoriteiten ook gediscussieerd over de vraag of een vennoot die een vonnis tegen
zich had gekregen in een rechtszaak wegens toegebrachte schade, door middel van een gerechtelijke procedure de maatschap
kon dwingen het vonnis te voldoen. Atilicinus, Sabinus en Cassius antwoordden dat als hij ten onrechte was veroordeeld, hij
recht had op een dergelijk verhaal; maar als de genoemde schade het gevolg was van een onwettige handeling van hemzelf,
moest hij alleen zelf de schade dragen; Wat overeenkomt met wat volgens Aufidius de mening van Servius was, namelijk dat
als er twee algemene vennoten waren, en een van hen werd veroordeeld omdat hij niet voor de rechtbank was verschenen, hij
het bedrag van de veroordeling niet uit het vennootschapsvermogen kon verhalen; maar als hij, terwijl hij aanwezig was, een
onrechtvaardige uitspraak moest ondergaan, moest hij uit het vennootschapsfonds worden vergoed.
53. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXX.
Het is duidelijk dat de opbrengst van een diefstal of van een andere overtreding van de wet niet in het vermogen van de
maatschap mag worden ondergebracht, omdat een maatschap in misdaad oneervol is. Toch is het duidelijk dat, als op deze
wijze verkregen bezit deel gaat uitmaken van de gemeenschappelijke kas, de winst moet worden verdeeld:
54. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Om de reden dat wanneer een vennoot de opbrengst van een misdaad in het fonds van de maatschap stopt, hij deze niet kan
terugkrijgen, behalve wanneer hij door een rechterlijke beslissing gedwongen wordt deze af te staan.
55. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Als dus een partij die een onwettige daad heeft begaan, wordt aangesproken, kan hij ofwel alleen afstaan wat hij zich heeft
toegeëigend, ofwel kan hij dit doen met een boete. Hij kan het ontvreemde alleen afstaan, indien de andere vennoot onwetend
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was, dat hij het bij dat van de maatschap had gelegd. Was hij echter wel op de hoogte, dan is ook hij strafbaar, want het is
niet meer dan billijk, dat hij die aan de winst heeft deelgenomen, ook in het verlies deelt.
56. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Het maakt ook geen verschil of de partner gedwongen wordt het door diefstal verkregen eigendom af te staan terwijl de
maatschap nog bestaat, of nadat zij ontbonden is. Dezelfde regel geldt voor alle vorderingen die voortkomen uit oneervol
gedrag, zoals bijvoorbeeld vorderingen op grond van verwonding, diefstal met geweld, het corrumperen van slaven, en
andere van dit soort, en ook voor alle geldstraffen die worden opgelegd bij vervolging wegens misdaad.
57. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Pomponius zegt dat niet uit het oog mag worden verloren dat deze regels alleen gelden wanneer een partnerschap is
aangegaan voor een eerbaar en wettig doel; want als het is aangegaan om de wet te overtreden, zal het nietig zijn, omdat
algemeen wordt aangenomen dat er geen partnerschap kan bestaan in zaken die oneerbaar zijn.
58. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Men moet zich afvragen of een vordering tot maatschap kan worden ingesteld wanneer het eigendom dat een van de maten in
het gemeenschappelijke fonds heeft ingebracht, verloren is gegaan. Dit punt is door Celsus besproken in het Zevende Boek
van de Digest, onder verwijzing naar een brief van Cornelius Felix, en wel als volgt: "Jij hebt drie paarden en ik heb er één;
wij vormen een maatschap met dien verstande, dat jij mijn paard neemt, het span van vier paarden verkoopt en mij een vierde
deel van de opbrengst betaalt." Als dus mijn paard sterft, voordat de koop gesloten is, zegt Celsus, dat hij niet denkt, dat de
maatschap zal blijven bestaan, en dat geen deel van de waarde van uw paarden verschuldigd is, want de maatschap is niet
aangegaan om een span van vier paarden te vormen, maar om er een te verkopen. Maar als de bedoeling van de partijen was
om een span van vier paarden te vormen, en dat gezamenlijk te houden, en dat u recht zou hebben op een belang van drie
vierde, en ik op een belang van een vierde, dan bestaat er geen twijfel dat wij in zoverre partners zijn.
(1) Celsus bespreekt ook het punt, wanneer wij geld hebben ingebracht voor de aankoop van koopwaar, en mijn geld is
verloren gegaan, op wiens risico zou dit dan zijn? Hij zegt dat als het geld verloren is gegaan nadat het in het fonds van de
maatschap was gestort, wat niet zou zijn gebeurd zonder dat de maatschap was opgericht, beide partijen het verlies moeten
dragen; net als in het geval waarin geld verloren is gegaan dat naar een verre plaats werd gebracht voor de aankoop van
goederen. Indien echter het geld verloren is gegaan voordat het in het gemeenschappelijk fonds was gestort, maar nadat u het
voor dat doel had bestemd, zegt hij dat u op die grond niets kunt terugvorderen, omdat het niet tot de maatschap behoorde
toen het verloren ging.
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(2) Wanneer een zoon onder vaders toezicht een maatschap aangaat, en daarna door zijn vader wordt geëmancipeerd, wordt
door Julianus de vraag gesteld of diezelfde maatschap blijft voortbestaan? Julianus zegt in het Veertiende Boek van de Digest
dat de maatschap blijft bestaan, omdat bij dit soort overeenkomsten moet worden uitgegaan van het begin van de transactie.
Er is echter grond voor twee vorderingen, de ene tegen de vader en de andere tegen de zoon. De vordering tegen de vader
moet worden ingesteld voor datgene waarvoor hij ophield aansprakelijk te zijn op de dag vóór de emancipatie, want hij is niet
aansprakelijk voor de tijd dat de maatschap na de emancipatie bestond; de vordering tegen de zoon echter omvat beide
perioden, dat wil zeggen de gehele tijd die de maatschap omvatte; want hij zegt dat als de maat van de zoon zich na de
emancipatie van deze laatste schuldig heeft gemaakt aan enige frauduleuze handeling, een vordering op die grond moet
worden toegekend aan de zoon en niet aan de vader.
(3) Als mijn slaaf een partnerschap aangaat met Titius, en dit partnerschap wordt voortgezet na de vervreemding van de slaaf,
kan men zeggen dat het eerste partnerschap werd beëindigd door de vervreemding van de slaaf en dat een geheel nieuw
partnerschap begon, en dat daarom een vordering wegens partnerschap zowel in mijn voordeel als in dat van de koper van de
slaaf zal worden toegewezen. Een vordering moet ook worden toegewezen tegen mij als tegen de genoemde koper, voor alle
oorzaken die zijn ontstaan vóór de vervreemding van genoemde slaaf; maar met betrekking tot alles wat daarna heeft
plaatsgevonden, moet een vordering worden toegewezen tegen de koper alleen.
59. Pomponius, Over Sabinus, Boek XII.
Een partnerschap is zozeer ontbonden door de dood, dat we zelfs niet kunnen toestaan dat een erfgenaam het partnerschap
kan opvolgen. Sabinus zegt dat dit geldt voor particuliere personenvennootschappen, maar in die welke het innen van
belastingen tot doel hebben, blijft de vennootschap na de dood van een vennoot toch bestaan; maar alleen op voorwaarde dat
het aandeel van de overledene op de erfgenaam is overgegaan, zodat de andere vennoot ook met de erfgenaam moet delen, en
dit hangt ook van de omstandigheden af; want wat als hij zou sterven om wiens diensten de vennootschap speciaal was
opgericht, of zonder wie haar zaken niet konden worden beheerd?
(1) Wat een deelgenoot verliest door gokken, of ten gevolge van overspel, kan niet ten laste van het vennootschapsvermogen
worden gebracht, maar als een deelgenoot iets verloren heeft ten gevolge van onze frauduleuze handelingen, kan hij het op
ons verhalen.
60. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Labeo zegt dat een vennoot die verzuimt de winst die hij heeft behaald aan de maatschap te melden, of iemand die het geld
voor eigen gewin gebruikt, daarover rente moet betalen, niet als gewone rente, maar bij wijze van schadeloosstelling voor

1244

wat zijn maat door zijn verzuim heeft geleden. Indien hij echter geen gebruik heeft gemaakt van het geld, of niet in gebreke is
gebleven, geldt de tegenovergestelde regel. Bovendien kan na het overlijden van een vennoot geen begroting van
schadevergoeding worden gemaakt wegens een handeling van zijn erfgenaam, omdat de maatschap door het overlijden van
de vennoot is ontbonden.
(1) Een vennoot raakte gewond toen hij probeerde te voorkomen dat slaven, die deel uitmaakten van de maatschap,
ontsnapten; Labeo zegt dat de kosten die hij maakte voor medische diensten, als gevolg daarvan, niet kunnen worden
verhaald door een actie op maatschap, omdat deze kosten niet daadwerkelijk werden veroorzaakt door de maatschap, hoewel
ze uit hoofde daarvan werden gedaan; Evenals wanneer iemand had vermeden een partij tot erfgenaam te benoemen, of hem
had gepasseerd bij het nalaten van een legaat, of zijn vermogen onzorgvuldiger had beheerd vanwege een maatschap, voor
enig voordeel dat hij zelf had verkregen vanwege de maatschap zou hij niet verplicht zijn in het gemeenschappelijke fonds te
storten; zoals bijvoorbeeld wanneer hij tot erfgenaam was benoemd vanwege de maatschap, of hem om die reden iets was
geschonken.
61. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
Volgens Julianus kan hij echter in een dergelijk geval terugvorderen wat hij voor zichzelf aan geneeskundige diensten heeft
uitbetaald; en dit is waar.
62. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Als Titius, met wie ik een compagnonschap heb gesloten, overlijdt, en ik van mening ben dat zijn nalatenschap aan Seius
toebehoort, en ik het gemeenschappelijke bezit verkoop en de helft van de opbrengst van de verkoop neem, en Seius de
andere helft neemt, dan kunt u, die in werkelijkheid de erfgenaam van Titius bent, het geld dat ik heb uitbetaald niet van mij
terugvorderen in een compagnonsvordering; zoals Neratius en Aristo dachten, omdat ik alleen de waarde van mijn aandeel
heb ontvangen. Het maakt ook geen verschil of ik over mijn aandeel afzonderlijk beschik, of samen met datgene waarvan de
tegenpartij beweert dat het zijn aandeel is. Anders zou het resultaat zijn dat, zelfs indien twee vennoten de goederen van de
maatschap zouden verkopen, elk van hen aansprakelijk zou zijn tegenover de ander in een vordering in maatschap voor de
helft van wat in zijn handen was gekomen. Maar u zou niet verplicht zijn mij in een boedelvordering te vergoeden wat u van
Seius zou hebben verkregen, want wat in zijn bezit kwam was de prijs van uw aandeel, en niets zou door mij van hem kunnen
worden teruggevorderd, omdat ik al heb verkregen wat van mij was.
63. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXI.
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De mening van Sabinus is juist, namelijk dat wanneer de partijen geen algemene vennoten zijn, maar slechts verbonden zijn
voor een bepaald doel, of wanneer zij te kwader trouw hebben gehandeld om verantwoordelijkheid te ontlopen, zij toch een
vonnis tegen zich kunnen laten uitspreken naar de mate van hun middelen. Dit is volkomen redelijk, aangezien een
maatschap in sommige opzichten lijkt op een broederschap.
(1) Men moet zich afvragen of alleen de borg van een vennoot schadeloos gesteld moet worden, of is dit inderdaad een
persoonlijk voordeel voor allen? Ik denk dat het laatste de betere mening is; als echter de borg zich verbindt om de vordering
van de partner te verdedigen, kan hij daarvan profiteren; want Julianus zegt, in het Veertiende Boek van de Digest, dat de
verdediger van de partner alleen een vonnis tegen hem kan laten uitspreken tot de hoogte van de middelen van die partner. En
hij voegt eraan toe dat dezelfde regel geldt voor iemand die optreedt als verdediger van een beschermheer. Deze regel is ook
algemeen van toepassing op allen die worden gedagvaard ten belope van de middelen die zij bezitten.
(2) Deze uitzondering moet echter niet worden toegestaan aan de vader of de meester van een vennoot, indien het
partnerschap werd aangegaan op aanwijzing van een van beiden; want zij zal niet worden toegestaan aan de erfgenaam en
andere rechtverkrijgenden van de vennoot, om de reden dat wij aan erfgenamen of rechtverkrijgenden niet hetzelfde
voorrecht toekennen om tegen hen geen vonnis te laten uitspreken boven de omvang van hun middelen.
(3) Maar hoe kan een schatting van de financiële middelen van een vennoot worden gemaakt? Het staat vast dat de schulden
van de vennoot niet in mindering mogen worden gebracht; en dit heeft Marcellus verklaard in het Zevende Boek van de
Digest; tenzij, zoals hij zegt, de schulden waren aangegaan met betrekking tot de maatschap zelf.
(4) Ook moet worden overwogen of de vennoot in een dergelijk geval zekerheid moet stellen voor wat hij niet kan betalen,
dat wil zeggen, een blote belofte moet doen. Ik denk dat dit de betere mening is.
(5) Indien, wanneer er drie vennoten zijn, een van hen een vordering instelt tegen een van de anderen en zijn gehele aandeel
terugvordert, en vervolgens een ander een vordering instelt tegen de overblijvende vennoot, maar zijn gehele aandeel niet kan
terugvorderen omdat de genoemde vennoot niet solvabel is; rijst de vraag of hij die niet zijn gehele aandeel heeft verkregen,
een vordering kan instellen tegen degene die zijn gehele aandeel heeft ontvangen, teneinde een verdeling te maken, dat wil
zeggen, alle aandelen op gelijke voet te stellen, aangezien het onrechtvaardig is dat de een meer en de ander minder ontvangt
van dezelfde maatschap. Dit oordeel berust op billijkheid.
(6) Om te bepalen of een vennoot in staat is het door hem verschuldigde bedrag te betalen, moet rekening worden gehouden
met het tijdstip waarop het vonnis is gewezen.
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(7) Iemand wordt geacht in staat te zijn te betalen die een frauduleuze handeling heeft gepleegd om zich daaraan te
onttrekken, want het is niet rechtvaardig dat iemand voordeel haalt uit zijn eigen bedrog. Dit moet aldus worden verstaan dat
het geldt voor allen tegen wie een rechtsvordering is ingesteld, naar de mate van hun middelen. Indien echter een partij niet in
staat is te betalen, niet wegens bedrog, maar door eigen nalatigheid, moet worden geoordeeld, dat tegen hem geen vonnis kan
worden gewezen.
(8) Een vordering wegens maatschap kan ook worden ingesteld tegen de erfgenaam van de maat, ook al is hij geen maat,
want zelfs als hij geen maat is, is hij niettemin de rechtverkrijgende van de winst van de maatschap. Dezelfde regel geldt voor
personenvennootschappen voor de invordering van belastingen en dergelijke, namelijk dat de erfgenaam geen vennoot is,
tenzij hij tot de personenvennootschap is toegelaten; toch komen alle winsten van de personenvennootschap hem toe, in
dezelfde mate waarin hij aansprakelijk is voor de verliezen die zich kunnen voordoen, hetzij tijdens de duur van de
personenvennootschap voor de invordering van belastingen, hetzij daarna. Deze regel is niet van toepassing in het geval van
vrijwillige maatschappen.
(9) Wanneer een van de twee meesters aan een gemeenschappelijke slaaf een legaat nalaat, zonder zijn vrijheid, komt dit
legaat geheel toe aan de langstlevende vennoot. Toch rijst de vraag of hij een vordering tot verdeling van de erfenis kan
instellen tegen de erfgenaam van de overleden partner? Julianus zegt dat Sextus Pomponius stelt dat de mening van Sabinus
is dat de erfenis niet verdeeld kan worden. Julianus zegt, dat er goede gronden zijn voor deze mening, want wat verworven is,
is niet gedaan op grond van de maatschap, maar op grond van het aandeel van de maatschap in de slaaf. Het is niet nodig dat
er een verdeling wordt gemaakt van wat een vennoot niet door de maatschap, maar door middel van zijn eigen bezit verkrijgt.
(10) Een maatschap wordt beëindigd door het niet-bestaan van degenen die haar vormen; door verlies van haar eigendom;
door de wil van de maten; en door gerechtelijke procedures. Een maatschap wordt dus geacht ontbonden te zijn wanneer
hetzij de personen die haar vormen, hetzij het vermogen dat haar toebehoort, hetzij de overeenkomst van de maten, hetzij een
gerechtelijke procedure betreffende de maatschap een einde neemt. De vennoten houden op te bestaan door wijziging van de
burgerlijke rechten, hetzij in de grootste, hetzij in de middelste of kleinste graad, hetzij door overlijden. Het eigendom wordt
als verloren beschouwd wanneer er niets meer van over is, of wanneer de toestand ervan is veranderd; want niemand kan
deelgenoot zijn van een goed dat niet meer bestaat, noch van een goed dat voor godsdienstige doeleinden is gewijd, of dat
aan de Staat is verbeurd verklaard. Een partnerschap wordt beëindigd door de wil van de partijen, door terugtrekking.
64. Callistratus, Vragen, Boek I.
Als vennoten afzonderlijk beginnen te handelen, en ieder van hen voor eigen rekening zaken doet, is er geen twijfel dat de
maatschap is ontbonden.

1247

65. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Zij wordt beëindigd door een gerechtelijke procedure wanneer het doel waarvoor zij werd opgericht, wordt gewijzigd, hetzij
door een bepaling, hetzij door een rechterlijke beslissing; want Proculus zegt dat een maatschap wordt ontbonden, of zij nu
algemeen of bijzonder is, telkens wanneer wettelijke stappen worden ondernomen om er een einde aan te maken.
(1) Labeo zegt dat een maatschap ontbonden is wanneer het eigendom van een van de maten door zijn schuldeisers wordt
verkocht.
(2) Labeo zegt ook dat indien de maatschap is opgericht met het doel iets te kopen of te verhuren, dat dan de eventuele winst
die is gemaakt of het eventuele verlies dat is geleden, na het overlijden van een van de maten gemeenschappelijk moet
worden verdeeld.
(3) Wij hebben gezegd dat een maatschap kan worden ontbonden door het oneens zijn van de partijen, dat wil zeggen, indien
zij allen in dit opzicht dezelfde mening zijn toegedaan. Maar wat als slechts één van hen zich terugtrekt? Cassius stelt dat hij
die zich uit de maatschap terugtrekt, zijn vennoten van hun aansprakelijkheid ontslaat, voor zover het hemzelf betreft, maar
zich niet jegens hen ontslaat. Deze regel moet echter alleen in acht genomen worden als de uittreding uit frauduleuze
motieven geschiedt; bijvoorbeeld als wij een vennootschap onder firma oprichten en daarna een erfenis aan een van de
vennoten toekomt en hij zich om die reden terugtrekt; als de erfenis enig verlies veroorzaakt, komt dit ten laste van de
vennoot die zich uit de vennootschap heeft teruggetrokken, maar hij kan door een maatschapsactie gedwongen worden om de
eventuele winst die daaruit voortvloeit met de anderen te delen. Indien hij na zijn uittreding enig goed verkrijgt, zal dit niet
met de andere vennoten worden gedeeld, omdat er met betrekking tot dit goed geen bedrog is gepleegd.
(4) Bovendien, als wij een maatschap vormen voor de aankoop van een bepaald goed en u daarna zelf dat goed wilt kopen, en
u zich om die reden uit de maatschap terugtrekt, bent u aansprakelijk ten belope van mijn belang in dat goed. Maar als u zich
terugtrekt omdat de koop u niet beviel, bent u niet aansprakelijk, ook al koop ik het, omdat er in dit geval geen sprake is van
bedrog. Deze opvattingen werden ook door Julianus gehuldigd.
(5) Labeo verklaarde ook in zijn werk over recente zaken, dat als een vennoot zich uit de maatschap terugtrekt op een
moment dat het in het belang van de ander was dat de maatschap niet werd ontbonden, hij aansprakelijk zal zijn voor de
maatschapsactie; want als wij een maatschap vormen voor de aankoop van slaven, en, nadat wij dat hebben gedaan, u zich uit
de vereniging terugtrekt op een moment dat niet gunstig is voor de verkoop van de slaaf, dan zult u in dit geval aansprakelijk
zijn voor een maatschapsactie, omdat u mijn positie slechter hebt gemaakt. Proculus is van mening dat deze opvatting alleen
juist is wanneer het in het belang van de maatschap is om niet te worden opgezegd; want er wordt gewoonlijk meer rekening
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gehouden met wat gunstig is voor de maatschap, dan met het privé-voordeel van een van de maten. Deze regels zijn slechts
van toepassing wanneer bij de oprichting van de maatschap niets dienaangaande is overeengekomen.
(6) Wanneer een maatschap voor een bepaalde tijd is aangegaan, ontheft een van de maten, door zich vóór het verstrijken van
die tijd uit de maatschap terug te trekken, zijn maat van zijn aansprakelijkheid tegenover hemzelf, maar hij ontheft zich niet
van aansprakelijkheid tegenover zijn maat. Indien dus na zijn uittreding winst wordt gemaakt, heeft hij geen recht op een deel
daarvan; indien echter kosten zijn gemaakt, moet hij ook zijn deel betalen, tenzij zijn uittreding uit noodzaak is geschied.
Wanneer echter de tijd verstreken is, staat het elk der partijen vrij zich terug te trekken, omdat dit kan geschieden zonder
bedrieglijk opzet.
(7) Men kan zich ook uit een maatschap terugtrekken door bemiddeling van anderen, en daarom is men van oordeel, dat een
lasthebber zich ook namens zijn principaal kan terugtrekken. Laten wij echter nagaan of hetgeen hierover is gezegd van
toepassing is op hem aan wie het algemene beheer van de goederen van de maatschap is toevertrouwd, of op hem aan wie ter
zake bijzondere aanwijzingen zijn gegeven; of kan de terugtrekking in beide gevallen rechtmatig geschieden? De laatste
opvatting is de meest juiste, tenzij de principaal de agent uitdrukkelijk heeft verboden zich terug te trekken.
(8) Het staat ook vast dat mijn partner mijn agent van zijn terugtrekking in kennis kan stellen. Servius zegt in een noot over
Alfenus dat het in de macht van de principaal ligt, wanneer kennisgeving van terugtrekking aan zijn agent is gedaan, deze
naar zijn goeddunken te bekrachtigen of te verwerpen; daarom zal hij worden geacht te zijn ontheven van aansprakelijkheid
aan wiens agent kennisgeving van terugtrekking is gedaan; maar ook hij, die de agent kennisgeving van zijn terugtrekking
heeft gedaan, zal worden ontheven als hij dat wenst; zoals we hebben gezegd met betrekking tot een partner die de ander
persoonlijk kennis geeft van zijn terugtrekking.
(9) Een maatschap wordt ontbonden door het overlijden van een van de maten, ook al is zij met instemming van allen
opgericht en blijven verscheidene maten in leven, tenzij bij de oprichting van de maatschap een andere regeling is getroffen;
evenmin kan de erfgenaam van een maat in de maatschap opvolgen, maar hij kan daarna in de winst van de maatschap delen.
Bovendien moet elk verlies dat het gevolg is van bedrog of nalatigheid in de uitoefening van het bedrijf vóór de dood van de
vennoot, worden vergoed aan de erfgenaam, evenals door hem.
(10) Bovendien eindigt een maatschap die voor een bijzonder doel is aangegaan, wanneer de zaak waarvoor zij is aangegaan,
is beëindigd. Indien echter een van de vennoten zou overlijden, terwijl de zaken van de maatschap nog ongewijzigd waren,
en de reden voor de oprichting van de maatschap pas na zijn overlijden zou blijken, dan moeten wij hetzelfde onderscheid
maken als in het geval van een lastgeving; namelijk dat, indien het overlijden van een van de vennoten onbekend was aan de
andere, de maatschap zal blijven bestaan; maar indien het bekend was, zal zij worden ontbonden.
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(11) Zoals de maatschap niet overgaat op de erfgenamen van een maat, zo gaat zij ook niet over op een arrogator, opdat een
maat zich niet tegen zijn wil met personen zou kunnen verbinden. De arrogator blijft echter deel uitmaken van de maatschap,
want ook al wordt een zoon die onder vaders gezag staat geëmancipeerd, hij blijft deelgenoot.
(12) Wij hebben verklaard dat een maatschap ook kan worden ontbonden door verbeurdverklaring van goederen, hetgeen
wordt geacht betrekking te hebben op het verbeuren van alle goederen van een maat aan de Staat, want deze wordt als dood
beschouwd wanneer een andere maat hem opvolgt.
(13) Indien na de ontbinding van de maatschap kosten zijn gemaakt met betrekking tot de goederen van de maatschap, kan
een maat deze kosten niet terugvorderen in het kader van een vordering tot samenwerking, omdat het niet juist is dat deze
kosten zijn gemaakt voor rekening van de andere maat of uit hoofde van het belang van de maatschap; maar in het kader van
een vordering tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk worden gehouden, moet rekening worden gehouden met
deze kosten, want ook al is de maatschap ontbonden, de verdeling van de goederen blijft niettemin bestaan.
(14) Wanneer geld van een maatschap in handen is van een van de vennoten, en het kapitaal van een van hen tot op zekere
hoogte is verminderd, moet een vordering slechts worden ingesteld tegen de vennoot die het geld bezit; en na aftrek van wat
hem verschuldigd is, kunnen allen een vordering instellen voor het saldo dat aan ieder van hen verschuldigd is.
(15) Soms is het nodig een vordering in maatschap in te stellen terwijl de maatschap nog bestaat; bijvoorbeeld wanneer deze
werd opgericht om belastingen te innen; wanneer wegens verschillende overeenkomsten geen van de maten er voordeel bij
heeft zich uit de maatschap terug te trekken, en een van hen nalaat wat hij heeft geïnd in het gemeenschappelijke fonds te
storten.
(16) Wanneer een der deelgenoten gehuwd is en de maatschap tijdens het huwelijk wordt ontbonden, kan deze gehuwde
deelgenoot de bruidsschat van zijn echtgenote uit de goederen van de maatschap nemen, bij voorrang boven elke andere
aanspraak, omdat deze in handen behoort te zijn van hem die de lasten van het huwelijk draagt. Indien echter de maatschap
wordt ontbonden nadat het huwelijk heeft opgehouden te bestaan, moet hij de bruidsschat ontvangen op de dag waarop zij
moet worden betaald.
66. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Als er bij de verdeling van het partnerschapsvermogen omstandigheden zijn die het zeker maken dat de bruidsschat, of zelfs
maar een deel ervan, niet mag worden afgestaan, dan moet de rechter bevelen dat die onder de partners wordt verdeeld.
67. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Wanneer een van de vennoten het eigendom van de maatschap verkoopt met toestemming van de anderen, moet de prijs
worden verdeeld en moet er zekerheid worden gesteld om hem schadeloos te stellen voor de toekomst; en als de genoemde
vennoot al enig verlies heeft geleden, moet dit aan hem worden vergoed. Indien echter de koopsom is verdeeld zonder dat
enige zekerheid is gesteld, en de vennoot die de koop heeft gesloten daardoor iets heeft moeten betalen, kan hij dan op een
deel van de vennoten verhalen wat hij niet op de anderen heeft kunnen verhalen, wanneer zij niet allen solvabel zijn?
Proculus meent, dat deze last door de anderen moet worden gedragen, indien hij niet op sommigen van hen kan worden
verhaald; en dat dit kan worden verdedigd op grond, dat bij de oprichting van de maatschap een gemeenschap van winst
zowel als van verlies tot stand is gekomen.
(1) Wanneer een van de vennoten, die geen deel uitmaakte van een vennootschap onder firma, geld heeft geleend dat aan hen
allen toebehoorde, en de rente heeft geïnd, moet hij de rente alleen verdelen indien hij het geld in naam van de vennootschap
heeft geleend; want indien hij dit in eigen naam heeft gedaan, heeft hij, daar hij het risico liep de hoofdsom te verliezen, het
recht de rente te behouden.
(2) Wanneer een vennoot een noodzakelijke uitgave doet in verband met de zaken van de maatschap, kan hij de maatschap
aanspreken voor de rente, indien hij het geld tegen rente had moeten lenen. Maar wanneer hij zijn eigen geld voor dit doel
heeft gebruikt, heeft hij volgens de rechtspraak, en niet zonder reden, recht op hetzelfde bedrag aan rente dat hij had kunnen
innen indien hij het geld aan iemand anders had geleend.
(3) Tegen een vennoot kan geen vonnis worden gewezen ten belope van zijn middelen, tenzij hij heeft erkend dat hij vennoot
is.
68. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Geen vennoot, ook al is het een vennootschap onder firma, kan een groter bedrag vervreemden dan dat waaruit zijn aandeel
bestaat.
(1) De vraag rijst of een partij geacht wordt een daad te hebben begaan om de betaling van het bedrag waarvoor hij
aansprakelijk is te vermijden, die bedrieglijk over zijn eigendom beschikt om een toekomstige rechtszaak te vermijden, of die
geen gebruik maakt van een gelegenheid tot winst uit dien hoofde? De betere mening is dat de Proconsul in dit geval een
partij op het oog had die zijn eigendom had vervreemd, en dit kunnen we afleiden uit de interdictaten waarin de zin: "Omdat
u bedrog hebt gepleegd om te voorkomen dat u in het bezit zou komen," is ingevoegd.
69. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Wanneer een maatschap is opgericht om inkopen te doen, en is overeengekomen dat een van de maten de anderen van
proviand zal voorzien, en de afhandeling van de zaak aan hen zal overlaten, kan, indien hij hen niet van proviand voorziet,
tegen hem zowel een vordering wegens maatschap als een vordering wegens verkoop worden ingesteld.
70. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Een eeuwigdurende maatschap kan niet worden gevormd.
71. Dezelfde, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
Twee personen vormden een compagnonschap om grammatica te onderwijzen, en om onder elkaar de winsten te verdelen die
uit dit beroep zouden kunnen worden verkregen. Nadat zij in de statuten van de maatschap waren overeengekomen wat zij
wilden doen, bedongen zij met elkaar het volgende: "Wat hierboven is geschreven, moet worden uitgevoerd, en kan niet
worden tegengesproken, en indien de genoemde bepalingen niet worden nageleefd, dan zal twintig duizend sestertiën worden
betaald." De vraag rees of, indien een van deze bepalingen werd overtreden, een vordering in maatschap kon worden
ingesteld? Het antwoord luidde dat als zij, nadat hun overeenkomst met betrekking tot het partnerschap was gesloten, het
volgende hadden bedongen: "Belooft u dat deze bepalingen zullen worden nageleefd zoals hierin uiteengezet?" Het resultaat
zou zijn, dat indien de partijen dit hadden gedaan met het doel hun overeenkomst te wijzigen, een vordering tot maatschap
niet ontvankelijk zou zijn, maar de hele zaak zou worden beschouwd als een beding geworden. Maar als zij niet in deze
bewoordingen hadden bedongen: "Belooft gij dat deze bepalingen zullen worden nageleefd zoals hierin is uiteengezet?" maar
als volgt: "Als deze bepalingen niet worden nageleefd, dan zal tien aurei worden betaald;" dan was hij van mening dat de
zaak geen beding was geworden, maar alleen wat betrekking had op de boete was gewijzigd, omdat de belovende partij zich
niet tot beide dingen had verplicht, dat wil zeggen, dat hij zou betalen en ook de overeenkomst zou nakomen, en dat als hij
dat niet zou doen hij de boete zou lijden; en daarom zou een vordering wegens partnerschap mogelijk zijn.
(1) Twee bevrijde medemensen vormden een maatschap met het doel alle "winsten, baten en emolumenten" te delen, en
naderhand liet een van hen, nadat hij door zijn beschermheer tot erfgenaam was benoemd, een legaat na aan de ander. Het
antwoord was dat geen van beiden verplicht was om wat hij ontving in het fonds van de maatschap te storten.
72. Gaius, Diurnal, of Gouden Zaken, Boek II.
De ene vennoot is aansprakelijk jegens de andere op grond van nalatigheid, d.w.z. nalatigheid en gebrek aan ijver. Onder
nalatigheid wordt in dit geval echter niet verstaan het ontbreken van de grootste zorgvuldigheid, want het is voldoende dat hij
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in de zaken van de maatschap dezelfde zorgvuldigheid betracht als hij in zijn eigen zaken pleegt te betrachten; want als
iemand een maat neemt die zeer weinig ijver aan de dag legt, heeft hij alleen zichzelf iets te verwijten.
73. Ulpianus, Opinies, in Antwoord op Maximin, Boek I.
Wanneer personen een compagnonschap aangaan van hun gehele vermogen, dat wil zeggen van welk vermogen een van
beiden later ook verwerft, moet een vermogen dat een van beiden toekomt in het gemeenschappelijke fonds worden
ondergebracht.
(1) Hij verklaarde ook aan Maximin dat, wanneer personen een maatschap vormen van hun gehele vermogen, op zodanige
wijze dat alles wat wordt uitgegeven of verkregen tot gemeenschappelijk profijt of gemeenschappelijke kosten zal strekken;
alle bedragen die worden uitgegeven voor de kinderen van een van beiden moeten ten laste van beiden worden gebracht.
74. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer iemand een maatschap heeft gevormd en een aankoop doet, behoort het hem individueel toe, en niet aan het
gemeenschappelijke fonds, maar hij kan door een maatschapsactie gedwongen worden het gemeenschappelijk eigendom te
maken.
75. Celsus, Digest, Boek XV.
Wanneer een maatschap is aangegaan met de afspraak dat Titius de aandelen zal regelen, en Titius sterft voordat hij een
beslissing heeft genomen, is de maatschap nietig; omdat het de bedoeling was dat er geen andere maatschap zou bestaan dan
die welke onderworpen is aan de beslissing van Titius.
76. Proculus, Epistels, Boek V.
U bent met mij een compagnonschap aangegaan onder de voorwaarde dat Nerva, onze gemeenschappelijke vriend, zou
beslissen over de aandelen ervan; en Nerva heeft besloten dat u voor een derde deel compagnon zou zijn, en ik voor twee
derde deel van het kapitaal. U vraagt of dit bekrachtigd moet worden in overeenstemming met de rechten van de maatschap,
of dat wij niettemin gelijke vennoten zijn? Ik denk dat het beter zou zijn geweest als u had gevraagd of wij vennoten waren
ten belope van de aandelen die hij had vastgesteld, of ten belope van die welke door een goed burger zouden zijn verdeeld;
want er zijn twee soorten scheidsrechters, één wiens vonnis wij moeten gehoorzamen, of het nu rechtvaardig of
onrechtvaardig is, welke regel in acht moet worden genomen wanneer een beroep wordt gedaan op arbitrage met instemming
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van beide partijen. Er is een ander soort, wiens vonnis moet worden vergeleken met dat, hetwelk door een goed burger zou
worden gewezen, hoewel de partij, die het moet wijzen, uitdrukkelijk is gekozen;
77. Paulus, Vragen, Boek IV.
Bijvoorbeeld, wanneer de bedoeling van een huurovereenkomst in het geding is, en de beslissing van de verhuurder vereist is.
78. Proculus, Epistels, Boek V.
Ik denk dat in het genoemde geval het oordeel van een goed burger gevolgd moet worden, temeer daar een beslissing in een
maatschapszaak er een is waarbij de goede trouw in het geding is.
79. Paulus, Vragen, Boek IV.
Daarom, als het vonnis van Nerva zo onbehoorlijk is dat het duidelijk onrechtvaardig is, kan het gecorrigeerd worden door
een vonnis op grond van de goede trouw.
80. Proculus, Epistels, Boek V.
Wat zou het resultaat zijn als Nerva zou besluiten dat de ene partij vennoot zou zijn ten belope van duizend aandelen, en de
andere partij ten belope van tweeduizend aandelen? Het besluit van een goed burger zou niet anders kunnen zijn dan dat wij
geen deelgenoten zijn in dezelfde mate; bijvoorbeeld als een van ons in de maatschap meer arbeid, vaardigheid, krediet en
geld inbrengt dan de ander.
81. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Wanneer een partner een bruidsschat beloofde voor zijn dochter en, voordat hij die betaalde, overleed en haar als erfgenaam
naliet, en zij daarna een vordering tegen haar echtgenoot instelde voor de bruidsschat, werd zij bevrijd door een
ontvangstbewijs van haar echtgenoot. De vraag rees of zij, indien zij een vordering wegens partnerschap instelde, het bedrag
van de bruidsschat als preferente vordering zou moeten ontvangen, indien tussen de vennoten was overeengekomen dat de
bruidsschat uit het gemeenschappelijke fonds zou worden genomen. Ik zeg, dat de overeenkomst niet onrechtvaardig was,
mits het meisje haar niet alleen met betrekking tot een van de vennoten had gesloten; want als de overeenkomst wederkerig
was, maakte het geen verschil, of slechts een van de vennoten een dochter had. Bovendien, indien de vader de bruidsschat
zou terugvorderen die hij had gegeven na het overlijden van zijn dochter tijdens het huwelijk, zou het geld moeten worden
teruggegeven aan de maatschap, want zo moeten wij de overeenkomst billijk uitleggen. Indien echter het huwelijk tijdens het
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bestaan van de maatschap door echtscheiding zou worden ontbonden, zou de bruidsschat met toebehoren worden
teruggevorderd, zodat zij opnieuw aan een andere echtgenoot zou kunnen worden gegeven. Maar als de eerste echtgenoot
niet in staat was de bruidsschat terug te geven, kon een andere niet worden genomen uit de fondsen van de maatschap, tenzij
dit uitdrukkelijk was overeengekomen. In het voorgestelde voorbeeld lijkt het echter het meest waarschijnlijk dat de
bruidsschat daadwerkelijk werd betaald, of althans werd beloofd. Want als de dochter de bruidsschat van rechtswege had
ontvangen, nadat zij erfgenaam van haar vader was geworden, zou het geld niet in het fonds van de maatschap mogen
worden geplaatst, omdat zij er recht op zou hebben, ook al zou er een andere erfgenaam zijn. Maar als zij door een kwitantie
van haar echtgenoot is vrijgesteld, mag geld dat niet is betaald, niet in de maatschap worden ingebracht.
82. Dezelfde, Opinies, Boek III.
De ene vennoot is niet gebonden voor de schulden die de andere is aangegaan, volgens de wet van de maatschap, tenzij het
geld in de gemeenschappelijke kist was gestort.
83. Paulus, Handelingen, Boek I.
De vraag rees, of een boom, die op de grenslijn groeit, of een steen, die zich aan weerszijden van de grenslijn van twee
aaneengesloten stukken land uitstrekt, naar evenredigheid aan de eigenaar van elk stuk land zal toebehoren; of, als de boom
wordt omgehakt, of de steen wordt verwijderd, het onverdeeld zal blijven; Zoals het geval is wanneer twee massa's metaal
van twee eigenaars worden samengesmolten, wordt de gehele massa gemeenschappelijk eigendom van beiden; en zo is er in
dit geval, wanneer een boom van de grond wordt gescheiden, des te meer reden om hem te beschouwen als eigendom van
beide eigenaars, dan het geval is met een massa metaal; aangezien het slechts één lichaam vormt, samengesteld uit dezelfde
substantie. Het is echter in overeenstemming met het natuurlijke verstand, dat, na de scheiding van de steen of de boom, elk
van de twee eigenaars hetzelfde deel van hetzelfde krijgt, waarop hij recht had, terwijl het in de aarde bleef.
84. Labeo, Verkortingen door Javolenus, Boek VI.
Telkens wanneer een maatschap wordt gevormd door toedoen van iemand, hetzij met de zoon van deze laatste, hetzij met een
ander, kan een rechtstreekse vordering worden ingesteld tegen degene die bij de vorming van de maatschap op het oog was.
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Boek XVIII
1. Betreffende de koopovereenkomst en overeenkomsten tussen koper en verkoper (...)
2. Betreffende een voorwaardelijke verkoop gedurende een bepaalde tijd.
3. Betreffende de voorwaardelijke ontbinding van een verkoop.
4. Betreffende de verkoop van een nalatenschap, of van een vordering.
5. 5. Aangaande de ontbinding van een verkoop, en wanneer het geoorloofd is van een koop af te zien.
6. Ten aanzien van de risico's en voordelen verbonden aan het verkochte goed.
7. Betreffende de verhuizing van slaven (...)

Tit. 1. Aangaande het koopcontract en de overeenkomsten tussen koper en verkoper, en
welke zaken niet het voorwerp van hetzelfde kunnen worden.
1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
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De oorsprong van koop en verkoop is afgeleid van ruil, want vroeger kende men geen geld en was er geen naam voor
koopwaar of de prijs van wat dan ook, maar ieder ruilde, overeenkomstig de eisen van de tijd en de omstandigheden,
artikelen die voor hem nutteloos waren tegen andere dingen die hij nodig had; want het gebeurt vaak dat wat de een in
overvloed heeft, de ander tekort komt. Maar omdat het niet altijd of gemakkelijk gebeurde dat jij had wat ik wilde hebben, of
dat ik had wat jij bereid was te nemen, werd een stof uitgekozen waarvan de publieke en eeuwige waarde, door zijn
uniformiteit als ruilmiddel, de moeilijkheden ophefte die voortkwamen uit ruilhandel, en deze stof, gemunt door het openbaar
gezag, vertegenwoordigde gebruik en eigendom, niet zozeer vanwege het materiaal zelf als vanwege de waarde ervan, en
beide artikelen werden niet langer koopwaar genoemd, maar een van hen werd de prijs van het andere genoemd.
(1) Hoewel men kan betwijfelen of er tegenwoordig sprake kan zijn van een echte verkoop zonder het gebruik van munten,
bijvoorbeeld als ik een toga geef en daarvoor in de plaats een tuniek krijg, zijn Sabinus en Cassius van mening dat er in dit
geval sprake is van een echte koop en verkoop, maar Nerva en Proculus zijn van mening dat er sprake is van een ruil en niet
van een koop. Sabinus geeft Homerus als voorbeeld, die vertelt dat het leger van de Grieken wijn kocht met koper, ijzer en
slaven, en wel als volgt: "De langharige Grieken kochten hier wijn, sommigen van hen met koper, anderen met glinsterend
ijzer, weer anderen met huiden, weer anderen met vee, en nog anderen met slaven." Deze verzen lijken echter te wijzen op
een ruil en niet op een aankoop, zoals de volgende: "Jupiter, de zoon van Saturnus, verduisterde de vermogens van Glaucus
totdat hij van wapen wisselde met Diomedes, de zoon van Tydeus." Ter ondersteuning van de mening van Sabinus kan met
meer effect het volgende worden aangehaald, namelijk waar dezelfde dichter zegt: "Hij kocht met zijn bezittingen." De
mening van Nerva en Proculus is echter de beste, want het is één ding om te verkopen en iets anders om te kopen; één ding
om koper te zijn en iets anders om verkoper te zijn; net zoals de prijs één ding is en de koopwaar iets anders; maar in een ruil
kan niet worden vastgesteld wie de koper en wie de verkoper is.
(2) Koop is ontleend aan het Recht der Volkeren, en daarom komt het tot stand door toestemming, en kan worden gesloten
tussen partijen die afwezig zijn, door een bode, zowel als door brieven.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Een koop kan niet gesloten worden tussen vader en zoon, behalve wanneer hij betrekking heeft op castrense peculium.
1. Geen koop kan plaats hebben zonder prijs. Het is echter niet noodzakelijk dat het koopgeld daadwerkelijk wordt betaald,
maar een overeenkomst vervolmaakt de koop zonder dat deze schriftelijk is vastgelegd.
(3) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVIII.
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Wanneer een artikel wordt verkocht met de afspraak dat het, indien het de koper niet bevalt, niet als gekocht zal worden
beschouwd, is het geregeld dat het niet onder voorwaarde is verkocht, maar dat de koop voorwaardelijk kan worden
ontbonden.
4. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Men verstaat onder koop een vrije man, of een heilige of godsdienstige plaats, die niet voor verkoop vatbaar is, indien zij
gekocht wordt door een partij die daarvan onkundig is:
5. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Omdat een vrije man niet gemakkelijk van een slaaf te onderscheiden is.
(6) Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Celsus, de zoon, zegt dat je geen man kunt kopen van wie je weet dat hij vrij is, noch enig ander eigendom als je weet dat het
niet aan vervreemding onderhevig is; zoals bijvoorbeeld heilige en religieuze plaatsen, of plaatsen die niet het voorwerp van
handel zijn, maar publiek eigendom zijn, die, hoewel ze niet absoluut aan het volk toebehoren, voor publieke doeleinden
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de Campus Martius.
1. Waar een stuk land verkocht is tegen drie jaarlijkse betalingen, met de afspraak: "Indien het geld niet op de aangegeven
tijdstippen wordt betaald, is de verkoop van het land nietig, en indien de koper intussen het land bewerkt en de oogst ervan
binnenhaalt, wordt het teruggegeven indien de verkoop nietig wordt verklaard, en de koper moet het bedrag van de
ontbrekende prijs aan de verkoper terugbetalen, indien hij daarna nalaat het eigendom aan iemand anders te verkopen; indien
het geld niet op de aangegeven tijdstippen wordt betaald, staat het vast dat de verkoper op deze grond een vordering tot
verkoop kan instellen. Wij mogen het niet verwarrend achten, dat in geval van vernietiging van de koop een vordering tot
verkoop kan worden ingesteld, want zowel bij koop als bij verkoop moet eerder rekening worden gehouden met de bedoeling
van de partijen dan met de gebezigde taal; en volgens hetgeen met betrekking tot de bedoeling is gezegd, is het duidelijk dat
de afspraak alleen inhield, dat de verkoper niet jegens de koper gebonden zou zijn, indien het geld niet op het vastgestelde
tijdstip werd betaald, en niet dat de wederzijdse verplichtingen van zowel koper als verkoper zouden worden ontslagen.
2. Een voorwaarde, bij het begin van een contract gesteld, kan naderhand door een andere overeenkomst worden gewijzigd;
evenals beide partijen een koop absoluut kunnen ontbinden, wanneer de handelingen, die door hen beiden moesten worden
verricht, nog niet zijn verricht.
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(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Waar de verkoop van een slaaf werd gedaan in de volgende bewoordingen, namelijk: "Nadat hij zijne rekening en
verantwoording heeft afgelegd, naar den wil van zijn meester," is het een voorwaardelijke verkoop. Voorwaardelijke
verkopen worden pas gesloten nadat aan de voorwaarden is voldaan. Vormt in de bovengenoemde verkoopvoorwaarde de
meester zelf zijn oordeel naar zijn eigen wil, of moet dit in feite geacht worden in het algemeen betrekking te hebben op het
oordeel van een goed burger? Want als men de wil van de meester verstaat, dan is de verkoop nietig, net als wanneer iemand
een verkoop doet onder de voorwaarde: "Als hij wil", of wanneer een partij een bedinger belooft: "Ik zal tien aurei betalen als
ik dat wil", want het mag niet van de wil van de schuldenaar afhangen of hij al dan niet gebonden is. Daarom oordeelden de
oude autoriteiten dat deze clausule eerder betrekking had op het oordeel van een goed burger dan op dat van de eigenaar van
de slaaf. Indien deze dus de rekeningen van de slaaf had kunnen aanvaarden, maar dit niet heeft gedaan, of indien hij ze wel
heeft aanvaard en doet alsof hij dit niet heeft gedaan, is de voorwaarde van de verkoop vervuld en kan de verkoper worden
aangesproken in een verkoopactie.
1. Een koop die in de volgende bewoordingen is gedaan: "Ik zal dit van u kopen voor dezelfde prijs die u ervoor betaald hebt,
of ik zal het bedrag geven dat ik in mijn kist heb", is geldig. De prijs is immers niet onzeker, daar het bij de verkoop betaalde
bedrag gemakkelijk kan worden vastgesteld, daar er meer twijfel bestaat over het bedrag waarvoor het artikel is gekocht, dan
over het eigendom zelf.
2. Wanneer iemand een koop doet in de volgende bewoordingen: "Ik zal uw land kopen voor honderd aurei, en zoveel meer
als ik het kan verkopen", dan is de koop geldig, en wordt onmiddellijk gesloten: want de prijs, honderd aurei is zeker, dat wil
zeggen, deze prijs zal echter verhoogd worden, indien de koper het land voor een groter bedrag zou verkopen.
8. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Noch een koop, noch een verkoop kan geacht worden plaats te vinden zonder eigendom dat verkocht kan worden; niettemin
kunnen gewassen en de opbrengst van vee goed tot voorwerp van koop worden gemaakt; en wanneer de geboorten hebben
plaatsgevonden, omdat de transactie compleet is, wordt de koop geacht gesloten te zijn. Indien echter de verkoper heeft
beraamd, dat de oogst niet zou worden opgebracht, of het vee niet zou worden geboren, zal een vordering tot koop aanhangig
zijn.
1. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een koop afhankelijk wordt gemaakt van het toeval, hetgeen zich voordoet wanneer
vis of vogels worden gekocht die nog moeten worden gevangen, of geld dat aan de bevolking moet worden gegeven. Een
koop wordt ook aangegaan als er niets gebeurt, omdat hij betrekking heeft op de verwachting. Wanneer de koop betrekking
heeft op geld dat aan het volk wordt uitgedeeld, en de koper door uitzetting beroofd wordt van wat hij veiliggesteld had,
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ontstaat er geen verbintenis op grond van koop, om de reden dat dit verstaan wordt als de bedoeling van partijen geweest te
zijn.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Het is duidelijk dat de toestemming van beide partijen noodzakelijk is bij alle verkopen en aankopen. Maar als zij van
mening verschillen, hetzij over de prijs, hetzij over iets anders dat met de koop te maken heeft, is deze onvolledig. Als ik dus
dacht dat ik het Kornoeljeveld kocht, en u dacht dat u mij het Sempronienveld verkocht, omdat wij van mening verschillen
over het doel van de transactie, zal de koop nietig zijn. Dezelfde regel geldt als ik in de veronderstelling was dat u mij Stichus
had verkocht, en u meende dat u mij Pamphilus had verkocht, die afwezig was; want als er een meningsverschil is met
betrekking tot het voorwerp, is het duidelijk dat de verkoop van geen effect is.
1. Als wij het oneens zijn over de naam, maar er is geen geschil over het eigendom, dan is de koop en verkoop zonder twijfel
geldig; want een vergissing in de naam is van geen belang, als het eigendom zelf overeengekomen is.
2. 2. Daarom rijst de vraag, of er sprake is van koop en verkoop, wanneer er geen vergissing is ten aanzien van het voorwerp
zelf, maar wel ten aanzien van de substantie waaruit het is samengesteld; bijvoorbeeld wanneer azijn voor wijn wordt
verkocht, koper voor goud, of lood voor zilver of iets anders dat op zilver lijkt. Marcellus zegt, in het zesde boek van de
Digest, dat er in dit geval sprake is van koop en verkoop, omdat het voorwerp was overeengekomen, hoewel er een
vergissing was met betrekking tot het materiaal waaruit het was samengesteld. Ik ben dezelfde mening toegedaan wat de wijn
en de azijn betreft; omdat zij bijna hetzelfde zijn, d.w.z. dezelfde stof, mits de wijn zuur wordt, maar als hij niet zuur is
geworden, maar dat aanvankelijk wel was, d.w.z. als hij azijn bevatte, zal men oordelen dat de ene zaak voor de andere is
verkocht. In de andere gevallen denk ik echter dat de verkoop nietig was, wanneer een vergissing was gemaakt met
betrekking tot de substantie waaruit de artikelen waren samengesteld.
10. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Het geval zou anders zijn wanneer een partij daadwerkelijk goud had verkocht, en de koper dacht dat het een metaal van
minder waarde was, want dan is de verkoop geldig.
11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wat kunnen wij anders zeggen, wanneer een blinde de koper was, of wanneer een vergissing in de stof werd gemaakt, of
wanneer hij ongeschoold was in het ontdekken van de aard van stoffen; zullen wij dan stellen, dat de partijen het eens zijn
geworden over het eigendom? En hoe kan hij het er mee eens zijn, die het niet heeft gezien?
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1. Als ik denk, dat ik een maagdelijke slavin koop, terwijl zij in feite een vrouw is, zal de koop geldig zijn; want er is geen
vergissing wat haar geslacht betreft. Maar als ik u een vrouw verkoop en u denkt, dat u een jongen koopt, omdat er een
vergissing in het geslacht is, dan is de koop en verkoop ongeldig.
12. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
In alle bovengenoemde kwesties moet de persoonlijkheid van de kopers en verkopers in aanmerking worden genomen, en
niet die van degenen door wie het recht van contractuele actie is verkregen; want als mijn slaaf of mijn zoon, die onder mijn
toezicht staat, een aankoop doet in zijn eigen naam, in mijn aanwezigheid, is het onderzoek niet wat mijn mening is, maar
wat de partij die het contract heeft gesloten denkt.
(13) Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Als u een slaaf verkoopt, wetende dat hij de gewoonte heeft om weg te lopen, hetzij aan een van mijn slaven, hetzij aan een
partij die ik heb opgedragen om hem te kopen, en de laatste is onwetend van het feit, en ik niet; dan is het zeker dat u niet
aansprakelijk bent voor een actie op koop.
14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Maar wat moeten we zeggen als beide partijen zich vergissen over zowel de inhoud als de aard van het voorwerp van de
verkoop; bijvoorbeeld als ik denk dat ik goud verkoop, en u denkt dat u goud koopt, terwijl het metaal in feite messing is; of
als bijvoorbeeld twee mede-erfgenamen een armband, waarvan gezegd wordt dat hij van goud is, voor een hoge prijs
verkopen aan een andere mede-erfgenaam, en ontdekt wordt dat hij voor het grootste deel van koper is? Men is van mening
dat dit een verkoop is, omdat de armband wat goud bevatte, want als het artikel verguld is, ook al denkt men dat het van goud
is, dan is de verkoop geldig, maar als koper voor goud wordt verkocht, is de verkoop niet geldig.
(15) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Ook al kunnen de partijen het eens zijn over het artikel dat het voorwerp van de verkoop is, dan nog is de koop nietig als het,
overeenkomstig de loop van de natuur, ophoudt te bestaan voordat de koop gesloten is.
1. Een koper kan voordeel trekken uit zijn onwetendheid, mits deze niet die is van een uiterst onvoorzichtig man.
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2. Als u mij mijn eigendom verkoopt, en ik ben daarvan onkundig, en u levert het op mijn aanwijzing aan een ander, dan gaat
volgens Pomponius mijn eigendom niet over, omdat het niet de bedoeling was dat het mijne op de ander overging, maar dat
het uwe dat zou doen. Dezelfde regel is dus van toepassing wanneer ik van plan ben een goed van mij aan een ander te geven
en jij het op mijn aanwijzing aan hem levert.
(16) Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
De koop van mijn eigen eigendom is niet geldig, of ik het nu bewust heb gekocht of niet, maar als ik het koop terwijl ik het
niet weet, kan ik terugkrijgen wat ik heb betaald, omdat er geen verplichting is ontstaan.
1. Het is echter geen beletsel voor de verkoop, dat alleen het vruchtgebruik van het betrokken goed door de koper is genoten.
17. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Het is niettemin de plicht van de rechter, in een geval van deze aard, de prijs te verminderen.
18. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer het gekochte goed gemeenschappelijk eigendom is van de koper en iemand anders, moet gezegd worden dat de prijs
evenredig verminderd moet worden, en dat de koop geldig zal zijn met betrekking tot een deel van het goed, en nietig met
betrekking tot de rest. Wanneer een slaaf op bevel van zijn meester bij het aangeven van de grenzen van een verkocht veld,
hetzij door vergissing, hetzij door bedrog, meer land insluit dan in de kavel is ingesloten, moet worden aangenomen dat hij de
grenslijnen heeft aangegeven waar zijn meester dat wilde. Alfenus is dezelfde mening toegedaan wanneer het bezit door een
slaaf wordt afgestaan.
19. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XLI.
Wat ik heb verkocht wordt niet het eigendom van de koper, tenzij de prijs aan mij is betaald, of zekerheid is gesteld voor de
betaling, of tenzij wij vertrouwen op de goede trouw van de koper zonder enige zekerheid.
20. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Sabinus gaf als zijn mening dat, als wij willen dat er iets voor ons gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld een beeld, een vaas of
een kledingstuk, met dien verstande dat wij er niets anders voor zullen geven dan geld, men van mening is dat dit een echte
verkoop is, en dat het niet als huur kan worden beschouwd, als het materiaal niet wordt geleverd door degene voor wie het
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artikel moet worden gemaakt. Het geval is anders wanneer ik de grond verschaf waarop u een huis moet bouwen; aangezien
in dit geval datgene wat het wezen van het bouwwerk uitmaakt, door mij wordt verschaft.
21. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Labeo zegt dat de dubbelzinnigheid van een overeenkomst eerder de verkoper die de voorwaarden heeft genoemd zou
moeten benadelen, dan de koper; omdat de eerste ze duidelijker had kunnen verklaren voordat er iets was gedaan.
(22) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Het is niet overbodig om de volgende zin in een koopcontract op te nemen, namelijk: "Indien het goed in enig opzicht heilig
of godsdienstig is, zal het niet worden opgenomen," daar dit alleen van toepassing is op bepaalde stukken land van beperkte
omvang; want indien het gehele stuk land godsdienstig, heilig of openbaar is, zal de koop nietig zijn.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
De koper kan herroepen wat hij betaald heeft op grond van het feit dat het niet verschuldigd was.
24. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Een koopvordering is mogelijk in het geval van kleine delen van een stuk grond, zoals hierboven vermeld; omdat, hoewel de
plaats niet uitdrukkelijk heilig of religieus mag zijn, deze toch als een bijkomstigheid is inbegrepen bij het grootste deel van
wat gekocht is.
25. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Als de verkoop in de volgende bewoordingen is gedaan: "Hetzij dit, hetzij dat goed", dan is de koop van toepassing op het
goed dat de verkoper uitkiest.
1. Degene die het goed verkoopt, is niet verplicht het aan de koper over te dragen, zoals hij die een landbelofte doet aan een
bedinger wel verplicht is te doen.
(26) Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
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Als ik willens en wetens iets koop van iemand van wie het verboden is het te verkopen, of van iemand aan wie tijd is gegund
om te beslissen of hij een nalatenschap al dan niet zal aanvaarden, in zulke bewoordingen dat hij niet bevoegd is om de
goederen van de nalatenschap te verminderen; dan word ik geen eigenaar van dat eigendom. Het geval zal echter anders zijn,
indien ik een goed koop van een schuldenaar, wetende dat zijn schuldeiser werd bedrogen.
27. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Hij die een goed koopt van wie dan ook, denkend dat het hem toebehoort, koopt het te goeder trouw; maar hij die iets koopt,
van een voogd, zonder het gezag van zijn voogd, of wanneer hij wordt aangezet door een bedrieger, van wie hij weet dat hij
niet zijn voogd is, wordt niet beschouwd als een bonafide koper; en deze mening was ook de mening van Sabinus toegedaan.
28. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Het lijdt geen twijfel dat iemand een eigendom van een ander kan verkopen, want er is in dit geval sprake van koop en
verkoop, maar de koper kan het eigendom door een gerechtelijke procedure worden ontnomen.
29. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer een slaaf verkocht wordt, wordt zijn peculium niet met hem verkocht, en daarom wordt hij niet geacht verkocht te
zijn met zijn peculium, of dit nu niet is voorbehouden, of dat er specifiek is verklaard dat de verkoop niet het peculium
omvatte. Indien dus iets dat deel uitmaakt van de peculium door de slaaf is gestolen, kan het door middel van een vordering
worden teruggevorderd, net als elk ander gestolen goed; mits het genoemde goed in handen van de koper is gekomen.
30. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Ik denk dat de verkoper niettemin recht heeft op een vordering tot productie, evenals op een vordering tot verkoop.
31. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
Als er later toevoegingen zijn gedaan aan het peculium, moeten die worden teruggegeven aan de verkoper; zoals bijvoorbeeld
de nakomelingen van een vrouwelijke slaaf, en alles wat verkregen is door de arbeid van een onder-slaaf.
32. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
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Wanneer iemand winkels verkoopt die voor bankdoeleinden worden gebruikt, of andere die op openbare grond zijn gebouwd,
verkoopt hij niet de grond, maar alleen het recht; want omdat dit openbare winkels zijn, behoort het gebruik ervan alleen aan
particulieren toe.
33. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Waar de volgende clausule werd ingevoegd in een koopcontract: "De waterlopen en goten blijven zoals zij nu zijn," en er
wordt niet bijgezegd welke waterlopen of goten bedoeld worden, moet allereerst gekeken worden naar de bedoeling van de
partijen. Indien deze niet duidelijk is, zal de voor de verkoper nadelige uitlegging worden aangenomen, want de taal is
dubbelzinnig.
34. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Als, in een verkoop van een stuk land, wordt verklaard dat: "De slaaf Stichus is inbegrepen," en niet kan worden vastgesteld,
welke slaaf bedoeld wordt, wanneer er verscheidene slaven met die naam zijn en de koper er een in gedachten had en de
verkoper een andere, dan staat vast, dat de verkoop van het land niettemin geldig zal zijn. Labeo echter zegt, dat die Stichus
geleverd moet worden, die de verkoper op het oog had, en het maakt niet veel uit wat de waarde van de slaaf was, of hij meer
of minder waard was dan het eigendom, waarin hij opgenomen was, want wij kopen soms een eigendom om zijn toebehoren,
bijvoorbeeld wanneer een huis gekocht wordt om de marmeren, beelden en schilderijen, die het bevat.
(1) Alle goederen die iemand bezit of die hij later kan verwerven, kunnen legaal worden verkocht; maar datgene wat de
natuurwet, de wet van de naties of de gebruiken van de staat aan de handel hebben onttrokken, kan niet worden verkocht.
(2) Wij kunnen niet willens en wetens een vrije man kopen, noch kan een koop of beding, gebaseerd op de veronderstelling
dat hij een slaaf zou kunnen worden, worden toegelaten; hoewel wij hebben verklaard dat eigendom dat nog niet bestaat,
gekocht kan worden; want het is niet juist op een dergelijke eventualiteit te anticiperen.
(3) Bovendien, indien koper en verkoper beiden weten, dat het verkochte goed gestolen is, wordt aan geen van beide zijden
een verbintenis aangegaan. Indien alleen de koper van het feit op de hoogte is, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn; toch
kan hij niets op grond van de verkoop terugvorderen, tenzij hij vrijwillig levert wat hij heeft toegezegd te zullen doen.
Wanneer echter de verkoper wist, dat het goed gestolen was, maar de koper daarvan niet op de hoogte was, dan is er aan
beide zijden een verbintenis aangegaan; en ook dit werd door Pomponius verklaard.
(4) De koop van een eigen goed is slechts geldig, wanneer de koper van het begin af aan de bedoeling had het van de
verkoper in bezit te krijgen, en het op geen andere wijze kon verkrijgen.
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(5) Het is een ding om te proeven, en een ander om te meten wat te koop wordt aangeboden; want het proeven is een
voordeel, omdat het de koper zijn eigen gelegenheid geeft om het af te wijzen; maar het meten stelt hem alleen in staat om
het bedrag van de koop vast te stellen, en niet of het artikel voor een te groot of te klein bedrag is verkocht.
(6) Indien een koop wordt gesloten in de volgende bewoordingen: "Hetzij Stichus, hetzij Pamphilus wordt door mij gekocht",
dan heeft de verkoper het recht om te leveren wie hij wil, zoals het geval is bij bedingen; maar als één van hen zou sterven,
moet de overlevende geleverd worden, en daarom rust het risico van de eerste slaaf op de verkoper, en dat van de tweede op
de koper. Maar als beiden sterven, blijft de prijs verschuldigd, want degene die de ander overleeft, is altijd voor risico van de
koper. Hetzelfde moet gezegd worden, indien de koper het recht had te kiezen, welke hij wilde hebben, mits het hem alleen
werd overgelaten, welke hij zou kopen, en niet of hij een aankoop zou doen.
(7) Een voogd kan het eigendom van zijn voogd niet kopen. Dezelfde regel strekt zich uit tot soortgelijke gevallen, te weten
die van curatoren, zaakwaarnemers en personen die de zaken van anderen behartigen.
35. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Omdat bij koop dikwijls een aval wordt gegeven, volgt daaruit niet, dat wanneer dit niet geschiedt, de overeenkomst nietig is,
maar alleen, dat het gemakkelijker bewezen kan worden, dat de prijs overeengekomen was.
(1) Het is vaststaand dat een transactie onvolmaakt is wanneer de verkoper tegen een partij die wil kopen, zegt "U kunt dit
kopen voor elke prijs die u wenst te geven, of voor elke prijs die u juist acht, of voor elke prijs die u het artikel waard acht."
(2) Bepaalde autoriteiten zijn van mening dat er geen overeenkomst kan worden gesloten voor de aankoop van dodelijk
vergif, omdat noch een partnerschap noch een mandaat enige kracht heeft in een geval waarin criminaliteit in het spel is. Dit
standpunt kan inderdaad zeer juist worden ingenomen met betrekking tot stoffen die voor ons niet nuttig kunnen worden
gemaakt, zelfs niet door toevoeging van iets anders. Maar over stoffen die, na met andere te zijn vermengd, hun schadelijk
karakter zodanig verliezen dat er tegengiften en andere geneeskrachtige middelen van kunnen worden gemaakt, moet een
ander oordeel worden gegeven.
(3) Indien iemand een vriend van hem, die op het punt stond een reis te maken, opdraagt zijn voortvluchtige slaaf te zoeken
en, indien hij hem vindt, hem te verkopen, kan men niet zeggen dat hij in strijd met het decreet van de Senaat heeft
gehandeld, omdat hij hem niet heeft verkocht; evenmin kan zijn vriend dat, indien hij hem verkocht heeft terwijl hij aanwezig
was. Ook een koper, die een slaaf koopt, die aanwezig is, wordt geacht een wettige transactie te hebben verricht.
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(4) Indien een gekocht goed door diefstal verloren gaat, moet eerst worden nagegaan, wat tussen de partijen over de bewaring
ervan was overeengekomen. Indien er geen overeenkomst blijkt te zijn gesloten, moet van de verkoper dezelfde zorg voor de
bewaring ervan worden geëist als van een goed huisvader voor zijn eigen bezittingen zou worden geëist. Indien hij deze
zorgvuldigheid heeft betracht en het goed desondanks verloren is gegaan, zal hij veilig zijn, want hij kan zijn recht om het
terug te vorderen, evenals zijn recht op persoonlijke vordering, aan de koper overdragen. Wij moeten dus de rechtspositie
onderzoeken van hem, die een goed van een ander verkoopt, daar hij geen vordering tot terugvordering, noch een
persoonlijke vordering kan instellen. Daarom moet hij veroordeeld worden, want als hij zijn eigendom verkocht had, had hij
zijn vorderingsrecht aan de koper kunnen overdragen.
(5) Met betrekking tot artikelen waarvan het gewicht, het aantal en de maat bepaald zijn (zoals bijvoorbeeld graan, wijn, olie
en zilver) wordt de verkoop zowel in deze gevallen als in andere gevallen pas als voltooid beschouwd als er een
overeenkomst is gesloten met betrekking tot de prijs; en soms, zelfs als er een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de
prijs, wordt de verkoop niet als voltooid beschouwd, tenzij de artikelen gemeten, gewogen of geteld zijn. Want wanneer alle
wijn, olie, graan of zilver, hoeveel het ook moge zijn, voor een bepaalde prijs wordt verkocht, geldt dezelfde regel als voor
andere goederen. Indien echter de wijn in afzonderlijke kruiken, en de olie in afzonderlijke vaten, het graan in afzonderlijke
maten, en het zilver in afzonderlijke gewichten werd verkocht, en voor elk daarvan een bepaalde prijs werd vastgesteld, dan
rijst de vraag op welk tijdstip de koop werd voltooid. Deze vraag kan ook worden gesteld met betrekking tot artikelen die
worden geteld, waarbij de prijs werd vastgesteld overeenkomstig een bepaald aantal van die artikelen. Sabinus en Cassius
zijn van mening dat de koop compleet werd op het moment dat de artikelen geteld, gemeten of gewogen werden; omdat de
koop geacht wordt te zijn gesloten onder de voorwaarde dat men ze zou meten in afzonderlijke vaten, of ze pond voor pond
zou wegen, of ze een voor een zou tellen.
(6) Indien dus een kudde in haar geheel wordt verkocht, voor een bepaald bedrag, dan wordt de verkoop geacht volkomen te
zijn, nadat de prijs is overeengekomen; maar indien de dieren per stuk worden verkocht tegen een bepaalde prijs voor elk
dier, dan gelden de regels, die wij zojuist hebben vastgesteld.
(7) Wanneer wijn uit een wijnkelder wordt verkocht, bijvoorbeeld honderd maten, is het volkomen juist, (en dit schijnt ook
vast te staan) dat deze wijn geheel voor risico van de verkoper is, voordat hij wordt gemeten. Het maakt geen verschil of voor
de honderd maten een prijs is vastgesteld, dan wel of voor elk van die maten een prijs is overeengekomen.
(8) Wanneer iemand bij de verkoop van een stuk land de naam van zijn buurman voor de koper verbergt, en deze laatste, na
daarvan kennis te hebben genomen, het eigendom niet koopt, stellen wij vast dat de verkoper aansprakelijk is.
36. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
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Wanneer iemand bij een verkoop een prijs op het eigendom zet die hij niet verwacht te eisen, omdat hij van plan is het
eigendom te schenken, wordt hij niet geacht het te hebben verkocht.
37. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Wanneer iemand een stuk land, dat erfelijk van hem is overgegaan, verkoopt in de volgende bewoordingen: "Gij kunt dit land
kopen voor hetzelfde bedrag waarvoor het door de erflater is gekocht", en later wordt vastgesteld dat het in het geheel niet
door de erflater is gekocht, maar dat het aan hem is gegeven; dan wordt geoordeeld dat de verkoop zonder prijs is gedaan, en
dus dat het lijkt op een verkoop onder een voorwaarde, die nietig is als de voorwaarde niet heeft plaatsgevonden.
38. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Wanneer iemand een goed voor een lage prijs verkoopt met het doel er een schenking van te doen, zal de verkoop geldig zijn;
want wij zijn van mening dat een verkoop van het gehele bedrag van iets niet geldig is wanneer dit uitsluitend gebeurt om
een schenking te doen, maar wanneer het goed voor een lagere prijs wordt verkocht vanwege een schenking, is er geen
twijfel over dat de verkoop geldig zal zijn. Deze regel geldt voor transacties tussen particulieren; maar wanneer een verkoop
tegen een lage prijs wordt gedaan vanwege een schenking tussen man en vrouw, is deze regel van geen kracht of gevolg.
(39) Julianus, Digest, Boek XV.
Wanneer een schuldenaar een aan zijn schuldeiser verpand goed heeft afgelost, zal hij niet aansprakelijk zijn voor een
verkoopactie als koper van zijn eigen goed, en alle rechten van zijn schuldeiser zullen onaangetast blijven.
1. Het is waarschijnlijk, dat wanneer iemand olijven verkoopt, die nog aan de bomen hangen, en bedingt, dat daaruit tien
pond olie zal worden verkregen, hij bedoeld heeft betaald te worden door hetgeen daaruit tot tien pond olie wordt verkregen.
Indien de koper dus slechts vijf pond olie uit deze olijven kan winnen, is hij volgens verscheidene autoriteiten niet
aansprakelijk voor meer dan de vijf pond olie die hij heeft verkregen.
40. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek IV.
Een man die een stuk land verkocht, stelde in het contract: "Dat de koper het land binnen de volgende dertig dagen zou
opmeten, en hem van de opmeting kennis zou geven, en indien hij dit niet binnen die tijd zou doen, de verkoper van zijn
verplichting zou worden ontheven." De koper gaf binnen de gestelde tijd kennis van de opmeting, die minder groot bleek te
zijn dan hij veronderstelde, en op grond daarvan ontving hij geld van de verkoper. Naderhand verkocht hij het land, en toen
hij het zelf voor zijn eigen koper ging opmeten, ontdekte hij dat het stuk land veel minder groot was dan hij dacht. De vraag
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rees of het bedrag van het tekort kon worden verhaald op zijn verkoper. Het antwoord luidde dat de bepalingen van het
contract moesten worden onderzocht. Want als er in het contract stond: "Dat de koper binnen dertig dagen het land opmeet en
aan de eigenaar meedeelt hoeveel er ontbreekt in de opmeting," en hij deelt hem dat mee nadat de dertigste dag voorbij is,
dan heeft hij daar geen voordeel van; Indien echter in de overeenkomst was bepaald, dat de koper het land binnen dertig
dagen zou opmeten en hem van de opmeting op de hoogte zou stellen, en hij hem zou mededelen, dat het stuk kleiner was
dan was verondersteld, zou hij, zelfs na verloop van jaren, een vordering kunnen instellen om de waarde van het gebrek terug
te krijgen.
(1) In een overeenkomst tot verkoop van grond verleende de verkoper het recht op het verkrijgen van water; en de vraag rees
of een recht van doorgang naar het water daarin ook was begrepen. Het antwoord luidde dat dit de bedoeling van de partijen
leek te zijn geweest, en dat de verkoper dus verplicht was een recht van overpad te verlenen.
(2) Een partij die een veld verkocht, verklaarde dat het achttien jugera bevatte, en bedong dat hij na meting een bepaalde prijs
voor elk jugerum zou ontvangen. Het veld bleek twintig jugera te bevatten, en er werd geoordeeld dat betaling voor twintig
verschuldigd was.
(3) De verkoper van een stuk land reserveerde het graan dat met de hand was gezaaid, en op het stuk land was een gewas
gegroeid van graan dat van de stengel was gevallen. De vraag rees of dit in de overeenkomst was opgenomen. Het antwoord
luidde dat de bedoeling zorgvuldig moest worden onderzocht, maar volgens de bewoordingen van de overeenkomst leek het
de bedoeling te zijn dat wat van de stengel was gevallen, daar niet onder viel, evenmin als wanneer het van de zak van de
zaaier was gevallen, of was gegroeid uit zaad dat door vogels was neergevallen.
(4) Wanneer een partij een stuk land verkocht en de gehele oogst daarvan reserveerde, werd geoordeeld dat riet en hout dat
gekapt was, tot die oogst behoorden.
(5) Een slaaf verklaarde dat vaten die zich bevonden op land dat aan zijn meester toebehoorde, tot hetzelfde land behoorden.
Men oordeelde dat de vaten, die waren gekocht door de slaaf die het land had bewerkt, en die deel uitmaakten van zijn
peculium, aan de koper moesten worden geleverd.
(6) Ook het rad waardoor het water wordt opgepompt, maakt deel uit van het gebouw, evenals de emmer.
41. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
Een zekere persoon probeerde een stuk land te kopen van een ander die het bezwaard had, met de afspraak: "Dat het geacht
zou worden door hem gekocht te zijn, als de verkoper het land vrijgaf, mits hij dat deed voor de Kalends van Juli." De vraag
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rees of hij op grond van een dergelijke overeenkomst een koopvordering kon instellen om de verkoper te dwingen de
bezwaring van het land te verwijderen. Het antwoord was dat wij de bedoeling van de koper en de verkoper moesten nagaan,
want als het de bedoeling was geweest dat de verkoper het retentierecht absoluut van het land zou verwijderen, vóór de
Kalends van Juli, dan zou de koopvordering moeten worden ingesteld om hem te dwingen dit te doen, en dat de koop niet
was begrepen te zijn gedaan onder een voorwaarde; zoals, bijvoorbeeld, als de koper zich als volgt tot de verkoper had
gericht: "Ik zal uw land kopen als u het onderpand daarop vóór de kalends van juli verwijdert," of "Als u het vóór die datum
van Titius afkoopt." Wanneer de koop onder een voorwaarde is gesloten, kan geen proces worden aangespannen, totdat aan
de voorwaarde is voldaan.
1. 1. U hebt mij een tafel verkocht die met zilver geplateerd was, met dien verstande, dat het een massieve tafel was, terwijl
geen van ons beiden wist, dat het niet zo was. De verkoop is nietig, en het geld dat ervoor betaald is, kan worden
teruggevorderd.
42. Marcianus, Instituten, Boek I.
De meesters kunnen niet, hetzij zelf, hetzij door hun lasthebbers, over slaven beschikken, ook al hebben zij zich aan
misdaden schuldig gemaakt, om ze met wilde beesten te laten vechten. Ook de Goddelijke Broeders hebben dit in een
Rescript verklaard.
43. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Wat tijdens de verkoop ook gezegd wordt om het eigendom te prijzen, bindt de verkoper niet, als de waarheid duidelijk is;
zoals bijvoorbeeld wanneer de verkoper zegt dat een slaaf knap is, of een huis goed gebouwd. Indien hij echter zegt, dat de
slaaf een goede opvoeding heeft genoten, of een bekwaam handwerksman is, moet hij zijn beweringen goed maken, want
daardoor heeft hij het eigendom voor een hogere prijs verkocht.
1. Er zijn bepaalde beloften, die de verkoper niet binden, als het eigendom zich in zulk een toestand bevindt, dat de koper er
niet onkundig van kan zijn; zoals bijvoorbeeld, wanneer iemand een slaaf koopt, wiens ogen zijn uitgescheurd, en de
verkoper bedingt ten aanzien van zijn gezondheid, want hij wordt geacht bedongen te hebben voor elk ander deel van zijn
lichaam, met uitzondering van dat waarin hij zichzelf bedriegt.
2. Dit geldt niet alleen wanneer hij dubbelzinnig spreekt met het doel te bedriegen, maar ook wanneer hij verraderlijk en
kunstig bedriegt.
44. Marcianus, Regels, Boek III.
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Wanneer iemand twee slaven tegelijk koopt voor dezelfde prijs, en een van hen sterft voordat de koop gesloten is, is de koop
van degene die blijft leven nietig.
45. Dezelfde, Regels, Boek IV.
Labeo verklaart in het Boek der recente gevallen, dat, wanneer iemand als nieuw kleding koopt, die vernieuwd is, volgens
Trebatius de koper schadeloos gesteld moet worden tot de hoogte van zijn belang, als hij onwetend de vernieuwde kleding
gekocht heeft. Ook Pomponius keurt deze mening goed, waarin Julianus zich aansluit, want hij zegt dat als de verkoper
onwetend was dat de kleding niet nieuw was, hij alleen aansprakelijk is voor de waarde van het goed zelf, maar als hij dat
wel wist, is hij ook aansprakelijk voor de schade die de koper daardoor lijdt, net zoals wanneer hij onwetend een met goud
beklede vaas zou hebben verkocht voor een massief exemplaar, want hij moet het goud dat hij verkocht heeft vergoeden.
46. Hetzelfde geldt voor informanten.
Het is niet geoorloofd dat iemand die een openbaar ambt bekleedt, hetzij zelf, hetzij door een ander, goederen koopt die aan
hetzelve toebehoren; anders verliest hij niet alleen de goederen, maar kan hij ook tot viervoudige schadevergoeding worden
aangesproken, overeenkomstig de grondwet van Severus en Antoninus. Deze regel geldt ook voor de rentmeester van het
keizerlijk huis. Zij kan echter alleen worden toegepast wanneer de toestemming tot een dergelijke aankoop niet uitdrukkelijk
aan de betrokken ambtenaar is verleend.
(47) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Als de erfdienstbaarheid van een waterloop verbonden is aan een veld, gaat het recht om het water te nemen over op de
koper, ook al was er niets over gezegd; net zoals de pijpen waardoor het water wordt geleid dat doen,
(48) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Ook al liggen ze buiten het huis.
49. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
En ook al volgt het recht om het water te nemen niet, om de reden dat het verloren is gegaan; toch behoren de leidingen en de
sloten, zolang ze verbonden zijn, aan de koper als een deel van het pand. Dit verklaarde Pomponius ook in het Tiende Boek.
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50. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Labeo schrijft dat als jij mij een bibliotheek verkoopt op voorwaarde dat de decurions van Campanië mij een terrein verkopen
waarop ik de bibliotheek kan bouwen, en ik er geen schuld aan heb dat ik dat laatste niet krijg, er geen twijfel over bestaat dat
een vordering De praescriptis verbis kan worden ingesteld om mij tot nakoming te dwingen. Ik denk dat ook een vordering
tot verkoop kan worden ingesteld, net alsof de voorwaarde was vervuld, aangezien de koper verantwoordelijk is voor het feit
dat dit niet is gebeurd.
51. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
De oevers die grenzen aan een verkocht stuk land, worden niet meegerekend in de meting van dat laatste, omdat ze aan
niemand toebehoren, maar volgens het Volkenrecht voor iedereen toegankelijk zijn; en dit geldt ook voor autowegen, en
religieuze en gewijde plaatsen. Daarom is het gebruikelijk om in elk voordeel van de verkoper te voorzien, door uitdrukkelijk
te verklaren dat snelwegen, de oevers van beken en openbare plaatsen niet in de meting van het eigendom zijn begrepen.
52. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIV.
De Senaat verordonneerde dat niemand een gebouw in de stad of op het platteland mocht afbreken, met de bedoeling er meer
voor te krijgen, en dat niemand een van de materialen ervan mocht kopen of verkopen in het kader van de handel. De straffen
die zijn vastgesteld voor degenen die dit besluit van de Senaat overtreden, zijn dat hij die de aankoop heeft gedaan, verplicht
zal worden het dubbele van het bedrag van de prijs in de Publieke Schatkist te storten, en ten aanzien van hem die de
materialen heeft verkocht, zal de verkoop als nietig worden beschouwd. Het is duidelijk dat als u mij het aankoopbedrag
betaalt, aangezien u verplicht bent het dubbele in de schatkist te storten, u dat bedrag van mij kunt terugvorderen omdat de
verkoop wat mij betreft nietig is. Dit decreet van de Senaat wordt niet alleen van kracht wanneer iemand zijn buitenverblijf of
stadswoning verkoopt, maar ook wanneer hij een aan een ander toebehorend pand verkoopt.
53. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVIII.
Opdat het eigendom de koper toebehoort, is het niet van belang of de prijs wordt betaald, of dat daarvoor een borg wordt
gesteld. Wat wij met betrekking tot de borgstelling hebben gezegd, moet ruimer worden opgevat, wanneer aan de verkoper
op welke wijze dan ook zekerheid voor de koopsom wordt gegeven, bijvoorbeeld door middel van een andere schuldenaar of
door het afgeven van een pand; en in deze gevallen is het hetzelfde als wanneer de prijs daadwerkelijk was betaald.
54. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
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Wanneer een goed te goeder trouw is verkocht, mag de verkoop niet nietig worden verklaard om een onbeduidende reden.
55. Dezelfde, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Een verkoop zonder tegenprestatie en denkbeeldig, wordt geacht in het geheel niet te zijn gedaan, en daarom wordt de
vervreemding van het eigendom niet in aanmerking genomen.
56. Dezelfde, Over het Edict, Boek L.
Wanneer iemand een vrouwelijke slavin verkoopt onder de voorwaarde dat zij niet geprostitueerd zal worden, en indien dit
geschonden wordt, heeft hij het recht haar terug te nemen; hij zal daartoe bevoegd zijn, zelfs indien de slavin door de handen
van verschillende kopers is gegaan.
57. Paulus, Over Plautius, Boek V.
Ik heb een huis gekocht, terwijl zowel de verkoper als ikzelf op het moment dat de koop werd gesloten niet wisten dat het
was verbrand. Nerva, Sabinus en Cassius zeggen dat er niets verkocht was, ook al was het terrein er nog, en dat het geld dat
betaald was door een proces kon worden teruggevorderd. Als er echter nog een deel van het gebouw over was, zegt Neratius
dat het in dit soort zaken belangrijk is om na te gaan hoeveel ervan aan de vlammen is ontkomen, en als het grootste deel
ervan is verbrand, kan de koper niet gedwongen worden om het contract na te komen, en kan hij zelfs terugvorderen wat hij
eventueel heeft betaald. Indien echter de helft van het huis, of zelfs minder dan de helft, is verbrand, zal de koper verplicht
zijn aan de voorwaarden van de verkoop te voldoen, nadat het eigendom naar het oordeel van een goed burger is getaxeerd;
en wat aan waardevermindering door de brand is geconstateerd, moet worden afgetrokken van het door de koper te betalen
bedrag.
1. Maar als de verkoper wist dat het huis was afgebrand, en de koper was onwetend van het feit, zal de verkoop niet
standhouden, als het hele gebouw was vernietigd voordat de transactie plaatsvond. Indien echter enig deel van het gebouw is
overgebleven, zal de verkoop geldig zijn, en de verkoper moet aan de koper terugbetalen het bedrag van zijn belang in
hetgeen is vernietigd.
2. 2. Op dezelfde wijze moet de kwestie ook worden besproken vanuit het tegenovergestelde gezichtspunt, dat wil zeggen,
wanneer de koper wist dat het huis was verbrand, maar de verkoper daarvan niet op de hoogte was; en in dit geval moet de
verkoop standhouden, en moet de volledige prijs door de koper aan de verkoper worden betaald, als dit nog niet is gedaan,
want als het is betaald, kan het niet worden teruggevorderd.
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3. Indien zowel koper als verkoper wisten dat het huis geheel of gedeeltelijk door brand was verwoest, heeft de transactie
geen gevolg, omdat aan beide zijden bedrog is gepleegd, en een overeenkomst die op goede trouw berust, kan geen stand
houden wanneer beide partijen zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog.
58. Papinianus, Vragen, Boek X.
De koop van land wordt niet geacht te zijn aangegaan, wanneer de bomen, die daarop staan, door de wind zijn omgewaaid, of
door brand zijn verteerd, indien de koop is aangegaan met het oog op die bomen (zoals bijvoorbeeld in het geval van
olijfbomen), en dit is waar, of de verkoper van het feit op de hoogte was, of er onkundig van was. Want of de koper er nu van
op de hoogte was of niet, of dat beide partijen er van op de hoogte waren, dezelfde regel geldt, die in eerdere gevallen is
vastgesteld met betrekking tot gebouwen.
59. Celsus, Digest, Boek VIII.
Wanneer men een stuk land verkoopt en niet verklaart dat het in de best mogelijke staat verkeert, dan is de mening van
Quintus Mucius juist, namelijk dat de verkoper het goed moet leveren niet vrij van alle bezwaringen, maar zoals het op dat
moment was. Hetzelfde moet gezegd worden van toepassing te zijn op stedelijke landgoederen.
(60) Marcellus, Digest, Boek VI.
In de voorwaarden van een verkoop van land was opgenomen dat de koper recht zou hebben op zestig vaten als accessoire bij
hetzelfde, en aangezien er honderd van waren, werd geoordeeld dat de verkoper de bevoegdheid had om die te kiezen die hij
wenste te leveren.
61. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Ik denk dat ik mijn eigen eigendom kan kopen onder een voorwaarde, omdat er een geval zou kunnen ontstaan waarin het
ophoudt van mij te zijn.
62. Modestinus, Regels, Boek V.
Wanneer iemand een openbaar ambt in een provincie bekleedt, of daar als soldaat dient, kan hij geen land in die provincie
kopen, tenzij het eigendom dat aan zijn voorouders toebehoorde, door de schatkist wordt verkocht.
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1. 1. Wanneer iemand onwetend heilige, religieuze of openbare plaatsen koopt, in de veronderstelling dat ze aan particulieren
toebehoren, is de koop nietig; en kan de koper een vordering tot verkoop instellen tegen de verkoper, om het bedrag terug te
krijgen van het belang dat hij had om niet bedrogen te worden.
2. Wanneer een goed in bulk wordt gekocht, geschiedt dit op risico van de koper, mits de verkoper niet schuldig is aan
bedrog, zelfs indien het goed niet is overgedragen.

(63) Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
Wanneer een meester zijn slaaf opdraagt een goed aan een bepaalde persoon te verkopen, en deze verkoopt het aan een ander,
dan is de verkoop niet geldig. Dezelfde regel geldt voor een persoon die vrij is, want een verkoop kan niet geschieden aan
een partij aan wie de eigenaar niet wilde dat het goed verkocht zou worden.
1. Wanneer de inhoud van een stuk grond is beschreven, is het overbodig de grenzen van de aangrenzende stukken grond te
vermelden. Indien zij worden vermeld, is het ook nodig de namen van de verkopers van hetzelfde te vermelden, indien een
van hen toevallig aangrenzend land heeft.
64. Dezelfde, Epistels, Boek II.
"Het stuk land is gekocht voor mijzelf en Titius." Ik vraag of de verkoop een deel van dat land omvat, of het hele land, of dat
het nietig is? Ik heb geantwoord: Ik denk dat de vermelding van Titius overbodig is, en dat daarom de aankoop van het hele
landdeel van mij is.
65. Dezelfde, Epistels, Boek XI.
Tussen u en mij is een overeenkomst gesloten dat u mij een bepaald aantal tegels tegen een speciale prijs zou verkopen. Wat
zou u in zo'n geval doen, zou u het beschouwen als een verkoop of een verhuur? Het antwoord luidde, dat, indien was
overeengekomen dat ik u het materiaal zou leveren voor de tegels die op mijn land zouden worden gemaakt, ik denk dat het
een koop zou zijn, en geen pacht; want van pacht is alleen sprake wanneer het materiaal waarvan iets wordt gemaakt altijd
eigendom blijft van dezelfde partij, maar wanneer het wordt veranderd en vervreemd, moet de transactie eerder worden
opgevat als een koop dan als een pacht.
66. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
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Bij de verkoop van een stuk land moeten bepaalde dingen gegarandeerd worden, ook al staan ze niet in de overeenkomst;
bijvoorbeeld dat de koper het land of het vruchtgebruik ervan niet zal verliezen door de bewering van een hogere titel. Ook is
de verkoper niet verplicht in bepaalde zaken te voorzien, tenzij deze uitdrukkelijk worden genoemd, zoals bijvoorbeeld een
recht van overpad, een pad, een weg om vee op te drijven en een waterloop. Deze regel is ook van toepassing op stedelijke
erfdienstbaarheden.
1. Wanneer een verkocht stuk grond recht geeft op een erfdienstbaarheid en de verkoper daarvan geen melding heeft
gemaakt, maar, wetende dat hij daarvan op de hoogte was, heeft gezwegen, en de koper van het goed, door onwetendheid
gedurende de bij de wet bepaalde tijd geen gebruik te maken van de erfdienstbaarheid, deze daardoor heeft verloren, is
volgens sommige autoriteiten de verkoper zeer terecht aansprakelijk voor een koopvordering op grond van bedrog.
2. Quintus Mucius zegt dat wie grondstoffen noemt als niet behorend tot een huis of een stuk land, twee keer hetzelfde zegt,
want grondstoffen zijn dingen die noch bij een huis noch bij land horen.
67. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXIX.
Waar een vervreemding van eigendom plaatsvindt, dragen wij de eigendom daarvan over aan de wederpartij, samen met de
toebehoren, dat wil zeggen, in dezelfde toestand als wanneer het eigendom in onze handen was gebleven; en deze regel geldt
voor alle gevallen onder het burgerlijk recht, tenzij iets anders uitdrukkelijk is bepaald.
68. Proculus, Epistels, Boek VI.
Als u, wanneer u een stuk land verkoopt, in het contract verklaart dat wat u van de pachter als pacht int, aan de koper
toebehoort, vind ik dat u niet alleen goede trouw moet tonen, maar ook ijver moet betrachten bij het innen van die pacht; dat
wil zeggen, dat u niet alleen elke bedrieglijke opzet moet vermijden, maar ook elke nalatigheid.
1. Sommigen hebben de gewoonte er aan toe te voegen: "De verkoper heeft geen bedrieglijk opzet", en zelfs als dit niet wordt
toegevoegd, mag er geen bedrieglijk opzet zijn.
2. De verkoper wordt niet geacht vrij te zijn van bedrieglijk opzet indien hij enige handeling verricht of iets doet om de koper
te verhinderen het land in bezit te krijgen. In dit geval kan dus een vordering tot koop worden ingesteld, niet om de verkoper
te dwingen het bezit af te staan, daar hij dit om velerlei redenen niet zou kunnen doen, maar opdat, indien hij schuldig is
geweest of thans schuldig is aan kwade trouw, de schade daarvoor kan worden geraamd.
69. Dezelfde, Epistels, Boek XI.
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Rutilia Polla kocht het meer op de hoek van het landgoed Sabatine, en tien voet grond rondom dat meer. Ik vraag of, als het
meer groter wordt, de tien voet grond die Rutilia Polla toekomt, de grond is die onder water ligt, of de tien voet rondom het
water, nadat het meer groter is geworden? Proculus antwoordde: "Ik denk dat het meer dat Rutilia Polla kocht, aan haar is
verkocht in de staat waarin het zich toen bevond, met de tien voet grond die er toen omheen lag, en omdat het meer
naderhand groter is geworden, heeft zij geen recht op het bezit van meer grond dan zij had gekocht."

70. Licinius Rufinus, Regels, Boek VIII.
Vele autoriteiten waren van mening dat de koop van een vrije man kon worden gedaan, mits de transactie plaatsvond tussen
partijen die onwetend waren van de feiten. Men heeft beslist, dat dezelfde regel ook geldt, als de verkoper weet, dat dit het
geval is, en de koper er onwetend van is; want als de koper, wetende, dat een man vrij is, hem koopt, zal de koop nietig zijn.
71. Papirius Justus, Constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus maakten gebruik van de volgende woorden in een Rescript aan Sextus Verus: "Het ligt in de
macht van de contracterende partijen om de prijs en de maat vast te stellen van de wijn met betrekking waartoe zij
onderhandelen, want niemand kan gedwongen worden om te verkopen als hij niet tevreden is met de prijs of de maat van het
artikel; vooral wanneer er geen schending is van de gewoonte van het land."
(72) Papinianus, Vragen, Boek XII.
Wanneer de partijen, nadat het contract is gesloten, iets van het gekochte goed aftrekken, wordt dit geacht deel uit te maken
van het oorspronkelijke contract, maar wanneer zij toevoegingen doen, menen wij dat deze geen deel uitmaken van het
contract. Dit is het geval wanneer iets wordt toegevoegd dat de koop ondersteunt; bijvoorbeeld wanneer een obligatie voor
het dubbele van het bedrag wordt gesteld, of wanneer een obligatie wordt gesteld samen met een borg. Maar indien de koper
een rechtsvordering instelt terwijl de overeenkomst niet geldig is, en
de verkoper ook een vordering instelt, zal hij ook het recht hebben zich op een uitzondering te beroepen. De vraag is zeer
redelijk gesteld of dezelfde regel van toepassing is wanneer de prijs naderhand is verhoogd of verlaagd; aangezien het wezen
van de koop uit de prijs bestaat. Paulus stelt in een noot dat wanneer alles in zijn oorspronkelijke staat blijft, en er naderhand
een overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de verhoging of verlaging van de prijs, de partijen geacht worden zich te
hebben teruggetrokken uit hun vroegere overeenkomst, en een nieuwe koop geacht worden te zijn gesloten.
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1. Papinianus zegt dat wanneer een koop is gesloten in de volgende bewoordingen, namelijk: "Deze verkoop is nietig indien
zij betrekking heeft op iets heiligs, godsdienstigs of openbaars", en het eigendom niet in gebruik is bij het publiek, maar
toebehoort aan de schatkist, de verkoop geldig zal zijn, en de verkoper zich niet kan beroepen op een uitzondering omdat
deze niet van kracht zal zijn.
73. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Als een tempel door een aardbeving wordt verwoest, is de plaats van het gebouw niet profaan, en kan daarom niet worden
verkocht.
1. 2. Wanneer binnen de muur, die een graf omsluit, grond is gebruikt voor een tuin, of voor een andere vorm van
bebouwing, dan is die grond profaan en behoort aan de koper, indien de verkoper dit niet uitdrukkelijk heeft uitgezonderd.
74. Dezelfde, Definities, Boek I.
De eigendom wordt geacht te zijn overgegaan, wanneer de sleutels van een pakhuis, waarin zich koopwaar bevindt, zijn
overhandigd, mits zij in dat pakhuis worden afgegeven; en wanneer dit is geschied, verkrijgt de koper onmiddellijk de
eigendom en het bezit daarvan, ook al opent hij het pakhuis niet; en indien de koopwaar niet aan de verkoper toebehoort,
begint het recht van usucaptie onmiddellijk te lopen.
75. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer iemand een stuk land verkoopt onder de voorwaarde dat hij het zelf in pacht houdt of dat hij een bepaalde som
betaalt, of dat de koper het aan niemand anders dan aan de verkoper zelf kan verkopen, of wanneer een soortgelijk beding is
overeengekomen, heeft de verkoper het recht om een vordering tot verkoop in te stellen om de koper te dwingen zich aan zijn
contract te houden.
(76) Paulus, Opinies, Boek VI.
Vaten die in pakhuizen zijn begraven, worden geacht te zijn overgedragen met de verkoop van de eerstgenoemde, tenzij zij
uitdrukkelijk zijn uitgezonderd.
1. Degene die in de rechten van een koper treedt, kan zich beroepen op dezelfde verweermiddelen die de koper zelf had
kunnen aanwenden, zelfs op die van de verjaring op grond van het langdurige bezit, indien het bezit van beide kopers
gedurende de door de wet vastgestelde tijd heeft geduurd.
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77. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IV.
In een contract voor de verkoop van land werden de steengroeven op dat land, waar ze zich ook mochten bevinden,
gereserveerd, en na lange tijd werden er steengroeven gevonden op dat land. Tubero was van mening dat deze aan de
verkoper toebehoorden; Labeo was van mening dat naar de bedoeling moest worden gekeken, en indien deze niet kon worden
vastgesteld, konden de genoemde steengroeven niet worden geacht te zijn gereserveerd, want niemand zou iets verkopen of
reserveren dat niet bestond, en geen steengroeven bestaan, tenzij zij zichtbaar zijn en worden bewerkt. In het geval van een
andere interpretatie, zou het hele gebied een groeve zijn als er steen onder het hele gebied zou liggen. Ik keur dit advies goed.
(78) Labeo, Laatste werken, Epitomen van Javolenus, Boek IV.
In een contract stond dat bepaalde waterpijpen, waarnaar in een koop werd verwezen, aan de koper toebehoorden. De vraag
rees of het gebouw van waaruit het water door de pijpen werd geleid, een accessoire was? Ik antwoordde dat het kennelijk de
bedoeling was dat dit een bijkomstigheid zou zijn, hoewel dit niet in de schriftelijke akte was opgenomen.
1. 1. U kocht een stuk land van een zekere persoon, wiens voogdij u later over zijn zoon uitoefende, maar u kreeg het land
niet in uw bezit. Ik verklaarde dat bezit aan u kon worden overgedragen door de voogd en zijn gezin het terrein te doen
verlaten, en dat u het dan in bezit kon nemen.
2. Een man kocht een stuk land onder de voorwaarde, dat hij het in bezit zou krijgen, zodra de prijs was betaald. Hij stierf en
liet twee erfgenamen na; als een van hen het gehele bedrag zou betalen, zou hij zijn deel kunnen behouden in een vordering
tot verdeling; maar als hij slechts een deel van de prijs betaalde, zou hij geen vordering tot koop tegen de verkoper kunnen
instellen, omdat een schuld die op deze wijze is aangegaan, niet kan worden verdeeld.
3. 3. Wanneer gij ongesneden graan verkoopt en overeenkomt, dat gij alle schade zult vergoeden, die door geweld of door
slecht weer is geleden, en dit graan door sneeuw is vernietigd; indien de val zeer groot was en meer dan gewoonlijk in dat
jaargetijde, kan een vordering tot koop tegen u worden ingesteld.
79. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.
U verkocht de helft van een stuk land op voorwaarde dat de koper u de andere helft zou verhuren, die u voor de duur van tien
jaar reserveerde tegen een bepaalde huurprijs, jaarlijks te betalen. Labeo en Trebatius ontkennen dat een vordering tot
verkoop kan worden ingesteld om de koper te dwingen zich te houden aan wat hij is overeengekomen. Ik ben de
tegenovergestelde mening toegedaan, ook al hebt u het land voor een zeer lage prijs verkocht om het aan u te verpachten;
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want dit wordt geacht deel uit te maken van de prijs van het land, omdat het onder deze overeenkomst is verkocht. Dit is de
wet op het ogenblik.
80. Labeo, Laatste Werken, Epitomen van Javolenus, Boek V.
Wanneer een verkoper bij een verkoop alle gewassen reserveert die met de hand zijn gezaaid, dan worden de gewassen die
permanent zijn geplant niet geacht te zijn gereserveerd, maar alleen die welke gewoonlijk elk jaar worden gezaaid, zodat hun
opbrengst kan worden verzameld; want als dit anders zou worden uitgelegd, zouden alle wijnstokken en bomen worden
geacht te zijn gereserveerd.
(1) Ik heb verklaard, dat men zich geen eigendom kan toe-eigenen in de volgende bewoordingen, namelijk: "Ik zal het recht
hebben mijn huis boven het uwe te laten uitsteken", en dat op grond daarvan een vordering tot koop kan worden ingesteld.
(2) Het recht om hout te hakken werd verkocht voor de duur van vijf jaar, en de vraag rees aan wie de eikels die eventueel
zouden vallen, zouden toebehoren? Ik weet dat Servius van mening was dat in dit geval moest worden uitgegaan van wat de
bedoeling van de partijen leek te zijn. Indien dit echter niet kan worden vastgesteld, zullen de eikels die van de bomen zijn
gevallen, die niet zijn omgehakt, aan de verkoper toebehoren, en de eikels die zijn blijven zitten op de bomen die wel zijn
omgehakt, aan de koper toebehoren.
(3. Niemand kan worden geacht een goed waarvan de eigendom in twijfel wordt getrokken, te hebben verkocht, tenzij het aan
de koper is geleverd; want dit is ofwel een huurcontract, ofwel een ander soort contract.
81. Scaevola, Digest, Boek VII.
Titius, toen hij een bepaalde som tegen rente leende, verpandde of verhypothekeerde landerijen, en gaf Lucius als borg, die
hij beloofde binnen de komende drie jaar van zijn aansprakelijkheid te ontheffen, en, als hij dat op de vastgestelde tijd niet
deed, en de borg de schuld betaalde, droeg hij hem op om, als koper, de landerijen die hij had bezwaard aan zijn schuldeisers
te houden. Ik vroeg of Lucius, als borg, niet door Titius zou worden vrijgelaten en de schuldeiser zou betalen, of hij dan de
koper van de voornoemde landerijen zou zijn? Het antwoord was, dat als de borg het land als koop zou hebben, en niet op
grond van de verplichting, de koop onder een voorwaarde geschiedde, en een verplichting werd aangegaan.
1. Lucius Titius beloofde jaarlijks honderdduizend maten graan te leveren van zijn eigen land aan dat van Gaius Seius.
Lucius Titius verkocht daarna zijn land, en nam de volgende woorden op in het contract: "Het land van Lucius Titius wordt
heden verkocht, en moet gehouden worden onder dezelfde rechten en dezelfde voorwaarden als het nu gehouden wordt door
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de verkoper." Ik vraag of de koper jegens Gaius Seius verantwoordelijk is voor de levering van het graan. Het antwoord
luidde dat de koper, volgens de genoemde feiten, niet gehouden is het te leveren.

Tit. 2. Betreffende een voorwaardelijke verkoop gedurende een bepaalde tijd.

(1) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Een voorwaardelijke verkoop gedurende een bepaalde tijd wordt als volgt gemaakt: "Zo-en-zo een stuk land wordt geacht
door u gekocht te zijn, tenzij ik vóór de eerste kalends van de volgende maand januari betere voorwaarden kan krijgen
waardoor ik van de eigendom daarvan afstand kan doen."
2. Ulpianus, Over Sabinus. Boek XXVIII.
Telkens wanneer land voor een bepaalde periode wordt verkocht, moet worden vastgesteld of de verkoop absoluut is, of
onder enige voorwaarde, en moet worden onderzocht of deze niet zonder twijfel voorwaardelijk is. Het lijkt mij de betere
opvatting dat de uitleg van het contract afhangt van wat de bedoeling van de partijen was, want als het de bedoeling was dat
de koop zou worden ontbonden als er voordeligere voorwaarden werden geboden, dan is de koop absoluut, en zal worden
ontbonden als de voorwaarde plaatsvindt. Indien het echter de bedoeling was, dat de koop zou worden gestand gedaan, indien
geen betere voorwaarden werden aangeboden, is de koop een voorwaardelijke koop.
1. Wanneer dus, overeenkomstig het onderscheid dat wij gemaakt hebben, de koop absoluut is, stelt Julianus dat hij aan wie
het goed onder zulke voorwaarden verkocht is, het door usucaptie kan verwerven, en recht heeft op de gewassen en al het
toebehoren, en dat het verlies het zijne zal zijn als het goed vernietigd zou worden.
(3) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Aangezien, na de vernietiging van het eigendom, de toestand van de verkoper niet verbeterd kan worden.
4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer een verkoop voorwaardelijk is, ontkent Pomponius dat de koper het recht van usucaption heeft, en dat de gewassen
niet aan hem toebehoren.
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(1) Julianus stelt in het Vijftiende Boek de volgende vraag, namelijk: Als tijdens de voor de verkoop vastgestelde tijd het
eigendom vernietigd wordt, of een slavin sterft, kan dan de toevoeging van haar nakomelingen of van de winsten toegestaan
worden op deze grond? Julianus ontkent dat dit kan, want het is niet gebruikelijk dat toevoeging van eigendom, anders dan
van dat wat verkocht is, wordt toegestaan.
(2) Julianus vraagt ook in hetzelfde Boek. Als twee slaven voorwaardelijk verkocht zijn voor twintig aurei, voor een bepaalde
tijd, en één van hen vliegt, en daarna verschijnt een koper om de overlevende slaaf te kopen, en doet een bod van meer dan
twintig aurei, wordt dan het eerste contract vernietigd? Hij zegt dat dit voorbeeld verschilt van dat van de nakomelingen van
de slaaf, en dat daarom in dit geval de eerste koop wordt ontbonden, en de tweede mag worden gesloten.
(3) Marcellus echter zegt in het vijfde boek van de Digest dat, wanneer een stuk land wordt verkocht onder voorwaarde van
een beter bod, en dit laatste wordt gedaan, als de koper het eigendom heeft verpand, het niet langer bezwaard is; waaruit kan
worden afgeleid dat de koper eigenaar is gedurende de tussenliggende tijd, anders is het onderpand niet geldig.
(4) Julianus zegt ook in het Tachtigste Boek van de Digest, dat hij die grond koopt afhankelijk van betere voorwaarden die
binnen een bepaalde tijd worden aangeboden, zich kan beroepen op het interdict Quod vi aut clam, want hij is gerechtigd tot
dit interdict wiens belang het is dat zo'n gebeurtenis niet plaatsvindt. Hij zegt echter, dat, wanneer grond onder zulk een
voorwaarde verkocht wordt, zowel de voor- als de nadelen aan de koper toebehoren, voordat aan een derde verkocht wordt;
en daarom, dat, indien enige gewelddadige of clandestiene handeling wordt verricht, de eerste koper recht zal hebben op een
interdict, zelfs al waren betere voorwaarden aangeboden; maar hij zegt ook, dat hij deze vordering kan instellen, zoals hij ook
aanspraak kan maken op de oogsten, die hij van het verkochte goed heeft verzameld.
(5) Wanneer dus de koop wordt ontbonden nadat hij absoluut tot stand is gekomen, of wanneer de voorwaarde waaronder hij
is aangegaan niet is nagekomen, en er betere voorwaarden worden geboden (in de veronderstelling dat er een onechte koper
is), stelt Sabinus zeer terecht dat het eigendom aan de eerste koper toebehoort, omdat er geen betere voorwaarden lijken te
zijn geboden, aangezien er geen andere echte koper is verschenen. Wanneer echter een andere koper verschijnt, maar geen
betere voorwaarden biedt dan de vorige, moet ook gezegd worden dat alles in dezelfde staat blijft als wanneer hij niet was
verschenen.
(6) Betere voorwaarden worden geacht te zijn aangeboden wanneer de prijs wordt verhoogd. Indien echter de prijs niet wordt
verhoogd, wordt aangenomen, dat betere voorwaarden worden aangeboden, indien de betaling van de prijs gemakkelijker
wordt gemaakt, of eerder geschiedt. Ook als een betere plaats voor betaling wordt genoemd, worden betere voorwaarden
geacht te zijn aangeboden, zoals Pomponius in het Negende Boek over Sabinus heeft verklaard. Hij zegt ook dat betere
voorwaarden worden geacht te zijn aangeboden als een meer solvabele partij zich als koper aandient. Dus als een andere
koper bereid is dezelfde prijs te geven, maar ermee instemt het goed onder minder zware voorwaarden te kopen, of geen
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zekerheid eist, dan worden betere voorwaarden geacht te zijn aangeboden. Dezelfde opvatting moet worden gehuldigd indien
hij bereid is het goed voor een lagere prijs te kopen, maar de verkoper ontslaat van voorwaarden die voor hem bij de eerste
transactie bezwarend waren.
5. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Want alles wat bijdraagt tot het gemak van de verkoper moet beschouwd worden als het bieden van voordeligere
voorwaarden.
(6) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Bovendien is wat gezegd is, namelijk dat de oogst die in de tussentijd verzameld is aan de eerste koper toebehoort, alleen
waar zolang er geen koper opduikt die betere voorwaarden biedt, of wanneer een koper die wel opduikt vals blijkt te zijn.
Verschijnt er echter een andere koper, dan wordt bepaald dat de eerste de oogst aan de verkoper moet teruggeven; en dit
verklaarde Julianus in het achtenveertigste boek van de Digest.
1. Wanneer iemand verschijnt die betere voorwaarden biedt, en dan de eerste koper tegen hem biedt, en het eigendom in zijn
handen blijft, kan men betwijfelen of hij recht heeft op de oogst, zoals hij zou zijn geweest als er geen betere voorwaarden
waren geboden; of dat zij toebehoren aan de verkoper, ook al is de eerste koper degene die het betere bod heeft gedaan. Ik
denk dat de laatste conclusie redelijk lijkt, maar toch is het belangrijk, zoals Pomponius zegt, om na te gaan wat de bedoeling
van de partijen was.
7. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
De verkoper kan het eigendom toewijzen aan de laatste koper, wanneer betere voorwaarden worden geboden, tenzij
eerstgenoemde bereid is een grotere som te bieden.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
De verkoper is verplicht om de eerste koper te verwittigen, wanneer betere voorwaarden worden aangeboden, zodat, als de
ander de prijs heeft verhoogd, hij dat ook kan doen.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
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Sabinus zegt dat de verkoper de aangeboden betere voorwaarden kan verwerpen, en zich kan houden aan het eerste voorstel,
als hij dat beter vindt, en wij hebben deze regel overgenomen. Maar wat moet er gebeuren als de bedoeling van de partijen
uitdrukkelijk was dat de koper zijn aanbod kon intrekken als er een beter aanbod werd gedaan? Men moet zeggen, dat de
eerste koop nietig is, ook al aanvaardt de verkoper de tweede niet.
10. Julianus, Digest, Boek XIII.
Wanneer echter een pand is verkocht door een schuldeiser in geval van een voorwaardelijke verkoop, kan hij niet geacht
worden te goeder trouw te hebben gehandeld, indien hij de verhoogde prijs niet aanvaardt. Maar wat als de nieuwe koper arm
was en alleen maar tussenbeide is gekomen om de verkoop te verhinderen? De schuldeiser kan het eigendom toewijzen aan
de eerste koper zonder enig risico te lopen.
(11) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
De mening van Sabinus, namelijk dat land niet een tweede keer verkocht kan worden als het aan een dergelijke voorwaarde
onderhevig is, verdedigt hij met het volgende argument. Hij is van mening dat het land meteen eigendom is geworden van de
eerste koper, net alsof er geen betere voorwaarden werden geboden toen het niet positief werd toegewezen aan de tweede
koper, maar alleen met de bedoeling dat een ander de prijs zou opbieden. Julianus zegt echter in het Vijftiende Boek van de
Digest, dat de bedoeling van de contracterende partijen een zaak van veel belang is, en dat er niets op tegen is, dat het land
dikwijls wordt overgedragen, mits dit geschiedt door de verkoper na het eerste, tweede, of derde bod.
1. Sabinus zegt ook dat, wanneer van drie verkopers twee het eigendom toewijzen aan de laatste koper, maar één er niet mee
instemde dat dit zou gebeuren, het aandeel van de laatste aan de eerste koper zal toebehoren; en dit is waar wanneer de
verkopers hun aandelen aan verschillende partijen verkochten,
(12) Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Ook al waren de aandelen van de verkopers ongelijk.
13. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer alle drie partijen hun aandelen voor dezelfde prijs verkochten, moet gezegd worden dat het gehele eigendom aan de
eerste koper toebehoort; net alsof iemand mij voor een tijd een heel stuk land onder deze voorwaarde verkocht had, en
naderhand de helft ervan aan een andere partij tegen een hogere prijs had toegewezen. Celsus verklaart in het achtste boek
van de Digest, dat Mucius, Brutus en Labeo dezelfde mening waren toegedaan als Sabinus. Ook Celsus keurt deze mening
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goed, en hij voegt eraan toe dat het hem verbaast dat niemand heeft opgemerkt dat als een eerste koper een contract had
gesloten met de afspraak dat hij niet tot aankoop bereid was tenzij het hele eigendom erbij inbegrepen was, hij niet
gedwongen kon worden om dat deel te kopen dat een van de mede-eigenaren weigerde toe te wijzen aan een volgende koper.
1. Het is echter waar, dat een van de verkopers zelf betere voorwaarden kan bieden, omdat wij ook ons deel kunnen kopen
tezamen met de rest van het gehele eigendom.
14. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als een verkoper doet alsof er betere voorwaarden zijn aangeboden, terwijl de prijs in feite lager was; en hij zou het
eigendom aan de partij hiervoor moeten verkopen, of voor hetzelfde dat eerder was aangeboden, dan is hij aansprakelijk
tegenover beide kopers voor het gehele bedrag.
1. Wanneer de koper een ander voorziet die niet solvabel is, en het land aan hem wordt toegewezen, zegt Sabinus: "Ik zie niet
in hoe het eigendom door de eerstgenoemde kan worden gekocht, aangezien er daarna een andere en echte verkoop heeft
plaatsgevonden." Het is echter waar, dat wanneer de verkoper bedrogen is, hij recht heeft op een vordering tot verkoop tegen
de eerste koper, voor zover hij er belang bij had, dat dit niet geschiedde. Door middel van deze vordering zal de verkoper de
oogsten terugvorderen die de eerste koper heeft vergaard, alsmede de schadevergoeding voor zover het goed door de
nalatigheid of frauduleuze handelingen van deze laatste is aangetast. Deze mening was ook de mening van Labeo en Nerva
toegedaan.
2. Maar wanneer geen van de partijen de nieuwe koper heeft voorzien, maar het land aan hem is toegewezen wegens het
grotere bedrag, dat hij heeft geboden, hoewel hij misschien niet solvabel was, wordt de eerste koop nietig verklaard; want
wat de verkoper heeft goedgekeurd, wordt geacht voordeliger te zijn, daar hij het recht had het goed niet aan de laatste koper
toe te wijzen.
3. Wanneer echter een ondergeschikte zonder toestemming van zijn voogd een goed koopt tegen een hoger bod, zal, indien
de verkoper zijn bod aanvaardt, de eerste koop nietig worden verklaard; en dezelfde regel geldt in het geval van een slaaf die
aan een ander toebehoort. Het zou echter anders zijn, indien de verkoper door een vergissing het eigendom zou toewijzen aan
zijn eigen slaaf, of aan zijn zoon, die onder zijn toezicht staat, of aan de eigenaar van het eigendom zelf, omdat er onder zulke
omstandigheden geen verkoop kan plaats hebben. Indien hij echter het eigendom toekent aan de slaaf van een ander, van wie
hij meende dat hij vrij was, dan is hij aansprakelijk; en het geval zal gelijk zijn aan dat van een insolvente schuldenaar.
4. 4. Wanneer een koper betere voorwaarden biedt, verkrijgt hij niets dan het verkochte goed.
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5. 5. Maar betere voorwaarden worden niet geboden wanneer een ander bereid is dezelfde prijs te betalen, omdat hij niet de
oogst verkrijgt die aan de eerste koper toebehoorde, daar deze niet het voorwerp is van de transactie tussen een tweede koper
en de verkoper.
15. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer land op deze manier voorwaardelijk is verkocht, en de verkoper voor het verstrijken van de tijd sterft, of zijn
erfgenaam daarna verschijnt, of in het geheel niet verschijnt, zal het land aan de eerste koper toebehoren; omdat het niet kan
worden begrepen dat betere voorwaarden zijn aangeboden die door de eigenaar zouden worden aanvaard, aangezien hij die
het eigendom heeft verkocht niet meer leeft. Wanneer echter de erfgenaam voor het verstrijken van de termijn verschijnt,
kunnen hem betere voorwaarden worden aangeboden.
(1) Wanneer een stuk grond onder een dergelijke voorwaarde is verkocht, en er meer voor is betaald met dien verstande, dat
de toebehoren, die de eerste koper niet heeft ontvangen, aan de tweede zullen worden geleverd; indien deze toebehoren niet
minder waard zijn dan de verhoging van de prijs van de tweede verkoop, zal de eerste verkoop geldig zijn, omdat, indien zij
minder waard zijn, de voorwaarden van de tweede verkoop niet voordeliger zullen zijn dan die van de eerste. Een dergelijke
schatting moet ook worden gemaakt wanneer aan de tweede koper een langere betalingstermijn wordt toegestaan, zodat de
rente kan worden berekend over de extra tijd.
16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Keizer Severus verklaarde in een Rescript: "Evenals wanneer een huis op deze wijze onder voorwaarde wordt verkocht, moet
de winst aan de verkoper worden teruggegeven, in geval van een beter bod; zo zal hij het recht hebben de opbrengst van het
goed te behouden, wanneer hij aantoont dat deze niet toereikend is om de noodzakelijke uitgaven te betalen, die de eerste
koper aantoont in de tussentijd te hebben gedaan." Ik denk dat de Keizer de actie bij verkoop in gedachten had.
17. Julianus, Digest, Boek XV.
Wanneer twee slaven aldus voorwaardelijk afzonderlijk zijn verkocht voor tien aurei, en er verschijnt iemand die zegt dat hij
voor beide dertig wil betalen, moet worden nagegaan of hij tien wil toevoegen aan de prijs van één, of vijf aan de prijs van
elk. In het eerste geval zal de slaaf, bij wie de prijs wordt opgeteld, door de eerste koper niet worden gekocht, en in het
tweede geval zullen beide slaven aan de tweede toebehoren. Indien het niet zeker is, voor welke slaaf de prijs wordt
verhoogd, zal men oordelen, dat de eerste koop niet vernietigd is.
18. Africanus, Vragen, Boek III.

1286

Wanneer een stuk land op deze manier voorwaardelijk is verkocht aan twee partners, en één van hen verhoogt de prijs, dan
wordt zeer juist geoordeeld dat de eerste koop is geannuleerd, zelfs met betrekking tot het aandeel van de partij die het
bedrag verhoogt.
19. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Wanneer een stuk land is verkocht onder de voorwaarde van een beter bod, en vervolgens een hogere prijs wordt geboden, en
de verkoper het genoemde stuk land toekent aan de tweede koper, samen met een ander aangrenzend stuk land, en dit doet
zonder frauduleuze bedoelingen; is hij niet aansprakelijk jegens de eerste koper, ook al heeft hij hem niet alleen verkocht wat
in het aanbod was begrepen tegen een hogere prijs, maar ook een ander stuk; indien de verkoper echter geen bedrog heeft
gepleegd, is de transactie met de eerste koper ten einde, want er moet alleen worden nagegaan of de overdracht aan de tweede
koper te goeder trouw is geschied.
20. Papinianus, Opinies, Boek III.
De eerste koper kan, nadat betere voorwaarden door een ander zijn aangeboden, geen vordering instellen tegen de tweede
voor het geld dat aan de verkoper is betaald, tenzij in overeenstemming met de voorwaarden van het beding een
indeplaatsstelling van de tweede koper voor betaling heeft plaatsgevonden.

Tit. 3. Betreffende de voorwaardelijke ontbinding van een verkoop.

(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer een stuk land voorwaardelijk wordt verkocht tegen betaling van de koopsom, wordt het eerder geacht te zijn
ontbonden onder een voorwaarde, dan te zijn aangegaan onder een voorwaarde.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXV.
Wanneer de verkoper van een stuk land in een contract bepaalt, dat indien het geld niet op de vastgestelde tijd betaald is, het
goed niet als verkocht zal worden beschouwd, dan wordt onder deze laatste clausule verstaan, dat de verkoper wenst dat het
niet verkocht wordt, omdat deze bepaling in zijn voordeel is gemaakt. Want indien het in een andere zin werd opgevat, en het
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gekochte huis in brand zou worden gestoken, zou de koper het in zijn macht hebben, door het geld niet te betalen, de verkoop
van een goed, dat voor zijn eigen risico was, ongedaan te maken:
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Omdat de clausule betreffende de ontbinding van de verkoop in geval van niet-betaling, die in het contract is opgenomen,
afhankelijk is van de wil van de verkoper, want als hij daartoe niet bereid is, kan hij niet gedwongen worden het uit te voeren.
(4) Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Wanneer een stuk land verkocht is onder voorwaarde van betaling van de koopsom, dat wil zeggen, dat de verkoop nietig zal
zijn als de prijs niet binnen een bepaalde tijd betaald wordt, laten we dan eens nagaan op welke manier de verkoper te werk
kan gaan met betrekking tot het land en de winsten die hij daaruit heeft ontvangen, en ook in het geval dat het land door
toedoen van de koper in verval is geraakt. De koop is weliswaar geëindigd, maar er is reeds besloten dat er een
rechtsvordering tot verkoop openstaat, zoals in de Rescripten van keizer Antoninus en de goddelijke Severus staat.
1. Wat Neratius zegt is echter redelijk, namelijk dat de koper soms recht heeft op de winst wanneer hij de prijs verliest die hij
betaald heeft. Daarom is deze mening van Neratius, die rechtvaardig is, van toepassing wanneer de koper een bepaald deel
van de koopsom heeft betaald.
2. Papinianus zegt zeer juist in het Derde Boek der Meningen, dat zodra de clausule in het contract van kracht wordt, de
verkoper moet bepalen of hij de koop nietig wil verklaren, dan wel of hij de prijs zal opeisen; want als hij ervoor kiest de
koop nietig te verklaren, kan hij naderhand niet een andere weg inslaan.
3. 3. Het is gebruikelijk bij een dergelijke verkoop ook overeen te komen, "dat indien de verkoper hetzelfde stuk land
verkoopt, hij van de eerste koper het bedrag van het tekort in de prijs kan vorderen." Vandaar dat in dit geval een vordering
tot verkoop kan worden ingesteld tegen een eerste koper.
4. Marcellus, in het Twintigste Boek, betwijfelt of een dergelijk contract van kracht is wanneer degene die is aangemaand om
te betalen, dit niet doet, of wanneer hij in feite het geld niet aanbiedt. Ik denk dat het beter is dat hij het geld aanbetaalt,
indien hij van de verkoopovereenkomst wil worden ontheven. Indien er echter niemand verschijnt aan wie hij het geld kan
geven, is hij veilig.
5. Neratius, Perkamenten, Boek V.
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Wanneer in het koopcontract van land staat, dat, indien de prijs niet binnen een bepaalde tijd betaald wordt, het goed niet als
verkocht zal worden beschouwd; dan moet men dit opvatten als de bedoeling, dat de koper in de tussentijd recht heeft op de
oogst van dat land, maar als het aan de verkoper wordt teruggegeven, is Aristo van mening, dat hem een vordering tot
terugvordering van de oogst tegen de koper moet worden toegestaan, omdat niets van het goed in handen mag blijven van
degene die zijn contract niet is nagekomen.
(6) Scaevola, Adviezen, Boek II.
Toen ik ondervraagd werd over een overeenkomst betreffende de verkoop van land dat van betaling afhankelijk is,
antwoordde ik dat, als de koper iets gedaan had om de uitvoering van de overeenkomst te verhinderen, en de verkoper de
overeenkomst wilde afdwingen, het land onverkocht zou blijven; en dat alles wat als voorschot betaald was, of om welke
andere reden dan ook, in handen van de verkoper zou moeten blijven.
1. Hetzelfde standpunt werd ingenomen, dat wanneer het land onverkocht blijft wegens niet-nakoming van de overeenkomst,
hetgeen als accessoire kan worden aangemerkt, niet in het bezit van de koper dient te blijven.
2. Een verkoper ontving het restant van de koopsom na de in de koopovereenkomst genoemde dag. De mening was dat de
verkoper geacht moest worden afstand te hebben gedaan van het voorrecht van de overeenkomst, indien hij de uitvoering
daarvan niet afdwong, en het saldo van het verschuldigde geld ontving na de dag die voor de betaling daarvan was
vastgesteld.
7. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Als de verkoper de prijs opeist, nadat de tijd is verstreken die in het contract voor de betaling ervan is genoemd, wordt hij
geacht afstand te hebben gedaan van het voordeel van dat contract, want hij kan niet anders en geen beroep doen op het
contract.
(8) Scaevola, Meningen, Boek VII.
Een vrouw verkocht bepaalde landerijen aan Gaius Seius, en ontving een som geld bij wijze van aanbetaling, terwijl een tijd
was vastgesteld voor de betaling van de rest van het bedrag; en er was overeengekomen dat als de koper zich niet aan de
voorwaarden van het contract zou houden, hij de aanbetaling zou verliezen, en dat het eigendom onverkocht zou blijven. Op
de afgesproken dag bood de koper, in aanwezigheid van getuigen, aan het restant van de koopsom te betalen, en verzegelde
de zak met het geld met de zegels van alle partijen, maar de verkoper was niet aanwezig. De volgende dag werd de koper, in
aanwezigheid van getuigen, door de Schatkist aangemaand de vrouw niet te betalen totdat een vordering van de Schatkist was
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voldaan. De vraag rees of, in dit geval, de landerijen niet door de verkoper moesten worden teruggevorderd in
overeenstemming met haar overeenkomst.
1. Het antwoord luidde dat, in overeenstemming met de genoemde feiten, de koper geen daad had begaan die in strijd was
met de koopovereenkomst.

Tit. 4. Betreffende de verkoop van een nalatenschap, of van een vordering.

1. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Als het recht om een landgoed te erven wordt verkocht tijdens het leven van degene die het bezit, of als het wordt verkocht
waar het waardeloos is, dan is de verkoop nietig, omdat er niets was dat verkocht kon worden.
(2) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIX.
De verkoper van een recht op een landgoed is niet verplicht om zekerheid te geven tegen terugvordering door een betere titel,
want de stilzwijgende overeenkomst tussen de koper en de verkoper is dat eerstgenoemde niets meer of minder mag hebben
dan waar de erfgenaam recht op zou hebben. Het is duidelijk, dat de verkoper kan worden gedwongen zekerheid te stellen
voor hetgeen hem werkelijk toebehoort.
1. Moet bij de verkoop van een recht van successie worden overwogen of rekening moet worden gehouden met het bedrag
van de nalatenschap op het tijdstip van het overlijden, of op het tijdstip waarop de nalatenschap is ingegaan, of met het
vermogen op het tijdstip waarop de verkoop heeft plaatsgevonden? De betere opvatting is dat moet worden uitgegaan van de
bedoeling van partijen, en algemeen wordt aangenomen dat het de bedoeling was dat hetgeen op het tijdstip van het sluiten
van de verkoop deel uitmaakte van de nalatenschap, wordt geacht te zijn verkocht.
2. Men kan zich ook afvragen of, wanneer degene die de nalatenschap van de erflater heeft verkocht, zelf in de plaats is
getreden van een minderjarige erfgenaam, hetgeen uit de nalatenschap van de minderjarige erfgenaam in handen is gekomen
van hem die de nalatenschap heeft verkocht, grond zou opleveren voor een vordering tot koop. De betere opvatting is dat dit
niet het geval zou zijn, omdat de nalatenschap van een minderjarige verschilt van die van zijn vader, want hoewel er slechts
één testament is, zijn er niettemin twee nalatenschappen. Het is duidelijk dat, indien dit de bedoeling was, moet worden
geoordeeld dat ook de nalatenschap van de minderjarige in de verkoop is begrepen; vooral indien het erfrecht is verkocht
terwijl de nalatenschap van de minderjarige nog intact was.
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3. Er rijst een vraag over de interpretatie van deze clausule, namelijk: "Wat in handen is gekomen van de erfgenaam die zijn
erfrecht verkoopt". Ik ben van mening dat het van toepassing is op een geval waarin de verkoper nog niets van het tot de
nalatenschap behorende goed heeft verkregen, en dat hij alleen het voorrecht heeft verkregen om zijn vorderingsrechten aan
de koper over te dragen, want wanneer hij het tot de nalatenschap behorende goed in bezit heeft gekregen, of de schulden die
op hem rusten heeft geïnd, wordt geoordeeld dat het goed in zijn handen is gekomen in een ruimere zin. Wanneer hij echter
de prijs heeft verkregen van goederen die vóór de verkoop van zijn erfrecht zijn verkocht, is het duidelijk dat de prijs van die
goederen in zijn handen is gekomen. Deze prijs moet hij behouden, daar hij er werkelijk over schijnt te beschikken en niet op
het eerste gezicht alleen maar lijkt te beschikken; hetgeen hij bij wijze van legaat heeft betaald, wordt dus niet geacht in zijn
handen te zijn gekomen. Bovendien, als er schulden of andere lasten van welke aard dan ook op het landgoed rusten, wordt
zeer terecht gezegd dat het niet in zijn handen is gekomen. De eisen van billijkheid verplichten de erfgenaam echter om aan
de koper de waarde te betalen van alle goederen die tot de nalatenschap behoren en die hij vóór de verkoop heeft
weggegeven.
4. Ook moet niet alleen wat de verkoper van het erfrecht in handen heeft gekregen, maar ook wat zijn erfgenaam uit de
nalatenschap in handen heeft gekregen, aan de koper worden afgestaan; en niet alleen wat hij al heeft verkregen, maar ook
wat op enig moment hierna in zijn bezit kan komen, moet worden afgestaan.
5. 5. Bovendien, wanneer door bedrieglijk opzet van partijen enige handeling is verricht om te voorkomen dat goederen in
handen van de erfgenaam komen, moet ook dit aan de koper worden goedgemaakt. Hij die een goed van de nalatenschap
vervreemdt, of een schuldenaar door middel van een kwitantie van zijn aansprakelijkheid ontheft, of op bedrieglijke wijze
verhindert dat hij het bezit daarvan verkrijgt, wordt geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan bedrieglijk opzet om te
verhinderen dat het goed in handen van de erfgenaam komt, wanneer dit mogelijk is. Een partij is ook aansprakelijk, niet
alleen wanneer hij een handeling met bedrieglijk opzet heeft begaan, maar ook wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan
grove nalatigheid. Alles wat verloren is gegaan of in waarde is verminderd zonder bedrieglijk opzet van de kant van de
verkoper, behoeft echter niet te worden vergoed.
6. De vraag is gesteld, of de verkoper van het recht van successie van een nalatenschap aan de koper verantwoording moet
afleggen voor een schuld van zijn zoon, die onder zijn beheer stond, of van zijn slaaf, aan de partij, wier recht van successie
hij heeft verkocht? Men is van oordeel, dat hij aan hem alleen rekenschap moet afleggen voor hetgeen is vastgesteld tot het
peculium van zijn zoon te hebben behoord, of ten bate van zijn eigen bezit is aangewend.
7. De vraag wordt dikwijls gesteld of, wanneer de verkoper van het recht op een goed uit hoofde daarvan enig voordeel heeft
verkregen, hij dit aan de koper moet vergoeden? Dit punt wordt door Julianus besproken in het Zesde Boek van de Digest.
Hij zegt dat de erfgenaam kan behouden wat hij heeft geïncasseerd dat niet verschuldigd was, en dat hij niet aansprakelijk zal
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worden gesteld wanneer hij heeft betaald wat niet verschuldigd was; want de regel dat de erfgenaam niet verplicht is een
schuld die hij heeft geïncasseerd maar die niet verschuldigd was, aan de koper te vergoeden, moet worden nageleefd, en dat
hij van hem niet kan innen wat hij heeft betaald terwijl het niet verschuldigd was. Indien de erfgenaam echter betaalt nadat
het vonnis tegen hem is gewezen, is het voor hem voldoende dat hij het slachtoffer is geworden van een ongunstige beslissing
zonder dat hij bedrogen is, ook al was de schuldeiser niet de partij in wier voordeel het vonnis is gewezen. Ik sluit mij aan bij
dit oordeel.
8. Het moet gezegd worden dat de erfgenaam aan de koper niet alleen alle vorderingsrechten moet overdragen die tot de
nalatenschap behoren, maar ook de verplichtingen die de erfgenaam zelf ten eigen bate is aangegaan en die hij uit de
nalatenschap heeft verkregen; dus als de erfgenaam een borgstelling heeft aanvaard van een schuldenaar van de nalatenschap,
moet hij aan de koper elke vordering overdragen die hij tegen die borgstelling zou kunnen hebben. Indien hij echter de
verbintenis heeft vernieuwd of een rechtsgeding aanhangig heeft gemaakt, moet hij het verkregen vorderingsrecht
overdragen.
9. 9. Aangezien de koper alle voordelen van de erfopvolging verkrijgt, moet hij ook alle daaruit voortvloeiende verliezen
dragen.
10. Als dus een erfgenaam zijn erfdeel verkoopt en als gevolg daarvan een vonnis tegen hem wordt uitgesproken, heeft hij
geen recht van verhaal tegen de koper, omdat het vonnis tegen hem is uitgesproken, niet omdat hij erfgenaam was, maar
omdat hij het verkocht had. Maar als hij aan de koper van de nalatenschap de prijs betaalt die hij voor het verkochte goed
heeft ontvangen, zullen wij zien of er grond zal zijn voor een vordering tot verkoop. Ik denk dat dat het geval zal zijn.
11. Als de verkoper zelf iets gaf namens de nalatenschap, of zijn agent, of iemand anders die zijn zaken behartigde, dat deed,
zal er grond zijn voor een vordering tot verkoop; mits iets werd betaald uit de goederen van de verkoper van het recht van
successie. Indien echter de verkoper voor eigen rekening geen kosten heeft gemaakt, moet worden geoordeeld, dat bijgevolg
een vordering te zijnen gunste niet vatbaar is.
12. Julianus zegt, dat als de verkoper van het erfrecht een slaaf reserveert zonder zijn peculium, en er wordt een vordering De
peculio tegen hem ingesteld op grond van dat peculium, of hij wordt aangesproken voor geld dat is uitgegeven ten behoeve
van het eigendom van de overledene; dat alleen kan worden teruggevorderd wat hij zou hebben betaald op grond van dat
peculium en zou zijn overgegaan op de koper, of het bedrag dat werkelijk was uitgegeven aan het eigendom van de
overledene; want in deze gevallen heeft hij de schulden van de koper betaald, en. in alle andere gevallen zal de verkoper een
vonnis in eigen naam tegen hem gewezen krijgen.
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13. Wat dan, als de verkoper van het erfrecht een slaaf samen met zijn peculium reserveert en er een vordering tegen hem
wordt ingesteld op het peculium, zou hij dan gedwongen zijn te betalen? Marcellus stelt in het Zesde Boek van de Digestus,
dat dit niet van hem kan worden teruggevorderd, mits het de bedoeling van de partijen was dat de verkoper recht zou hebben
op wat er overbleef van de peculium, na betaling van de vordering. Indien echter de bedoeling anders was, zegt hij zeer juist,
dat de koper tegen hem een vordering kan instellen tot terugvordering daarvan. Wanneer tussen partijen niets uitdrukkelijk is
overeengekomen, maar slechts melding is gemaakt van het pecidium, staat vast, dat een vordering tot verkoop niet
ontvankelijk is.
14. Wanneer de verkoper van het erfrecht een huis reserveert, uit hoofde waarvan zekerheid is gesteld ter voorkoming van
dreigende schade, is de bedoeling van partijen van belang; want indien de reservering zodanig is geschied, dat hij de last van
het verlies moet dragen, alsmede die van de zekerheid tegen schade, kan van de koper niets worden verhaald; maar indien het
de bedoeling was, dat de koper deze schuld zou betalen, rust de last van het beding op hem. Indien de bedoeling niet kan
worden vastgesteld, is het waarschijnlijk, dat men heeft verstaan, dat de verantwoordelijkheid voor elke schade, die vóór de
verkoop is ontstaan, op de koper rust, maar dat wat op een ander tijdstip kan ontstaan, door de erfgenaam moet worden
gedragen.
15. Als Titius zijn erfrecht op de nalatenschap van Maevius aan Seius verkoopt, en hij daarna tot erfgenaam van Seius wordt
benoemd en zijn erfrecht aan Attius verkoopt, kan dan een vordering tegen Attius worden ingesteld op grond van de eerdere
verkoop? Julianus zegt dat wat de verkoper van het erfrecht kan verhalen op een buitenlandse erfgenaam, hij ook kan
verhalen op de koper van het erfrecht. Het is duidelijk dat als er een andere erfgenaam van Seius opduikt, hij alles wat de
verkoper heeft betaald voor de nalatenschap van Maevius kan verhalen op de genoemde erfgenaam in een verkoopactie; want
als ik met Seius het dubbele van de waarde van een slaaf heb bedongen, en ik word zijn erfgenaam, en verkoop de
nalatenschap aan Titius, en de slaaf wordt door iemand anders verkregen door een betere titel, dan zal ik het eigendom aan
Titius moeten vergoeden.
16. Wanneer de verkoper van het erfrecht iets aan openbare belastingen heeft betaald, moet men dus zeggen, dat de koper dit
aan hem moet vergoeden, want dit zijn lasten, die een last op het erf zijn. En als de erfgenaam toevallig iets aan rechten heeft
betaald, geldt dezelfde regel.
17. 17. Als de erfgenaam, nadat de begrafenis heeft plaatsgevonden, zijn rechten op de nalatenschap verkoopt, kan hij dan de
begrafeniskosten op de koper verhalen? Labeo zegt dat de koper de begrafeniskosten moet terugbetalen, omdat ook die tot de
aansprakelijkheid van de nalatenschap behoren. Javolenus meent dat deze mening juist is, en ik ben het met hem eens.
18. Wanneer iemand erfgenaam wordt van een schuldenaar, houdt hij op schuldeiser te zijn, door verwarring. Als hij echter
zijn erfdeel verkoopt, is het volkomen billijk dat de koper de plaats van de erfgenaam inneemt, en dus aansprakelijk is
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tegenover de verkoper, hetzij voor wat de erflater verschuldigd was op het moment van zijn dood (hoewel zijn schuld ophield
toen de verkoper in de nalatenschap trad), hetzij voor wat verschuldigd was binnen een bepaalde tijd, of onder een bepaalde
voorwaarde, nadat aan de voorwaarde was voldaan; op voorwaarde evenwel, dat een vordering tegen de erfgenaam van de
schuldenaar zal worden ingesteld, want een vordering tegen een verkrijger mag niet worden ingesteld op grond van enige
reden, waarop zij tegen een erfgenaam zou kunnen worden ingesteld.
19. 19. Wanneer een aangewezen erfgenaam door het betreden van een landgoed erfdienstbaarheden verliest, kan hij een
vordering tot verkoop instellen tegen de koper om hem te dwingen deze erfdienstbaarheden te herstellen.
20. Indien echter de verkoper nog niets betaald heeft, maar zich op enigerlei wijze verbonden heeft uit hoofde van de
nalatenschap, kan hij niettemin tegen de koper procederen.
(3) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Wanneer de verkoper van een nalatenschap geld verliest dat hem toebehoort en dat hij heeft geïnd, zonder schuldig te zijn
aan bedrog of nalatigheid, is men van mening dat hij niet aansprakelijk zal zijn tegenover de koper.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Wanneer een vordering wordt verkocht, stelt Celsus, in het Negende Boek van de Digest, dat de verkoper niet verplicht is de
solvabiliteit van de schuldenaar te garanderen, maar alleen dat hij een wettige schuldenaar is; tenzij iets anders is
overeengekomen.
5. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
En dit is het geval zonder enige uitzondering, tenzij de bedoeling anders was. Als echter beweerd wordt, dat een partij voor
een bepaalde som schuldenaar is, zal de verkoper voor dat bedrag aansprakelijk zijn; maar als gezegd wordt, dat de som
onzeker is, en er niets verschuldigd is, zal hij aansprakelijk zijn tot het bedrag van de rente van de koper,
6. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Het recht van vordering tot verhaal van een pandrecht moet ook aan de koper worden toegewezen, zelfs wanneer het
pandrecht na de verkoop door de verkoper is ontvangen; want de voordelen van de verkoper moeten aan de koper toekomen.
7. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
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Wanneer een partij het recht van erfopvolging verkoopt, moet er daadwerkelijk een landgoed zijn, opdat een koop kan
plaatsvinden; want in dit geval wordt een koop niet bij toeval gesloten, zoals bij de jacht en andere gevallen van deze soort;
want wanneer er geen landgoed is, kan er geen koopcontract worden gesloten, en kan de prijs dus worden teruggevorderd
door middel van een rechtsvordering.
8. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Wanneer de verkoper geen erfrecht heeft, moet, om vast te stellen hoeveel hij de koper moet betalen, een onderscheid
gemaakt worden, namelijk: wanneer een erfrecht in feite bestaat, maar niet aan de verkoper toebehoort, moet het getaxeerd
worden; maar als er in het geheel geen erfrecht is, met het oog waarop de overeenkomst gemaakt schijnt te zijn, kan de koper
van de verkoper alleen de prijs terugvorderen die hij betaald heeft, en alle kosten die hij voor het eigendom gemaakt heeft.
9. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
En het belang dat de koper had bij het afsluiten van de koop.
10. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Als bij de verkoop van de erfopvolging was overeengekomen, dat alle rechten van de verkoper zouden worden verkocht,
maar dat daarna niets meer door hem zou worden gegarandeerd, en ook al behoorde het recht van erfopvolging niet aan de
verkoper, dan zou hij toch niet uit dien hoofde aansprakelijk zijn, omdat het klaarblijkelijk de bedoeling was, dat, aangezien
alle winst uit de transactie aan de koper zou toebehoren, hij ook het risico moest dragen.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Want het wordt toegegeven dat een verkoop van het recht van successie op een landgoed kan worden gedaan in de volgende
bewoordingen: "Als ik enig recht op het landgoed heb, worden ze aan u verkocht", net alsof de verwachting van een recht
gekocht werd; want een verkoop op deze manier kan gedaan worden van alles wat onzeker is, zoals bijvoorbeeld van alles
wat in een net gevangen kan worden.
12. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Maar dit moet zo worden opgevat dat het alleen van kracht is als een partij niet weet dat hij geen recht had op de
nalatenschap die hij verkocht; want als hij dat wel wist, zou hij aansprakelijk zijn op grond van bedrog.
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13. Paulus, Over Plautius, Boek XIV.
Als er een recht op erfopvolging bestaat, hoewel niet is overeengekomen dat de koper alle rechten zal hebben die de verkoper
bezat, dan moet de laatste garanderen dat hij de erfgenaam is. Indien dit in het contract is opgenomen, zal de verkoper
worden bevrijd, indien mocht blijken, dat hij geen recht op de nalatenschap heeft.
14. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
Wanneer iemand vorderingen verkoopt op een zoon die onder vaderlijk gezag staat, moet hij ook alle vorderingsrechten
overdragen die hij heeft op de vader van de schuldenaar.
(1) Wanneer het recht van erfopvolging van een nalatenschap wordt verkocht, moet de verkoper de goederen leveren die
daartoe behoren; en het maakt geen verschil wat de waarde daarvan is.
15. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X. Tenzij de verkoper het bedrag heeft vermeld.
16. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Wanneer u als erfgenaam het recht van successie op een landgoed verkoopt, aangezien het landgoed aan u moet worden
teruggegeven in overeenstemming met het Trebelliaanse Decreet van de Senaat, bent u aansprakelijk voor de omvang van het
belang van de koper.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
Het is onze gewoonte om vorderingen die schuldenaren onder bepaalde voorwaarden verschuldigd zijn, of die binnen een
bepaalde tijd opeisbaar zijn, zowel te kopen als te verkopen; want dit is eigendom dat gekocht en verkocht kan worden.
18. Julianus, Digest, Boek XV.
Als een van de erfgenamen een som geld die door de erflater verschuldigd was, volledig betaalt op straffe van een boete,
voordat de andere erfgenamen in de nalatenschap zijn getreden, en daarna zijn erfrecht op die nalatenschap verkoopt, en hij
niets van zijn mede-erfgenamen kan terugvorderen op grond van hun eigendom, kan hij de koper van het erfrecht terecht
aanspreken, hetzij op grond van het beding, hetzij op grond van de verkoop, aangezien het duidelijk is dat al het geld door
hem is betaald voor de nalatenschap, want hetzelfde beginsel is van toepassing als in een proces tot verdeling, waarbij elk
van de erfgenamen niets meer kan terugvorderen dan wat hij in de hoedanigheid van erfgenaam heeft uitgegeven.
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19. Dezelfde, Digest, Boek XXV.
Het maakt veel verschil of een vordering wordt verkocht onder een of andere voorwaarde, of dat de verplichting wordt
aangegaan onder een voorwaarde en de verkoop absoluut is. In het eerste geval, als de voorwaarde niet vervuld is, is de
verkoop nietig; in het tweede geval, komt de verkoop tot stand zodra de overeenkomst gesloten is; want als Titius u tien aurei
schuldig is onder een of andere voorwaarde, en ik koop zijn briefje van u, dan kan ik onmiddellijk een vordering tot verkoop
instellen om u te dwingen hem vrij te laten.
20. Africanus, Vragen, Boek VII.
Als u mij uw recht op de erfopvolging van Lucius Titius verkoopt, en u wordt daarna erfgenaam van zijn schuldenaar, dan
bent u aansprakelijk voor een verkoopactie.
(1) Dit is veel eenvoudiger in het geval waarin een partij erfgenaam wordt van zijn schuldeiser, en zijn recht op erfopvolging
in de nalatenschap verkoopt.
21. Paulus, Vragen, Boek XVI.
Een verkoper verkocht aan een partij zijn erfrecht op een landgoed, en stemde er bij beding mee in om alles wat tot het
landgoed behoorde aan hem over te dragen. De vraag rees wat hij volgens het beding moest leveren; want een beding is in
geen geval dubbel bindend, zodat zowel het goed als de prijs verschuldigd zijn. En als de partij het goed naderhand heeft
verkocht en het beding is aangegaan, is de prijs volgens ons in het beding begrepen. Indien echter het beding vooraf is
gemaakt, en de partij daarna het eigendom heeft verkregen, is hij in dit geval het eigendom verschuldigd. Als hij een slaaf
verkoopt en deze sterft, is hij dan de prijs van die slaaf verschuldigd? Als hij, die Stichus had beloofd, hem zou verkopen en
de slaaf was op dat moment dood, zou hij de prijs niet verschuldigd zijn, als hij niet in gebreke was gebleven. Wanneer ik
echter het erfrecht van een landgoed heb verkocht, en naderhand goederen uit dat landgoed heb vervreemd, dan zal men
oordelen, dat ik de zaak van de koper deed en niet die van het landgoed. Maar dit is niet van toepassing op een geval waarin
het om een bepaald goed gaat, want als ik u een slaaf verkoop, en voordat hij geleverd is, verkoop ik hem weer aan een
derde, en ontvang de prijs, en de slaaf sterft; Laten wij overwegen, of ik u niet iets verschuldigd ben wegens de koop, daar ik
bij de levering niet in gebreke ben gebleven, want de prijs van de slaaf, die aan de tweede koper werd verkocht, werd niet
geïnd wegens het eigendom, maar wegens de transactie; en daarom is het resultaat juist, alsof ik de slaaf niet aan een ander
had verkocht, want ik zal u het eigendom verschuldigd zijn, en niet het recht van vordering tegen de tweede koper. Wanneer
echter een recht op erfopvolging wordt verkocht, wordt stilzwijgend overeengekomen, dat als ik als erfgenaam iets doe, ik
dat aan de koper moet vergoeden, op dezelfde wijze als wanneer ik zijn zaak zou behartigen; zoals de verkoper van een stuk
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land uit overwegingen van goede trouw verplicht is de oogst af te staan, ook al zou het hem in het geheel niet te verwijten
zijn dat hij heeft nagelaten de oogst van een ander te oogsten, tenzij hij wegens nalatigheid ter verantwoording zou kunnen
worden geroepen. Maar als ik een goed verkoop terwijl een ander het in bezit heeft, en ik aanvaard de getaxeerde
schadevergoeding, ben ik dan het goed of de prijs verschuldigd aan de ander? Ik zou hem zeker het eigendom verschuldigd
zijn, want ik zou niet gedwongen zijn mijn vorderingsrechten aan hem over te dragen, maar het eigendom zelf. Indien ik met
geweld van het eigendom was beroofd, of veroordeeld was tot het betalen van een dubbele schadevergoeding op grond van
een vordering wegens diefstal, zou dit de koper geenszins treffen, want indien de verkoper buiten zijn schuld ophield het
eigendom in bezit te hebben, zou hij verplicht zijn zijn vorderingsrechten over te dragen, alsmede de schadevergoeding die
hij heeft ontvangen, maar niet het eigendom; en in het geval dat een gebouw door brand is verteerd, zou hij de grond waarop
het stond moeten overdragen.

22. Scaevola, Meningen, Boek II.
De verkoper van het recht van successie op een landgoed ontving een deel van de prijs, maar de koper betaalde hem het
restant niet. De vraag rees of het tot de nalatenschap behorende goed kon worden gehouden op grond van pandrecht? Ik
antwoordde dat niets in de genoemde feiten eraan in de weg stond dat het aldus zou worden gehouden.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
De verkoper van een vordering die hij op een hoofdschuldenaar heeft, is verplicht alle daaruit voortvloeiende
vorderingsrechten over te dragen, niet alleen aan de schuldenaar zelf, maar ook aan de pandgevers van die vordering, tenzij
anders is overeengekomen.
(1) De verkoper van een vordering is verplicht ongeschonden aan de koper te leveren wat hij heeft verkregen, hetzij bij wijze
van verrekening, hetzij door inning.
24. Labeo, Laatste werken, Epitomen van Javolenus, Boek IV.
U verkocht uw recht van successie in de nalatenschap van Cornelius; vervolgens stierf Attius (aan wie Cornelius een legaat
naliet waarmee u als erfgenaam was belast) voordat hij het legaat van de koper had ontvangen, waardoor u zijn erfgenaam
werd. Ik meen, dat een vordering tot verkoop door u terecht kan worden ingesteld om betaling van het legaat aan u te
verkrijgen, omdat het erfrecht tegen een lagere prijs is verkocht opdat de koper het legaat zou kunnen betalen; het maakt ook
geen verschil of het geld verschuldigd was aan Attius, die u tot zijn erfgenaam benoemde, of aan de legataris.
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25. Dezelfde, Waarschijnlijkheden, Boek II.
Wanneer het erfrecht van een nalatenschap wordt verkocht met uitzondering van een stuk grond dat daartoe behoort, en de
verkoper vervolgens iets verwerft uit hoofde van dat stuk grond, moet hij het overdragen aan de koper van het erfrecht.
Paulus zegt dat in een dergelijk geval altijd onderzoek moet worden gedaan naar de bedoeling van de partijen. Indien dit
echter niet kan worden vastgesteld, moet de verkoper het goed dat hij op deze manier heeft verkregen, overdragen aan de
koper; want het blijkt in zijn handen te zijn gekomen uit hoofde van de erfopvolging en niet anders; net alsof hij bij het
beschikken over de erfopvolging het genoemde stuk land niet had uitgezonderd.

Tit. 5. Betreffende de ontbinding van een koop, en wanneer het geoorloofd is van een koop af te zien.

1. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Celsus, de jongere, was van mening dat als een zoon onder vaders toezicht mij een goed zou verkopen dat deel uitmaakte van
zijn peculium, zelfs als er een overeenkomst was gesloten dat de koop ontbonden zou worden, deze gesloten moest worden
tussen de vader, de zoon en mijzelf; want als ik de overeenkomst alleen met de vader sloot, zou de zoon niet van zijn
aansprakelijkheid worden ontheven; En er werd gevraagd of zo'n overeenkomst niet absoluut nietig zou zijn, of dat ik in feite
niet zou worden vrijgesteld en de zoon gebonden zou blijven; zoals bijvoorbeeld in het geval dat een voogd een
overeenkomst sluit zonder het gezag van zijn voogd, hij zelf zou worden vrijgesteld, maar degene met wie hij de
overeenkomst sluit niet. Want wat Aristo heeft gezegd, is niet waar, namelijk dat een contract zo zou kunnen worden
gesloten, dat slechts een der contractanten aansprakelijk zou zijn, want een van hen kan een koopovereenkomst niet
vernietigen; indien het contract dus door een der partijen wordt vernieuwd, wordt geoordeeld, dat zulk een overeenkomst niet
geldig is. Het moet echter worden gezegd, dat wanneer een vader een overeenkomst sluit, en de wederpartij van zijn
aansprakelijkheid wordt ontslagen, de zoon tegelijkertijd ook wordt ontslagen.
2. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIV.
Als ik, nadat ik iets van u gekocht heb, het opnieuw van u koop tegen een hogere of een lagere prijs, dan wordt begrepen dat
wij de eerste koop hebben geannuleerd; want de koop wordt nog steeds geacht onvoltooid te zijn door onze overeenkomst
terwijl de zaken onveranderd blijven, en dus blijft de latere koop staan, net alsof er geen andere aan vooraf was gegaan. Maar
hetzelfde beginsel kunnen wij niet toepassen, indien de koop wordt vernieuwd, nadat de prijs is betaald, omdat wij, nadat de
prijs is betaald, de koop niet onvolledig kunnen maken.
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3. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Koop en verkoop worden aangegaan met algemene instemming, en kunnen dus ook met algemene instemming worden
ontbonden voordat de transactie is gesloten. Daarom rees de vraag of de verbintenis kon worden ontbonden door de wil van
de partijen alleen, als de koper een borgstelling had aanvaard, of de verkoper een beding had gemaakt. Julianus zegt dat dan
inderdaad een vordering tot verkoop niet zou opkomen, omdat in een overeenkomst te goeder trouw uitzonderingen op grond
van het contract zijn opgenomen. Er moet echter worden nagegaan of er een exceptie mogelijk zou zijn om de borg vrij te
geven. Ik ben van mening dat als de principaal moet worden vrijgegeven, de borg dat ook zal zijn. Dezelfde regel geldt
wanneer de verkoper een vordering instelt op grond van het beding, hij door een exceptie kan worden buitengesloten. De wet
is ook dezelfde wanneer de koper de levering van het goed in het beding heeft opgenomen.
4. Paulus, Aantekeningen bij de Digest van Julianus, Boek VIII.
Wanneer een contract de koop inhield van een toga of een schotel, en de verkoper ermee instemde dat één van die artikelen
niet verkocht zou worden, denk ik dat alleen de verplichting met betrekking tot dat artikel ontbonden is.
5. Julianus, Digest, Boek XV.
Wanneer de koper de verkoper bevrijdt of de verkoper de koper van zijn aansprakelijkheid ontheft, lijkt het de bedoeling van
beide partijen te zijn dat de transactie wordt beëindigd; en het resultaat is hetzelfde als wanneer tussen hen was
overeengekomen dat geen van beiden iets van de ander zou kunnen vorderen. In dit geval is het echter duidelijker, dat de
vrijgave niet geldig is wegens haar aard, maar door de kracht van de overeenkomst.
(1) Een verkoop wordt nietig verklaard door de enkele overeenkomst van de partijen, indien de transactie niet gesloten is.
(2) Wanneer een verkochte slaaf sterft, wordt de verkoop geacht plaats te vinden in dezelfde toestand als wanneer hij was
geleverd; dat wil zeggen dat de verkoper van zijn aansprakelijkheid is ontheven, en dat het verlies van de slaaf door de koper
moet worden gedragen. Tenzij een andere wettige overeenkomst is aangegaan, zijn de vorderingen tot koop en verkoop
derhalve ontvankelijk.
6. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Als tussen de partijen was overeengekomen dat het verkochte goed binnen een bepaalde tijd zou worden teruggegeven, als
dat niet zo zou zijn, dan is Sabinus van mening dat er een vordering tot koop zal zijn, of dat er een in factum, gelijkend op
een vordering tot koop, moet worden toegewezen.
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7. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Als ik een tweede keer, onder voorwaarde, iets koop wat ik al absoluut gekocht heb, is de latere koop nietig.
(1) Wanneer een ondergeschikte persoonlijk een overeenkomst sluit zonder het gezag van zijn voogd, en daarna een koop
doet met zijn toestemming, hoewel de verkoper reeds gebonden is door een overeenkomst met hem, toch, omdat de
ondergeschikte niet aansprakelijk is, wordt de koop vernieuwd opdat zij wederzijds gebonden zullen zijn. Indien het gezag
van de voogd in de eerste plaats is ingeroepen, en de voogd daarna een koop heeft gesloten zonder zijn gezag, is de tweede
koop nietig. Men kan zich ook afvragen, of de koop nietig kan worden verklaard, wanneer de ondergeschikte een
overeenkomst heeft gesloten zonder het gezag van zijn voogd; een dergelijke overeenkomst heeft immers hetzelfde gevolg
als wanneer de ondergeschikte in de eerste plaats de koop had gesloten zonder het gezag van zijn voogd, en daarom is hij zelf
niet aansprakelijk; maar als hij een vordering instelt voor het goed, kan de verkoper het dan behouden totdat het betaald is?
Men kan echter redelijkerwijs aannemen, dat, aangezien de koop aanvankelijk volgens de regels is gesloten, het nauwelijks
met de goede trouw overeenstemt, dat men zich aan een overeenkomst houdt, indien daardoor de wederpartij wordt
benadeeld; en dit is vooral het geval, indien deze door een aannemelijke dwaling is misleid.
8. Scaevola, Meningen, Boek II.
Titius, de zaakwaarnemer van Seius, werd bij diens dood tot erfgenaam benoemd, en Titius, niet wetende dat hij dood was,
verkocht een stuk land via een slaaf die tot de nalatenschap behoorde, en ondertekende zijn naam als zaakwaarnemer. De
vraag rees, of de gemachtigde de verkoop had kunnen annuleren, indien hij vóór het sluiten van de koop van het overlijden
op de hoogte was geweest. Het antwoord luidde, dat indien Titius zelf het goed niet had verkocht, hij niet civielrechtelijk
aansprakelijk zou zijn, omdat hij het contract had ondertekend van de slaaf die de koop had gesloten, maar dat hij wel
civielrechtelijk aansprakelijk zou zijn voor een praetoriaanse actie in naam van genoemde slaaf.
9. Dezelfde, Digest, Boek IV.
Een zeker stuk land dat aan Lucius Titius toebehoorde, werd verkocht wegens een openbare belasting. Lucius Titius, die
erkende dat hij de schuldenaar was, zei dat hij bereid was de gehele belasting te betalen; en omdat de verkoop van het
eigendom niet voldoende was om het gehele bedrag te betalen, herriep de gouverneur van de provincie de verkoop, en beval
dat het land aan Lucius Titius zou worden teruggegeven. De vraag rees, of het land, na het besluit van de Gouverneur en
voordat het was teruggegeven, tot het eigendom van Lucius Titius behoorde? Het antwoord luidde dat dit niet het geval was
voordat de prijs aan de koper was terugbetaald, of indien de prijs nog niet door hem was betaald voordat de vordering wegens
belastingen was voldaan.
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10. Dezelfde, Digest, Boek VII.
Seius kocht een stuk land van Lucius Titius onder de voorwaarde dat het eigendom onverkocht zou blijven als er op een
bepaalde tijd niet betaald werd. Seius, die een deel van de prijs onmiddellijk had betaald, en de verkoper was overleden, werd
aangesteld als voogd van de minderjarige kinderen van Titius, samen met anderen, maar hij betaalde de rest van de prijs niet
aan zijn medevoogden, in overeenstemming met de overeenkomst, en hij bracht het bedrag niet onder bij de goederen van de
voogdij. De vraag rees of de koop nietig was. Het antwoord luidde, dat de verkoop overeenkomstig de genoemde feiten
zonder gevolg is gebleven.
(1) De koper van bepaalde landerijen, die vermoedde dat Numeria en Sempronia een geschil zouden beginnen over de
verkoop van die landerijen, kwam met de verkoper overeen dat een bepaald deel van de prijs in zijn handen zou blijven totdat
de verkoper hem een borg zou stellen. De verkoper nam naderhand de volgende bepaling in het contract op, namelijk:
"Indien op een bepaalde tijd niet al het geld was betaald en de verkoper niet wilde dat het land zou worden verkocht, zou het
onverkocht blijven." Intussen won de verkoper zijn zaak tegen een van zijn vrouwelijke tegenstanders en sloot een
compromis met de andere, zodat de koper de landerijen zonder enige twist in bezit kon krijgen. De vraag rees, of het land
onverkocht was gebleven, aangezien er geen borg was gesteld en de gehele som geld niet was betaald op het vastgestelde
tijdstip overeenkomstig de bepalingen van het contract. Het antwoord luidde dat als de afspraak was geweest dat het geld niet
zou worden betaald voordat een borg was gesteld voor de verkoop, en door de koper niets was gedaan om de uitvoering van
het contract te verhinderen, het laatste gedeelte daarvan niet kon worden afgedwongen.

Tit. 6. Betreffende het risico en de voordelen verbonden aan verkochte goederen.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Als wijn na verkoop zuur wordt, of een ander gebrek vertoont, moet de koper het verlies dragen, net als wanneer de wijn zou
zijn gemorst doordat de vaten waarin hij zich bevond, gebroken waren, of om een andere reden. Indien echter de verkoper het
risico op zich neemt, moet hij dit doen voor de tijd, gedurende welke hij zich daaraan onderwerpt; maar indien hij deze tijd
niet heeft bepaald, is de wijn voor zijn risico, totdat hij is geconsumeerd, omdat, wanneer dit is geschied, de koop geheel
gesloten is. Of dus is overeengekomen, dat de wijn voor zijn risico zal zijn of niet, hij zal er aansprakelijk voor zijn, totdat hij
opgebruikt is. Indien echter de vaten of het vat waarin de wijn zich bevindt, vóór het verbruik door de koper worden
verzegeld, blijft de wijn volgens ons voor risico van de verkoper, tenzij een andere overeenkomst wordt gesloten.
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(1) De verkoper moet ook instaan voor de bewaring van de wijn tot de meting, want vóór de meting wordt hij in zekere zin
niet als verkocht beschouwd. Na de meting is de wijn niet langer voor risico van de verkoper, en zelfs vóór de meting is hij
van zijn aansprakelijkheid ontslagen indien hij de wijn niet met maat heeft verkocht, maar met vat of fust.
(2) Wanneer een vat door de koper is verzegeld, zegt Trebatius dat het geacht wordt aan hem te zijn geleverd; Labeo echter is
de tegenovergestelde mening toegedaan. De mening van deze laatste is juist, want het is gebruikelijk een vat te verzegelen
opdat de wijn niet kan worden veranderd, eerder dan te beschouwen dat het op dat moment geleverd is.
(3. De verkoper heeft het recht de wijn uit te schenken, indien hij een bepaald tijdstip voor de meting heeft vastgesteld, en dit
niet op de vastgestelde dag is geschied. Hij mag echter niet uitgieten voordat hij de koper, in tegenwoordigheid van getuigen,
heeft verwittigd, hetzij om de wijn weg te nemen, hetzij om hem te waarschuwen dat, indien hij dit niet doet, hij zal uitgieten.
Het is echter prijzenswaardiger, indien hij niet uitgiet, terwijl hij daartoe het recht had. Hij kan dus een vergoeding eisen voor
het gebruik van de vaten, maar alleen als het in zijn belang is dat de vaten, waarin de wijn zich bevond, leeg zijn;
bijvoorbeeld als hij op het punt stond ze te verpachten, of als het voor hem noodzakelijk was er andere voor in de plaats te
pachten. Het is echter beter andere vaten te verhuren en de wijn niet te leveren voordat de koper de huur van de andere vaten
heeft betaald, of de wijn te goeder trouw te verkopen, dat wil zeggen, alles te doen zonder zichzelf ongemak te bezorgen,
opdat de koper er zo weinig mogelijk verlies door lijdt.
(4) Indien men wijn in vaten koopt en niets is overeengekomen over het tijdstip van de levering, zal men ervan uitgaan dat de
wijn zal worden afgetapt voordat de vaten nodig zullen zijn voor het volgende wijnjaar. Indien zij dan nog niet leeg zijn,
moet de handelwijze van de ouden worden gevolgd, dat wil zeggen, dat de verkoper de wijn met een mand meet en laat
weglopen, want de oude autoriteiten stelden deze regel in vanwege de meting, opdat het bedrag van de meting niet zou
blijken, maar opdat het verlies dat de koper lijdt, bekend zou zijn.
2. Gaius, Dagelijkse voorvallen, Boek II.
Het volgende is ook waar, namelijk: als de verkoper de vaten nodig heeft voor de nieuwe wijnoogst, en hij een koopman is
die de gewoonte heeft wijn te kopen en te verkopen, moet het tijdstip worden overwogen waarop de wijn gemakkelijk uit het
bezit van de verkoper kan worden gehaald.
(1) Laten wij bovendien nagaan op welke wijze de verkoper voor de wijn moet zorgen voordat het tijdstip is aangebroken
waarop hij de wijn moet meten; moet hij de nodige of de gebruikelijke zorgvuldigheid betrachten, of is hij alleen
aansprakelijk in geval van bedrog? Ik denk dat de verkoper slechts de gewone zorgvuldigheid moet betrachten, en
verschoonbaar is in geval van een onvermijdelijk ongeval of het vertonen van overmacht.
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3. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
De verkoper moet dezelfde zorgvuldigheid betrachten als bij het in bruikleen geven van voorwerpen; dat wil zeggen, hij moet
een grotere zorgvuldigheid betrachten dan hij zou doen met betrekking tot zijn eigen eigendom.
4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Als iemand zijn wijn verkoopt en zegt dat die binnen een bepaalde tijd geproefd moet worden, en hij krijgt achteraf de schuld
dat dit niet gebeurt, moet de verkoper dan alleen het risico dragen van de zuurheid of schimmel van de wijn voor de tijd die
verstreken is voor de dag die was vastgesteld? Of zou hij ook aansprakelijk zijn na het verstrijken van die tijd, of zou, indien
de wijn na die tijd bedorven was, de verkoper het risico op zich moeten nemen? Of moet men veeleer aannemen, dat de koop
gesloten was, omdat hij tot stand was gekomen onder een voorwaarde, namelijk dat de wijn vóór een bepaalde datum zou
worden gekeurd? De bedoeling van de partijen is van belang. Ik ben evenwel van mening dat, indien de bedoeling niet kan
worden achterhaald, moet worden geoordeeld dat de koop blijft bestaan en dat de verkoper het risico op zich moet nemen,
zelfs na het verstrijken van de dag die voor het proeven van de wijn is vastgesteld, omdat dit door hemzelf is veroorzaakt.
(1) Indien de wijn los wordt verkocht, is de verkoper alleen verantwoordelijk voor de bewaring ervan; hieruit blijkt, dat
indien de wijn niet wordt verkocht onder de voorwaarde dat hij wordt geproefd, de verkoper niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor de zuurheid of de schimmel, maar dat de koper het volledige risico moet dragen. Het is echter ongebruikelijk,
dat iemand wijn koopt zonder hem te proeven; en indien daartoe geen dag is vastgesteld, kan de koper hem dus proeven
wanneer hij wil, en tot op het ogenblik, waarop hij dat doet, moet de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de zuurheid
of de schimmel; want wanneer de dag voor het proeven is vastgesteld, maakt dit de toestand van de koper beter.
(2. Wanneer de wijn onverpakt is verkocht, houdt de bewaring op te bestaan wanneer het tijdstip van afhaling is
aangebroken; dit moet worden verstaan wanneer het tijdstip is vermeld. Indien dit tijdstip echter niet is vermeld, moet
worden nagegaan, of de verkoper verplicht is, voor onbepaalde tijd voor de wijn te zorgen. De betere mening is (in
overeenstemming met wat wij hierboven hebben uiteengezet) dat ofwel de bedoeling van de partijen met betrekking tot het
tijdstip moet worden vastgesteld, ofwel de koper moet worden aangemaand de wijn weg te halen. Het staat vast dat de wijn
moet worden weggehaald voordat de vaten nodig zijn voor het oogstjaar.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als het de schuld van de koper was dat de wijn niet op het afgesproken tijdstip werd weggehaald, is de verkoper niet
verplicht om er achteraf verantwoordelijk voor te zijn, tenzij de vertraging werd veroorzaakt door bedrieglijk opzet van zijn
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kant. Indien b.v. honderd kruiken wijn in een bepaalde kelder zijn verkocht, moet de verkoper het risico dragen totdat zij
gemeten zijn, tenzij de koper schuld had aan de vertraging.
6. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Als ik een bepaalde wijn koop, met uitzondering van de zure en schimmelige wijn, zegt Proculus dat, hoewel deze
uitzondering is gemaakt ten gunste van de koper, als hij bereid is zure wijn te accepteren, toch zure en schimmelige wijn niet
in de verkoop wordt opgenomen; want wat de koper niet bereid is te accepteren, mag hij niet gedwongen worden te nemen,
want dat is onrechtvaardig, en het mag de verkoper niet worden toegestaan de wijn aan een ander te verkopen.
7. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als na de verkoop het land door alluviale afzetting wordt uitgebreid, of door dezelfde oorzaak in omvang afneemt, geniet de
koper het voordeel, of lijdt hij het ongemak. Want indien na den verkoop het geheele veld door een rivier overstroomd wordt,
moet de koper het verlies dragen, en heeft hij dus, op dezelfde wijze, recht op het voordeel, dat daaruit voortvloeit.
(1) Alles wat verkocht wordt, moet met het land worden overgedragen, tenzij is overeengekomen dat dit niet zal gebeuren.
Wat niet gemeten kan worden, moet ook overgedragen worden, als dit overeengekomen is; zoals bijvoorbeeld wegen,
grenzen, en bosjes grenzend aan het terrein. Waar echter niets over dit onderwerp is gezegd, behoeven deze niet te worden
overgedragen; en daarom is het gebruikelijk om uitdrukkelijk te bepalen, dat de bosjes en openbare wegen, die in het stuk
land liggen, alle zullen worden gemeten, en in de overdracht zullen worden opgenomen.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
Het is noodzakelijk om vast te stellen wanneer de verkoop voltooid is, want dan weten we wie verantwoordelijk moet zijn
voor het risico; aangezien, wanneer de verkoop voltooid is, de koper het op zich moet nemen. Indien de kwaliteit en de
hoeveelheid van het te verkopen goed zijn vastgesteld, evenals de prijs ervan, en het wordt verkocht zonder enige
voorwaarde, is de transactie voltooid. Maar als het verkocht wordt onder een voorwaarde, en die voorwaarde wordt niet
nageleefd, dan is de koop nietig, net als in het geval van een beding. Proculus en Octavenus zeggen dat het goed voor risico
van de koper is, zodra aan de voorwaarde is voldaan, en Pomponius keurt deze mening goed in het Negende Boek. Indien
echter, terwijl de voorwaarde nog hangende is, hetzij de koper hetzij de verkoper komt te overlijden, staat vast dat, indien aan
de voorwaarde is voldaan, ook hun erfgenamen gebonden zullen zijn, alsof de transactie was gesloten met verwijzing naar
enige tijd die was verstreken. Maar indien het goed wordt geleverd terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld, kan de koper
het als zodanig niet door verovering verkrijgen en kan hij de prijs die hij eventueel heeft betaald, terugvorderen, terwijl de
oogst die gedurende de tussenliggende tijd is verzameld, aan de verkoper zal toebehoren; op dezelfde wijze als bedingen en
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voorwaardelijke legaten worden beëindigd indien het goed wordt vernietigd terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld. Het is
duidelijk, dat indien het goed, zij het in beschadigde toestand, blijft bestaan, de koper het verlies moet dragen.
(1) Wanneer een verkoop is gedaan in de volgende bewoordingen: "Deze slaaf wordt verkocht ongeacht of een bepaald schip
wel of niet uit Azië aankomt." Julianus is van mening, dat de koop onmiddellijk gesloten is, daar het zeker is, dat het contract
volledig is.
(2) Als u mij het vruchtgebruik van een bepaald goed verkoopt, maakt het verschil of u alleen het recht om het te gebruiken
en te genieten overdraagt, dat alleen u toebehoort, of dat u, als u het goed bezit, mij het vruchtgebruik ervan verkoopt; want
in het eerste geval is uw erfgenaam mij niets verschuldigd, zelfs als u onmiddellijk zou overlijden, maar als u blijft leven,
gaat het recht over op mijn erfgenaam. In het tweede geval zal niets op mijn erfgenaam overgaan, maar uw erfgenaam zal de
verplichting op zich nemen.
9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Als na het onderzoek van een stuk land, en voordat het koopcontract is gesloten, de bomen op dat stuk land door de kracht
van de wind omver worden gewaaid, rijst de vraag of zij ook aan de koper moeten worden geleverd? Het antwoord is, dat dit
niet het geval is, omdat hij ze niet gekocht heeft, aangezien ze ophielden er deel van uit te maken, voordat hij het land kocht.
Wanneer echter de koper niet wist, dat de bomen omgewaaid waren, maar de verkoper het wist en hem niet inlichtte, is hij
aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de rente van de koper, mits de verkoop plaats heeft.
10. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer bij een voorwaardelijke verkoop tevens is overeengekomen dat het goed voor risico van de koper blijft, denk ik dat
de overeenkomst geldig zal zijn.
(1) Scaevola zegt in een noot bij het Zevende Boek van Julianus, dat een koper geen vordering kan instellen tot
terugvordering van land dat verkocht is, wanneer, voordat de opmeting plaatsvond, een deel van dat land verwoest is door
een overstroming, of door een aardbeving, of door enig ander ongeluk.
11. Alfenus Verus, Digest, Boek II.
Wanneer een huis dat verkocht is, in brand staat, aangezien er geen brand kan plaatsvinden zonder dat iemand daarvoor
verantwoordelijk is, wat is dan de wet? Het antwoord is dat, omdat een brand kan plaatsvinden zonder de schuld van het
hoofd van de huishouding, als hij niet veroorzaakt is door de nalatigheid van zijn slaven, de meester niet noodzakelijk schuld
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heeft. Vandaar dat, als de verkoper dezelfde ijver aan de dag legt bij het verzorgen van het huis als zuinige en ijverige
mannen gewoon zijn te doen, en er gebeurt een ongeluk, hij niet verantwoordelijk zal zijn.
12. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
De aedile brak enkele bedden die een partij had gekocht, en die waren achtergelaten op de snelweg. Als ze aan de koper
waren afgeleverd, of als het aan hem te wijten was dat ze niet waren afgeleverd, moest hij het verlies dragen.
13. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
De koper zou recht hebben op een vordering op grond van de Lex van Aquilia tegen de aedile, als deze onrechtmatig
handelde; of hij zal zeker een vordering bij verkoop hebben tegen de verkoper, om hem te dwingen de vorderingsrechten die
hij tegen de aedile heeft, aan hem over te dragen.
14. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
Indien de bedden niet waren geleverd, en de koper de levering niet door vertraging had verhinderd, moet de schade door de
verkoper worden gedragen.
(1) Wanneer gekochte materialen na levering door diefstal verloren gaan, moet de koper volgens de rechtspraak de schade
dragen; anders moet de verkoper dat doen. Hout wordt geacht geleverd te zijn, zodra de koper het heeft gemerkt.
15. Gaius, Dagelijkse voorvallen, Boek II.
Indien wijn in vaten wordt verkocht, en deze wordt bedorven door zijn aard, voordat hij door de koper wordt afgehaald, en de
verkoper heeft ingestaan voor de goede kwaliteit van de wijn, is hij aansprakelijk jegens de koper; maar indien hij hierover
niets heeft gezegd, moet de koper het verlies dragen, hetzij omdat hij de wijn niet heeft geproefd, hetzij, indien hij hem wel
heeft geproefd, hij zich een onjuiste mening heeft gevormd, en hij alleen zichzelf iets te verwijten heeft. Het is duidelijk, dat
indien de verkoper wist, dat de goede kwaliteit van de wijn niet zou duren tot op de dag, waarop hij zou worden afgehaald, en
hij dit niet aan de koper heeft medegedeeld, hij aansprakelijk is ten belope van het belang van deze laatste om gewaarschuwd
te worden.
16. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
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Wanneer de koper van een slaaf toestemming vraagt om hem te huren totdat hij zijn prijs kan betalen, zal hij niets verwerven
door de diensten van genoemde slaaf, aangezien hij niet wordt geacht te worden geleverd waarvan het bezit door de verkoper
wordt behouden door hem te huren. De koper zal verantwoordelijk zijn voor de slaaf, wanneer hem iets overkomt zonder het
bedrog van de verkoper.
17. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Opgemerkt moet worden dat, zodra de koper in gebreke blijft, de verkoper verantwoordelijk is, niet voor nalatigheid, maar
alleen voor bedrog. Indien zowel de verkoper als de koper in gebreke blijven, zegt Labeo dat de koper hierdoor meer schade
lijdt dan de verkoper. Men moet zich echter afvragen, of de partij die het laatst in gebreke is, niet het meest benadeeld is,
want wat zou het geval zijn als ik de verkoper in gebreke stel, en hij het goed dat ik gekocht heb niet levert, en ik vervolgens,
wanneer hij het daarna aanbiedt, weiger het aan te nemen? Het is duidelijk, dat ik in dit geval de dupe ben van het verzuim.
Maar als het verzuim door de koper is veroorzaakt, en de verkoper vervolgens, terwijl alles intact was, in gebreke is gebleven
toen hij in staat was de levering te verrichten, is het niet meer dan billijk dat hij lijdt door het latere uitstel.
18. Papinianus, Opinies, Boek III.
Wanneer de verplichting tot het verschaffen van onderdak aan vrijgelatenen door hun dood is geëindigd, zal de koper van het
goed uit dien hoofde niet aansprakelijk zijn tegenover de verkoper, indien geen andere overeenkomst was gesloten dan dat
aan de vrijgelatenen onderdak zou worden verschaft overeenkomstig de wil van de overledene, zulks in aanvulling op de
betaalde prijs.
(1) Wanneer een geschil ontstaat over de eigendom van het eigendom, voordat de prijs is betaald, is de koper niet verplicht
deze te betalen, tenzij door de verkoper solvabele waarborgen tegen zijn uitwinning worden verstrekt.
19. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer de koper in gebreke is met de betaling van de prijs aan de verkoper, moet hij hem alleen rente betalen, en is hij niet
aansprakelijk voor iets dat de verkoper had kunnen verkrijgen, als er geen vertraging was geweest; zoals, bijvoorbeeld, als de
verkoper een koopman was, en de prijs betaald was, hij meer had kunnen winnen uit de verkoop van zijn koopwaar dan uit de
rente.

Tit. 7. Betreffende de verwijdering van slaven, en wanneer een slaaf verkocht wordt onder de voorwaarde van manumitatie,
of het tegendeel.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Wanneer een slaaf verkocht wordt onder de voorwaarde dat hij niet op een bepaalde plaats mag blijven, kan de partij die hem
onder deze voorwaarde verkocht heeft, dat deel van het contract kwijtschelden, en hem toestaan in Rome te blijven.
Papinianus zegt in het Derde Boek dat deze voorwaarde in acht moet worden genomen omwille van de veiligheid van de
meester, om te voorkomen dat hij aan gevaar wordt blootgesteld.
2. Marcianus, Publieke Zaken, Boek II.
Wanneer een slaaf verkocht wordt op voorwaarde dat hij uit Italië verwijderd wordt, kan hij in een provincie blijven, tenzij
dit uitdrukkelijk verboden werd.
3. Paulus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer een slaaf wordt verkocht onder de voorwaarde dat hij binnen een bepaalde tijd zal worden gemanumitteerd, wordt
hij vrij als hij niet wordt gemanumitteerd; niettegenstaande het feit dat degene die hem verkocht nog steeds bij zijn
oorspronkelijke bedoeling kan blijven. Het is niet nodig de wens van de erfgenaam te kennen.
4. Marcellus, Digest, Boek XXIV.
Als een minderjarige onder de twintig jaar u een slaaf verkoopt en hem levert onder de voorwaarde dat u hem zult
manumiteren, heeft de overdracht geen effect, ook al heeft hij hem misschien geleverd met de bedoeling dat u hem zou
manumiteren wanneer hij de leeftijd van twintig jaar had bereikt; want het maakt weinig verschil of de datum van zijn
vrijheid wordt uitgesteld, want de wet verzet zich tegen een bepaling van deze aard als zijnde ongegrond.
5. Papinianus, Vragen, Boek X.
Wanneer een slaaf door een overeenkomst met de verkoper verboden wordt in de buitenwijken van een bepaalde stad te
wonen, wordt hij ook geacht verboden te zijn in de stad zelf te wonen. En hoewel dit is voorgeschreven door de edicten van
de keizers, is de betekenis ervan duidelijk, want wie een verblijf in de minder belangrijke delen van een stad is ontzegd, kan
er geen hebben in de belangrijkere delen van die stad.
6. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
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Wanneer een verkoper zekerheid neemt van een koper dat hij een slavin niet zal manumiteren of onderwerpen aan prostitutie,
en, indien enige daad wordt gepleegd in strijd met deze bepaling, kan zij worden teruggevorderd door haar meester of als vrij
worden beschouwd, en een boete worden geëist op grond van een beding; sommige autoriteiten zijn van mening dat een
uitzondering gebaseerd op kwade trouw kan worden ingeroepen, maar Sabinus meent dat dit niet kan. Maar de rede zegt dat
een beding niet rechtsgeldig kan zijn, als de voorwaarde "dat zij niet zal worden gemanumitteerd" wordt weggelaten, want
het is onvoorstelbaar dat iemand van plan is een slaaf te manumuleren, en niet een handeling in gedachten heeft die dat zou
bewerkstelligen. Maar wanneer bepaald is dat de slaaf niet aan prostitutie zal worden onderworpen, is er geen reden waarom
de boete niet zou kunnen worden gevorderd en geïnd, aangezien de koper schande over de slaaf zou hebben gebracht en
tegelijkertijd de bedoelingen van de verkoper in twijfel zou hebben getrokken; want, het beding geheel buiten beschouwing
latend, is vastgesteld dat een vordering tot verkoop ontvankelijk is.
(1) Wanneer een koper al dan niet een handeling verricht die in strijd is met de bepalingen die de verkoop regelen, hebben
wij soms beslist dat de verkoper geen vordering tot verkoop kan instellen om hem te laten straffen, tenzij de verkoper een
geldelijk belang bij de zaak had, bijvoorbeeld omdat hij zelf een boete had beloofd; maar het is niet opportuun te geloven dat
een goed burger zou menen dat het in het belang van de verkoper was om zijn woede op deze manier te laten bedaren. De
mening van Sabinus brengt mij er echter toe het tegendeel te beweren, want hij meent dat er wel degelijk een rechtsvordering
kan worden ingesteld, aangezien de slaaf vanwege de voorwaarde voor een lagere prijs lijkt te zijn verkocht.
7. Dezelfde, Vragen, Boek X.
Een slaaf werd verkocht onder de voorwaarde dat hij niet in Italië zou blijven, en tussen partijen werd, zonder beding,
overeengekomen dat de koper een boete zou moeten betalen als niet aan de voorwaarde werd voldaan. Het is moeilijk te
concluderen dat de verkoper op deze grond een vordering kan instellen uit wraakzucht; maar hij kan dit wel doen indien de
voorwaarde niet wordt nageleefd, en de aansprakelijkheid voor de beloofde boete moet worden vastgesteld. Het gevolg
hiervan zal zijn, dat hij alleen kan vorderen wat de koper verplicht is te betalen, want wat daarboven is, is een boete en geen
poging om het eigendom terug te krijgen. Indien echter de afspraak was geweest, dat de slaaf niet zou worden weggenomen
bij wijze van straf, kan een vordering naar behoren worden ingesteld op grond van genegenheid; noch schijnen deze twee
gevallen tegenstrijdig te zijn, daar het in het belang van de een is, dat de ander er voordeel van heeft; want in feite bezit de
vernedering van de straf, die niet wordt opgelegd, slechts de eigenschap van wreedheid.
8. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
De vraag rees of, wanneer een man zijn eigen slaaf verkocht, en hem opdroeg binnen een bepaalde tijd te worden
gemanumitteerd, en daarna van gedachten veranderde, en de koper hem desondanks manumitteerde, hij het recht zou hebben
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om op deze grond een vordering in te stellen. Ik verklaarde dat het recht om een vordering in te stellen op grond van verkoop
tenietging indien de slaaf werd gemanumitteerd, of de verkoper van gedachten veranderde.
9. Paulus, Vragen, Boek V.
Titius verkocht een slaaf op voorwaarde dat hij, als hij in Rome zou blijven, hem zou mogen arresteren. De koper verkocht
hem aan een ander onder dezelfde voorwaarde, en de slaaf ontsnapte aan de tweede koper, en bleef in Rome. Ik vroeg of hij
gearresteerd kon worden, en zo ja, door wie? Ik antwoordde dat er geen twijfel over bestond dat, aangezien hij een
voortvluchtige was, niets zou worden geacht te zijn gedaan in strijd met de voorwaarde, aangezien hij niet het recht had zijn
meester te verlaten; noch kon hij, louter omdat hij voortvluchtig was, zich in Rome vestigen. Indien hij echter met
toestemming van de tweede koper aldaar is gebleven, moet de partij die de voorwaarde heeft gesteld, voorrang krijgen, en
wordt de tweede verkoper slechts geacht daarop een beroep te hebben gedaan om de koper te waarschuwen en zich van
aansprakelijkheid te bevrijden; want hij kon zijn verkoper geenszins het door de voorwaarde gegeven voordeel ontnemen,
zoals hij, indien hij beloofde een boete te betalen, aansprakelijk zou zijn, ook al had hij zelf ook dezelfde boete bedongen.
Maar wanneer een boete is beloofd, zijn er twee vorderingen mogelijk en kan de slaaf worden gearresteerd. Indien echter de
eerste verkoper de koop heeft gesloten onder de voorwaarde, dat, indien de slavin prostituee zou worden, zij vrij zou zijn, en
de tweede, dat zij in beslag zou kunnen worden genomen, zal de vrijheid de voorkeur genieten boven het recht van arrestatie.
Het is duidelijk, dat indien de eerste voorwaarde het recht van inbeslagneming omvatte, en de laatste dat van vrijheid, moet
worden geoordeeld, dat de voorwaarde, die haar vrijheid verleent, de voorkeur heeft; want beide voorwaarden zijn
toegevoegd ten voordele van de slavin, en, zoals arrestatie door de verkoper haar bevrijdt van schade, zo brengt vrijheid
hetzelfde gevolg teweeg.
10. Scaevola, Digest, Boek VII.
Een zekere man verkocht Pamphilus en Stichus, en nam in het koopcontract op dat, omdat hij de genoemde slaven tegen een
lage prijs had verkocht, zij aan geen andere slavernij onderworpen zouden zijn dan die van Seius, en dat zij na diens dood in
vrijheid zouden blijven. De vraag rees of de slaven, over wie deze overeenkomst tussen koper en verkoper was gesloten, na
de dood van de koper van rechtswege vrij zouden worden. Het antwoord was dat, overeenkomstig de grondwet van de
goddelijke Hadrianus, die met betrekking tot dit punt was uitgevaardigd, Pamphilus en Stichus, de slaven in kwestie, niet vrij
zouden worden als zij niet werden gemanumitteerd. Claudius zegt dat de goddelijke Marcus besloot dat wanneer in het
koopcontract een voorwaarde van vrijheid was opgenomen, de slaven na zes maanden vrij zouden worden, zelfs als zij niet
werden gemanumitteerd, hoewel de verkoper hun vrijheid had uitgesteld tot de dood van de koper.
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Boek XIX
1. Betreffende de handelingen van koop en verkoop.
2. Betreffende verpachting en huur.
3. Betreffende de handelingen voor de schatting van de waarde van goederen.
4. Betreffende de ruil van goederen.
5. Betreffende handelingen praescriptis verbis, en in factum.

Tit. 1. Betreffende de handelingen van koop en verkoop.
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Als het verkochte goed niet geleverd wordt, heeft de koper recht op een vordering om het bedrag van zijn belang om dit te
laten gebeuren, terug te krijgen. Dit belang is soms groter dan de prijs van het goed zelf, wanneer het voor de koper meer
waard is dan de waarde van het goed, of waarmee het gekocht is.
(1) Indien de verkoper wist dat het goed onderworpen was aan een erfdienstbaarheid en dit feit verborgen hield, kan hij zich
niet onttrekken aan een vordering tot koop, mits de koper onwetend was dat dit het geval was; want alles wat in strijd met de
goede trouw wordt gedaan, valt onder een vordering tot koop. Wij gaan ervan uit, dat de verkoper de bezwaring kent en deze
verbergt, niet alleen wanneer hij de koper daarvan niet in kennis stelt, maar ook wanneer hij bij navraag ontkent, dat de
genoemde erfdienstbaarheid verschuldigd is. Als u als voorbeeld stelt, dat de verkoper heeft gezegd: "Er is geen
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erfdienstbaarheid verschuldigd, maar mocht er onverhoopt een opduiken, dan ben ik niet aansprakelijk", dan denk ik dat hij
aansprakelijk is voor een koopvordering, omdat de erfdienstbaarheid verschuldigd was en hij dat wist. Indien de verkoper
echter maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de koper zou vaststellen dat een erfdienstbaarheid verschuldigd was,
ben ik van mening dat hij aansprakelijk is voor een vordering tot koop. En in het algemeen zou ik zeggen dat, indien hij
frauduleus heeft gehandeld door het bestaan van de erfdienstbaarheid te verbergen, hij aansprakelijk moet worden gesteld,
maar niet nadat hij ermee heeft ingestemd de zekerheid te verschaffen. Deze beginselen zijn juist, wanneer de koper het
bestaan van de erfdienstbaarheden niet kende, omdat hij niet wordt geacht iets te hebben verzwegen, wanneer de wederpartij
daarvan op de hoogte is, noch moet hij worden ingelicht, die niet onwetend is van de feiten.
2. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer de afmetingen van een stuk land bij de verkoop worden vermeld, en het bedrag niet wordt geleverd, is een
koopvordering ontvankelijk. Het volle bezit van een goed wordt niet geacht te zijn overgegaan op een koper, indien een
legataris of een bewindvoerder, aangesteld voor het behoud ervan, in het bezit ervan is, of enige schuldeisers het in bezit
hebben. Hetzelfde moet worden gezegd van het bezit van een ongeboren kind, want ook in dit geval geldt de term volle
eigendom.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
De levering van bezit, die door de verkoper moet geschieden, is van dien aard, dat, indien iemand het den koper rechtens kan
ontnemen, het bezit niet zal worden verstaan te zijn geleverd.
(1) Wanneer de koper de volledige levering van het bezit bedingt, en een vordering op het beding instelt, zal de winst niet in
die vordering begrepen zijn; want wanneer iemand de levering van land bedingt, wordt begrepen, dat het volledige bezit
daarvan moet worden geleverd, en de levering van de oogst is in zulk een beding niet begrepen, daar daarin niets meer
behoort te zijn begrepen dan de enkele overdracht van het land; maar een vordering op koop voor de levering van de oogst
zal wel bestaan.
(2) Als ik een pad koop, een oprijlaan voor vee, een algemeen recht van overpad, of het recht om water door uw terrein te
leiden, is er geen levering van louter bezit; en daarom moet u mij de zekerheid geven dat niets door u zal worden gedaan om
de uitoefening van mijn recht te verhinderen.
(3) Wanneer een verkoper van wijn in gebreke is met betrekking tot de levering ervan, moet hij veroordeeld worden tot het
betalen van de hoogste prijs voor die wijn, hetzij op het moment van de verkoop, hetzij toen de schade werd vastgesteld in de
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rechtbank, en ook de hoogste waarde ervan, hetzij op de plaats waar de verkoop plaatsvond, hetzij waar de rechtszaak werd
aangespannen.
(4) Wanneer de koper aansprakelijk is voor het verzuim, moet de waarde van de wijn worden geschat op het tijdstip waarop
het geding aanhangig is gemaakt, en onder verwijzing naar de laagste prijs van die wijn op de plaats waar dit geding is
gevoerd. Er is sprake van verzuim wanneer de verkoper door geen enkele moeilijkheid wordt verhinderd de wijn te leveren,
vooral wanneer hij steeds bereid is geweest deze te leveren. Bovendien behoeft niet te worden gekeken naar de prijs van de
wijn op de plaats waar het geding aanhangig is gemaakt, maar naar de plaats waar de wijn moet worden geleverd, want als de
wijn te Brindisi wordt verkocht, ook al is het contract elders gesloten, moet hij te Brindisi worden geleverd.
4. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als u mij een slaaf verkoopt, terwijl u weet dat hij een dief is of schade heeft aangericht, en ik weet dat niet, ook al hebt u mij
een dubbele schadevergoeding beloofd, dan bent u mij in een koopactie aansprakelijk ten bedrage van wat mijn belang zou
zijn geweest als ik het karakter van de slaaf had gekend; want ik kan geen vordering tegen u instellen op grond van het
beding, voordat ik zelf daadwerkelijk iets verloren heb.
1. Wanneer de afmeting van een veld minder blijkt te zijn dan was opgegeven, zal de verkoper aansprakelijk zijn voor het
bedrag van het tekort; want waar de meting te kort schiet, kan de kwaliteit van de grond, die niet bestaat, niet worden
vastgesteld. En de koper heeft niet alleen het recht om een vordering in te stellen wanneer de meting van een veld in zijn
geheel tekortschiet, maar ook met betrekking tot een deel ervan; zoals bijvoorbeeld wanneer wordt verklaard dat een
wijngaard of een olijfboomgaard zoveel kanonnen bevat, en het bedrag lager blijkt te zijn. Daarom moet in deze gevallen een
schatting worden gemaakt met betrekking tot de goede kwaliteit van de grond.
(5) Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een erfgenaam bij testament is belast met de verkoop van goederen die tot de nalatenschap behoren, en hij doet dat,
kan tegen hem een rechtsvordering worden ingesteld, hetzij bij verkoop, hetzij op grond van het testament, voor alle
toebehoren die tot het gekochte goed behoren.
1. Wanneer hij echter ten onrechte meent, dat hij met de verkoop van het gekochte belast is, en het goed verkoopt, moet
worden geoordeeld, dat een vordering tot verkoop niet tegen hem kan worden ingesteld, daar hij door een exceptie op grond
van bedrieglijk opzet kan worden uitgesloten; evenzo als hij, door een fout bevangen, na beloofd te hebben, dat hij een goed
onder die last zal leveren, de wederpartij kan uitsluiten, indien deze een vordering instelt, door een exceptie op grond van
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bedrieglijk opzet in te roepen. Pomponius is zelfs van mening dat hij een vordering kan instellen voor een onbepaald bedrag,
om zijn vrijlating te verkrijgen.
(6) Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Een verkoper is aansprakelijk voor een vordering tot verkoop, zelfs als hij zich er niet van bewust was dat de afmeting van
het veld minder was dan was voorgesteld.
1. Als ik u een huis verkoop voor een bepaald bedrag, onder de voorwaarde dat u een ander huis van mij zult repareren, kan
ik een vordering tot verkoop instellen om u te dwingen het te repareren. Indien echter alleen was overeengekomen dat u het
huis zou herstellen, is er geen sprake van koop en verkoop, zoals Neratius zegt.
2. Bovendien, als ik u een onbebouwd stuk grond voor een bepaalde prijs heb verkocht en geleverd, op voorwaarde dat u,
nadat u een huis hebt gebouwd, de helft daarvan aan mij zult overdragen, dan is het zeker dat ik recht heb op een vordering
tot verkoop om u te dwingen te bouwen, en ook om de overdracht aan mij te doen plaatsvinden nadat het gebouw voltooid is;
want zolang enige voorwaarde met betrekking tot het verkochte goed door u niet is vervuld, staat vast dat ik recht heb op een
vordering tot verkoop.
3. 3. Als u grond koopt voor een begraafplaats, en de verkoper bouwt een huis in de buurt van die plaats, voordat er een
begrafenis heeft plaatsgevonden, dan kunt u een vordering tegen hem instellen.
4. 4. Als gij mij een vat verkoopt, van welke soort dan ook, en daarbij verklaart, dat het een zekere inhoud of een zeker
gewicht heeft, kan ik, als het in een van beide opzichten gebrekkig is, een vordering tot verkoop tegen u instellen. Maar als u
mij een vaas verkoopt en garandeert dat hij volmaakt is, en het blijkt dat dit niet het geval is, dan moet u mij de schade
vergoeden die ik daardoor heb geleden; maar als niet wordt begrepen dat u garandeert dat hij volmaakt is, dan bent u alleen
aansprakelijk wegens bedrog. Labeo is een andere mening toegedaan, en meent dat alleen moet worden geoordeeld dat de
partij moet garanderen dat de vaas perfect is, wanneer het tegendeel niet was overeengekomen; en deze mening is juist.
Minicius verklaart dat Sabinus het als zijn mening gaf dat een soortgelijke garantie moest worden verstaan wanneer vaten
werden gehuurd.
5. 5. Als ik u een recht van overpad verkoop, kunt u mij alleen aanmanen om te bewijzen dat ik er recht op heb als het land
waarvoor u de erfdienstbaarheid wilt verwerven, het uwe is; want het zou onrechtvaardig zijn als ik aansprakelijk was, als u
de erfdienstbaarheid niet kon verwerven omdat u geen eigenaar was van het aangrenzende land.
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6. 6. Maar als ik u een stuk land verkoop en daarbij vermeld dat er een recht van overpad op rust, dan ben ik zeker
aansprakelijk voor het recht van overpad, omdat ik als verkoper van beide eigendomsrechten gebonden ben.
7. 7. Als een zoon, die onder vaderlijk gezag staat, aan mij een goed verkoopt en levert, zal hij aansprakelijk zijn, alsof hij het
hoofd van een huishouding was.
8. Indien de verkoper enig bedrog heeft gepleegd met betrekking tot het verkochte goed, zal de koper op die grond recht
hebben op een vordering tot koop. Want elk bedrog moet bij de behandeling van de zaak in aanmerking worden genomen, en
wat de verkoper heeft beloofd te leveren, moet hij aan de koper leveren.
9. Indien de verkoper willens en wetens een bezwaard goed verkoopt, of een goed dat aan een ander toebehoort, en in de
overeenkomst is bepaald, dat hij zich uit dien hoofde tot niets verbindt, moet rekening worden gehouden met zijn bedrieglijk
gedrag, dat bij een verkoop te goeder trouw altijd afwezig behoort te zijn.
7. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.
Toen u mij een stuk land verkocht waarvan het vruchtgebruik was voorbehouden, verklaarde u dat het genoemde
vruchtgebruik aan Titius toebehoorde, terwijl het in feite in uw handen bleef. Als u een rechtsvordering zou instellen om het
bezit van dat vruchtgebruik terug te krijgen, kan ik geen beroep op u doen zolang Titius leeft; en hij verkeert niet in zo'n
situatie dat zelfs als het vruchtgebruik van hem was, hij het zou verliezen, want dan (dat wil zeggen, als Titius zijn
burgerlijke rechten zou verliezen, of zou overlijden) zou ik een beroep op u als verkoper kunnen doen. Dezelfde rechtsregel
is van toepassing als u zou verklaren dat het vruchtgebruik aan Titius toebehoort, terwijl het in werkelijkheid aan Seius
toebehoort.
8. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als ik aan u een akker vrij van alle bezwaring lever, terwijl ik hem in werkelijkheid had moeten leveren onder voorbehoud
van een erfdienstbaarheid, dan heb ik het recht om een vordering in te stellen tot terugvordering van een onbepaald bedrag,
om u te dwingen de verschuldigde erfdienstbaarheid toe te staan.
1. Als ik een akker overdraag die onderworpen is aan een erfdienstbaarheid, die ik aan u gratis zou moeten overdragen, dan
hebt u het recht om een vordering tot koop in te stellen, teneinde die erfdienstbaarheid vrij te maken, waarmee u niet
bezwaard zou moeten zijn.
9. Pomponius, Over Sabinus, Boek XX.
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Als hij die stenen op een stuk land heeft gekocht, weigert ze te verwijderen, kan tegen hem een vordering tot koop worden
ingesteld om hem daartoe te dwingen.
10. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVI.
Het is niet ongebruikelijk dat een persoon tegelijkertijd aansprakelijk is voor twee verplichtingen met betrekking tot dezelfde
zaak; want wanneer iemand die een verkoper heeft gebonden erfgenaam wordt van een ander aan wie dezelfde verkoper
aansprakelijk is, staat het vast dat er twee samenlopende vorderingsrechten verenigd zijn in dezelfde persoon, een die hij als
zijn eigen heeft, en de andere die is afgeleid van de nalatenschap; en de aangewezen erfgenaam, indien hij voor zijn eigen
gemak van de twee vorderingen afzonderlijk gebruik wil maken, de zijne tegen de verkoper moet instellen voordat hij in de
nalatenschap treedt, en vervolgens, nadat hij dit heeft gedaan, de vordering moet instellen die van laatstgenoemde is afgeleid.
Indien hij eerst de boedel betreedt, kan hij slechts één vordering instellen, maar hij kan dit op zodanige wijze doen dat hij uit
beide overeenkomsten het grootste voordeel verkrijgt. Indien daarentegen de ene verkoper erfgenaam wordt van de andere, is
het duidelijk dat hij de koper dubbel moet vrijwaren tegen uitwinning.
11. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Hij die een koop doet, kan zich beroepen op de actie bij koop.
1. In de eerste plaats moet men bedenken, dat in een dergelijk geval alleen datgene moet worden ingebracht, waarvoor men
zich behoorlijk borg kan stellen, want aangezien het hier een actie te goeder trouw betreft, is er niets dat meer met de goede
trouw overeenstemt, dan dat hetgeen tussen de contracterende partijen is overeengekomen, wordt uitgevoerd. Indien echter
niets bijzonders is overeengekomen, zullen zij jegens elkaar aansprakelijk zijn voor hetgeen uiteraard binnen het kader van
de transactie valt.
2. Ten eerste moet de verkoper het goed zelf overdragen, d.w.z. leveren; en de eigendom van dit goed gaat over op de koper,
indien het hem toebehoorde. Indien het hem niet toebehoorde, zal de verkoper slechts gebonden zijn in geval van uitwinning,
op voorwaarde dat de prijs werd betaald, of dat daarvoor zekerheid werd gesteld. De koper kan echter worden gedwongen de
koopsom aan de verkoper te betalen.
3. Zowel Labeo als Sabinus zijn van mening dat de restitutie van de prijs in geval van een gebrekkige titel ook onder de
koopverrichting valt; en wij keuren hun mening goed.
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4. De verkoper moet ook instaan voor de gezondheid van de dieren en hij die lastdieren verkoopt, belooft gewoonlijk dat zij
zullen eten en drinken zoals het hoort.
5. Wanneer iemand denkt, dat hij een slavin als maagd koopt, terwijl zij een vrouw is, en de verkoper laat hem willens en
wetens toe deze vergissing te maken; een vordering tot teruggave van de prijs zal in dit geval echter niet opgaan, maar een
vordering kan bij de koop worden ingesteld tot ontbinding van de overeenkomst, en wanneer de prijs wordt teruggegeven,
moet de slavin worden teruggegeven.
6. Wanneer iemand wijn koopt en een bepaalde som als aanbetaling betaalt, en naderhand wordt overeengekomen dat de
koop nietig zal zijn; Julianus zegt dat een rechtsvordering tot koop kan worden ingesteld om de aanbetaling terug te krijgen,
en dat een rechtsvordering tot koop ook kan worden ingesteld om de koop nietig te verklaren. Ik stel de volgende vraag,
namelijk: Veronderstel, dat een ring bij wijze van voorschot is gegeven, dat de koop is gesloten, de prijs is betaald en de
goederen zijn geleverd, maar dat de ring niet is teruggegeven; welke procedure moet dan worden ingesteld? Moet het een
persoonlijke vordering tot terugvordering zijn, wanneer iets voor een bepaald doel is gegeven en dat doel is bereikt, of moet
een vordering tot verkoop worden ingesteld? Julianus zegt dat een vordering tot verkoop zal worden ingesteld. Het is zeker
dat een persoonlijke vordering tot terugvordering kan worden ingesteld, want de ring is nu in handen van de verkoper zonder
enige reden.
7. Neratius zegt dat de verkoper aansprakelijk zal zijn tegenover de koper, als hij hem een slaaf verkoopt als zijnde niet in de
gewoonte om weg te lopen, zelfs als hij niet op de hoogte is van het feit.
8. 8. Neratius zegt, dat dezelfde regel geldt, ook als men een slaaf verkoopt, die aan een ander toebehoort, en dat men
verplicht is hem vrij te stellen van vervolging wegens diefstal of schade van welke aard dan ook; en dat alle autoriteiten in
het algemeen van mening zijn, dat een vordering tot koop aanhangig wordt gemaakt, om de koper in staat te stellen zekerheid
te verkrijgen, dat hij de slaaf ongestoord kan houden, en ook dat hem het bezit kan worden afgestaan.
9. Hij zegt ook, dat als de verkoper de slaaf niet aflevert, er een vonnis tegen hem gewezen zal worden voor het bedrag van
de rente van de koper; en als hij geen zekerheid stelt, er een vonnis tegen hem gewezen moet worden voor het grootste
bedrag waarvoor een verkoper aansprakelijk kan zijn.
10. Neratius zegt ook, dat in al deze gevallen zekerheid moet worden gesteld voor het grootste bedrag, dat kan worden
verhaald; dat wil zeggen, in geval van een latere vordering, moet de schade worden vastgesteld, nadat het bedrag van de
zekerheid is afgetrokken.
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11. 11. Hij stelt ook zeer juist, dat indien voor een artikel geen zekerheid is gesteld, terwijl dit voor andere artikelen wel is
gebeurd, het vonnis zonder enige aftrek moet worden gewezen.
12. Hij zegt ook in het Tweede Boek van Meningen: "Wanneer een koper een veroordelend vonnis heeft in een procedure
wegens ongeoorloofd gebruik, kan hij in een procedure tot koop slechts het laagste bedrag terugvorderen waarvoor hij kan
worden vrijgesproken." Evenzo is hij van mening, dat indien de koper een vordering bij wege van beding heeft ingesteld,
ongeacht of hij zich tegen de vordering heeft verweerd of niet, omdat het duidelijk was, dat de slaaf schade had toegebracht,
hij niettemin een vordering bij wege van beding of een vordering bij wege van koop kan instellen.
13. Neratius zegt ook dat een verkoper bij de levering van het goed de koper in een zodanige positie moet brengen dat hij het
voordeel heeft bij een strijd om het bezit ervan. Julianus stelt echter in het Vijftiende Boek van de Digest dat het eigendom
niet geacht moet worden te zijn geleverd, als de koper niet de betere titel tot bezit heeft. Daarom zal een vordering tot koop
aanhangig zijn, tenzij dit voordeel wordt verleend.
14. Cassius zegt dat een partij die een schadevergoeding heeft verkregen op grond van een dubbel beding, niets kan
terugvorderen op grond van andere goederen, met betrekking waartoe het gebruikelijk is om zekerheid te stellen bij verkoop.
Julianus meent dat, wanneer er geen dubbel beding is, een vordering tot koop moet worden ingesteld.
15. Tenslotte zegt hij in het Tiende Boek over Minicius, "dat als iemand een slaaf verkoopt onder de voorwaarde dat hij
binnen dertig dagen een dubbele schadevergoeding zal betalen als de titel niet goed is, en dat hij na die tijd nergens meer
voor aansprakelijk zal zijn," en de koper niet eist dat het bedrag binnen de gestelde termijn betaald wordt, de verkoper niet
aansprakelijk zal zijn, mits hij onwetend een slaaf verkocht die aan een ander toebehoorde; want in dit geval is hij alleen
gedwongen om de koper te garanderen dat de titel niet door hemzelf of door zijn erfgenamen betwist zal worden. Wanneer
iemand willens en wetens een slaaf verkoopt, die aan een ander toebehoort, is hij van oordeel, dat de verkoper niet vrij is van
bedrog en derhalve aansprakelijk zal zijn voor een vordering tot koop.
16. Ik denk dat de mening van Julianus met betrekking tot pandrechten ook volkomen juist is; want wanneer de schuldeiser
rechtmatig een pandrecht verkoopt, en de koper er daarna door iemand met een betere titel van wordt beroofd, is hij niet
aansprakelijk, en kan hij niet in een koopvordering worden aangesproken voor het terugvorderen van de prijs; want dit punt
is door verschillende keizerlijke constituties geregeld. Het is duidelijk, dat de verkoper een waarborg moet geven tegen
bedrog; want hij verbindt zich uitdrukkelijk daartoe, maar zelfs al doet hij dit niet, en verkoopt hij het goed, wetende, dat hij
er geen aanspraak op had, of dat het niet toebehoorde aan degene, die het hem verpandde, dan nog zal hij aansprakelijk zijn
bij een vordering tot koop, omdat wij hebben aangetoond, dat hij aansprakelijk moet zijn wegens kwade trouw.
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17. Indien iemand een goed verkoopt en daarbij verklaart, dat het toebehoren daarvan op de koper zal overgaan, geldt in dit
geval alles, wat wij met betrekking tot de verkoop van goederen hebben gezegd, behalve dat de verkoper niet aansprakelijk
zal zijn voor dubbele schadevergoeding in geval van uitzetting, maar alleen verplicht zal zijn de koper in het bezit te houden,
en dit geldt niet alleen voor hemzelf, maar voor alle anderen.
18. Wanneer een persoon die een verkoop doet, ermee instemt de koper in het bezit te houden, laten we dan eens kijken in
hoeverre hij aansprakelijk wordt. Ik denk dat het een groot verschil maakt of hij belooft dat de koper niet door hem of door
personen die van hem afstammen zal worden gestoord, of dat hij ermee instemt dat zijn bezit door niemand wie dan ook zal
worden betwist; want als hij de belofte voor zichzelf doet, wordt hij niet geacht de titel tegenover anderen te waarborgen. Als
het eigendom dus wordt teruggekregen door iemand met een betere titel, of als er een beding wordt gemaakt, zal de verkoper
niet aansprakelijk zijn op grond van het beding; of, als er geen beding wordt gemaakt, zal hij niet aansprakelijk zijn op grond
van de koop. Julianus zegt echter in het Vijftiende Boek van de Digest dat, zelfs als de verkoper duidelijk verklaart dat de
koper ongestoord bezit zal hebben, wat hem en zijn erfgenamen betreft, het verweer kan worden gevoerd dat de partij bij de
koop niet aansprakelijk is voor het bedrag van de rente van de koper, maar alleen aansprakelijk zal zijn voor de terugbetaling
van de prijs. Hij zegt ook, dat dezelfde regel geldt, wanneer in de koopovereenkomst duidelijk is vermeld, dat geen garantie
tegen uitwinning wordt gegeven, en, dat in geval van uitwinning, de verkoper aansprakelijk zal zijn voor de betaalde prijs,
maar niet voor enige schadevergoeding, daar overeenkomsten, die te goeder trouw zijn gesloten, niet toestaan, dat een
overeenkomst wordt aangegaan, waardoor de koper het eigendom kan verliezen, en de verkoper de prijs behoudt; Tenzij,
zoals hij zegt, iemand zou toestemmen om zich aan alle bovengenoemde overeenkomsten te houden, zoals het geval is
wanneer de verkoper het geld ontvangt en de koopwaar niet in handen van de koper komt; zoals bijvoorbeeld wanneer men
een toekomstige worp van een net door een visser koopt, of welk wild dan ook dat door een jager in strikken wordt gevangen,
of welke vogels dan ook die door een vogelaar worden gevangen; want zelfs als er niets wordt gevangen, zal de koper
niettemin verplicht zijn om de prijs te betalen. Het tegendeel moet echter worden geoordeeld met betrekking tot de
bovengenoemde overeenkomsten, tenzij de verkoper willens en wetens het eigendom van een ander heeft verkocht; want dan
moet, overeenkomstig de hierboven door ons geciteerde mening van Julianus, worden geoordeeld dat hij aansprakelijk is
voor een koopvordering, omdat hij een frauduleuze daad heeft begaan.
12. Celsus, Digest, Boek XXVII.
Als ik de worp van het net van een visser koop, en deze weigert zijn net uit te werpen, dan moet bij de beoordeling van de
schade rekening worden gehouden met de onzekerheid van het resultaat. Als de visser weigert mij de vis te leveren die hij
heeft gevangen, moet een schatting worden gemaakt van wat hij wel heeft gevangen.
(13) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Julianus, in het Vijftiende Boek, maakt een onderscheid met betrekking tot het vellen van een beslissing in een koopactie
tussen iemand die willens en wetens het eigendom verkocht, en iemand die dat onwetend deed; want hij zegt dat iemand die
een ziek kuddevolk of een defecte balk verkocht, en dat onwetend deed, de vordering in een koopactie moet goedmaken, in
de mate dat de koper minder zou hebben betaald als hij op de hoogte was geweest van de genoemde gebreken. Indien hij ze
wel kende, maar heeft gezwegen en de koper heeft bedrogen, is hij verplicht alle schade te vergoeden die de koper door de
verkoop heeft geleden. Indien dus een gebouw zou omvallen ten gevolge van het gebrek in de prijs van het hout voornoemd,
moet de gehele waarde ervan worden geschat bij het vaststellen van de schade; of indien de kudde zou sterven door de
besmetting van de ziekte, moet de koper schadeloos worden gesteld ten belope van het belang dat hij had bij de verkoop van
het goed in goede staat.
1. Bovendien, wanneer iemand een slaaf verkoopt die een dief is, of iemand die de gewoonte heeft weg te lopen, en dit
willens en wetens doet, moet hij de koper schadeloos stellen ten belope van zijn belang bij het niet bedrogen worden. Indien
hij dit echter niet wist, toen hij hem de slaaf verkocht, zal hij ten aanzien van een slaaf, die de gewoonte heeft weg te lopen,
aansprakelijk zijn ten belope van het laagste bedrag, dat de koper betaald zou hebben, indien hij geweten had, dat hij zulk een
gewoonte had; maar hij zal in het geheel niet aansprakelijk zijn, indien de slaaf een dief is. De reden voor dit onderscheid is,
dat een voortvluchtige slaaf niet in hechtenis kan worden gehouden, en de verkoper als het ware aansprakelijk wordt gesteld
op grond van uitzetting; maar een slaaf die een dief is, kan men wel in hechtenis houden.
2. Er is veel inbegrepen in de clausule die we noemden, namelijk: "Ten bedrage van het belang van de koper om niet
bedrogen te worden", bijvoorbeeld als hij anderen zou hebben verzocht met hem weg te lopen, of als hij op het moment dat
hij vluchtte, goederen zou hebben gestolen.
3. Wat zou echter het geval zijn, indien de verkoper niet wist, dat de slaaf een dief was, en de verzekering had gegeven, dat
hij zuinig en getrouw was, en hem voor een hoge prijs had verkocht? Laten we eens zien of hij aansprakelijk zou zijn voor
een aanklacht wegens koop. Ik denk dat hij aansprakelijk zou zijn, maar stel dat hij onwetend was over het karakter van de
slaaf? Hij zou niet zo positief iets moeten beweren dat hij niet wist. Er is dan een verschil tussen dit geval en dat waarin de
verkoper het karakter van de slaaf kende, want hij die het weet, moet de koper waarschuwen dat hij een dief is, maar in het
andere geval moet hij niet zo snel een onbezonnen verklaring afleggen.
4. Wanneer de verkoper bedrieglijk heeft gehandeld om het eigendom voor een hogere prijs te verkopen; bijvoorbeeld, als hij
heeft gelogen over de bekwaamheid van de slaaf, of met betrekking tot zijn peculium, zal hij aansprakelijk zijn in een
aankoophandeling, voor het extra bedrag dat hij voor de slaaf betaald kreeg in de veronderstelling dat hij privé-eigendom
had, of bekwaam was in een of ander vak.
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5. Aan de andere kant zegt Julianus ook dat Terentius Victor stierf, zijn broer als erfgenaam achterlatend, en dat een
rentmeester uit de goederen van de nalatenschap bepaalde artikelen, documenten en slaven onttrok, en nadat deze waren
weggenomen, kon de nalatenschap gemakkelijk van weinig waarde worden geacht; en de rentmeester haalde de erfgenaam
over om zijn rechten op dezelfde aan hem over te dragen. Zou hij aansprakelijk zijn voor een verkoopactie? Julianus zegt dat
een vordering tot verkoop alleen mogelijk is in de mate waarin het landgoed meer waard zou zijn geweest als het genoemde
eigendom niet was weggenomen.
6. Julianus zegt ook dat de verkoper gewoonlijk verantwoordelijk is voor bedrog, en hij verklaart dit aan de hand van het
volgende geval. Wanneer een verkoper wist dat het land dat hij te koop aanbood belast was met nalatenschappen aan
verschillende gemeenten, en in de advertentie vermeldde dat het slechts aan één gemeente verschuldigd was, maar naderhand
in de koopovereenkomst opnam dat, indien enige heffingen, belastingen of iets bij wijze van impost of voor het herstel van
wegen verschuldigd zouden zijn, de koper de betaling moest doen, de genoemde handelingen moest verrichten, en
verantwoordelijk was; zal de verkoper aansprakelijk zijn voor een aankoophandeling omdat hij de koper bedrogen heeft.
Deze mening is juist.
7. Maar omdat in feite werd gesuggereerd dat bepaalde voogden op deze manier hadden gehandeld, die eigendom van een
voogd verkochten, zegt hij dat de vraag is of de voogd aansprakelijk moet worden gesteld voor het bedrog van zijn voogden?
Indien de voogden inderdaad het eigendom hebben verkocht, lijdt het geen twijfel dat zij aansprakelijk zijn voor een
koopvordering. Indien echter de voogd het goed op hun gezag heeft verkocht, is hij slechts aansprakelijk voor het bedrag
waarmee hij bij de transactie voordeel heeft gehad, en moet het vonnis voor het overige tegen de voogden worden
uitgesproken, zonder verwijzing naar verjaring, omdat de aansprakelijkheid voor bedrieglijke handelingen van zijn voogden
niet op de voogd rust nadat hij de puberteit heeft bereikt.
8. 8. Wanneer de koper een koopvordering instelt, moet hij de prijs betalen; en daarom zal een koopvordering, zelfs indien hij
slechts een gedeelte van de prijs betaalt, niet ontvankelijk zijn, omdat de verkoper het recht heeft het eigendom dat hij
verkocht heeft in pand te houden.
9. 9. De vraag rijst of, wanneer een deel van de prijs is betaald en het eigendom is geleverd, maar later verloren gaat door het
bewijs van een hogere titel, de koper een vordering tot koop kan instellen om de gehele prijs van het eigendom terug te
krijgen, of alleen wat hij heeft betaald? Ik denk dat de betere mening is dat hij alleen kan terugvorderen wat hij betaald heeft;
anders zou hem een exceptie van bedrog ten deel vallen.
10. 10. Wanneer een veld wordt verkocht waarop de oogst reeds is gerijpt, is het vaststaand dat ook deze aan de koper moet
worden geleverd, tenzij een andere overeenkomst is gesloten.
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11. 11. Indien echter het veld verpacht was, moet de pacht betaald worden aan degene die het verpachtte. Dezelfde regel
geldt voor stedelijke landgoederen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12. 12. Indien echter de verkoper vorderingsrechten had verkregen wegens schade aan het goed, bijvoorbeeld ter voorkoming
van dreigende schade, of voor de zorg voor het regenwater, of krachtens de Lex van Aquilia, of een interdict tegen
clandestien of gewelddadig bezit, moeten deze aan de koper worden overgedragen.
13. 13. Ook wanneer winst verkregen is uit de arbeid der slaven, of uit het vervoer door lastdieren of schepen, moet die aan
de koper worden afgestaan, evenals iedere vermeerdering van het peculium der slaven; maar niet, wanneer enige winst
verkregen is door middel van het eigendom van de verkoper.
14. Titius verkocht een stuk land dat negentig jugera bevatte, en in het koopcontract stond dat er honderd jugera in dat stuk
land waren, en vóór de opmeting waren er tien jugera aan toegevoegd door alluviale afzetting; ik sluit mij aan bij de mening
van Neratius, die oordeelde dat als de verkoper op de hoogte was van het tekort toen hij het land verkocht, een koopvordering
tegen hem kon worden ingesteld, ook al waren er tien jugera aan het stuk land toegevoegd; omdat hij schuldig was aan
bedrog dat niet werd opgeheven door de toevoeging. Indien hij echter de verkoop onwetend heeft gedaan, is een vordering tot
koop niet mogelijk.
15. Als u mij een stuk land verkoopt dat aan een ander toebehoort, en het wordt daarna van mij door een goede titel, dan heb
ik niettemin recht op een koopvordering tegen u.
16. Celsus zegt in het achtste boek van de Digest dat, wanneer is overeengekomen dat de verkoper achterstallige huur zal
innen en aan de koper zal betalen, hij bij verzuim daarvan niet alleen aansprakelijk zal zijn wegens bedrog, maar ook wegens
nalatigheid.
17. Celsus zegt ook in hetzelfde boek: U verkocht uw deel van een stuk land dat u gemeenschappelijk met Titius bezat, en
voordat u het bezit afgaf, werd u gedwongen u te voegen in een proces van verdeling. Als het stuk land geheel aan uw medeeigenaar is toebedeeld, kunt u het bedrag dat u aan de koper moet betalen, op grond daarvan op Titius verhalen; Maar als het
perceel geheel aan u is toegewezen, zegt hij, dat u het geheel aan de koper kunt overdragen, echter op zodanige wijze, dat hij
aan Titius het bedrag moet betalen, waarvoor het vonnis in deze zaak tegen u is uitgesproken, en dat u voor het gedeelte, dat
u verkocht hebt, zekerheid moet stellen tegen uitzetting; maar voor het overige gedeelte zult u alleen aansprakelijk zijn
wegens bedrog. Het is immers billijk, dat de koper in dezelfde positie wordt geplaatst als wanneer de vordering tot verdeling
tegen hem zou zijn ingesteld. Als echter de rechter het stuk tussen u en Titus door bepaalde grenzen heeft verdeeld, lijdt het
geen twijfel dat u aan de koper moet leveren wat aan u is toegewezen.
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18. Wanneer een verkoper iets heeft gegeven aan een slaaf, die verkocht is voordat zijn levering plaatsvond, moet ook dit aan
de koper worden overgegeven, evenals eventuele nalatenschappen en alle legaten, die de slaaf verworven heeft; ook mag er
geen onderscheid gemaakt worden met betrekking tot hem, door wie deze dingen zijn nagelaten. Bovendien moet alles, wat
door de arbeid van de slaaf is verkregen, aan de koper worden overhandigd, tenzij de dag van levering bij overeenkomst is
uitgesteld, opdat de opbrengst van de arbeid van de slaaf aan de verkoper moge toekomen.
19. 19. De verkoper heeft het recht een vordering tot verkoop in te stellen om van de koper terug te vorderen al hetgeen deze
hem verschuldigd is te geven.
20. In de eerste plaats de prijs, waarvoor het goed verkocht is, alsmede de rente over het goed na de dag van levering, want
wanneer de koper het goed geniet, is het volkomen billijk, dat hij rente betaalt over de koopsom.
21. Wij moeten onder levering van bezit verstaan, ook wanneer het bezit precair is; want wij moeten alleen nagaan of de
koper de macht heeft de gewassen bijeen te brengen.
22. Ook kan de verkoper door het instellen van een vordering tot verkoop alle kosten terugvorderen die hij in verband met het
verkochte heeft gemaakt; bijvoorbeeld als er iets is uitgegeven aan de gebouwen die zijn vervreemd; zoals Labeo en
Trebatius beiden zeggen dat op deze grond een vordering tot verkoop kan worden ingesteld. Dezelfde regel is van toepassing
als er kosten zijn gemaakt voor de genezing van een zieke slaaf vóór zijn levering, of als er iets is uitgegeven aan onderricht,
waarvan het waarschijnlijk is dat de koper zou willen dat het zo werd uitgegeven. Labeo gaat nog verder en zegt, dat wanneer
er iets is uitgegeven voor de begrafenis van een dode slaaf, dit moet worden teruggevorderd in een verkoopactie, mits de
slaaf is gestorven zonder dat de verkoper daar enige schuld aan had.
23. Bovendien, indien bij de verkoop van het goed is overeengekomen, dat een solvente schuldenaar door de koper zal
worden geleverd, kan de verkoper door middel van een vordering tot verkoop hem daartoe dwingen.
24. Indien tussen de koper en de verkoper van bepaalde landerijen was overeengekomen, dat, indien de koper of zijn
erfgenaam die landerijen voor een hogere prijs zou verkopen dan hij had betaald, hij de helft van het bedrag van het
overschot aan de verkoper zou terugbetalen; en de erfgenaam van de koper die landerijen voor een hogere prijs zou verkopen,
kan de verkoper door middel van een vordering tot verkoop het bedrag van zijn aandeel in het overschot waarvoor het goed
was verkocht, terugvorderen.
25. Als een agent de verkoop doet en zekerheid stelt aan de koper, rijst de vraag of een vordering moet worden toegewezen
ten gunste van de eigenaar, of tegen hem? Papinianus, in het Derde Boek der Meningen, meent, dat een billijke vordering tot
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koop op dezelfde wijze tegen de eigenaar kan worden ingesteld als een Institoriaanse vordering, mits de eigenaar de verkoop
van het goed heeft bevolen. Daaruit volgt dus, dat een billijke vordering tot koop door de eigenaar kan worden ingesteld.
26. Papinianus zegt op dezelfde plaats, dat hij het als zijn mening gaf, dat, wanneer was overeengekomen dat, indien de prijs
niet op de vastgestelde tijd werd betaald, het dubbele bedrag aan de verkoper moest worden betaald, een dergelijke bepaling
in strijd met de grondwet leek te zijn toegevoegd, omdat zij de wettige rente te boven ging; en hij verklaarde ook, dat het
geval van een voorwaardelijke ontbinding van een verkoop anders was dan deze; want in dat geval is geen onwettige rente
overeengekomen, en worden de voorwaarden van het contract niet als oneervol beschouwd.
27. Kan iemand die met mijn agent samenspant en een aankoop van hem doet, een aankoopvordering tegen mij instellen? Ik
denk dat hij dat kan, in zoverre dat hij mij kan dwingen om ofwel de koop na te komen, ofwel deze te ontbinden.
28. Indien iemand voordeel trekt uit een ander die jonger is dan vijfentwintig jaar, zullen wij hem een vordering tot koop
toekennen, in dezelfde mate als wij in het vorige geval hebben vermeld.
29. 29. Wanneer iemand van een ondergeschikte iets koopt zonder het gezag van diens voogd, dan is het contract slechts aan
één kant geldig; want hij die koopt is aansprakelijk tegenover de ondergeschikte, maar hij maakt de ondergeschikte niet
aansprakelijk tegenover hem.
30. Wanneer een verkoper zich een logement voorbehoudt, bijvoorbeeld, dat het een huurder zal worden toegestaan in het
huis te wonen, of dat een huurder, die landbouwer was, voor een bepaalde tijd recht zal hebben op de gewassen; Servius
meent dat de betere mening is, dat een vordering tot verkoop zal opkomen. Tenslotte zegt Tubero dat, als de genoemde
huurder enige schade veroorzaakt, de koper door het instellen van een vordering tot koop de verkoper kan dwingen om tegen
de huurder een vordering tot huurkoop in te stellen, en aan de koper te betalen wat hij terugkrijgt.
31. 31. Wanneer een huis wordt verkocht of vergeven, is het gebruikelijk te verklaren, dat alles in het huis is inbegrepen, wat
geacht wordt er deel van uit te maken, of ten behoeve van het huis wordt gebruikt; zoals bijvoorbeeld de stenen rand van een
put.
(14) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Dat wil zeggen door middel waarvan het gebruik van de put wordt verkregen.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
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De putten en bassins, de uitstekende goten en ook de buizen die met deze laatste verbonden zijn, ook al steken ze een heel
eind buiten het gebouw uit, behoren evengoed tot de laatste als de goten. Vissen echter, die zich in een reservoir kunnen
bevinden, behoren noch tot het huis, noch tot het land;
(16) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Evenmin als de kippen of andere dieren op het terrein.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Niets behoort tot het land, tenzij het verbonden is met de grond. Men moet niet vergeten dat veel dingen deel uitmaken van
een gebouw die daar niet aan vastzitten, zoals bijvoorbeeld sloten, sleutels en grendels. Er zijn ook veel dingen in de aarde
begraven die niet tot de grond behoren, of tot een boerenhuis, bijvoorbeeld wijnvaten en persen, want omdat deze eerder als
werktuigen worden beschouwd, zijn ze ook aan de gebouwen verbonden.
1. Bovendien is het zo, dat wijn en geoogste oogst niet tot het huis behoren.
2. 2. Wanneer een stuk land wordt verkocht of afgestaan, behoren de mestvaalt en het stro aan de koper of de legataris; het
hout daarentegen behoort aan de verkoper of de erfgenaam; om de reden, dat de eerstgenoemde geen deel van het land
uitmaken, hoewel het ten behoeve van het land is verzameld. Trebatius maakt met betrekking tot de mestvaalt een
onderscheid: als de mestvaalt is gemaakt om de grond te bemesten, komt hij toe aan de koper, maar als hij is gemaakt om te
verkopen, komt hij toe aan de verkoper, tenzij er een andere overeenkomst is gesloten.
3. 3. Schilderijen aan de muur en marmer aan de muur behoren tot het huis.
4. 4. Netten om de zuilen en banken om de muren, alsmede haarkleed, maken geen deel uit van het huis.
5. 5. Bovendien wordt alles, wat voor een huis is gereedgemaakt, maar nog niet voltooid is, hoewel het in het gebouw kan
worden geplaatst, niettemin niet geacht er deel van uit te maken.
6. Wanneer bij een verkoop voorbehoud wordt gemaakt van alles wat is weggenomen, of omgehakt; zand, kalk en andere
dingen van deze soort worden geacht te zijn weggenomen, en bomen die zijn geveld, houtskool en andere soortgelijke
artikelen worden geacht te zijn omgehakt. Gallus Aquilius echter, wiens mening door Mela wordt gegeven, stelt zeer juist dat
een bepaling met betrekking tot artikelen die zijn weggenomen en omgehakt, zonder gevolg in een koopovereenkomst is
opgenomen; want als ze niet uitdrukkelijk zijn verkocht, kan een vordering worden ingesteld om ze te laten zien; aangezien
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een verkoper niet verplicht is om zekerheid te stellen met betrekking tot materiaal dat is weggenomen, of voor steen of zand,
net zo min als hij dat is voor andere dingen die waardevoller zijn.
7. Labeo stelt, als een algemene stelling, dat wat zich in een gebouw bevindt voor het eeuwig gebruik ervan, daartoe behoort,
maar dat wat slechts voor tijdelijk gebruik is, niet; zoals, bijvoorbeeld, pijpen die er slechts voor een tijd aan bevestigd zijn,
niet tot het huis behoren, maar als zij er permanent aan bevestigd zijn, er deel van uitmaken.
8. Met lood beklede reservoirs, putten, en de deksels daarvan, die op het land zijn geplaatst, maar er niet aan bevestigd zijn,
behoren, zo wordt het geregeld, tot het huis.
9. 9. Ook kleine beelden, zuilen en figuren, door wier mond het water gewoonlijk stroomt, behoren tot het huis.
10. 10. Alles wat van een gebouw is verwijderd met de bedoeling het te vervangen, maakt er deel van uit, maar wat is
voorbereid om er op te worden geplaatst, niet.
11. 11. Palen, die zijn gereedgemaakt voor een wijngaard, maken geen deel uit van het land, voordat zij zijn geplaatst, maar
zij behoren er wel toe, indien zij zijn gekocht met het beding, dat zij aldus zullen worden geplaatst.
18. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
19. Graanschuren, die gewoonlijk van planken zijn gemaakt, behoren tot het gebouw, als hun fundamenten in de aarde zijn;
maar als ze boven de grond zijn, moeten ze tot de roerende goederen gerekend worden.
1. Tegels, die nog niet op gebouwen zijn geplaatst, hoewel zij daartoe zijn aangevoerd, behoren tot de klasse der persoonlijke
goederen. Een andere regel geldt voor de tegels die zijn weggenomen met de bedoeling ze te vervangen, want zij behoren tot
het huis.
19. Gaius, Over het Edict van de Praetor, Titel "Publicans."
De ouden gebruikten deze termen zonder onderscheid bij het spreken over koop en verkoop.
20. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI. Dezelfde regel geldt voor gevallen van verpachting en verhuur.
21. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
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Wanneer een slavin verkocht is met haar nakomelingen, en zij onvruchtbaar blijkt te zijn, of ouder dan vijftig jaar, en de
koper was onwetend van dit feit, dan zal de verkoper aansprakelijk zijn voor een verkoopactie.
(1) Wanneer de verkoper van een stuk grond bewust geen melding maakt van de belasting die op dat stuk grond verschuldigd
is, is hij aansprakelijk voor een vordering tot koop. Maar als hij uit onwetendheid geen melding heeft gemaakt, bijvoorbeeld
omdat het land tot een landgoed behoorde, is hij niet aansprakelijk.
(2) Ofschoon wij hierboven hebben verklaard dat, hoewel wij het eens kunnen zijn over het voorwerp van de verkoop, maar
van mening verschillen over de hoedanigheid ervan, er toch een verkoop zal plaatsvinden, moet de verkoper aansprakelijk
zijn voor het bedrag van het belang dat de koper had om niet bedrogen te worden, zelfs indien de verkoper ook onwetend is
van de feiten; zoals bijvoorbeeld wanneer tafels worden verkocht als zijnde gemaakt van cederhout, terwijl zij dat in feite niet
zijn.
(3) Wanneer het de schuld van de verkoper is, dat hij het goed niet heeft afgeleverd, moet al het belang van de koper bij de
aflevering, dat slechts betrekking heeft op het goed zelf, in aanmerking worden genomen; wanneer hij bijvoorbeeld voordeel
had kunnen behalen door de verkoop van wijn, behoeft dit niet meer in aanmerking te worden genomen dan wanneer hij
tarwe had gekocht en, omdat dit niet was afgeleverd, zijn slaven honger leden; want de waarde van de tarwe en niet die van
de slaven die van honger zouden sterven, was het voorwerp van de vordering. Evenmin wordt de verplichting groter, wanneer
later een proces wordt aangespannen, ook al is de wijn in waarde gestegen. Dit is redelijk, want indien de wijn was geleverd,
zou de koper er bezit van hebben; maar wanneer dit niet is gebeurd, is de verkoper in elk geval verplicht thans te leveren, wat
hij reeds lang had moeten leveren.
(4) Indien ik u een stuk grond verkoop op voorwaarde dat ik het van u kan pachten voor een bepaalde som, zal ik recht
hebben op een vordering tot verkoop, omdat deze transactie als het ware een deel van de prijs uitmaakt.
(5) Ook al heb ik u een stuk grond verkocht op voorwaarde dat u het aan niemand anders dan aan mijzelf zou verkopen, toch
zal om die reden een vordering tot verkoop ontstaan indien u het aan een ander zou verkopen.
(6) Een man verkocht een huis en reserveerde voor zichzelf een onderkomen daarin zolang hij leefde, of tegen betaling van
tien aurei elk jaar. Het eerste jaar gaf de koper er de voorkeur aan de tien aurei te betalen, het tweede jaar verschafte hij de
woning. Trebatius zegt dat hij het recht had om van gedachten te veranderen, en elk jaar aan een van beide voorwaarden kon
voldoen, en zolang hij daartoe bereid was, zou er geen reden tot vordering zijn.
22. Julianus, Digest, Boek VII.
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Als de verkoper een valse verklaring aflegt over de kwaliteit van het land, maar niet over het bedrag, dan is hij toch
aansprakelijk tegenover de koper. Want stel, dat hij beweerde, dat er vijftig jugera wijngaard en vijftig weide waren, en er
werd vastgesteld, dat er minder wijngaard en meer weide was, dan zou er toch in totaal honderd jugera zijn.
23. Dezelfde, Digest, Boek XIII.
Als iemand een slaaf manumitteert, nadat hij hem samen met zijn peculium heeft verkocht, is hij niet alleen aansprakelijk
voor de peculium die de slaaf had op het moment dat hij werd gemanumitteerd, maar ook voor wat hij daarna heeft
verworven; en hij moet bovendien zekerheid stellen voor de teruggave van alles wat hem uit de nalatenschap van de
vrijgelatene in handen zou kunnen komen. Marcellus zegt in een noot dat de verkoper in een verkoopsactie verplicht is te
leveren wat de koper zou hebben verkregen als de slaaf niet was gemanumitteerd. Daarom is niets inbegrepen wat hij zou
hebben verkregen als de slaaf niet was gemanumitteerd.
24. Julianus, Digest, Boek XV.
Wanneer een slaaf in wie u een vruchtgebruik had, een stuk land koopt en u, voordat de koopsom betaald is, uw burgerlijke
rechten verliest, ook al hebt u de prijs betaald, dan hebt u geen recht op een koopvordering, vanwege uw verlies van
burgerlijke rechten, maar u kunt een proces aanspannen tegen de verkoper om geld terug te krijgen dat niet verschuldigd was.
Het maakt geen verschil, of gij, of de slaaf, betaling hebt gedaan uit de u toebehorende peculium, wanneer dit geschied is
vóór uw verlies van burgerlijke rechten, want in beide gevallen zult gij recht hebben op een vordering tot koop.
1. Ik heb uw slaaf te goeder trouw van een dief gekocht, niet wetende dat hij gestolen was, en de genoemde slaaf heeft een
andere gekocht met de peculium die u toebehoort, en hem aan mij geleverd; Sabinus zegt dat u een persoonlijke vordering
tegen mij kunt instellen om de laatstgenoemde slaaf terug te krijgen. Als ik echter iets verloren heb door de transactie,
waarover hij onderhandelde, kan ik, aan de andere kant, een vordering op grond van het peculium tegen u instellen. Cassius
stelt dat deze mening van Sabinus juist is, waarmee ik het ook eens ben.
2. Wanneer een slaaf, nadat hij een andere slaaf verkocht heeft, zich borg stelt, moet deze laatste borg staan voor de
geldigheid van de verkoop, waardoor hij in dezelfde mate gebonden zal zijn als wanneer hij borg zou staan voor een vrije
man; want een vordering wordt toegekend aan de koper tegen de meester om alles terug te vorderen wat hij had kunnen
terugvorderen als de verkoop was gedaan door een vrije man; maar de meester kan geen vonnis tegen hem laten uitspreken
voor een bedrag dat hoger is dan de waarde van het peculium.
(25) Dezelfde, Digest, Boek LIV.
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Wanneer iemand een wijnoogst koopt die nog niet geoogst is, en hem door de verkoper verboden wordt de druiven te
plukken, kan hij zich beroepen op een uitzondering tegen hem, als een proces wordt aangespannen voor het aankoopgeld, en
niet voor het terugwinnen van het eigendom dat verkocht, maar niet geleverd is. Maar als het de koper, nadat de levering
heeft plaatsgevonden, verboden wordt de geplukte druiven te persen, of de nieuwe wijn weg te halen, kan hij een vordering
instellen wegens productie, of wegens toegebrachte schade, net alsof het hem verboden was enig ander goed dat hem
toebehoorde weg te halen.
26. Alfenus Verus, Digest, Boek II.
Als iemand, toen hij een stuk land verkocht, verklaarde dat er honderd vaten op het terrein waren, die erbij hoorden; ook al
was er maar één vat, dan zal hij toch verplicht zijn om honderd vaten aan de koper te leveren.
27. Paulus, Epitomes of Alfenus, Boek III.
Wat de verkoper aan toebehoren noemt, moet gezond en in goede staat geleverd worden; zoals, wanneer hij bijvoorbeeld zegt
dat een bepaald aantal vaten aan het land toebehoren, hij ze heel en niet gebroken moet leveren.
28. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
U hebt mij bepaalde landerijen verkocht, en tussen ons was overeengekomen dat ik een of andere handeling zou verrichten,
en dat ik, als ik dat niet zou doen, een boete zou moeten betalen. De mening werd gegeven dat de verkoper een vordering tot
verkoop kan instellen voordat hij de boete op grond van het beding vordert, en als hij een bedrag gelijk aan het vastgestelde
bedrag als boete moet terugvorderen, zal hij worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog, als hij een vordering
op grond van het beding instelt. Indien u de boete op grond van het beding terugvordert, kunt u van rechtswege geen beroep
doen op de verkoop, tenzij het bedrag van het vonnis lager is dan het belang van de verkoper bij de uitvoering van de
overeenkomst.
29. Dezelfde, Over Minicius, Boek IV.
Wanneer een goed aan iemand is nagelaten onder een voorwaarde, en deze laatste, onwetend van het feit, het koopt van de
erfgenaam, kan de koper de prijs terugkrijgen door een actie op de koop, omdat hij niet het bezit heeft van het goed zoals
ontleend aan het legaat.
30. Africanus, Vragen, Boek VIII.

1330

Een slaaf die u samen met zijn peculium van mij hebt gekocht, heeft een diefstal tegen mij gepleegd voordat hij aan u werd
uitgeleverd. Hoewel het eigendom dat hij gestolen heeft vernietigd is, zal ik niettemin het recht hebben om de waarde ervan
te behouden uit het peculium, dat wil zeggen, de daad van de slaaf vermindert het peculium in de mate waarin hij mijn
schuldenaar is geworden vanwege zijn misdaad. Want zelfs als hij na zijn levering iets van mij zou stelen, of ik zou op die
grond geen recht hebben op een vordering tot terugvordering uit het peculium, of ik zou er recht op hebben voor zover het
peculium vermeerderd was door de toevoeging van het gestolen goed; dan nog zou ik, in het voorgestelde geval, het recht
hebben om het peculium te behouden, en ik zou een persoonlijke vordering tot terugvordering kunnen instellen op grond van
het feit dat ik meer betaald had dan verschuldigd was, als het volledige risico op u rustte. In overeenstemming hiermee moet
worden geoordeeld dat indien de genoemde slaaf geld van mij had gestolen en u, onwetend van het feit dat het gestolen was,
het zou nemen en gebruiken als een deel van het peculium, ik recht zal hebben op een vordering tot terugvordering tegen u op
grond van het feit dat aan mij toebehorende goederen zonder enige tegenprestatie in uw handen waren gekomen.
1. Als u mij willens en wetens eigendom verkoopt dat aan een ander toebehoort, terwijl ik daarvan niet op de hoogte was, kan
ik volgens Julianus een vordering tot koop tegen u instellen, zelfs voordat ik van het eigendom ben beroofd op grond van een
betere titel, voor een bedrag gelijk aan mijn belang bij het feit dat het het mijne is geworden; Want hoewel het waar is dat de
verkoper slechts aansprakelijk is voor de levering van het goed aan de koper, en niet voor de overdracht van de titel aan hem,
is hij toch aansprakelijk, omwille van het feit dat hij moet garanderen dat hij geen bedrog pleegt, die willens en wetens het
goed van een ander verkoopt aan iemand die niet weet dat het niet van hem is. Deze regel is in het bijzonder van toepassing,
indien hij een slaaf manumiteert, of goederen verkoopt, die in onderpand moesten worden gegeven.
31. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Als het eigendom dat ik volgens het koopcontract moet leveren, mij met geweld wordt afgenomen, hoewel ik verplicht ben
het veilig te bewaren, is het nog beter dat ik alleen verplicht ben mijn vorderingsrechten voor het terugkrijgen van dat
eigendom aan de koper over te dragen; omdat het veilig bewaren ervan weinig voordeel oplevert als er geweld wordt
gebruikt. Ik zou aan u niet alleen de vorderingsrechten moeten overdragen die betrekking hebben op de winst, maar ook die
welke betrekking hebben op het verlies, zodat u alle winst kunt verkrijgen en ook verantwoordelijk bent voor de kosten.
1. 1. Ik draag niet alleen aan u over wat ik zelf met het genoemde goed heb verworven, maar ook wat de koper zou hebben
verworven als de slaaf hem onmiddellijk zou zijn overgeleverd.
2. Twee van ons kochten hetzelfde eigendom van een partij die niet de eigenaar was, de koop en verkoop werden gesloten
zonder kwade trouw. en het eigendom werd geleverd. Of wij beiden nu van dezelfde persoon kochten, of van twee
verschillende, hij moet beschermd worden die het eerst zijn recht verwierf, dat wil zeggen, degene aan wie het eerst geleverd
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werd. Wanneer een van de twee partijen een aankoop doet van de eigenaar van het eigendom, moet hij in elk geval
beschermd worden.
(32) Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Als iemand olie van mij koopt en die aanneemt nadat hij valse gewichten heeft gebruikt om mij te bedriegen, of als de koper
door de verkoper wordt bedrogen door te lichte gewichten te gebruiken, dan zegt Pomponius dat de verkoper recht heeft op
een vordering om de koper te dwingen de waarde van het overschot te betalen; wat redelijk is. De koper heeft dus ook recht
op een vordering tot voldoening van de koopsom.
33. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.
Wanneer verscheidene artikelen voor eenzelfde prijs worden gekocht, kan een vordering tot koop en verkoop worden
ingesteld met betrekking tot elk van die artikelen.
(34) Idem, Over het Edict, Boek XVIII.
Wanneer een stuk land verkocht wordt, en er bedrog gepleegd is met betrekking tot de kwaliteit van de jugera, zal een
vordering tot koop aanhangig gemaakt worden.
35. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXX.
Wanneer iemand een stuk land koopt dat verondersteld wordt vrij te zijn van doorgangsrechten, en het hem verboden wordt
er doorheen te gaan, en hij wordt verslagen voor het gerecht, dan zal hij recht hebben op een vordering tot koop. Want ook al
is er geen uitzettingsbeding gemaakt, omdat het vonnis over de dienstbaarheid niet definitief is, wat het eigendom zelf betreft,
toch moet gezegd worden dat er een koopvordering zal zijn.
36. Paulus, Over Plautius, Boek VII.
De verkoper van een huis moet een beding maken met betrekking tot dreigende schade voordat hij het verkoopt, om de reden
dat hij verplicht is de nodige zorg en zorgvuldigheid te betrachten voordat hij het eigendom aflevert, en het behoort tot die
zorg en zorgvuldigheid om zo'n beding te maken, en daarom zal hij, als hij dat nalaat, aansprakelijk zijn jegens de koper.
37. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
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Omdat het rechtvaardig is dat een koper die te goeder trouw is, geen schade ondervindt van het bedrog van een ander, is het
onrechtvaardig dat de verkoper zelf voordeel ondervindt van zijn eigen bedrog.
(38) Celsus, Digest, Boek VIII.
Wanneer de verkoper van een slaaf verklaard heeft, dat zijn peculium uit tien aurei bestond, dat hij hem daarvan niets zou
ontnemen, en dat, indien het meer omvatte, hij het alles zou overgeven; indien het meer is, moet hij het alles geven, tenzij het
de bedoeling was, dat hij alleen de tien aurei zou leveren; indien het minder is, moet hij de tien betalen, en een slaaf geven,
die in het bezit is van een peculium van dat bedrag.
1. Wanneer de koper schuld heeft aan het niet leveren van de slaaf aan zichzelf, hebben Sextus Aelius en Drusus verklaard
dat hij door arbitrage gedwongen kan worden de verkoper schadeloos te stellen voor het onderhoud van de slaaf; en deze
mening lijkt mij volkomen juist.
2. Firmus vroeg aan Proculus of de pijpen die het water van een loden reservoir onder de grond naar een koperen vat leiden
dat rond de wanden van een huis is gebouwd, als deel van dat huis moeten worden beschouwd? Of moeten zij worden
beschouwd als persoonlijke goederen, verenigd en onbeweeglijk, die niet bij het huis behoren? Hij antwoordde, dat de
bedoeling van de partijen in aanmerking moet worden genomen. Maar wat als noch de koper noch de verkoper enige
aandacht aan dit onderwerp hebben besteed, zoals in dit soort gevallen zeer vaak voorkomt? Zou het dan niet beter zijn te
oordelen dat wat in een gebouw is ingebracht en ingesloten, een deel van datzelfde gebouw vormt?
39. Modestinus, Regels, Boek V.
Ik vraag: als iemand een stuk land verkoopt onder de voorwaarde dat alles wat hij binnen bepaalde grenzen bezit als verkocht
wordt beschouwd, en de verkoper weet niettemin heel goed dat hij een bepaald deel van dat land niet bezit, en hij heeft de
koper daarvan niet op de hoogte gesteld; zou hij dan een vordering tot verkoop kunnen instellen, omdat deze algemene regel
niet van toepassing zou moeten zijn op die delen van het land waarvan degene die ze verkoopt weet dat ze hem niet
toebehoren, en hij ze toch niet heeft uitgezonderd? Anders zou de koper worden benadeeld, die, als hij dit had geweten, het
eigendom misschien in het geheel niet zou hebben gekocht, of het tegen een lagere prijs zou hebben gekocht, als hem het
ware bedrag was medegedeeld; zoals dit punt door de oude autoriteiten is geregeld, met betrekking tot een persoon die een
uitzondering maakte, in de volgende bewoordingen: "Alle erfdienstbaarheden die verschuldigd zijn, zullen verschuldigd
blijven." Want de rechtsgeleerden waren van mening, dat indien een verkoper, wetende dat aan bepaalde personen
erfdienstbaarheden verschuldigd waren, dit niet aan de koper mededeelde, hij aansprakelijk zou zijn voor een koopvordering;
want deze algemene uitzondering heeft geen betrekking op zaken waarvan de verkoper op de hoogte was en die hij
uitdrukkelijk kon en moest uitsluiten, maar op zaken waarvan hij niet op de hoogte was en waarover hij de koper niet kon
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inlichten. Herennius Modestinus was van mening dat als de verkoper in het genoemde geval iets deed met het doel de koper
te bedriegen, hij kon worden aangesproken in een actie op koop.
(40) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Quintus Mucius beschrijft het volgende geval. De eigenaar van een stuk land verkocht de bomen die erop stonden, en nadat
hij het geld voor het eigendom had ontvangen, weigerde hij het te leveren. De koper vroeg wat hij moest doen, omdat hij
vreesde dat de bomen niet zouden worden geacht aan hem toe te behoren. Pomponius antwoordde, dat de bomen, die op het
land stonden, niet van het land gescheiden waren, en dat de koper daarom niet als eigenaar van het land een proces kon
aanspannen om de bomen terug te krijgen, maar dat hij recht zou hebben op een vordering tot koop.
41. Papinianus, Opinies, Boek III.
In een koopcontract werd niets vermeld over de jaarlijkse betaling die verschuldigd was voor een aquaduct dat onder een huis
in Rome doorliep. De bedrogen koper zou op deze grond een vordering tot koop kunnen instellen; en daarom zou, indien hij
voor de prijs zou worden aangesproken, de onverwachte last die hem werd opgelegd, in aanmerking moeten worden
genomen.
42. Paulus, Vragen, Boek II.
Als de verkoper van twee stukken land verklaringen aflegt met betrekking tot de afmetingen van elk van beide, en ze dan
allebei voor één enkele prijs levert, en het volledige bedrag ontbreekt aan een van de stukken, maar het andere meer bevat;
bijvoorbeeld, als hij verklaart dat een van de stukken honderd jugera bevat, en het andere tweehonderd, zou het hem geen
voordeel opleveren als een van de stukken tweehonderd blijkt te bevatten, en het andere tien te weinig. Een beslissing over
dit punt wordt gegeven door Labeo. Maar kan men betwijfelen dat de verkoper een exceptie van kwade trouw zal kunnen
inroepen? Indien bijvoorbeeld een zeer klein gedeelte van het bos ontbrak, en het perceel een groter gedeelte wijngaard
omvatte dan was beloofd, zou hij die gebruik maakte van zijn eeuwigdurend recht zich dan niet schuldig maken aan bedrog?
Want wanneer wordt vastgesteld, dat de hoeveelheid land groter is dan anders was aangegeven, is dit niet in het voordeel van
de verkoper, maar in dat van de koper; en de verkoper is aansprakelijk, wanneer wordt vastgesteld, dat de meting te kort is.
Laten wij echter nagaan of de verkoper geen reden tot klagen heeft met betrekking tot hetzelfde land, wanneer de wijngaard
meer blijkt te omvatten dan de weide, en de meting van het geheel juist is. Dezelfde vraag kan zich voordoen in het geval van
twee stukken land, als wanneer iemand twee slaven verkoopt, die voorwaardelijk gerechtigd zijn tot hun vrijheid, voor één
prijs, en zegt, dat de ene werd opgedragen tien aurei te betalen, terwijl hij vijftien had moeten betalen; want hij zal
aansprakelijk zijn voor een vordering tot verkoop, zelfs als de koper twintig aurei van de twee had moeten ontvangen. Het is
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echter billijker, dat in alle bovengenoemde gevallen de winst met het verlies wordt verrekend, en indien den koper iets
ontbreekt, hetzij in de opmeting, hetzij in de kwaliteit van het land, hij daarvoor schadeloos moet worden gesteld.
43. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Toen Titius stierf, liet hij Stichus, Pamphilus en Arescusa in beheer na aan Seia, en beval dat zij allen hun vrijheid zouden
krijgen na het verstrijken van een jaar. Daar de legataris het vertrouwen niet wilde aanvaarden en de erfgenaam toch niet kon
ontslaan van de vordering, die zij op hem had, verkocht de erfgenaam de genoemde slaven aan Sempronius, zonder te
vermelden, dat hun vrijheid door de bepalingen van het vertrouwen was gelegateerd. De koper, die gedurende verscheidene
jaren van de arbeid der voornoemde slaven gebruik had gemaakt, ontsloeg Arescusa; en toen de andere slaven, na zich van de
bedoelingen van de overledene op de hoogte te hebben gesteld, de hun krachtens de trust toegekende vrijheid opeisten, en de
erfgenaam voor de Praetor daagden, werden de slaven door eerstgenoemde op bevel van de Praetor ontsmet. Arescusa
antwoordde, dat zij niet bereid was de koper tot haar beschermheer te hebben. Toen de koper een aankoopprocedure
aanspande om de prijs die Arescusa voor de slaven had betaald, van de verkoper terug te vorderen, werd een advies van
Domitius Ulpianus voorgelezen, waarin werd gesteld dat indien Arescusa weigerde de koper tot haar beschermheer te
hebben, haar daad gerechtvaardigd was door een herschrift van de Keizerlijke Constituties, maar dat de koper, na haar
manumissie, niets van de verkoper kon terugvorderen. Ik herinner mij dat Julianus, onder verwijzing naar dit advies, van
mening was dat het recht op een koopvordering ook na de manumissie bleef bestaan, en ik vraag welke mening juist is? In
deze procedure werd in naam van de koper verzocht om terugbetaling van de kosten die hij had gemaakt voor de instructie
van een van de slaven. Ik vraag ook, aangezien Arescusa weigerde de koper als haar beschermheer te hebben, door wiens
handeling zij bevrijd werd, en of zij ofwel de legataris die haar niet bevrijdde, ofwel de erfgenaam als haar beschermheer kon
hebben, want de andere twee slavinnen werden door de erfgenaam gemanumitteerd. Ik antwoordde, dat ik altijd de mening
van Julianus heb gevolgd, die meende, dat het vorderingsrecht op deze wijze door de manumissie niet werd uitgewist. Maar
met betrekking tot de kosten die de koper heeft gemaakt voor het onderricht van de slaaf, is er een punt dat moet worden
overwogen, want ik denk dat een vordering tot koop in een dergelijk geval voldoende zal zijn, omdat niet alleen de prijs in
het geding is, maar ook al het belang van de koper om niet van de slaaf te worden beroofd door uitzetting. Het is duidelijk,
dat indien in het door u gesuggereerde geval de gemaakte kosten de prijs zodanig overschrijden, dat de verkoper niet gedacht
zou hebben, dat zij zoveel zouden bedragen; zoals bijvoorbeeld, indien men veronderstelt, dat de slaaf voor een gering bedrag
is gekocht en als wagenmenner of acteur is opgeleid, en de eigenaar hem naderhand door uitzetting is ontnomen, het
onrechtvaardig zou zijn, dat de verkoper voor een groter bedrag aansprakelijk zou zijn.
44. Africanus, Vragen, Boek VIII.
En stel dat de verkoper slechts in matige omstandigheden verkeerde, dan kan hij niet gedwongen worden om meer dan het
dubbele van de prijs te betalen.
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45. Paulus, Vragen, Boek V.
Africanus verklaart dat Julianus dezelfde mening was toegedaan, en dit is terecht, omdat het te betalen bedrag zal
verminderen als de waarde van de slaaf is gedaald terwijl hij in handen van de koper was, wanneer hij wordt teruggekregen
door een betere titel.
1. Het volgende wordt geschikter geacht, namelijk indien gij mij een onbebouwd stuk grond verkoopt, dat aan een ander
toebehoort, en ik daarop bouw, en de eigenaar van het goed het door uitzetting terugvordert; want aangezien deze laatste, bij
het instellen van een vordering om genoemd goed terug te vorderen, door een exceptie op grond van kwade trouw kan
worden verhinderd, tenzij hij de kosten van de bouw betaalt, is de betere mening, dat de verkoper daarvoor niet aansprakelijk
is. Ook in het geval van een slaaf moet worden aangenomen dat, indien hij wordt teruggekregen onder een betere titel, terwijl
hij nog in slavernij is en niet nadat hij is vrijgelaten, de eigenaar alle kosten en uitgaven moet vergoeden die voor zijn
rekening komen. Indien de koper niet in het bezit is van het gebouw of de slaaf, heeft hij recht op een vordering tot koop. In
al deze gevallen is iemand die willens en wetens een goed verkoopt dat aan een ander toebehoort, ontegenzeggelijk
aansprakelijk.
2. Blijft nog het derde punt over, namelijk, wie zal de beschermheer zijn van de vrijgemaakte vrouw Arescusa, die weigerde
de koper als zodanig te aanvaarden? Men is van mening, en niet zonder reden, dat zij de vrijster moet worden van degene
door wie zij is verkocht, dat wil zeggen van de erfgenaam, omdat deze zelf aansprakelijk is voor een koopvordering. Dit geldt
alleen als Arescusa de koper niet als haar beschermheer kiest, want als zij dat doet, blijft zij zijn vrijster en heeft hij geen
recht op een koopvordering, omdat hij geen belang meer heeft sinds hij haar als zijn vrijster heeft.
46. Dezelfde, Vragen, Boek XXIV.
Wanneer iemand een goed verkoopt dat aan een ander toebehoort, en intussen erfgenaam wordt van de eigenaar van dat goed,
zal hij verplicht zijn de verkoop af te ronden.
47. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Lucius Titius, die geld had ontvangen als betaling voor materialen, verkocht onder een vastgestelde boete, met dien
verstande, dat, indien zij niet binnen een bepaalde tijd in goede staat werden afgeleverd, de boete kon worden geïnd, is
overleden, nadat een gedeelte van de materialen was afgeleverd. Kan de erflater dan, nu hij aansprakelijk is geworden voor
de boete, en zijn erfgenaam de overige materialen niet zal leveren, worden aangesproken voor de boete en de rente, vooral
wanneer de koper het geld tegen een zeer hoge rente had geleend? Paulus antwoordde, dat volgens het genoemde contract de
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erfgenaam van de verkoper kon worden aangesproken voor de boete, en dat ook, in een koopactie, de rechter rekening zou
houden met de rente vanaf de dag, waarop de verkoper in gebreke begon te zijn.
(48) Scaevola, Opinies, Boek II.
Titius, de erfgenaam van Sempronius, verkocht een stuk land aan Septicius als volgt: "Ik verkoop u het veld dat aan
Sempronius toebehoorde, samen met alle rechten die Sempronius daarop genoot, voor zoveel geld." Hij leverde alleen het
bezit van dat land, maar wees niet de grenzen ervan aan. De vraag rees of hij in een aankoopprocedure kon worden
gedwongen om met documenten die tot de nalatenschap behoorden, aan te tonen welke rechten de overledene op dat land
had, en de grenzen ervan aan te geven. Ik antwoordde dat alles moest gebeuren volgens dit schriftelijk contract, waarvan de
partijen begrepen dat het bedoeld was. Als dit niet kan worden vastgesteld, moet de verkoper de documenten overleggen die
op het land betrekking hebben, en de grenzen ervan aanwijzen, want dit is in overeenstemming met de goede trouw van het
contract.
(49) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer iemand, met het doel de koper te bedriegen, een valse huurder produceert die met hem samenspant, zal hij
aansprakelijk zijn voor een aankoophandeling; noch kan hij zich verdedigen door te verklaren dat hij de verantwoordelijkheid
voor de huurder op zich neemt, en de huur voor vijf jaar, als hij op deze manier het bedrog gemakkelijker heeft weten te
verbergen.
1. Wanneer de hoofdsom van de prijs is betaald, hoewel dit is geschied na in gebreke te zijn gebleven, kan daarover geen
rente worden gevorderd, omdat deze niet in de verbintenis is begrepen, maar van de beslissing van het Hof afhangt.
50. Labeo, Latere Epitomen van Javolenus, Boek IV.
De goede trouw duldt niet dat, wanneer een koper door de lankmoedigheid van een of andere wet niet gedwongen wordt de
prijs van het gekochte te betalen voordat het aan hem geleverd wordt, de verkoper gedwongen wordt het te leveren, en het
bezit ervan af te staan. Wanneer het bezit echter reeds is geleverd, zal het gevolg zijn dat de verkoper het eigendom verliest;
bijvoorbeeld wanneer de koper zich verzet tegen de verkoper, die het eigendom opeist, met een exceptie op grond van
verkoop en levering; en derhalve zal het geval hetzelfde zijn als wanneer de eiser het eigendom niet aan hem had verkocht of
geleverd.
51. Hetzelfde, latere Epitomes van Javolenus, Boek V.
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Wanneer de koper en de verkoper beiden in gebreke zijn met betrekking tot de levering en de aanvaarding, zal het resultaat
hetzelfde zijn als wanneer de koper alleen verantwoordelijk was. Want de verkoper kan niet in gebreke worden gesteld ten
opzichte van de koper, wanneer deze zelf ook schuldig is aan vertraging.
1. Toen u een stuk land kocht onder de voorwaarde dat u de koopsom zou betalen op de Kalends van Juli; hoewel, toen de
tijd was verstreken, de verkoper schuld had aan het feit dat het geld niet aan hem was betaald, en daarna u schuld had aan het
niet betalen ervan; stelde ik dat de verkoper zich tegenover u kon beroepen op de voorwaarde in het contract; omdat het bij
het sluiten van de koop de bedoeling van de partijen was dat als de koper in gebreke zou blijven door het niet betalen van het
geld, hij aansprakelijk zou zijn voor de in het contract genoemde boete. Ik denk dat deze mening juist is, tenzij de verkoper
zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog bij de transactie.
52. Scaevola, Digest, Boek VII.
Een schuldeiser bezat een stuk land dat aan hem bezwaard was, en had ook in zijn bezit kwitanties voor belastingen die
eerder betaald waren door de schuldenaar en die bij hem waren gedeponeerd; en hij verkocht het land aan Maevius op
voorwaarde dat de koper alle belastingen zou betalen die eventueel verschuldigd zouden worden. Het genoemde land werd
door de ontvanger der belastingen van het district waarin het was gelegen, verkocht wegens de belastingen die reeds waren
betaald; dezelfde Maevius kocht het en betaalde het bedrag. De vraag rees of de koper de verkoper kon aanklagen in een
aankoopprocedure, of in een andere procedure, en hem kon dwingen de kwitanties voor de bovengenoemde betalingen te
overhandigen. Het antwoord luidde dat de koper door middel van een vordering tot koop kon vorderen dat de betrokken
documenten werden overgelegd.
1. Een vader had aan zijn dochter als bruidsschat een stuk grond gegeven, waarvan de waarde was getaxeerd, en dit stuk
grond bleek bezwaard te zijn met een schuldeiser. De vraag rees of een zoon, die de nalatenschap van zijn vader had
aanvaard, een vordering tot koop zou moeten instellen om de schuldeiser te bevrijden en het goed vrij van bezwaring aan de
echtgenoot te verschaffen, aangezien de dochter, tevreden met haar bruidsschat, had geweigerd haar deel van de nalatenschap
te aanvaarden. Het antwoord luidde dat hij aansprakelijk zou zijn.
2. Tussen de verkoper en de koper van een ambt in het leger was overeengekomen, dat de aan eerstgenoemde toekomende
wedde aan de koper zou worden uitbetaald. De vraag rees welk bedrag de koper moest eisen, en wat de verkoper bij een
dergelijke transactie aan de koper moest betalen. Het antwoord luidde dat de verkoper het buitengewone vorderingsrecht dat
hij op deze grond had, moest overdragen.
3. Een partij die een huis aan de kust had, bouwde een muur, zodat zowel de kust als het huis erdoor omsloten waren, en
verkocht het huis vervolgens aan Gaius Seius. Ik vraag of de kust, die door de verkoper met het huis was ingesloten, ook aan
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de koper toebehoorde door het recht van koop? Het antwoord luidde dat het huis zou worden verkocht in dezelfde staat als
waarin het zich bevond voordat de koop werd gesloten.
53. Labeo, Waarschijnlijkheden, Boek I.
Wanneer in een contract staat dat de huur van een huis aan de koper toebehoort, dan moet alles waarvoor het huis verhuurd
is, aan de koper betaald worden. Paulus zegt dat dit niet helemaal waar is, want als je een heel huis verhuurt aan een huurder
voor een bepaalde som, en de huurder onderverhuurt het voor een groter bedrag, en bij de verkoop van het huis vermeld je
dat de huur aan de koper betaald moet worden, dan is alleen dat inbegrepen wat de huurder je voor het hele huis verschuldigd
is.
1. Als u een stuk land hebt verkocht waarin u een begraafplaats hebt, en u sluit die niet uitdrukkelijk uit, dan hebt u daarvoor
geen zekerheid. Paulus zegt, dat deze mening geenszins juist is, mits er een openbare weg langs de begraafplaats loopt.
2. 2. Als bij de verkoop van een huis de bewoners van dat huis een woning toegewezen krijgen, dan geldt die toewijzing voor
alle bewoners van dat huis, met uitzondering van de eigenaar. Paulus zegt echter, dat indien gij in het huis, dat gij verkocht
hebt, aan een ieder vrije woonruimte hebt gegeven, en gij het voorbehoud aldus maakt, dat de bewoners, of een hunner, op
een bepaalden tijd huur zullen moeten betalen, gij daarin niet behoorlijk voorziet; want het is noodzakelijk een uitdrukkelijk
voorbehoud te maken met betrekking tot hen. De koper kan dus straffeloos verhinderen, dat de bewoners in het huis
verblijven.
54. Dezelfde, Waarschijnlijkheden, Boek II.
Wanneer een slaaf die u verkocht hebt een been breekt door iets te doen op uw bevel, dan is het risico niet voor u, als u hem
opgedragen hebt iets te doen wat hij gewend was te doen vóór de verkoop, en als u hem opgedragen hebt iets te doen wat u
hem opgedragen zou hebben te doen, zelfs als hij niet verkocht was. Paulus zegt dat deze opvatting geenszins juist is; want
als de slaaf vóór de verkoop gewend was een of andere gevaarlijke taak uit te voeren, zal men u daarvoor verantwoordelijk
houden; bijvoorbeeld als u gewend was uw slaaf te dwingen zich in een gewelf of in een riool te begeven. Dezelfde
rechtsregel is van toepassing als u gewoon was hem te bevelen iets te doen wat een wijs en ijverig gezinshoofd zijn slaaf niet
zou opdragen te doen. Wat als dit de grond van een uitzondering zou worden gemaakt? Hij kan toch de slaaf opdragen een
nieuwe taak te verrichten, die hij hem niet zou hebben opgedragen, indien hij niet verkocht was; bijvoorbeeld, indien hij hem
zou opdragen naar het huis van de koper te gaan, die in een verafgelegen plaats woonde, want dit zou zeker niet voor uw
risico zijn. Daarom heeft de gehele zaak slechts betrekking op het bedrog en de nalatigheid van de verkoper.
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1. Wanneer in het contract staat, dat er tachtig vaten in de grond begraven waren, die bij het land hoorden, en er zijn er meer
dan dit; dan moet de verkoper aan de koper het bovengenoemde aantal geven, waarbij hij uit al de andere naar believen kan
kiezen, mits hij die levert, welke gezond zijn. Zijn het er slechts tachtig, dan behoren zij aan de koper, zoals zij zijn; en de
verkoper zal niet verplicht zijn hem iets te betalen voor die, welke niet volmaakt zijn.
55. Pomponius, Epistels, Boek X.
Wanneer een gekochte of beloofde slaaf in de macht van de vijand is, meent Octavenus dat de betere mening is dat de
verkoop en het beding geldig zijn, omdat het een transactie is die is aangegaan tussen de koper en de verkoper; want de
moeilijkheid bestaat eerder in het leveren van wat was overeengekomen, dan in de aard van de transactie, want zelfs als de
levering van de slaaf door de rechter moet worden bevolen, moet het worden uitgesteld totdat het kan plaatsvinden.

Tit. 2. Betreffende leasing en verhuring.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Leasen en verhuren is een natuurlijke transactie die alle naties gemeen hebben, en het wordt niet met woorden maar met
toestemming aangegaan, net als koop en verkoop.
(2) Gaius, Dagelijkse gebeurtenissen, Boek II.
Leasing en verhuring lijken op koop en verkoop, en zijn volgens dezelfde rechtsregels tot stand gekomen. Want zoals koop
en verkoop worden aangegaan door een overeenkomst over de te betalen prijs, zo wordt ook huur en verhuur geacht te
worden aangegaan wanneer een overeenkomst wordt gesloten over de huurprijs.
1. Bijvoorbeeld, als ik een overeenkomst heb met een goudsmid om mij een aantal ringen van een bepaald gewicht en een
bepaalde vorm te maken, en hij ermee instemt ze te maken voor driehonderd aurei, is dit dan een koop en verkoop, of een
huur en verhuur? Men is van mening dat het slechts één enkele transactie is, en eerder een koop en verkoop is dan een huur
en verhuur. Als ik hem echter het goud lever, en er een vergoeding voor zijn werk wordt overeengekomen, is er geen twijfel
dat dit een huurkoop is.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
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Wanneer een stuk land verpacht wordt en de pachter na taxatie de werktuigen voor het bewerken ervan krijgt, zegt Proculus
dat het de bedoeling van de partijen is dat de pachter de werktuigen krijgt, als zijnde gekocht; net zoals wanneer een
eigendom na taxatie bij wijze van bruidsschat wordt gegeven.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVI.
Een pachtovereenkomst, of een onzekere pachtovereenkomst wordt gemaakt in de volgende bewoordingen, namelijk:
"Zolang hij die het goed verhuurt of geeft het wil", en het wordt beëindigd door de dood van de eigenaar van het goed.
(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Als ik u een woning verhuur en daarna de huur kwijtscheld, is er sprake van een vordering tot verpachting en verhuur.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Als iemand een goed heeft gehuurd, hoeft hij niet af te staan wat hij op grond van dat goed heeft teruggekregen bij een
vordering wegens diefstal.
7. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Als ik u een huis verhuur dat aan een ander toebehoort voor vijftig aurei, en u verhuurt hetzelfde huis aan Titius voor zestig,
en Titius wordt door de eigenaar verboden het te bewonen; dan staat vast dat u een vordering wegens huur tegen mij kunt
instellen, om zestig aurei terug te krijgen, omdat u zelf voor zestig aansprakelijk bent tegenover Titius.
8. Tryphoninus, Disputaties, Boek IX.
Laten we eens kijken of er niet zestig of vijftig aurei betaald moet worden, maar een bedrag dat gelijk is aan het belang dat de
huurder heeft bij het genot van het gehuurde, zodat de tweede verhuurder alleen de som kan terugvorderen die hij
verschuldigd is aan degene die het goed van hem heeft gehuurd; en aangezien de winst van de huur moet worden berekend
aan de hand van het bedrag van de hogere huur, is het gevolg dat de teruggevorderde som groter moet zijn. De eerste
verhuurder zal nog steeds recht hebben op de vijftig aurei die hij van de eerste huurder zou hebben geïnd, indien de eigenaar
de laatste huurder niet had verboden het huis te bewonen. Dit is onze praktijk.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
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Als iemand mij een huis of een stuk land verhuurt dat te goeder trouw is gekocht, en hij wordt eruit gezet zonder bedrog of
nalatigheid van zijn kant; Pomponius zegt dat de verhuurder niettemin aansprakelijk is voor een pachtvordering, opdat de
huurder in staat wordt gesteld van het aan hem verhuurde goed te genieten. Het is duidelijk dat als de eigenaar hem niet
toestaat het pand te bewonen, en de verhuurder bereid is hem een ander huis te geven dat even geschikt is, het volgens hem
volkomen billijk zou zijn dat de verhuurder van zijn verplichting zou worden ontslagen.
1. Hieraan kan worden toegevoegd wat Marcellus in het zesde boek van de Digest heeft gezegd, namelijk: "Als een
vruchtgebruiker een stuk land met vruchtgebruik huurt voor vijf jaar en sterft, zal zijn erfgenaam niet verplicht zijn hem het
genot ervan te geven, net zo min als een verhuurder aansprakelijk zou zijn tegenover een huurder nadat een huis door brand
is verwoest. Maar of de huurder aansprakelijk zal zijn voor een vordering op grond van de huurovereenkomst om de huur te
innen gedurende de tijd dat hij het genot had van dat eigendom, is een vraag die Marcellus stelt; net zoals hij gedwongen zou
zijn geweest te betalen, als hij de diensten van een slaaf had verhuurd onder voorbehoud van vruchtgebruik, of een logement.
Hij verklaart dat de betere mening is dat hij aansprakelijk zal zijn; en dit is volkomen juist. Hij vraagt ook of de pachter, als
hij kosten moet maken voor het land door de verwachting dat hij er vijf jaar van zal genieten, deze kan terugvorderen. Hij
zegt, dat hij dat niet kan doen, omdat hij had moeten voorzien, dat dit zou geschieden. Maar wat als de vruchtgebruiker de
grond niet als zodanig aan hem had verpacht, maar als eigenaar van die grond? Dan is hij zeker aansprakelijk, want hij heeft
de pachter bedrogen; en dit hebben de keizers Antoninus en Severus in een Rescript verklaard. Zij verklaarden ook dat,
wanneer het huis door brand is verwoest, de huur moet worden betaald voor de tijd dat het gebouw stond.
2. Julianus zegt in het Vijftiende Boek van de Digest, dat, wanneer iemand land pacht onder de voorwaarde dat, indien er iets
mee zou gebeuren door de uitoefening van onweerstaanbare kracht, hij daarvoor verantwoordelijk zal zijn; hij zich aan het
contract moet houden.
3. Wanneer in een pachtcontract is bepaald, dat de pachter voorzichtig moet zijn met vuur, en een ongeluk veroorzaakt een
vuurzee, dan zal hij niet verplicht zijn de schade te vergoeden. Maar wanneer de schade is veroorzaakt door nalatigheid van
de pachter, waarvoor hij verantwoordelijk was, is hij wel aansprakelijk.
4. Keizer Antoninus verklaarde samen met zijn vader in een Rescript met betrekking tot een kudde geiten, die een partij had
gehuurd en die van hem gestolen waren: "Als bewezen kan worden dat de rovers de geiten zonder enig bedrog van uw kant
hebben weggedreven, zult u niet gedwongen worden om verantwoordelijk te zijn voor het voorval in een pachtzaak, en u
kunt de huur terugvorderen voor de tijd volgend op de diefstal als zijnde betaald geld dat niet verschuldigd was."
5. Celsus zegt ook in het achtste boek van de Digest dat gebrek aan bekwaamheid moet worden gelijkgesteld met nalatigheid.
Wanneer iemand kalveren huurt om te laten voeren, of stoffen om te laten repareren, of een voorwerp om te laten poetsen,
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dan moet hij verantwoordelijk zijn voor nalatigheid, en welke fout hij ook begaat door gebrek aan bekwaamheid is
nalatigheid, omdat hij het goed huurt in de hoedanigheid van een ambachtsman.
6. Als u mij een huis verhuurt dat aan een ander toebehoort en dat aan mij is nagelaten of geschonken, ben ik niet
aansprakelijk jegens u voor de huur in een vordering uit pacht. Laten wij echter nagaan of er iets verschuldigd is voor de tijd
die is verstreken voordat het legaat werd gedaan. Ik denk dat de huur voor die tijd betaald moet worden.
10. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
En ik kan een rechtsvordering instellen op grond van huur, of met het doel u te dwingen mij van het contract te ontheffen.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Laten we eens kijken of de huurder aansprakelijk is voor de nalatigheid van zijn slaaf en van degenen aan wie hij het goed
heeft onderverhuurd, en ook in welke mate hij aansprakelijk is; moet hij de slaaf afstaan bij wijze van herstel, of is hij
aansprakelijk in zijn eigen naam; en, met betrekking tot degenen aan wie hij het pand heeft onderverhuurd, moet hij alleen
aan de eigenaar alle rechten overdragen die hij tegen hen zou kunnen hebben, of is hij aansprakelijk alsof de nalatigheid zijn
eigen schuld was? Ik ben van mening dat hij in eigen naam aansprakelijk is voor de nalatigheid van zijn onderhuurders, ook
al was daarover niets overeengekomen; mits hij echter nalatig is geweest bij het onderverhuren van het goed aan deze
personen, hetzij zijn eigen slaven of huurders. Pomponius keurt dit goed in het drieënzestigste boek over het Edict.
1. Als bij de verpachting is overeengekomen dat de pachter geen vuur mocht hebben, en hij heeft het toch, dan is hij
aansprakelijk, ook al kan een ongeluk een vuurzee veroorzaken, omdat hij geen recht had het te hebben. De regel is anders
wanneer het hem is toegestaan vuur te hebben dat geen schade veroorzaakt, want in dit geval mag hij het hebben, mits het
geen schade veroorzaakt.
2. 2. De huurder moet er ook voor oppassen, het goed of enig recht daarop niet te beschadigen, noch dit toe te staan.
3. Wanneer een partij zijn diensten heeft ingehuurd voor het vervoer van wijn uit Campanië, en hij vervolgens, omdat er een
geschil was ontstaan tussen hem en een ander, de vaten heeft verzegeld met zijn eigen zegel en dat van de ander, en de wijn
in een pakhuis heeft geplaatst; zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering op huur om het bezit van de wijn terug te geven
aan zijn werkgever, zonder dat er een geschil is, tenzij de werknemer schuldig was aan nalatigheid.
4. Tussen een verhuurder en een huurder was overeengekomen, dat hooi niet in een gebouw in een stad mocht worden
geplaatst. Het werd er toch neergelegd, en een slaaf, die daarna het hooi in brand stak, doodde zichzelf. Labeo zegt dat de
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huurder aansprakelijk is, omdat hij zelf de oorzaak van de ramp was, door het hooi in strijd met de bepalingen van de
huurovereenkomst binnen te brengen.
12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Bovendien, zelfs als een vreemdeling de brand had aangestoken, zou de pachter aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte
schade.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
De vraag wordt ook gesteld, wanneer de bestuurder van een voertuig, terwijl hij anderen probeert te passeren, er een omver
rijdt en daarbij een slaaf verwondt of doodt, welke weg moet dan worden bewandeld? Ik denk dat een vordering wegens
aanwerving tegen hem zal worden ingesteld, omdat hij voorzichtiger had moeten zijn. Bovendien zal hem een praetoriaanse
actie op grond van de Lex van Aquilia worden toegekend.
1. Als de kapitein van een schip een lading ontvangt die naar Minturn moet worden gebracht en, omdat zijn schip de rivier
niet op kon, de koopwaar overbrengt naar een ander schip dat bij de monding van de rivier verloren is gegaan; in dit geval is
de eerste kapitein aansprakelijk. Labeo zegt, dat indien hij geen nalatigheid heeft begaan, hij niet aansprakelijk zal zijn; maar
indien hij tegen de toestemming van de eigenaar heeft gehandeld, of de lading heeft overgeladen op een tijdstip waarop hij
dat niet had mogen doen, of heeft geladen in een vaartuig dat minder zeewaardig was dan het zijne, kan tegen hem een
vordering wegens aanneming van werk worden ingesteld.
2. 2. Wanneer de kapitein van een schip zonder loods een rivier opvaart, en hij na het opsteken van een storm het schip niet
kan besturen en het verliest, kunnen de eigenaars van de lading een vordering tot aanneming tegen hem instellen.
3. 3. Indien iemand een slaaf huurt om hem te onderrichten en hem meeneemt naar een vreemd land, waar hij ofwel door de
vijand gevangen wordt genomen, ofwel zijn leven verliest, is er volgens de wet sprake van een vordering tot aanneming, mits
hij hem niet heeft gehuurd om hem mee te nemen naar een vreemd land.
4. Julianus zegt ook in het zesentachtigste boek van de Digest, dat als een schoenmaker, ontevreden over een jongen die bij
hem in dienst is, hem zo hard in de nek slaat, dat zijn oog wordt vernietigd, zijn vader een vordering wegens aanneming kan
instellen; want hoewel het meesters is toegestaan lichte straffen op te leggen, is dit toch onmatig. Wij hebben hierboven
gezegd dat een vordering op grond van de Lex van Aquilia ook mogelijk is. Julianus ontkent dat een vordering wegens letsel
kan worden ingesteld, omdat de partij de handeling niet heeft gepleegd met het doel letsel toe te brengen, maar bij wijze van
onderricht.
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5. Wanneer een edelsteen aan een ambachtsman is gegeven om te worden gezet of gegraveerd, en deze breekt; indien dit
werd veroorzaakt door een gebrek in de steen, zal een vordering wegens aanwerving niet mogelijk zijn, maar wanneer het
gebeurde door gebrek aan vaardigheid, kan het worden ingesteld. Aan dit oordeel moet worden toegevoegd: "tenzij de
werkman het risico op zich heeft genomen", want dan is, zelfs als het ongeval is veroorzaakt door een gebrek, een vordering
wegens aanneming van werk ontvankelijk.
6. Als een voller kleding ontvangt om te worden gereinigd, en de muizen knagen eraan, dan is hij aansprakelijk voor een
vordering tot aanneming, omdat hij daartegen had moeten optreden. En als een kleder een mantel verwisselt en aan de een
een mantel geeft die aan een ander toebehoort, is hij aansprakelijk voor een vordering tot aanneming, ook al heeft hij dit
onwetend gedaan.
7. Als een huurder bij het naderen van een leger het huis verlaat en de soldaten daarna de ramen en andere dingen uit het huis
verwijderen; als de huurder de eigenaar niet op de hoogte heeft gesteld toen hij vertrok, is hij aansprakelijk voor een
vordering tot aanneming van huur. Labeo zegt, dat indien hij zich had kunnen verzetten, en dit niet gedaan heeft, hij
aansprakelijk zal zijn; en deze mening is juist. Maar als hij de verhuurder niet op de hoogte kon stellen, denk ik niet dat hij
aansprakelijk zou zijn.
8. Wanneer iemand maten huurt, en een magistraat beveelt ze te vernietigen; als ze vals waren, maakt Sabinus onderscheid
wanneer de huurder daarvan op de hoogte was, en wanneer niet. Als hij wist dat ze vals waren, is een vordering wegens huur
mogelijk, anders niet. Indien de maten juist waren, is hij alleen aansprakelijk wanneer hij schuld had aan de handeling van de
Aedile. Deze mening zijn ook Labeo en Mela toegedaan.
9. Twee pachters kunnen voor het gehele betrokken bedrag aansprakelijk worden gesteld.
10. Wanneer in de overeenkomst tot huur van arbeidskrachten is opgenomen, dat, indien het artikel op een bepaalde tijd niet
voltooid is, het aan een ander mag worden gegeven, zal de eerste huurder niet aansprakelijk zijn voor een vordering tot huur,
tenzij het artikel krachtens dezelfde overeenkomst aan een ander wordt gegeven; evenmin kan dit geschieden voordat de dag,
die voor de voltooiing ervan is vastgesteld, zal zijn verstreken.
11. Wanneer de huurder, nadat de termijn van zijn huur is verstreken, in het pand blijft, wordt niet alleen aangenomen, dat de
huur is vernieuwd, maar ook de panden, die tot zekerheid zijn gegeven, worden nog geacht te zijn bezwaard. Dit geldt echter
alleen wanneer een andere partij het goed ten tijde van de oorspronkelijke pachtovereenkomst niet had bezwaard, anders is
zijn nieuwe toestemming nodig. Dezelfde regel geldt voor land dat aan de overheid is verpacht. Wat wij hebben gezegd,
namelijk dat de pachter geacht wordt een nieuwe pachtovereenkomst te hebben gesloten door het stilzwijgen van beide
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partijen, moet zo worden begrepen dat wanneer zij hebben gezwegen, de pachtovereenkomst met een jaar wordt verlengd,
maar dit geldt niet voor de daaropvolgende jaren, ook al had de pachtovereenkomst aanvankelijk vijf jaar moeten duren.
Indien bovendien in het tweede jaar na het verstrijken van de termijn van vijf jaar geen andersluidende overeenkomst is
gesloten, wordt de huurovereenkomst geacht voor dat jaar te zijn verlengd, aangezien de partijen worden geacht te hebben
ingestemd met het jaar waarin zij hebben gezwegen. Deze regel moet ook daarna in acht worden genomen voor elk
daaropvolgend jaar. Voor stadslandgoederen geldt echter een andere regel: de pachter is aansprakelijk voor de gehele tijd dat
hij het goed bewoont, tenzij in de schriftelijke akte een bepaalde termijn voor de duur van de pacht is vermeld.
(14) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXI.
Wanneer iemand grond voor een bepaalde tijd huurt, blijft hij pachter, ook nadat die tijd verstreken is; want men verstaat dat
wanneer een eigenaar een pachter op het land laat blijven, hij het opnieuw aan hem verhuurt. Een dergelijk contract behoeft
noch woorden, noch geschriften om het tot stand te brengen, maar het wordt geldig door de enkele toestemming. Als de
eigenaar van het eigendom dus intussen krankzinnig wordt of overlijdt, kan volgens Marcellus niet worden gezegd dat de
pacht is vernieuwd; en dit is juist.
15. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
De vordering tot huur wordt toegekend aan de pachter.
1. Bijvoorbeeld, wanneer de partij niet in staat is om van het eigendom dat hij gepacht heeft te genieten, misschien omdat het
bezit van een heel veld of van een deel ervan hem niet is gegeven; of een huis, of een stal, of de plaats waar de kudden
moeten worden gehouden, niet is gerepareerd; of wanneer iets niet is geleverd wat volgens de voorwaarden van de pacht was
overeengekomen; dan is een vordering tot aanhuur mogelijk.
2. Laten we overwegen of de verpachter verplicht is iets voor de pachter te doen, wanneer slecht weer de pachter schade heeft
berokkend. Servius zegt dat de verpachter de pachter schadeloos moet stellen voor elk geweld dat niet kan worden weerstaan,
zoals bijvoorbeeld het geweld dat wordt veroorzaakt door het overstromen van rivieren, door vogels van verschillende
soorten, of door een soortgelijk ongeluk, of wanneer er een invasie van vijanden plaatsvindt. Als er enig gebrek ontstaat aan
het eigendom zelf, moet het verlies door de pachter worden gedragen, zoals bijvoorbeeld wanneer wijn zuur wordt of de
oogst door onkruid wordt verwoest. Indien echter een aardbeving de gehele oogst vernietigt, komt het verlies niet ten laste
van de pachter, want hij kan niet gedwongen worden de pacht van de grond te betalen naast het verlies van het zaad.
Wanneer echter de olijfoogst door brand is bedorven, of dit is geschied door de ongewone hitte van de zon, zal de eigenaar
van het land het verlies moeten dragen; maar als er niets buitengewoons gebeurt, zal de pachter er aansprakelijk voor zijn.
Hetzelfde moet gezegd worden, wanneer een leger, dat op doorreis was, uit baldadigheid iets wegnam. Maar als een veld
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door een aardbeving zo wordt verwoest, dat er niets van overblijft, moet de eigenaar het verlies dragen, want hij is verplicht
het land aan de pachter te verschaffen in zodanige staat, dat deze het kan genieten.
3. Toen een pachter beweerde dat er brand op het land had gewoed, en verzocht om kwijtschelding van de pacht, werd in een
rescript gezegd: "Als u het land bebouwd hebt, hebt u recht op een redelijke tegemoetkoming wegens het optreden van een
onverwachte brand."
4. Papinianus zegt in het Vierde Boek der Meningen, dat wanneer een landheer aan een pachter de pacht voor een jaar heeft
kwijtgescholden wegens onvruchtbaarheid, en er in het volgende jaar een grote opbrengst was, de landheer door het
kwijtschelden van de pacht niets heeft verloren, en hij zelfs de pacht kan opeisen voor het jaar, dat hij heeft kwijtgescholden.
Hij was dezelfde mening toegedaan met betrekking tot het verlies bij een eeuwigdurende pacht. Indien echter de verhuurder
de huur voor een jaar wegens steriliteit bij wijze van schenking heeft kwijtgescholden, is dezelfde regel van toepassing, daar
het eerder om een overeenkomst dan om een schenking gaat. Maar wat als hij de huur heeft kwijtgescholden wegens
steriliteit tijdens het laatste jaar van de pacht? Het wordt juister geacht, dat, indien de voorgaande jaren vruchtbaar waren en
de verhuurder daarvan op de hoogte was, hij de pachter niet ter verantwoording mag roepen voor het onvruchtbare jaar.
5. 5. In een rescript van de goddelijke Antoninus staat dat geen aandacht moet worden geschonken aan een pachter die zich
beklaagt over de geringe opbrengst van de oogst. Ook staat er in een ander rescript: "U beweert iets ongewoons, wanneer u
vraagt dat de huur u zal worden kwijtgescholden wegens de ouderdom van de wijnstokken."
6. En toen een particulier bij verlies van een schip eiste, wat hij voor het vervoer had betaald, met het argument, dat het een
lening was, werd in een rescript van keizer Antoninus gezegd, dat de keizerlijke procureur niet ten onrechte de vracht van de
eigenaar van het schip had gevorderd, daar deze zijn plicht bij het vervoer van het eigendom niet had vervuld. Deze regel
moet ook in acht worden genomen in het geval van alle andere personen.
7. Telkens wanneer er grond is voor kwijtschelding van huur om de bovenvermelde redenen, kan de huurder de rente waarop
hij eventueel recht heeft, niet terugvorderen, maar wordt hij naar evenredigheid van de tijd ontheven van de betaling van
huur. Ten slotte is reeds gezegd, dat het verlies van het zaad door de huurder moet worden gedragen.
8. Het is duidelijk, dat indien de eigenaar van het goed de huurder het genot daarvan niet toestaat, hetzij omdat hij het zelf
heeft gepacht, hetzij om de reden dat iemand het goed van een ander heeft gepacht die als zijn gemachtigde optrad, of alsof
het van hemzelf was, hij de huurder moet schadeloos stellen naar de mate van zijn belang. Proculus was deze mening
toegedaan wanneer een partij zich voordeed als een agent.
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9. Julianus zegt in het Vijftiende Boek van de Digest dat soms een huurvordering wordt ingesteld om de partijen bij het
contract te bevrijden; zoals, bijvoorbeeld, wanneer ik land verpachtte aan Titius, en hij stierf nadat hij een kleinkind tot
erfgenaam had benoemd, en, omdat de voogd ervoor had gezorgd dat het kleinkind de erfenis verwierp, verpachtte ik het
genoemde land aan een andere partij tegen een hogere pachtprijs; en daarna verkreeg het kleinkind het bezit van het landgoed
van zijn vader. In een vordering op grond van huur kan hij niets meer vorderen dan kwijting van zijn contractuele
aansprakelijkheid, want ik had een goede reden om het goed opnieuw te verhuren:
16. Julianus, Digest, Boek XV.
Omdat mij destijds geen vorderingsrecht was toegekend tegen de huurder.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Hij zegt ook dat de voogd het recht heeft om zijn voogd aan te klagen, als deze de nalatenschap niet had mogen verwerpen.
18. Julianus, Digest, Boek XV.
In deze vordering is ook begrepen de winst die de voogd had kunnen behalen uit de verpachting van het land.
(19) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Maar u moet aan de mening van Julianus toevoegen dat als ik met de voogd samenspande, ik aansprakelijk zou zijn voor een
vordering tot inhuur ten belope van het belang van de voogd.
1. Als iemand defecte vaten huurt, zonder te weten dat ze dat zijn, en de wijn lekt er daarna uit, dan is hij aansprakelijk ten
bedrage van het belang van de partij, en zijn onwetendheid is niet te verontschuldigen. Deze mening was Cassius toegedaan.
Het geval ligt anders als u een stuk land pachtte voor beweiding waar giftige kruiden groeiden; want in dit geval, als een van
het vee stierf, of in waarde verminderde, en u wist van het bestaan van de kruiden, moet u de pachter schadeloos stellen tot
het bedrag van zijn rente; en als u onwetend was van het bestaan ervan, kunt u de pacht niet innen. Dit was ook de mening
van Servius, Labeo, en Sabinus.
2. Als iemand een stuk land pacht, moeten wij overwegen welke werktuigen hij de pachter moet verschaffen, en als hij dat
niet doet, of hij dan aansprakelijk is in een pachtzaak. Er is een brief van Neratius aan Aristo over dit punt bewaard gebleven,
waarin staat dat aan de pachter vaten, een wijnpers en een olijfpers moeten worden geleverd, voorzien van touwen, en als die
ontbreken, moet de eigenaar ze leveren, en hij moet ook een pers repareren als die kapot is. Als een van de werktuigen
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beschadigd raakt door toedoen van de pachter, is hij aansprakelijk voor een pachtvordering. Neratius zegt dat de pachter ook
verplicht is de vaten te leveren die wij gebruiken voor het persen van de olijven. Als de olie met behulp van manden wordt
geperst, moet de eigenaar de pers, de windas, de manden, het wiel en de katrollen leveren waarmee de pers wordt opgehesen.
Hij moet ook de koperen ketel leveren waarin de olie met warm water wordt gewassen, alsmede de andere benodigdheden
om de olie te behandelen, samen met de wijnvaten, die de pachter voor huidig gebruik met pek moet bedekken. Al deze
zaken moeten op deze wijze worden verstrekt, tenzij een andere bijzondere overeenkomst is gesloten.
3. Wanneer de landheer in de huurovereenkomst heeft opgenomen, dat hij recht heeft op een bepaalde hoeveelheid graan
tegen een bepaalde prijs, en hij weigert dit te accepteren en is niet bereid tot enige inhouding op de huurprijs, dan kan hij een
vordering instellen om het gehele bedrag terug te vorderen; maar het gevolg zal zijn, dat de rechter bij het uitoefenen van zijn
taak rekening moet houden met het belang, dat de huurder had bij het leveren van het graan, in plaats van bij het betalen van
geld bij wijze van huur. Hetzelfde geldt in het geval van een vordering op grond van een pachtovereenkomst.
4. Welke vordering kan worden ingesteld wanneer een huurder een deur of iets anders aan een huis toevoegt? De beste
opvatting is die van Labeo, namelijk dat de huurder een vordering kan instellen om de deur of iets anders te verwijderen, op
voorwaarde echter dat hij zekerheid biedt tegen dreigende schade, omdat hij het huis op de een of andere manier minder
waard kan maken wanneer hij verwijdert wat hij heeft toegevoegd, maar alleen dat hij het gebouw in zijn oorspronkelijke
staat herstelt.
5. Als een huurder een metalen kist in een huis brengt, en de eigenaar maakt vervolgens de ingang kleiner, dan is het een feit
dat een vordering tot huur en een vordering tot productie van eigendom tegen de eigenaar zal worden ingesteld, of hij nu op
de hoogte of onwetend was van het feit. Het is de plicht van de rechter, hem te dwingen een doorgang te maken, waardoor de
huurder de kist kan verwijderen, uiteraard op kosten van de verhuurder.
6. Als iemand een huis voor een jaar huurt en de huur voor de gehele termijn betaalt en zes maanden later het huis instort of
door brand wordt verteerd, zegt Mela heel juist, dat hij recht heeft op een huurvordering voor het terugvorderen van de huur
voor de resterende tijd, maar niet op een vordering voor het terugvorderen van geld dat niet verschuldigd was; want hij heeft
niet per ongeluk meer betaald, maar om voordeel te behalen met betrekking tot de huurovereenkomst. Het geval is anders
wanneer iemand een goed huurt voor tien aurei en vijftien aurei betaalt; want als hij dit bedrag per vergissing heeft betaald,
omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij het goed voor vijftien aurei had gehuurd, heeft hij geen recht op een
vordering tot huur, maar kan hij alleen een vordering instellen tot terugvordering van het geld; want er is een groot verschil
tussen iemand die per vergissing betaalt, en iemand die de gehele huur vooruit betaalt.
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7. 7. Wanneer iemand een overeenkomst sluit voor het vervoer van een vrouw over zee, en haar daarna op het schip een kind
wordt geboren, staat vast, dat niets verschuldigd is wegens het kind; want het vervoer was niet duurder, noch heeft het kind
iets verbruikt, dat voor het gebruik van degenen, die op het schip voeren, was voorzien.
8. Het is duidelijk, dat een vordering tot huur ook op een erfgenaam kan overgaan.
9. Toen een zekere kopiist zijn diensten verhuurde en degene die het contract had gesloten, overleed, verklaarden de keizers
Antoninus en Severus in een Rescript, in antwoord op een verzoek van de kopiist, het volgende: "Aangezien u beweert dat
het u niet te verwijten valt dat u de diensten waarvoor u was ingehuurd niet aan Antoninus Aquilia hebt geleverd, is het niet
meer dan billijk dat, als u gedurende het jaar geen loon van een ander hebt ontvangen, het contract moet worden uitgevoerd."
10. 19. Papinianus zegt in het Vierde Boek der Meningen, dat wanneer een gezant van de keizer sterft, zijn begeleiders voor
de rest van hun diensttijd hun salaris betaald moeten krijgen, mits zij gedurende die tijd niet bij anderen in dienst waren.

20. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Een huurovereenkomst kan, net als een verkoop, onder een voorwaarde worden gesloten.
(1) Zij kan echter niet bij wijze van schenking worden aangegaan.
(2) Soms is de verhuurder niet gebonden, maar de huurder wel; zoals bijvoorbeeld wanneer de koper een stuk land huurt
totdat hij de koopsom heeft betaald.
21. Javolenus, Epistels, Boek XI.
Toen ik een stuk land verkocht, was de afspraak dat de koper het voor een bepaalde huur zou verpachten, totdat het hele
bedrag was betaald. Wanneer het geld is betaald, moet er dan een ontvangstbewijs voor de huur worden gegeven? Het
antwoord luidde, dat de goede trouw vereist, dat wordt gedaan wat is overeengekomen, maar dat de koper tegenover de
verkoper niet aansprakelijk mag zijn voor een groter bedrag dan de huur van het goed zou bedragen gedurende de tijd dat het
geld niet is betaald.
22. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIV.
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Bovendien, wanneer in het contract is opgenomen dat, indien de prijs niet wordt betaald, het goed niet zal worden gekocht,
zal een vordering in huur opkomen.
1. Zo dikwijls als een werk wordt gegeven om te worden uitgevoerd, is het een pacht.
2. 2. Wanneer ik een huis laat bouwen, met dien verstande dat de persoon die ik in dienst neem alle kosten voor zijn rekening
neemt, draagt hij het eigendom van al het gebruikte materiaal aan mij over, en toch is de transactie een huurovereenkomst;
want de ambachtsman verhuurt mij zijn diensten, dat wil zeggen, de noodzaak om de arbeid te verrichten.
3. Zoals bij een transactie van koop en verkoop natuurlijk wordt toegegeven dat de partijen iets meer of minder kunnen
kopen, en elkaar dus wederzijds kunnen beperken, zo is de regel dezelfde bij leasing en inhuur.
(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
En daarom kan een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet worden ontbonden onder het voorwendsel dat de vergoeding te
laag was, wanneer geen bedrog van de tegenpartij kan worden bewezen.
24. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer in het pachtcontract is opgenomen dat het werk door de eigenaar moet worden goedgekeurd, wordt aangenomen dat
dit betekent naar het oordeel van een goed burger. Dezelfde regel wordt in acht genomen wanneer een beroep moet worden
gedaan op het oordeel van wie dan ook; want de goede trouw eist dat dit oordeel wordt gegeven zoals het een goed burger
betaamt. Een dergelijk oordeel heeft betrekking op de kwaliteit van het werk, en niet op de verlenging van de in de
overeenkomst bepaalde termijn, tenzij dit zelf in de overeenkomst was opgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat wanneer de
goedkeuring van het werk is verkregen door bedrog van de ingeschakelde partij, zij geen gevolg heeft en een vordering
wegens pacht kan worden ingesteld.
1. Wanneer een pachter een stuk land pacht, is het eigendom van een onderpachter niet aan de eigenaar gebonden, maar
blijven de gewassen in de toestand van een pand, alsof de eerste pachter ze had vergaard.
2. 2. Wanneer een huis of een stuk land voor vijf jaar wordt gehuurd, kan de eigenaar onmiddellijk een vordering tegen de
huurder instellen, indien deze de bewerking van de grond staakt, of het huis ontruimt.
3. 3. Hij kan ook een vordering instellen met betrekking tot die dingen die de huurder onverwijld moet doen, zoals
bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden die hij moet verrichten, zoals het planten van bomen.
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4. Wanneer een huurder het goed niet kan genieten, kan hij wettelijk een vordering instellen voor zijn gehele termijn van vijf
jaar, ofschoon de eigenaar hem het genot ervan voor de resterende jaren kan hebben toegestaan, daar de eigenaar niet altijd
zal worden bevrijd om de reden dat hij de huurder het genot van het goed voor het tweede of derde jaar heeft toegestaan.
Want wanneer de pachter op grond van de pacht is uitgezet en zich op een andere hoeve heeft gevestigd, zal hij niet in staat
zijn beide hoeves te bewerken, noch zal hij verplicht zijn de pacht te betalen, en kan hij het bedrag van de winst
terugvorderen, die hij zou hebben behaald, indien hij ongestoord was gebleven; want de toestemming om van het goed te
genieten komt te laat, wanneer zij wordt aangeboden op een tijdstip, waarop de pachter, die met andere zaken bezig is, er
geen gebruik van kan maken. Indien de verhuurder hem het genot van het goed belet en vervolgens van mening verandert,
worden de zaken van de huurder geacht ongewijzigd te zijn; en de vertraging van een paar dagen vermindert de verplichting
in geen enkel opzicht. Ook kan een huurder een vordering instellen wanneer bepaalde artikelen niet volgens de overeenkomst
zijn geleverd, of wanneer de eigenaar hem het genot van het goed ontzegt, of wanneer dit wordt gedaan door een
vreemdeling die de eigenaar kan controleren.
5. Indien een landheer een stuk land voor verscheidene jaren huurt, en zijn erfgenaam bij testament opdraagt de huurder vrij
te laten, en de erfgenaam deze niet toestaat het goed voor de rest van zijn termijn te genieten, komt een vordering tot huur in
rechte. Als hij hem dat toestaat, maar de huur niet kwijtscheldt, is hij aansprakelijk voor een rechtsvordering op grond van het
testament.
(25) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Wanneer de huur in algemene bewoordingen is toegezegd, te bepalen door een derde, wordt een huurovereenkomst niet
geacht te zijn gesloten. Maar als er staat dat het bedrag van de huur zal worden geschat door Titius, is de huurovereenkomst
geldig onder deze voorwaarde; en als de genoemde partij de huur vaststelt, moet deze in ieder geval worden betaald
overeenkomstig zijn schatting, en wordt de huurovereenkomst van kracht. Weigert hij echter dit te doen, of is hij niet in staat
de huur vast te stellen, dan heeft de huurovereenkomst geen gevolg, evenmin als wanneer het bedrag van de huur niet was
vastgesteld.
1. Wanneer iemand iemand een stuk land heeft gepacht om te bewerken, of een huis om te bewonen, en hij verkoopt om de
een of andere reden het land of het huis, dan moet hij erop toezien dat de koper de pachter toestaat het land te genieten of het
huis te bewonen, in overeenstemming met de bepalingen van hetzelfde contract; anders kan hij, als hij verhinderd wordt dit te
doen, een vordering wegens pacht tegen de verkoper instellen.
2. Wanneer een buurman, bij het bouwen van een huis, het licht uit een kamer afsluit, is de verhuurder aansprakelijk jegens
de huurder. Het lijdt geen twijfel, dat de huurder in een dergelijk geval van de huur kan afzien; en ook moet, wanneer tegen
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hem een vordering tot betaling van de huur wordt ingesteld, rekening worden gehouden met de schadevergoeding. Wij
begrijpen dat dezelfde regel geldt wanneer de verhuurder deuren of ramen die beschadigd of vernield zijn, niet herstelt.
3. De huurder moet alles doen overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst, en bovenal moet hij ervoor zorgen
dat de werkzaamheden op de boerderij op het juiste tijdstip worden verricht, opdat de grond niet wordt aangetast door teelt
buiten het seizoen. Hij moet ook zorg dragen voor de gebouwen, om te voorkomen dat ze worden beschadigd.
4. Hij zal ook geacht worden schuld te hebben, indien zijn buurman door vijandschap de bomen omhakt.
5. Als hij ze zelf omhakt, zal hij niet alleen aansprakelijk zijn voor een pachtvordering, maar ook voor die volgens de Lex
van Aquilia en de Wet van de Twaalf Tafelen met betrekking tot het stiekem omhakken van bomen, en voor het interdict op
grond van een gewelddadige of clandestiene daad. Het behoort ongetwijfeld tot de taak van de rechter die de pachtzaak
behandelt, erop toe te zien dat de verpachter van de andere vorderingen afziet.
6. De overmacht, die de Grieken "goddelijke kracht" noemen, mag de pachter geen schade berokkenen, wanneer de gewassen
in ongewone mate worden beschadigd; anders moet hij elke matige schade met een gerust gemoed verdragen, wanneer hem
geen buitengewone winst wordt ontzegd. Het is echter duidelijk, dat wij spreken van een pachter, die zijn pacht in geld
betaalt; anderzijds, wanneer hij de oogst verdeelt, zoals in het geval van een maatschap, moet hij ook het verlies en de winst
delen met de eigenaar van het land.
7. Wanneer iemand het vervoer van een colonne op zich neemt, en deze wordt gebroken bij het hijsen, of bij het vervoeren,
of bij het lossen, zal hij voor de schade aansprakelijk zijn, wanneer dit geschied door zijn schuld, of door die van een der
werklieden, die hij in dienst heeft. Hij treft echter geen blaam, indien alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen die een zeer
ijverig en voorzichtig man behoort te nemen. Wij begrijpen natuurlijk, dat dezelfde regel geldt, wanneer iemand overeenkomt
vaten of timmerhout te vervoeren, evenals andere dingen, die van de ene plaats naar de andere moeten worden vervoerd.
8. Indien een voller of een kleermaker kledingstukken verliest, en de eigenaar daarvan bevredigt, moet deze laatste zijn
vorderingsrecht om het goed terug te krijgen aan hem overdragen.
26. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Wanneer iemand zijn diensten aan twee werkgevers tegelijk heeft verhuurd, moet hij degene tevredenstellen die hem het
eerst in dienst heeft genomen.
(27) Alfenus, Digest, Boek II.
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Het is niet altijd nodig van de huurprijs af te trekken, wanneer de huurder een deel van zijn woning met enig ongemak heeft
moeten afbreken; want de huurder bevindt zich in een zodanige positie, dat als er iets op het gebouw zou vallen, en de
eigenaar daardoor gedwongen zou zijn een deel ervan af te breken, hij het geringe ongemak dat daaruit voortvloeit, moet
dragen; maar daarbij mag de eigenaar niet dat deel van het huis openen, waarvan de huurder gewoon is het meest gebruik te
maken.
1. Nogmaals wordt de vraag gesteld, of een huurder, indien hij uit vrees het huis verlaat, verplicht is de huur te betalen, of
niet? Het antwoord is dat, als hij een goede reden had om bang te zijn, ook al was er in feite geen gevaar, hij de huur niet
verschuldigd zal zijn; maar als er geen gegronde reden voor angst was, zal deze toch verschuldigd zijn.
(28) Labeo, Latere Epitomen van Javolenus, Boek IV.
Wanneer echter de huurder nog van het huis gebruik maakt, moet hij de huur betalen.
1. Labeo meent dat de huur verschuldigd is, zelfs als het huis niet meer in orde is.
2. Dezelfde rechtsregel geldt, wanneer de huurder het huis kan verhuren en de huur kan betalen. Indien de verhuurder de
huurder echter niet de bevoegdheid geeft om het huis waarin hij woont te huren, en hij het desondanks toch huurt, is Labeo
van mening dat hij hem moet vergoeden voor al hetgeen hij zonder bedrieglijk opzet heeft betaald. Maar als de huurder het
huis om niet bewoonde, moet een aftrek worden gemaakt naar evenredigheid van de nog niet verstreken tijd van de
huurovereenkomst.
(29) Alfenus, Digest, Boek VII.
Het volgende werd ingevoegd in het huurcontract: "De pachter zal geen bomen omhakken, noch omgorden, noch verbranden,
noch iemand toelaten om ze te omgorden, om te hakken, of te verbranden." De vraag rees of de pachter moest verhinderen
dat iemand die hij iets dergelijks zag doen, of dat hij de bomen zo in de gaten moest houden dat niemand dit kon doen. Ik
antwoordde dat het woord "toelaten" beide betekenissen omvat, maar dat de verhuurder kennelijk bedoelde dat de pachter
niet alleen moest voorkomen dat iemand die hij zag bomen omhakken, maar ook voorzichtig moest zijn en zodanige
voorzorgsmaatregelen moest treffen dat niemand ze kon omhakken.
30. Dezelfde, Digest van Epitomen door Paulus, Boek III.
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Een man die een huis huurde voor dertig aurei, verhuurde de afzonderlijke kamers onder zodanige voorwaarden dat hij er
voor allen veertig incasseerde. De eigenaar van het gebouw sloopte het, omdat hij zei dat het op instorten stond. De vraag
rees wat het bedrag van de schadevergoeding moest zijn, en of degene die het gehele huis huurde, een vordering wegens
pacht kon instellen. Het antwoord luidde dat indien het gebouw zich in zo'n slechte staat bevond dat het moest worden
afgebroken, een schatting moest worden gemaakt en de schade moest worden vastgesteld naar evenredigheid van het bedrag
waarvoor de eigenaar het pand had gehuurd, en dat ook rekening moest worden gehouden met de tijd dat de huurders het
pand niet konden betrekken. Indien het echter niet nodig was het huis af te breken, maar de eigenaar dit heeft gedaan omdat
hij een beter huis wilde bouwen, moet het vonnis worden bepaald op het bedrag van het belang dat de huurder erbij had dat
zijn onderhuurders het pand niet hoefden te verlaten.
1. Een aedile huurde in een zekere stad voor de duur van een jaar baden, opdat de burgers daarvan kosteloos gebruik zouden
kunnen maken. Toen de baden na drie maanden door brand werden verwoest, werd geoordeeld dat een huurvordering tegen
de eigenaar van de baden kon worden ingesteld en dat een deel van de prijs moest worden terugbetaald naar evenredigheid
van de tijd gedurende welke de baden niet beschikbaar waren.
2. Er werd navraag gedaan naar de vordering die kon worden ingesteld wanneer iemand muildieren huurde om ze met een
bepaald gewicht te beladen, en hij die ze huurde ze met zwaardere lasten verwondde. Het antwoord luidde dat de eigenaar
hetzij op grond van de Lex van Aquilia, hetzij op grond van een pachtovereenkomst in rechte kon optreden, maar dat hij op
grond van de Lex van Aquilia alleen degene kon vervolgen die de muilezels op dat moment had gedreven; maar dat hij op
grond van een pachtovereenkomst in rechte kon optreden tegen degene die de muilezels had gehuurd, zelfs als iemand anders
ze had verwond.
3. Een man die een overeenkomst sloot voor de bouw van een huis, zei in de overeenkomst: "Ik zal de steen leveren die nodig
is voor het werk, en de eigenaar zal aan de aannemer zeven sestertiën betalen voor elke voet, en evenveel voor de steen als
voor de arbeid." De vraag rees of het werk moest worden opgemeten vóór, of nadat het was voltooid. Het antwoord was dat
het moest worden opgemeten terwijl het nog onvoltooid was.
4. Een huurder kreeg een huis op voorwaarde, dat hij het ongeschonden zou teruggeven, behalve voor zover schade zou
kunnen ontstaan door geweld of ouderdom. Een slaaf van de huurder verbrandde het huis, maar niet per ongeluk. De mening
werd gegeven dat dit soort geweld niet lijkt te zijn uitgezonderd; en dat niet was overeengekomen dat de pachter niet
verantwoordelijk zou zijn als een slaaf het huis in brand stak, maar dat beide partijen bedoelden dat geweld uitgezonderd zou
zijn dat door vreemden werd uitgeoefend.
31. Dezelfde, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek V.
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Verscheidene personen laadden het schip van Saufeius met graan zonder het te scheiden; Saufeius leverde aan een van hen
zijn graan uit de gemeenschappelijke hoop, en het schip ging daarna verloren. De vraag rees of de anderen een vordering
konden instellen tegen de kapitein van het schip met betrekking tot hun deel van het graan, op grond dat hij de lading had
omgeleid. Het antwoord luidde dat er twee soorten verpachting van eigendom bestaan, waarvan er één is wanneer het
voorwerp zelf moet worden teruggegeven, zoals wanneer kledingstukken aan een stomerij worden toevertrouwd om te
worden gereinigd, of wanneer iets van dezelfde soort moet worden teruggegeven, zoals bijvoorbeeld wanneer een massa
zilver aan een werkman wordt gegeven om er vazen van te maken, of goud wordt gegeven om er ringen van te maken. In het
eerste geval blijft het eigendom van de eigenaar, in het tweede geval wordt hij schuldeiser voor de waarde ervan. Dezelfde
rechtsregel is van toepassing op depots, want wanneer een partij een som geld heeft gedeponeerd zonder het in iets te hebben
ingesloten, of het te hebben verzegeld, maar eenvoudig na het te hebben geteld, is degene bij wie het is achtergelaten tot niets
anders verplicht dan tot teruggave van hetzelfde geldbedrag. In overeenstemming hiermee schijnt het graan het eigendom van
Saufeius te zijn geworden, en hij heeft er zeer terecht een deel van afgestaan. Als echter het graan van elk der partijen
afzonderlijk was ingesloten door middel van planken, of in zakken, of in vaten, zodat onderscheiden kon worden wat aan
ieder toebehoorde, kon het niet worden verwisseld; Want dan zou de eigenaar van het graan, dat de schipper van het schip
had afgeleverd, een vordering tot terugvordering kunnen instellen, en daarom keuren de autoriteiten in dit geval vorderingen
wegens verlegging van de lading niet goed, omdat de aan de schipper afgeleverde handelswaar ofwel alle van dezelfde soort
was en onmiddellijk de zijne werd, en de eigenaar zijn schuldeiser werd (want er wordt niet geoordeeld, dat er sprake was
van verlegging van de lading, omdat deze eigendom van de schipper werd); In dit geval zou een vordering wegens diefstal
tegen de kapitein worden ingesteld, en zou een vordering wegens omleiding van de lading dus overbodig zijn. Wanneer
echter de koopwaar werd afgeleverd met de afspraak dat dezelfde soort zou worden teruggegeven, zou de partij die de
koopwaar ontvangt alleen aansprakelijk zijn voor nalatigheid, aangezien aansprakelijkheid voor nalatigheid bestaat wanneer
het contract is gemaakt ten voordele van beide partijen, en er geen sprake kan zijn van nalatigheid wanneer de kapitein aan
een van de eigenaren een deel van het graan teruggaf, aangezien het noodzakelijk was dat hij zijn deel aan een van hen vóór
de anderen afleverde, zelfs al zou hij door zijn handelen in een betere toestand verkeren dan de anderen.
32. Julianus, Over Minicius, Boek IV.
Een man die een stuk land pachtte om het te bewerken voor een periode van enkele jaren, stierf en erfde het genoemde land.
Cassius ontkende dat de pachter gedwongen kon worden het land te bewerken, omdat de erfgenaam er geen belang bij had.
Maar als de pachter het land wilde bebouwen en daarin werd belemmerd door degene aan wie het land was nagelaten, zou hij
een vordering kunnen instellen tegen de erfgenaam, en het verlies zou door de erfgenaam moeten worden gedragen; net zoals
wanneer iemand iets verkoopt en het aan een ander nalaat voordat hij het levert; want in dit geval is de erfgenaam
aansprakelijk zowel jegens de koper als jegens de legataris.
33. Africanus, Vragen, Boek VIII.
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Wanneer een stuk land dat u aan mij verpacht hebt in beslag wordt genomen, bent u aansprakelijk voor een pachtvordering
om mij toe te staan het te genieten, ook al is het niet uw schuld dat ik het niet kan doen; net zoals men zegt dat als u een
contract sluit voor het bouwen van een huis en de grond waarop het moet worden gebouwd wordt vernietigd, u niettemin
aansprakelijk bent. Want als u mij een stuk land verkoopt en het wordt in beslag genomen voordat het wordt geleverd, dan
bent u aansprakelijk voor een koopvordering; en dit geldt in zoverre, dat u de prijs moet terugbetalen en niet dat u verplicht
bent mij schadeloos te stellen voor iets meer dan mijn belang bij de levering van het onbebouwde stuk land aan mij. Daarom
denk ik dat de regel ook van toepassing is op een pachtovereenkomst, zodat u de pacht moet terugbetalen die ik heb betaald
voor de tijd dat ik het goed niet kon genieten, maar u kunt daartoe niet worden gedwongen door een andere pachtvordering;
want als uw pachter wordt verhinderd het land te genieten, hetzij door u, hetzij door een ander die u daarvan kunt
weerhouden, moet u hem schadeloos stellen ten belope van zijn belang bij het genot van het goed, en daarin is ook zijn winst
begrepen. Als hij echter gehinderd wordt door iemand die u niet kunt controleren, vanwege zijn superieure kracht of
autoriteit, dan bent u hem niets anders verschuldigd dan de huur die niet betaald is vrij te geven, of de huur die wel betaald is
terug te betalen.
(34) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Net alsof dit gebeurd was door een aanval van rovers.
35. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Dit onderscheid komt overeen met dat wat door Servius is ingevoerd, en is door bijna alle autoriteiten goedgekeurd; dat wil
zeggen, wanneer een landheer een huurder verhindert het gebruik van het huis te genieten door er reparaties aan te verrichten,
moet worden overwogen of het huis al dan niet uit noodzaak is afgebroken; want wat voor verschil zou het maken of de
verhuurder van een gebouw gedwongen wordt het te repareren vanwege de ouderdom ervan, of dat de verhuurder van land
gedwongen wordt om schade te verdragen van een partij die hij niet kan verhinderen die toe te brengen? Het moet echter
duidelijk zijn, dat wij dit onderscheid maken met betrekking tot iemand, die zijn grond heeft verpacht om ervan te genieten,
en te goeder trouw heeft gehandeld; en niet met betrekking tot iemand, die op bedrieglijke wijze grond van een ander heeft
gepacht en niet in staat is de eigenaar ervan te weerstaan, wanneer deze de pachter belet ervan te genieten.
(1) Wanneer wij land gemeenschappelijk bezitten, en tussen ons is overeengekomen, dat wij het gedurende afwisselende
jaren voor een bepaald bedrag zullen pachten, en gij, na afloop van uw jaar, opzettelijk de oogst van het volgende jaar
vernietigt, kan ik tegen u twee rechtsvorderingen instellen, de een op grond van eigendom, de ander op grond van pacht; want
mijn aandeel is betrokken bij de rechtsvordering op grond van eigendom, en het uwe slechts bij de rechtsvordering op grond
van pacht. Is het dan niet zo, zo vraagt men, dat, wat mijn aandeel betreft, de schade die ik voor uw rekening heb geleden,
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moet worden vergoed door middel van een vordering tot verdeling? Deze mening is juist, maar toch denk ik dat die van
Servius ook juist is, namelijk: "Dat wanneer ik gebruik maak van een van de bovengenoemde acties, de andere zal worden
vernietigd." Deze vraag kunnen wij eenvoudiger stellen, als men voorstelt, dat, wanneer tussen twee partijen, die
afzonderlijke stukken grond tot hun eigendom hebben, is overeengekomen, ieder het recht heeft de grond van de ander te
pachten, met dien verstande, dat de gewassen bij wijze van pacht worden geleverd.
36. Florentinus, Instituten, Boek VII.
Wanneer werk moet worden verricht krachtens een contract, is het voor risico van de aannemer totdat het is aanvaard. Maar
inderdaad, als is overeengekomen dat het werk per voet of per maat zal worden betaald, dan is het voor risico van de
aannemer, totdat het is opgemeten; en in beide gevallen moet het risico worden gedragen door de opdrachtgever als het aan
hem te wijten is dat het werk niet is aangenomen of opgemeten. Indien echter het werk vóór de opneming door overmacht
wordt vernietigd, is het voor risico van de opdrachtgever, tenzij een andere overeenkomst is gesloten. De aannemer is niet
verplicht tegenover de opdrachtgever aansprakelijk te zijn voor iets meer dan hij met zijn zorg en arbeid had kunnen
volbrengen.
37. Javolenus, Over Cassius, Boek VIII.
Als een werk door overmacht wordt vernietigd voordat het door de opdrachtgever is aanvaard, moet hij het verlies dragen, als
het werk van dien aard was dat hij het had moeten aanvaarden.
38. Paulus, Regels.
Iemand die zijn diensten heeft aangenomen, heeft recht op een vergoeding voor de gehele tijd waarvoor hij in dienst was, als
hem geen schuld treft voor het niet verrichten van het werk.
1. Ook advocaten zijn niet verplicht hun honorarium terug te geven, als zij geen schuld hebben aan het niet berechten van een
zaak.
39. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Een huurovereenkomst verandert gewoonlijk niet het eigendom van eigendom. 40. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek
V.
Hij die een vergoeding ontvangt voor de bewaring van enig eigendom is verantwoordelijk voor de bewaring ervan.
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41. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Julianus zegt echter dat iemand niet kan worden aangesproken voor schade die door een ander is toegebracht; want met
welke mate van zorgvuldigheid kan hij voorkomen dat een ander onrechtmatige schade toebrengt? Marcellus echter zegt dat
dit soms kan gebeuren wanneer de partij zo zorgvuldig voor het goed had kunnen zorgen dat het niet gewond had kunnen
raken, of wanneer hij zelf, die er de leiding over had, de schade heeft veroorzaakt. Deze mening van Marcellus moet worden
goedgekeurd.
(42) Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Als u een slaaf steelt die aan u verpacht is, staat een van de twee vorderingen tegen u open: de vordering wegens verpachting,
en die wegens diefstal.
43. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
Als u een slaaf verwondt die aan u verpacht is, kan de rechtsvordering op grond van de Lex van Aquilia of de rechtsvordering
op grond van pacht wegens de verwonding worden ingesteld, maar de eiser moet genoegen nemen met de ene of de andere
van deze; en dit behoort tot de plicht van de rechter voor wie een rechtsvordering op grond van de pacht wordt ingesteld.
44. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII. Niemand kan een erfdienstbaarheid verpachten.
45. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
Als ik u een huis verhuur en mijn slaven brengen u schade toe, of plegen een diefstal, dan ben ik u niet aansprakelijk voor de
verhuur, maar in een rechtszaak.
1. Als ik u een slaaf verhuur om in uw winkel te werken, en hij pleegt een diefstal, dan kan men zich afvragen of een
vordering tot aanneming in dit geval voldoende is; want het is verre van in overeenstemming met de goede trouw die uit het
contract voortvloeit, dat u enig verlies lijdt door het goed dat u hebt gehuurd; of moet men stellen dat er naast het
vorderingsrecht op grond van de aanneming ook een vorderingsrecht is op grond van het misdrijf van diefstal, en dat dit
misdrijf aanleiding geeft tot een eigen, bijzonder vorderingsrecht? Dit is de betere mening.
46. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Wanneer iemand eigendom verhuurt voor een muntstuk van geringe waarde, is de huurovereenkomst nietig, want dit lijkt op
een schenking.
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47. Marcellus, Digest, Boek VI.
Wanneer wordt vastgesteld, dat een koper of een pachter het goed aan verscheidene anderen heeft verkocht of verpacht, op
zodanige wijze, dat ieder van hen voor het gehele bedrag aansprakelijk is, kunnen zij alleen gedwongen worden hun deel te
betalen, wanneer wordt vastgesteld, dat zij allen solvabel zijn; ofschoon het misschien rechtvaardiger zou zijn, dat, zelfs
wanneer zij allen solvabel zijn, de eiser niet het recht wordt ontnomen een ieder van hen, die hij wil, aan te klagen, indien hij
niet weigert de vorderingsrechten, die hij tegen de anderen heeft, over te dragen.
(48) Dezelfde, Digest, Boek VIII.
Als ik met iemand contracteer om een of andere arbeid te verrichten, die ik zelf heb toegezegd, dan is het geregeld, dat ik
recht heb op een vordering uit pacht tegen hem.
1. Wanneer een partij weigert mij een slaaf terug te geven, of enig ander roerend goed, dat ik aan hem heb verpacht, zal tegen
hem een vonnis worden uitgesproken voor het bedrag van de schadevergoeding, door mij voor de rechtbank bezworen.
49. Modestinus, Excuses, Boek VI.
Wanneer voogden of curatoren zijn aangesteld, is het hun verboden enig goed dat aan de keizer toebehoort te verhuren
voordat zij hun rekeningen hebben opgemaakt. En als iemand, het feit verhullend, verschijnt met het doel land te huren dat
aan de keizer toebehoort, zal hij worden gestraft als een vervalser. Dit besluit werd ook door keizer Severus bekrachtigd.
(1) Als gevolg hiervan is het personen die een voogdij of curatele uitoefenen, verboden iets uit de schatkist te huren.
50. Dezelfde, Pandecten, Boek X.
Wanneer iemand onwetend goederen verhuurt aan een soldaat, in de veronderstelling dat hij een burger is, is het geregeld dat
hij de huur van hem kan innen, want aangezien hij zich er niet van bewust was dat hij een soldaat was, is hij niet schuldig aan
schending van de militaire discipline.
51. Javolenus, Epistels, Boek XI.
Ik pachtte een stuk land onder de voorwaarde dat, als het niet in overeenstemming met de voorwaarden van de pacht werd
bebouwd, ik het recht zou hebben het opnieuw aan een ander te verpachten, en dat de pachter mij schadeloos zou stellen voor
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alle schade die ik zou kunnen lijden. In dit geval was niet overeengekomen dat, indien ik het land voor meer geld zou
verpachten, het overschot aan u zou worden betaald; en aangezien niemand het land bebouwde, verpachtte ik het niettemin
voor meer geld. Ik vroeg of ik het bedrag van het overschot aan de eerste pachter moest geven. Het antwoord luidde, dat men
bij dit soort verbintenissen vooral moet letten op hetgeen tussen de partijen is overeengekomen. Men is echter van mening
dat in dit geval stilzwijgend was overeengekomen dat niets zou worden betaald indien de grond voor meer geld werd
verhuurd; dat wil zeggen dat deze bepaling alleen ten gunste van de verhuurder in de overeenkomst was opgenomen.
(1) Ik heb werk gehuurd om te laten uitvoeren onder de voorwaarde dat ik elke dag een bepaald bedrag voor dat werk aan de
aangestelde zou betalen. Kan ik, aangezien het werk slecht werd uitgevoerd, een vordering tegen hem instellen op grond van
de huurovereenkomst? Het antwoord luidde: als u dit werk liet uitvoeren op voorwaarde dat de aannemer aansprakelijk zou
zijn tegenover u voor de goede uitvoering ervan, ook al was overeengekomen dat voor elk werk een bepaald bedrag zou
worden betaald, dan nog zal de aannemer tegenover u aansprakelijk zijn als het werk slecht werd uitgevoerd. Het maakt
immers geen verschil of het werk voor één prijs wordt uitgevoerd, dan wel of voor elk gedeelte ervan wordt betaald, mits het
geheel door de aannemer moet worden uitgevoerd. Derhalve kan een vordering uit pacht worden ingesteld tegen hem die het
werk slecht heeft uitgevoerd, tenzij de betaling werd geregeld voor afzonderlijke gedeelten van het werk, opdat het zou
kunnen worden uitgevoerd volgens de goedkeuring van de eigenaar; want dan wordt de aannemer niet geacht tegenover de
eigenaar de voortreffelijkheid van het gehele werk te garanderen.
52. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Als ik u een stuk land verpacht voor tien aurei, en u denkt dat ik het u verpacht voor vijf, dan is het contract nietig. Als ik
echter denk dat ik het u voor minder verpacht, en u denkt dat u het voor meer pacht, dan is de pacht niet voor een groter
bedrag dan ik dacht.
53. Papinianus, Opinies, Boek XI.
Wanneer een borg voor een pachter van openbare gronden verschijnt voor een officier die daarover de leiding heeft, en die
genoemde officier aan de pachter heeft verpacht, zal hij niet aansprakelijk zijn tegenover de regering; maar de gewassen
zullen in dit geval als onderpand blijven staan.
(54) Paulus, Opinies, Boek V.
Ik vraag of een borg die voor een pachter optreedt, ook aansprakelijk is voor de rente op de pacht die niet betaald is, of dat hij
gebruik kan maken van de grondwetten waarin bepaald is dat zij die voor anderen betalen, alleen aansprakelijk zijn voor de
hoofdsom die verschuldigd is. Paulus antwoordde, dat zelfs indien de borg zich zou verbinden voor alles wat met de pacht te
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maken heeft, hij ook verplicht zal zijn rente te betalen; evenals de pachter verplicht is te doen, wanneer hij in gebreke is met
de betaling van de pacht. Want in te goeder trouw gesloten overeenkomsten vloeit de rente weliswaar niet zozeer voort uit de
verbintenis, als wel uit de beslissing van de rechter, maar wanneer de borg zich aansprakelijk stelt voor alles wat betrekking
heeft op de overeenkomst van de huurder, lijkt het niet meer dan billijk, dat hij ook de last van de rente draagt, als hij zich als
volgt verbindt: "Verbindt gij u tot het bedrag van een rechtvaardig gewezen vonnis?" Of in deze woorden: "Belooft u mij
schadeloos te stellen?"
1. De verpachter en de pachter van een stuk land kwamen overeen dat de pachter, Seius, niet tegen zijn wil zou worden
uitgezet gedurende de pachttermijn, en dat, indien hij werd uitgezet, de verpachter, Titius, hem een boete van tien aurei zou
betalen; of, indien de pachter, Seius, zich gedurende de pachttermijn zou willen terugtrekken, hij gedwongen zou zijn tien
aurei aan de verpachter, Titius, te betalen, en de partijen bedongen over en weer met betrekking hiertoe. Ik vraag, aangezien
de pachter, Seius, twee achtereenvolgende jaren de pacht niet betaalde, of hij kon worden uitgezet zonder dat Titius vreesde
de boete te moeten ondergaan. Paulus antwoordde dat, hoewel er niets in de strafbepaling stond met betrekking tot de
betaling van de huur, het toch waarschijnlijk is dat er werd overeengekomen dat de pachter niet zou worden uitgezet tijdens
de duur van de pacht, als hij de huur betaalde en het land bebouwde, zoals hij zou moeten doen; zodat, als hij begreep een
proces aan te spannen voor de boete, en de huur niet had betaald, de verpachter zich kon beroepen op een uitzondering op
grond van kwade trouw.
2. Paulus gaf als zijn mening dat, wanneer iemand een slaaf aan zijn pachter toewijst na zijn waarde te hebben geschat, hij
voor risico van de pachter is; en daarom, als hij zou sterven, zijn waarde, zoals geschat, door de erfgenaam van de pachter
moet worden goedgemaakt.
55. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Wanneer een graanschuur is opengebroken en geplunderd, zal de eigenaar niet aansprakelijk zijn, tenzij hij belast was met de
bewaring van de inhoud. Maar de slaven van degene, met wie het contract was gesloten, kunnen ter marteling worden
gevorderd, wegens de kennis van het gebouw, die zij bezitten.
(1) Wanneer een stuk land is verpacht en de pachter door zijn arbeid een noodzakelijke of nuttige toevoeging daaraan doet, of
een gebouw opricht, of een verbetering aanbrengt die niet was overeengekomen, kan hij door middel van een pachtvordering
tegen de eigenaar van het goed het bedrag vorderen dat hij heeft uitgegeven.
(2. Wanneer een huurder, in strijd met de bepalingen van zijn huurcontract, het terrein zonder gegronde of redelijke reden
verlaat voordat zijn termijn is verstreken, kan hij door middel van een vordering tot betaling van de huur voor de gehele
termijn en tot schadeloosstelling van de verhuurder ten belope van zijn belang worden aangesproken.
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56. Idem, over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Wanneer de eigenaars van tijdschriften en magazijnen wensen dat deze worden geopend wegens het niet verschijnen van de
huurders en hun verzuim om de huur tijdens de duur van de huurovereenkomst te betalen, en een inventaris van de inhoud
wensen te laten opmaken door de overheidsambtenaren wier taak het is dit te doen, zullen zij worden gehoord. De tijd die in
dit soort gevallen in aanmerking moet worden genomen, moet twee jaar zijn.
(57) Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IX.
Een man die een huis bezat verhuurde een lege ruimte aangrenzend aan hetzelfde aan zijn volgende buurman. De buurman,
die op zijn eigen grond bouwde, gooide het vuil voor de uitgraving op de genoemde lege ruimte, en hoopte het hoger op dan
de stenen fundering van de verhuurder; en de aarde, nat geworden door voortdurende regens, verzwakte de muur van de
verhuurder met vocht in zodanige mate dat het gebouw instortte. Labeo zegt dat alleen een vordering op grond van huur kan
worden ingesteld, omdat niet het ophogen van de aarde zelf, maar het vocht dat daaruit is voortgevloeid, later de schade heeft
veroorzaakt, maar dat een vordering op grond van onrechtmatige schade alleen kan worden ingesteld wanneer de schade niet
door een oorzaak van buitenaf is veroorzaakt. Ik keur deze opvatting goed.
58. Labeo, Latere Epitomen van Javolenus, Boek IV.
U hebt een heel huis gehuurd voor een brutobedrag, en het daarna verkocht onder voorwaarde dat de huur van de huurders
aan de koper zou toebehoren. Ook al heeft de huurder het huis voor een hoger bedrag onderverhuurd, het komt toch aan de
koper toe, omdat de huurder het aan u verschuldigd was.
1. In een overeenkomst tot het verrichten van arbeid werd bepaald, dat deze vóór een bepaalde dag moest worden verricht, en
dat de huurder dan, indien dit niet geschiedde, aansprakelijk zou zijn tot een bedrag gelijk aan de rente van de verhuurder. Ik
denk dat deze verplichting in zoverre is aangegaan, dat een goed burger de schadevergoeding zou vaststellen aan de hand van
de tijd, omdat het de bedoeling van de partijen lijkt te zijn geweest dat het werk zou worden voltooid binnen de tijd
waarbinnen het kon worden gedaan. Iemand huurde een bad in een stad voor veertig drachmen per maand, en er werd
overeengekomen dat hij honderd drachmen zou krijgen voor de reparatie van de oven, de leidingen en andere delen van het
bad, en de huurder eiste de honderd drachmen. Ik denk dat zij hem verschuldigd waren, als hij zekerheid gaf dat het geld zou
worden besteed aan reparaties.
59. Javolenus, Over de verloren werken van Labeo, Boek V.
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Marcius werd door Flaccus aangesteld om een huis te bouwen. Nadat het werk gedeeltelijk was voltooid, werd het gebouw
door een aardbeving verwoest. Massurius Sabinus zegt dat als het ongeluk plaatsvond door een of andere natuurkracht, zoals
bijvoorbeeld een aardbeving, Flaccus het risico op zich moest nemen.
60. Labeo, Laatste Epitomen van Javolenus, Boek V.
Wanneer een huis voor meerdere jaren wordt verhuurd, moet de verhuurder niet alleen toestaan dat de huurder het bewoont
vanaf de Kalends van juli van elk jaar, maar ook dat hij het onderverhuurt gedurende de looptijd van zijn huurcontract, als hij
dat wenst. Indien dus het genoemde huis van de maand januari tot de maand juli in een vervallen toestand verkeert, zodat het
door niemand kan worden bewoond en aan niemand kan worden getoond, zal de huurder niet verplicht zijn aan de verhuurder
enige huur te betalen. Evenmin kan hij worden verplicht het huis te bewonen, indien het na de Kalends van Juli is hersteld,
tenzij de verhuurder bereid was hem een ander huis te verschaffen, geschikt voor zijn verblijf.
1. Ik meen, dat de erfgenaam van een huurder, ook al is hij geen huurder, niettemin het bezit zal houden voor de eigenaar van
het goed.
2. Als een volhouder uw kledingstukken verliest en u beschikt over de middelen om ze terug te krijgen, maar u wilt er geen
gebruik van maken, dan kunt u toch een pachtvordering tegen de volhouder instellen. De rechter moet echter beslissen of het
voor u niet beter is een vordering in te stellen tegen de dief en uw eigendom van hem terug te krijgen; uiteraard op kosten van
de volmaker. Maar indien hij dit onmogelijk acht, moet hij een vonnis ten gunste van u tegen de volmaker wijzen en u
dwingen uw vorderingsrecht aan hem over te dragen.
3. Nadat een overeenkomst was gesloten, werd een huis gebouwd onder de voorwaarde dat het onderworpen zou zijn aan de
goedkeuring of afkeuring van de eigenaar, of zijn erfgenaam. De aannemer heeft, met toestemming van de wederpartij,
bepaalde wijzigingen in het werk aangebracht. Ik ben van mening dat het werk niet overeenkomstig de bepalingen van het
contract lijkt te zijn uitgevoerd, maar aangezien de wijzigingen met toestemming van de eigenaar zijn aangebracht, moet de
aannemer worden vrijgesteld.
4. Ik droeg u op een schatting te maken van het bedrag dat u zou vragen voor het bouwen van een huis, en u antwoordde mij
dat u het zou bouwen voor tweehonderd aurei. Ik gaf u het contract voor een bepaalde som, en later stelde ik vast dat het huis
niet voor minder dan driehonderd aurei kon worden gebouwd. Ik had u reeds honderd betaald, waarvan u een deel had
uitgegeven, en ik verbood u toen met het werk door te gaan. Ik was van mening dat als u door zou gaan met het werk, ik het
recht zou hebben om een pachtvordering tegen u in te stellen, om u te dwingen mij de rest van het geld terug te betalen.
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5. U verwijdert een oogst, terwijl de huurder toekijkt, terwijl u weet dat die aan iemand anders toebehoort. Labeo zegt dat de
eigenaar u kan aanklagen voor het graan, en dat de pachter op grond van zijn pachtovereenkomst het recht heeft een
vordering in te stellen tegen de eigenaar om hem te dwingen dit te doen.
6. De verhuurder van een pakhuis had erop geplakt dat hij geen depots van goud, zilver of juwelen op eigen risico in
ontvangst zou nemen, en naderhand heeft hij willens en wetens toegestaan dat dergelijke artikelen in dat pakhuis werden
achtergelaten. Daarom verklaarde ik dat hij tegenover u aansprakelijk zou zijn, alsof de clausule in de kennisgeving was
uitgewist.
7. 7. U had een slaaf van mij in dienst die ezeldrijver was, en u verloor een ezel door zijn nalatigheid. Als hij zichzelf in
dienst heeft genomen, ben ik van mening dat ik de schade aan u moet vergoeden op grond van eigendom dat te mijnen gunste
is gebruikt, maar slechts ten belope van de peculium van de slaaf. Als ik hem echter zelf heb gehuurd, ben ik tegenover u
voor niets anders aansprakelijk dan voor bedrog en nalatigheid. Maar als u een ezelin van mij hebt gepacht zonder de
aanwijzing van zijn persoon, en ik lever u degene door wiens nalatigheid het dier is vergaan, dan zeg ik dat ik tegenover u
verantwoordelijk moet zijn voor nalatigheid, omdat ik de slaaf heb uitgekozen die u dit soort verlies heeft toegebracht.
8. U huurde een voertuig om uw bagage te vervoeren en een reis te maken, en toen een brug werd overgestoken en de houder
tol eiste, rees de vraag of de bestuurder tol moest betalen voor zijn rijtuig alleen. Ik ben van mening dat, indien hij bij het
huren van zijn voertuig wist dat hij de brug zou oversteken, hij de tol moet betalen.
9. Ik ben van mening dat de huurder van een volledig pakhuis niet aansprakelijk is tegenover de eigenaar van dat pakhuis
voor de bewaring van goederen, waarvoor de eigenaar zelf aansprakelijk is tegenover degenen die van hem huren, tenzij in de
huurovereenkomst anders is overeengekomen.
61. Scaevola, Digest, Boek VII.
Een pachter, hoewel in zijn pachtcontract niet was opgenomen dat hij wijnstokken moest planten, plantte deze niettemin op
het land, en vanwege de opbrengst daarvan werd het veld ieder jaar voor tien aurei meer verpacht. De vraag rees of de
eigenaar de pachter, die wegens niet-betaling van de pacht van het land was verdreven, kon vervolgen op grond dat de pacht
verschuldigd was, dan wel of hij de met het planten van de wijnstokken gemaakte winst kon terugvorderen wanneer een
exceptie wegens bedrog was ingediend. Het antwoord luidde, dat hij ofwel de kosten kon terugvorderen, ofwel voor niets
meer aansprakelijk zou zijn.
1. Een man huurde voor een bepaalde som een schip om van de provincie Cyrene naar Aquileia te varen, beladen met
drieduizend maten olie en achtduizend schepels graan. Het gebeurde echter dat het schip, terwijl het geladen was, gedurende
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negen maanden in de genoemde provincie werd vastgehouden, en de lading werd in beslag genomen. De vraag rees of de
overeengekomen vracht door de eigenaar van het schip kon worden geïnd van degene die het schip had gehuurd, in
overeenstemming met het contract. Het antwoord luidde dat dit, overeenkomstig de genoemde feiten, mogelijk was.
62. Labeo, Waarschijnlijkheden, Boek I.
Als je een contract sluit voor het graven van een kanaal, en het afmaakt, en, voordat het wordt aangenomen, het door een
ongeluk wordt vernietigd, dan is het risico voor jou. Paulus zegt dat, zelfs als het ongeluk gebeurde door een fout van de
grond, de partij die het werk inhuurt verantwoordelijk moet zijn; maar als het gebeurde omdat het werk gebrekkig was, moet
u het verlies dragen.

Tit. 3. Betreffende de handelingen voor de schatting van de waarde van goederen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
De vordering tot schatting van de waarde van goederen werd uitgevonden om twijfel weg te nemen. Want wanneer een goed
dat getaxeerd was aan een ander werd gegeven om te verkopen, was het twijfelachtig of een vordering tot verkoop op grond
van de geschatte waarde mogelijk was; of dat er een vordering tot verhuur mogelijk was, omdat ik het goed leek te hebben
verhuurd met het oog op de verkoop; of dat er een vordering tot verhuur mogelijk was, omdat ik de diensten van degene die
het goed zou verkopen, had gehuurd, of dat er een vordering tot mandaat mogelijk was? Het leek mij dus betto te worden
geleverd als huur die specifiek moest worden aangegeven, en niet louter een deel van wat zou kunnen worden geproduceerd.
(1. De schatting van een goed geschiedt echter op risico van degene die het ontvangt, en derhalve moet hij ofwel het goed
zelf in onbeschadigde toestand herstellen, ofwel het bedrag van de overeengekomen schatting betalen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Deze vordering is een billijke vordering, die een vergoeding inhoudt.

Tit. 4. Betreffende de ruil van goederen.
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1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Zoals het één ding is om te verkopen en iets anders om te kopen, en zoals er een verschil bestaat tussen koper en verkoper, zo
is de prijs één ding en het eigendom iets anders. Bij een ruil kan echter niet worden vastgesteld wie de koper is en wie de
verkoper. Ruilingen zijn zeer verschillend, want een koper is aansprakelijk voor een verkoopactie, tenzij hij de koopsom aan
de verkoper betaalt; en het is voldoende voor de verkoper om zich in geval van uitzetting te verbinden, bezit af te staan en
vrij te zijn van bedrog, en daarom is hij, als het verkochte goed niet door een betere titel verloren is gegaan, niets
verschuldigd. Bij een ruil echter, indien het eigendom van elk der partijen wordt beschouwd als de prijs van dat van de ander,
moet het eigendom van elk der artikelen overgaan, maar indien het wordt beschouwd als koopwaar, is geen van beiden
verplicht het eigendom over te dragen. Maar terwijl er in een koop zowel een eigendom als een prijs moet zijn, kan in een ruil
niet worden vastgesteld wat het eigendom en wat de prijs is, noch staat de rede toe dat hetzelfde ding tegelijk het verkochte
eigendom en de prijs van het gekochte is.
(1) Daarom, als een van de artikelen die ik heb ontvangen of gegeven naderhand wordt weggenomen door een betere titel, is
men van mening dat een actie in factum moet worden toegekend.
(2) Bovendien wordt koop en verkoop aangegaan door de enkele wil van de toestemmende partijen; een ruil daarentegen doet
een verbintenis ontstaan door de levering van het goed. Anders, indien het goed niet geleverd werd, menen wij dat een
verbintenis zou kunnen worden aangegaan door loutere toestemming, die alleen van toepassing is op overeenkomsten van
deze aard die hun eigen specifieke benamingen hebben, zoals koop, verkoop, huur en lastgeving.
(3) Daarom zegt Pedius dat wanneer een partij eigendom geeft dat aan een ander toebehoort, er geen ruil is gesloten.
(4) Wanneer dus de ene partij levert en de andere partij weigert zijn eigendom te leveren, kunnen wij geen vordering instellen
omdat het in ons belang is het artikel te hebben ontvangen waarover de overeenkomst is gesloten; maar er zal grond zijn voor
een persoonlijke vordering tot terugvordering om te dwingen dat het eigendom aan ons wordt teruggegeven, net alsof de
transactie niet had plaatsgehad.
2. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.
Aristo zegt dat een ruil lijkt op een verkoop in een geval waarin een garantie moet worden gegeven dat een slaaf gezond is,
en vrij van aansprakelijkheid om te worden gearresteerd wegens diefstal of begane schade, en dat hij geen voortvluchtige is
die uit dien hoofde moet worden overgeleverd.
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Tit. 5. Betreffende handelingen praescriptis verbis, en in factum.

1. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
Het gebeurt soms dat bestaande en gewone handelingen niet liegen, en dat we de juiste naam voor de handeling niet kunnen
vinden; daarom nemen we gemakkelijk onze toevlucht tot die welke in factum worden aangeduid. Opdat voorbeelden niet
ontbreken, zal ik er een paar geven.
(1) Labeo zegt dat een civiele vordering in feite moet worden toegewezen aan de eigenaar van koopwaar tegen de kapitein
van een schip, wanneer het onzeker is of hij het schip heeft gehuurd, of de diensten van de kapitein heeft gehuurd voor het
vervoer van zijn goederen.
(2) Evenzo kan, wanneer iemand een goed aan een ander levert voor onderzoek om de prijs ervan vast te stellen, een
transactie die noch een borgstelling noch een bruikleen is, en de partij niet blijk geeft van goede trouw, een civiele vordering
in feite tegen hem worden ingesteld.
2. Celsus, Digest, Boek VIII.
Want wanneer gewone en gebruikelijke rechtsvorderingen ontbreken, moet een procedure worden aangespannen op grond
van deze beschikbare voor de uitleg van de voorwaarden van het contract.
3. Julianus, Digest, Boek XIV.
Het is noodzakelijk om een beroep te doen op deze rechtsvordering wanneer er contracten bestaan, waarvan de namen niet
door het Burgerlijk Recht zijn vastgesteld:
4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Want uit de aard der dingen vloeit voort, dat er meer zakelijke transacties zijn dan termen om ze aan te duiden.
5. Paulus, Vragen, Boek V.
Mijn natuurlijke zoon is in uw dienst, en uw zoon is in de mijne. Het is tussen ons overeengekomen dat u de mijne zult
manumiteren, en dat ik de uwe zal manumiteren. Ik heb dat gedaan, maar u niet. De vraag rees onder welke actie u
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aansprakelijk zult zijn tegenover mij. Bij de overweging van dit punt moet rekening worden gehouden met elke soort
transactie met betrekking tot de levering van eigendom, hetgeen blijkt uit het volgende voorbeeld, namelijk: Ik geef aan jou
opdat jij aan mij geeft, of ik geef aan jou opdat jij een bepaalde handeling verricht, of ik verricht een bepaalde handeling
opdat jij aan mij geeft, of ik verricht een bepaalde handeling voor jou opdat jij een andere handeling voor mij verricht. In
deze gevallen kan men zich afvragen welke verplichting er ontstaat.
(1) Indien ik in feite geld geef opdat ik er een goed voor terugkrijg, is de transactie er een van koop en verkoop. Indien ik
echter een goed geef om een ander goed te ontvangen, omdat men van mening is dat een ruil van goederen geen koop is, dan
is er ongetwijfeld een burgerlijke verbintenis op grond waarvan een vordering kan worden ingesteld, niet om u te dwingen
terug te geven wat u hebt ontvangen, maar opdat u mij schadeloos stelt ten belope van mijn belang bij het ontvangen van het
goed dat het voorwerp van de overeenkomst vormde; of indien ik er de voorkeur aan geef mijn eigendom te ontvangen, kan
een vordering worden ingesteld om terug te vorderen wat werd gegeven, omdat aan de ene kant eigendom werd gegeven en
aan de andere kant niet. Indien ik u echter bepaalde bekers heb gegeven opdat u mij Stichus zou geven, dan is Stichus voor
mijn risico, en bent u alleen aansprakelijk voor nalatigheid. Dit is de verklaring van de overeenkomst: "Ik geef opdat jij mag
geven."
(2) Maar wanneer ik geef opdat jij een of andere handeling mag verrichten, en die handeling is van dien aard dat zij kan
worden verhuurd; bijvoorbeeld dat jij een schilderij mag schilderen, en er wordt geld betaald, dan is er sprake van verhuring,
net zoals er in het vorige geval sprake was van een koop. Wanneer de handeling geen verhuring is, ontstaat een burgerlijke
vordering ofwel met betrekking tot mijn belang, ofwel een vordering tot terugvordering van het eigendom. Maar als de
handeling zodanig is dat zij niet het onderwerp kan zijn van een huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld dat u een slaaf
manumitteert, of er wordt een bepaalde tijd toegevoegd waarbinnen hij moet worden gemanumitteerd, en wanneer hij had
kunnen worden gemanumitteerd is de tijd verstreken tijdens het leven van de slaaf; of de tijd was niet verstreken, maar er was
een voldoende periode verstreken waarin hij had kunnen en moeten worden gemanumitteerd, dan kan een vordering worden
ingesteld voor zijn terugvordering, of een voor de constructie van de overeenkomst. Wat wij reeds hebben gezegd, is op deze
gevallen van toepassing. Als ik u echter een slaaf heb gegeven opdat u uw slaaf zou manumitteren, en u hebt dat gedaan, en
de slaaf die ik u heb gegeven is verloren gegaan door een betere titel; als ik hem aan u heb gegeven terwijl ik wist dat hij
eigendom was van een ander, dan zegt Julianus dat een vordering op grond van bedrog tegen mij moet worden toegewezen.
Als ik onwetend was van het feit, kan een civiele actie in factum tegen mij worden ingesteld.
(3) Als ik een handeling verricht opdat u mij iets zou geven, en nadat ik de handeling heb verricht, weigert u het te geven;
een civiele vordering is dan niet ontvankelijk, en daarom zal een vordering op grond van kwade trouw worden toegewezen.
(4) Indien ik een handeling verricht opdat u een andere handeling kunt verrichten, omvat dit verschillende transacties. Want
als jij en ik overeenkomen dat jij in Carthago een vordering op mijn schuldenaar mag innen, en dat ik die van jou in Rome
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mag innen, of, dat jij op mijn grond een huis mag bouwen, opdat ik er een op de jouwe mag bouwen, en ik het mijne bouw,
dan bouw jij het jouwe niet; dan is men van mening dat in het eerste voorbeeld als het ware een mandaat wordt gegeven,
zonder hetwelk geld niet kan worden geïnd in naam van een ander. Want ook al moeten aan beide zijden kosten worden
gemaakt, toch bewijzen wij elkander een dienst, en een mandaat dat op een overeenkomst berust, kan zijn natuurlijke grenzen
overschrijden. Want ik kan u opdragen het eigendom in bewaring te geven en u bevelen bij het innen van de schuld niet meer
dan tien aurei uit te geven. Wanneer wij beiden hetzelfde bedrag uitgeven, kan er geen reden tot geschil zijn, maar als slechts
één de handeling verricht, zodat in dit geval een mandaat lijkt te zijn gegeven, bijvoorbeeld dat hij elkaar de door ieder
gemaakte kosten moet terugbetalen, geef ik u geen mandaat met betrekking tot uw eigen eigendom. Het zal echter zowel bij
de bouw van huizen als bij de invordering van schulden veiliger zijn, te oordelen dat een vordering tot uitlegging van het
contract moet worden toegewezen, die gelijkenis vertoont met een vordering tot mandaat, zoals in de eerstgenoemde gevallen
een gelijkenis bestaat tussen de vordering tot huur en de vordering tot koop.
(5) Als deze dingen waar zijn, en beide partijen zijn overeengekomen om wederzijdse handelingen te verrichten, kan
hetzelfde worden gezegd met betrekking tot de voorgestelde vraag; en daaruit volgt noodzakelijkerwijs dat vonnis tegen u
moet worden gewezen ten belope van mijn belang in de slaaf die ik heb gemanumitteerd. Moet er een aftrek worden gemaakt
omdat ik nu een vrijgemaakte man heb? Dit kan echter niet in aanmerking worden genomen.
6. Neratius, Opinies, Boek I.
Ik verkocht u een huis op voorwaarde dat u een ander zou herstellen. De mening werd gegeven dat er geen sprake was van
verkoop, maar dat een civiele vordering kon worden ingesteld voor een onzeker bedrag aan schadevergoeding.
7. Papinianus, Vragen, Boek II.
Als ik u tien aurei heb gegeven opdat u Stichus zou manumiteren, en u hebt nagelaten dat te doen; dan kan ik onmiddellijk
een rechtsvordering praescriptis verbis instellen om u te dwingen het bedrag van mijn rente te betalen; en als ik geen rente
heb, kan ik een rechtsvordering tegen u instellen om u te dwingen de tien aurei terug te geven.
8. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Wanneer een meester, na de waarde van zijn slaaf te hebben aangegeven, hem uitlevert om hem te martelen wanneer hij
beschuldigd wordt van diefstal, en hij niet schuldig bevonden wordt, en hij aan wie hij uitgeleverd is hem niet wil
teruggeven, kan op deze grond een civiele vordering tegen hem ingesteld worden; hoewel, onder bepaalde omstandigheden,
een partij aan wie een slaaf uitgeleverd is, hem kan behouden. Hij kan een slaaf behouden, wanneer de eigenaar het geld
verkiest, of wanneer hij betrapt is op het begaan van een misdaad; want dan moet het bedrag waarop hij geschat is, door zijn
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meester betaald worden. Maar de vraag rijst, door welke handeling het geld kan worden teruggevorderd, indien de meester
verkiest de getaxeerde waarde van de slaaf te ontvangen. Ik heb verklaard dat, hoewel hetgeen tussen de partijen is
overeengekomen niet is voorgeschreven door de bewoordingen van een beding, toch, indien de bedoeling van het contract
niet duister was, in dit geval een vordering praescriptis verbis kon worden ingesteld, en dat niet mocht worden geoordeeld dat
louter een overeenkomst zonder tegenprestatie was gesloten, aangezien kon worden bewezen dat het eigendom onder een
bepaalde voorwaarde was gegeven.
9. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer iemand van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven op voorwaarde dat hij zijn verplichting zal overdragen aan
Titius, als schuldenaar, en hij voldoet niet aan de voorwaarde van de overeenkomst, dan zal hij aansprakelijk zijn voor een
vordering tot een onzeker bedrag aan schadevergoeding. Daarom is het de plicht van de rechter, niet toe te zien op het herstel
van de oude verbintenis, maar op de nakoming van de belofte, of op het vellen van een vonnis.
10. Javolenus, Epistels, Boek XIII.
Een zekere man legateerde het vruchtgebruik van een derde van zijn bezit. Het eigendom van zijn erfgenaam werd door zijn
schuldeisers verkocht, en de vrouw aan wie het legaat was gedaan, ontving in plaats van het vruchtgebruik het bedrag van de
taxatie van het derde deel van de nalatenschap, en door onwetendheid werd het gewone beding weggelaten. Ik vraag of de
erfgenaam van de vrouw een vordering kan instellen voor het geld dat haar in plaats van het vruchtgebruik is gegeven, en zo
ja, wat voor een vordering? Ik antwoordde dat een actie in factum moet worden toegekend.
11. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXIX.
Omdat het aantal vorderingen niet in alle gevallen toereikend is, wordt in het algemeen een beroep gedaan op de feitelijke
vorderingen. Wat de door de wetten voorgeschreven vorderingen betreft, wanneer er een gerechtvaardigd en noodzakelijk is,
voorziet de Praetor daarin, indien de wet niet in het geval voorziet. Dit doet hij krachtens de Lex van Aquilia, door aan het
doel aangepaste vorderingen in factum toe te kennen, die het nut van genoemde wet vereist.
12. Proculus, Epistels, Boek XI.
Wanneer een man bepaalde landerijen aan zijn vrouw heeft verkocht, en er destijds een overeenkomst is gesloten dat, indien
het huwelijk ontbonden zou worden, de vrouw de genoemde landerijen voor dezelfde prijs aan haar man zou overdragen,
indien hij dit van haar verlangde, ben ik van mening dat een rechtsvordering in factum moet worden toegewezen, en dat deze
regel ook in acht moet worden genomen ten aanzien van andere personen.
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13. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Als ik u een goed geef dat u voor een bepaalde prijs moet verkopen, met dien verstande dat als u het voor meer verkoopt, u
het overschot mag houden, dan is men van mening dat noch een vordering in mandaat, noch een vordering in partnerschap
mogelijk is, maar dat een vordering in feite moet worden ingesteld, zoals in het geval van vrijwillig agentschap; om de reden
dat een mandaat kosteloos moet zijn, en een partnerschap niet geacht wordt te zijn gevormd met betrekking tot een persoon
die u niet als partner in de verkoop toelaat, maar een bepaald deel van de opbrengst voor zichzelf reserveert. Julianus zegt in
het Elfde Boek van de Digest: "Als ik u de eigendom geef van een onbezet stuk land dat mij toebehoort, op voorwaarde dat u,
nadat u er een huis op gebouwd hebt, mij een deel ervan zult overdragen, dan is deze transactie geen verkoop, omdat ik in
plaats van de prijs een deel van mijn eigen bezit ontvang; het is ook geen lastgeving, omdat het niet om niet is, en ook geen
partnerschap, omdat niemand, wanneer hij een partnerschap aangaat, ophoudt eigenaar van zijn eigen bezit te zijn. Maar als
ik u genoemde grond geef om een jongen te onderrichten, of om een kudde te weiden, of om een jongen te onderhouden, met
dien verstande, dat, als die grond na verloop van een zeker aantal jaren wordt verkocht, de koopsom onder ons zal worden
verdeeld, dan is dit een heel andere transactie dan die met betrekking tot de onbebouwde grond, omdat in dit geval hij, die
vroeger eigenaar van de grond was, niet ophoudt daarvan eigenaar te zijn, en er dus een vordering uit hoofde van
deelgenootschap zal worden ingesteld. Indien ik echter de eigendom van een jonge slaaf aan u overdraag, geldt dezelfde regel
als in het geval van de grond, omdat de eigendom ophoudt te berusten bij de vroegere eigenaar. Wat is dan de regel? Julianus
meent dat een vordering in factum moet worden toegewezen, d.w.z. een vordering tot uitlegging van het contract. Dus als de
partij de eigendom van de grond niet overdraagt, maar u toestaat erop te bouwen met dien verstande dat ofwel de grond,
ofwel de prijs ervan, bij verkoop, zal worden verdeeld, dan is er sprake van een partnerschap. Hetzelfde beginsel geldt,
wanneer de eigenaar de eigendom van een gedeelte van het land overdraagt, zich de eigendom van het overige gedeelte
voorbehoudt, en toestaat, dat onder dezelfde voorwaarde een huis wordt gebouwd.

14. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer iemand koopwaar die aan een ander toebehoort in zee werpt om zijn eigen koopwaar te redden, zal hij niet
aansprakelijk zijn voor enige actie. Doet hij dit echter zonder enige reden, dan is hij aansprakelijk voor een rechtsvordering in
factum; en doet hij dit met kwade opzet, dan is hij aansprakelijk voor een rechtsvordering op die grond.
(1) Als iemand een slaaf van een ander uitkleedt en deze sterft van de kou, kan zowel een vordering wegens diefstal van zijn
kleding als een vordering in feite wegens de slaaf worden ingesteld; het recht om de dief strafrechtelijk te vervolgen, blijft
onaangetast.

1372

(2) Als iemand een zilveren beker van een ander in zee gooit, zegt Pomponius in het Zeventiende Boek over Sabinus, dat
noch een vordering wegens diefstal, noch een vordering wegens onrechtmatige beschadiging mogelijk is, maar dat een
vordering in feitum kan worden ingesteld.
(3) Als er eikels op mijn land vallen van een boom die u toebehoort, en ik laat mijn vee daarmee grazen, dan zegt Aristo dat
hij geen rechtsvordering kent die ik kan instellen, omdat een vordering met betrekking tot het grazen van het vee niet kan
worden ingesteld volgens de wet van de Twaalf Tafelen, omdat het vee niet op uw terrein heeft gegraasd, noch een vordering
wegens huisvredebreuk, noch een vordering wegens onrechtmatige schade. Daarom moet een vordering in feitum worden
ingesteld.
15. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Personen die weten waar voortvluchtige slaven verborgen zijn, moeten dit aan hun meesters meedelen, en dit maakt hen niet
schuldig aan diefstal; want het is gebruikelijk dat zij hiervoor een beloning ontvangen, als zij de schuilplaats van genoemde
slaven onthullen, en de gift wordt in dit geval niet onrechtmatig geacht; daarom hoeft degene die de beloning ontvangt, niet
te vrezen voor een proces om deze terug te krijgen, omdat hij deze om een goede reden heeft ontvangen, en niet om een reden
die oneervol is. Wanneer echter niets is betaald, maar een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de informatie, dat
wil zeggen, dat een bepaalde som aan de partij zou worden gegeven als hij de schuilplaats van de slaaf onthulde, en deze
laatste is aangehouden, laten we dan zien of een rechtszaak kan worden aangespannen. Het gaat hier immers niet om een
overeenkomst zonder tegenprestatie, waaruit men kan afleiden dat er geen rechtsvordering zal ontstaan, maar het omvat een
bepaalde transactie, en kan dus de grond worden voor een burgerlijke rechtsvordering; dat wil zeggen een praescriptis verbis,
tenzij iemand kan zeggen dat in dit geval een rechtsvordering op grond van bedrog zal worden ingesteld, wanneer kwade
trouw kan worden vastgesteld.
16. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
U stond mij toe krijt op uw land te graven op voorwaarde dat ik de plaats waar ik het vandaan haalde zou opvullen. Ik nam
het krijt weg, maar vulde de uitgraving niet op. De vraag rees, tot welke actie u gerechtigd bent? Het staat vast dat een civiele
vordering voor een niet nader te bepalen bedrag aan schadevergoeding mogelijk is. Indien u mij echter het krijt verkocht,
kunt u een vordering tot verkoop instellen. Als ik, nadat ik het krijt eruit heb gehaald, de uitgraving opvul en u mij niet
toestaat het krijt eruit te halen, dan heb ik een vordering tot productie tegen u, omdat het mij toebehoort, aangezien ik het met
uw toestemming heb uitgegraven.
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(1) U gaf mij toestemming om graan op uw land te zaaien, en om het gewas weg te halen. Ik heb het gezaaid, maar u hebt mij
niet toegestaan het graan weg te halen. Aristo zegt dat een civiele vordering niet zal worden ingesteld, en dat het de vraag kan
zijn of een vordering in factum moet worden toegewezen, maar dat een vordering op grond van kwade trouw zeker
beschikbaar zal zijn.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Als ik u gratis onderdak geef in mijn huis, kan ik u dan vervolgen op grond van een bruikleen? Vivianus zegt dat ik dat kan,
maar het is veiliger om een proces aan te spannen voor de constructie van het contract.
(1) Als ik je een juweel geef, waarvan de waarde getaxeerd is, op voorwaarde dat je het aan mij teruggeeft, of mij de prijs
ervan betaalt, en het wordt vernietigd voordat de koop gesloten is, wie moet dan het verlies dragen? Labeo zegt, en ook
Pomponius is van mening, dat als ik, als de verkoper, u vraag om er over te beschikken, het risico voor mij is, maar als u mij
vraagt om dat te doen, is het voor u; en als geen van beiden de ander vraagt, maar wij slechts een overeenkomst sluiten, bent
u alleen aansprakelijk voor bedrog en nalatigheid, en in dit geval is een vordering praescriptis verbis zeker mogelijk.
(2) Papinianus zegt in het Achtste Boek van de Vragen: "Als ik u een voorwerp heb gegeven om het te onderzoeken, en u
beweert dat u het bent kwijtgeraakt, dan is een vordering tot uitvoering van het contract alleen mogelijk als ik niet weet waar
het voorwerp is. Want als ik weet dat het in uw bezit is, kan ik een vordering instellen wegens diefstal, of een vordering tot
teruggave van het voorwerp, of een vordering tot overlegging ervan. Als ik dus het voorwerp aan iemand heb gegeven om het
te laten onderzoeken, of voor zijn eigen voordeel, of voor het voordeel van ons beiden, dan ben ik van mening dat hij
tegenover mij aansprakelijk is voor bedrog en nalatigheid, wegens het voordeel dat hij ermee heeft behaald; maar niet voor
het verlies ervan. Wanneer ik hem echter het voorwerp in mijn eigen voordeel heb gegeven, is hij alleen aansprakelijk voor
bedrog, omdat deze transactie veel gelijkenis vertoont met een borgstelling."
(3) Wanneer mijn buurman en ik elk een os hebben, en tussen ons is overeengekomen, dat ik de mijne voor tien dagen aan
hem zal uitlenen, en dat hij de zijne voor dezelfde tijd aan mij zal uitlenen, om ons werk te doen; en een van de ossen sterft,
terwijl hij in het bezit van de andere partij is, zal een vordering wegens bruikleen niet ontvankelijk zijn, omdat de bruikleen
niet kosteloos was, maar er kan wel een vordering tot uitvoering van het contract worden ingesteld.
(4) Wanneer ik u, toen u mij kleding wilde verkopen, verzocht deze bij mij achter te laten, opdat ik ze aan anderen, die meer
bedreven zijn in dergelijke zaken dan ik, zou kunnen tonen, en deze kleding door brand of door een andere onweerstaanbare
kracht is vernietigd, zal ik tegenover u niet in het minst aansprakelijk zijn voor de waarde ervan. Hieruit blijkt duidelijk dat ik
alleen aansprakelijk ben voor het gebrek aan gewone zorgvuldigheid.
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(5) Wanneer iemand ringen ontvangt als onderpand voor een weddenschap, en ze niet overhandigt aan degene die de
weddenschap wint, kan een actio praescriptis verbis tegen hem worden ingesteld. De mening van Sabinus, die meent dat in
dit geval een vordering tot terugvordering en een vordering op grond van diefstal mogelijk is, moet niet worden gevolgd.
Want hoe kan hij een vordering wegens diefstal instellen met betrekking tot een goed waarvan hij nooit het bezit of de
eigendom heeft gehad? Het is echter duidelijk, dat indien de weddenschap oneerlijk was, de winnende partij alleen haar eigen
ring kan terugvorderen.
18. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Als ik een som geld bij u deponeer om aan Titius te geven als hij mijn voortvluchtige slaaf terugbrengt, en u geeft het hem
niet omdat hij die slaaf niet heeft teruggebracht, en u geeft mij het geld niet terug, dan is de beste methode om door te gaan
met een actie voor de constructie van het contract, omdat de achtervolger van de voortvluchtige slaaf en ikzelf dat geld niet
hebben gedeponeerd, zoals in sekwestratie wordt gedaan.
19. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
U vroeg mij u geld te lenen, en daar ik het niet had, gaf ik u bepaalde goederen te verkopen, opdat u van de opbrengst
gebruik zou kunnen maken. Als u dat goed niet verkocht, of u verkocht het en nam de ontvangen prijs niet als een lening, dan
is het veiliger om, zoals Labeo zegt, door te gaan met een zaak voor de interpretatie van het contract, alsof er een bepaalde
overeenkomst tussen ons was gesloten.
(1) Als ik een stuk land ten gunste van u met een hypotheek belast, en naderhand tussen ons wordt overeengekomen dat u mij
een borg zult stellen, en u doet dat niet, dan is het volgens mij beter een vordering tot uitlegging van het contract in te stellen,
tenzij het om een vergoeding gaat, want als dat het geval is, komt een vordering tot huur in aanmerking.
20. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Labeo vraagt: "Als ik u paarden geef die ik te koop heb om uit te proberen, op voorwaarde dat u ze binnen drie dagen
teruggeeft als ze u niet bevallen, en u, een circusartiest, rijdt op die paarden en wint de prijs, en dan weigert ze te kopen, kan
er dan een vordering tot verkoop tegen u worden ingesteld?" Ik denk dat het beter is een vordering in te stellen wegens de
uitvoering van het contract, want tussen ons was overeengekomen dat u de paarden zou nemen om ze gratis uit te proberen,
en niet dat u ze zou inzetten in een race.
(1) Mela stelt de volgende vraag: "Als ik u een paar muildieren laat hebben om ze uit te proberen, met dien verstande dat u ze
zult kopen als ze u bevallen, maar als ze u niet bevallen dat u mij een bepaalde som zult betalen voor elke dag, en de
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muildieren worden door rovers gestolen binnen de tijd die voor het uitproberen is gegeven; wat moet er dan vergoed worden,
het geld en de muildieren, of alleen de muildieren?" Mela zegt, dat het verschil maakt, of de koop reeds gesloten was, dan
wel later gesloten moest worden, want indien de koop gesloten was, kan men de prijs vorderen; zoo niet, dan kan men alleen
de muildieren vorderen. Hij vermeldt echter niet welke vorderingen mogelijk zijn, maar ik denk dat als de koop gesloten was,
een vordering tot verkoop mogelijk is; maar als dat niet het geval was, kan die worden ingesteld zoals die tegen de
circusartiest is toegestaan.
(2) Indien gij zilverwerk wenst te kopen, en een zilversmid brengt het u en laat het achter, en, daar het u niet bevalt, geeft gij
het aan uw dienaar om het terug te geven, en het gaat verloren zonder bedrog of nalatigheid uwerzijds; het verlies moet door
de zilversmid gedragen worden, daar het zowel ten zijnen behoeve als ten uwen behoeve werd gezonden. Labeo zegt, dat het
zeker is, dat gij aansprakelijk zijt voor de nalatigheid van hen, aan wie de voorwerpen in bewaring en aflevering zijn
gegeven; en ik meen, dat een vordering tot uitvoering van het contract in dit geval gegrond zal zijn.
21. Dezelfde, Disputaties, Boek II.
Overal waar een gewone vordering of uitzondering niet mogelijk is, is een praetoriaanse vordering of uitzondering mogelijk.
22. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Als ik u kleding geef om te reinigen of te repareren, en u verbindt zich ertoe het werk gratis te doen, ontstaat er een
verplichting tot mandaat; maar als er een vergoeding is gegeven of overeengekomen, is de transactie er een van verhuur en
aanneming. Indien gij echter niet om niet hebt toegezegd, en er destijds geen vergoeding is gegeven of toegezegd, maar de
transactie is aangegaan met dien verstande, dat naderhand betaling zal geschieden tot het bedrag, dat tussen ons is
overeengekomen, is het vaste rechtspraak, dat een vordering in factum moet worden toegewezen, zoals in het geval van een
nieuwe transactie, dat wil zeggen een vordering tot uitlegging van het contract.
23. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Boek III.
Twee personen liepen langs de Tiber; een van hen vroeg de ander hem zijn ring te laten zien, hetgeen hij deed, en terwijl hij
de ring bekeek, viel deze uit zijn handen en rolde in de Tiber. Men oordeelde, dat een vordering in factum mogelijk was.
24. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Titius leende Sempronius dertig aurei, waarbij tussen hen was overeengekomen dat Sempronius bij teruggave van het geld de
belastingen zou betalen die Titius verschuldigd was, waarbij de rente werd berekend op zes procent; en in het geval dat de
rente meer bedroeg dan de belastingen, Sempronius het overschot van genoemde rente aan Titius moest teruggeven, en in het
geval dat de belastingen meer bedroegen dan de rente, het overschot in mindering moest worden gebracht op de hoofdsom;
Maar als het bedrag van de belastingen zowel de hoofdsom als de rente zou overschrijden, zou Titius het bedrag aan
Sempronius moeten vergoeden; en geen formele overeenkomst met betrekking tot de zaak werd tussen de partijen gemaakt.
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Titius vroeg advies over de vordering die hij kon instellen om van Sempronius het restant van de rente, na betaling van de
belastingen, terug te krijgen. Het antwoord was dat rente over het geleende geld niet werkelijk verschuldigd was, tenzij
daarover een beding was gemaakt; maar in het genoemde geval moest worden overwogen of de transactie niet moest worden
beschouwd als een tussen de partijen overeengekomen lastgeving, in plaats van een lening tegen rente, tenzij de geïnde rente
meer dan zes procent bedroeg. De vordering tot terugvordering van de hoofdsom zou immers niet gebaseerd zijn op geleend
geld; want als Sempronius het geld ofwel zonder kwade trouw had verloren, ofwel werkloos had gehouden, moet worden
gezegd dat hij op die grond in het geheel niet aansprakelijk zou zijn. Daarom is het het veiliger plan, dat een vordering in
factum wordt toegewezen voor de constructie van de overeenkomst, vooral wanneer ook is overeengekomen, dat, indien het
bedrag der belastingen hoger is dan de rente, het in mindering moet worden gebracht op de hoofdsom, hetgeen verder gaat
dan de bepalingen van de wet en de bepalingen van de overeenkomst voor geleend geld.
25. Marcianus, Regels, Boek III.
Wanneer iemand de diensten van zijn slaaf, die een ambachtsman is, aan een ander verleent, in ruil voor die van een
soortgelijke slaaf die aan de laatste toebehoort, voor dezelfde tijdsduur, kan een procedure worden ingesteld door een actio
praescriptis verbis, net zoals in het geval waarin een partij mantels geeft in ruil voor tunieken. Dit is evenmin van toepassing,
indien bij vergissing onverschuldigde diensten worden bewezen, want deze kunnen niet worden teruggevorderd; want door
het geven van een zaak in ruil voor een andere gaan wij een verbintenis aan ingevolge het Volkenrecht, maar wanneer iets
wordt gegeven dat niet verschuldigd is, moet óf van rechtswege restitutie worden geëist, óf een gelijke hoeveelheid van
dezelfde zaak moet worden teruggegeven, en op geen van deze wijzen kunnen de bovengenoemde diensten worden
teruggevorderd.
26. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI.
Als ik u kopjes heb gegeven met de afspraak dat u ze aan mij zou teruggeven, dan is een vordering tot bruikleen gegrond.
Indien ik ze u echter heb gegeven op voorwaarde dat u mij het gewicht in zilver zou leveren, wat dat ook moge zijn, dan
moet een vordering tot terugvordering van dit gewicht worden ingesteld door middel van een vordering tot uitvoering van het
contract, alsmede een vordering tot terugbetaling van zilver van hetzelfde gehalte als dat waaruit de bekers waren
samengesteld. Maar indien overeengekomen was, dat gij de bekers zoudt teruggeven, of een hoeveelheid zilver gelijk aan
hun gewicht, geldt dezelfde regel
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Boek XX
1. Betreffende pand- en schuldbekentenissen en de wijze waarop zij worden aangegaan (...)
2. 2. In welke gevallen een verpanding of een hypothecatie stilzwijgend wordt aangegaan.
3. Welke goederen niet wettelijk kunnen worden verpand of verhypothekeerd.
4. Welke schuldeisers bevoorrecht zijn in geval van verpanding of hypothecatie (..)
5. Betreffende de verkoop van verpande en in pand gegeven goederen.
6. Op welke wijze het pandrecht op verpande of in onderpand gegeven goederen wordt opgeheven.

Tit. 1. Betreffende verpandingen en hypotheken en de wijze waarop zij worden aangegaan,
en de overeenkomsten waarbij zij worden gesloten.

1. Papinianus, Opinies, Boek XI.
Een algemene overeenkomst tot verpanding van goederen, ook als die achteraf wordt verkregen, is geldig. In een geval
echter, waarin een overeenkomst is gesloten met betrekking tot een goed dat aan een ander toebehoort en dat niet
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verschuldigd was aan hem die het verpandde, maar waarvan de schuldenaar naderhand de eigendom heeft verkregen, zal de
schuldeiser nauwelijks recht hebben op een billijke vordering, als hij niet onwetend was dat het goed aan iemand anders
toebehoorde, maar zal het behoud van het goed in zijn bezit de betere wijze van procederen zijn.
(1) Wanneer een slaaf in pand is gegeven, kan de schuldeiser zijn peculium niet verkopen, tenzij daarover uitdrukkelijk een
overeenkomst is aangegaan. Het maakt geen verschil wanneer de slaaf of zijn meester de peculium heeft verkregen.
(2) Wanneer een stuk land in onderpand is gegeven, en uitdrukkelijk is overeengekomen dat ook de oogst daarvan in
onderpand zal worden gegeven, en een koper te goeder trouw deze oogst heeft verbruikt, kan hij niet worden gedwongen
deze terug te geven door middel van een billijke vordering op grond van de Lex Servia; want er wordt geoordeeld dat het
pandrecht niet wordt opgeheven door verovering, aangezien de kwestie van het pandrecht losstaat van de bedoeling van de
eigenaar. Het geval is anders dan dat van de gewassen, aangezien deze nooit aan de schuldenaar hebben toebehoord.
(3) In een overeenkomst werd overeengekomen dat, indien de rente op een schuld niet op de vervaldag werd betaald, de
oogst van het verpande goed met de rente zou worden verrekend, tot de grens van wat geoorloofd was. Ofschoon bij het
maken van de overeenkomst zaken van minder belang in de overeenkomst waren opgenomen, is deze niet nietig, daar de
partijen, indien de lagere rentevoet niet op het vastgestelde tijdstip zou worden betaald, terecht konden overeenkomen meer
dan de wettelijke rentevoet te betalen.
(4) Wanneer een vrouw een stuk land aan haar man had gegeven en hij het in pand had gegeven, en de vrouw na een
echtscheiding haar land weer in bezit kreeg en het aan de schuldeiser in pand gaf voor de schuld, lijkt in dit geval de
verpanding alleen te zijn geschied met betrekking tot het geld dat zij haar man verschuldigd was voor het verbeteren van het
land; Dat wil zeggen, wanneer hij hogere kosten had gemaakt dan de waarde van de oogst, die hij ervan had genomen; want
de vrouw wordt slechts geacht haar eigen zaken tot dat bedrag te hebben behartigd, en niet die van een ander.
2. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer een borg, aan wie pand- of hypotheekrechten zijn verleend, nadat hij een schuld voor geleend geld heeft voldaan,
bij wege van lastgeving tegen de schuldenaar optreedt, of een proces tegen hem aanspant op grond van zijn schuldeiser te
zijn; indien hij nalatig is geweest met betrekking tot de pandrechten, moet dit in aanmerking worden genomen. Hij kan hem
echter niet vervolgen door middel van de rechtstreekse vordering tot verpanding.
3. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
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Waar een schuldenaar, die een proces aanspande voor zijn eigendom, zijn zaak verloor, omdat hij niet bewees, dat het
eigendom hem toebehoorde; zal de Servische Actie ook aan de schuldeiser worden toegekend, wanneer hij bewijst, dat deze
van toepassing was op alle leningen van persoonlijke goederen, wanneer de teruggave in specie geschiedde, anders was het
een verkoop. De goederen waren in handen van de schuldenaar op het ogenblik dat de overeenkomst tot verpanding werd
gesloten. Wanneer echter de schuldenaar die aanspraak maakte op een nalatenschap, in het ongelijk wordt gesteld, moet de
rechter die het Servische vonnis voorzit, zonder acht te slaan op de beslissing die met betrekking tot de nalatenschap is
gegeven, de gronden onderzoeken waarop de verpanding van het goed berustte. Dit is anders in zaken die betrekking hebben
op legaten en vrijpachters, waar een beslissing wordt gegeven ten gunste van hem die aanspraak maakte op een wettige
nalatenschap. Toch kan een schuldeiser niet in alle opzichten worden vergeleken met een legataris, omdat legaten in feite niet
geldig zijn, tenzij het testament ook als zodanig wordt vastgesteld; want het kan gebeuren dat een pand op de juiste wijze
wordt genomen, en de rechtszaak met betrekking tot hetzelfde ten onrechte wordt aangespannen.
(1) Een man die een rechtszaak had aangespannen om zijn eigendom terug te vorderen, werd door een onrechtvaardige
beslissing in het ongelijk gesteld, en verpandde nadien het eigendom. De schuldeiser kan niet meer recht hebben op dit
eigendom dan degene die het in pand heeft gegeven; daarom zal hij worden uitgesloten door een exceptie op grond dat de
zaak reeds is afgedaan, hoewel degene die de zaak heeft gewonnen in geen geval een procedure kan instellen om terug te
vorderen wat niet van hem is, want in dit geval moet niet in aanmerking worden genomen wat hij niet had, maar welk recht
de schuldenaar zou hebben op het in pand gegeven eigendom.
4. Gaius, Over de Hypothecaire Formule.
Hypothecatie wordt aangegaan door middel van een informele overeenkomst, waarbij een partij ermee instemt dat zijn
eigendom wordt bezwaard onder een hypotheek wegens een of andere verplichting. Het doet er niet toe in welke
bewoordingen de overeenkomst is gesteld, zoals het geval is bij verbintenissen die met instemming van de partijen zijn
aangegaan; indien dus zonder schriftelijke akte wordt overeengekomen dat een goed met hypotheek zal worden bezwaard, en
dit kan worden bewezen, zal het goed worden bezwaard in de mate van de overeenkomst. Documenten worden opgesteld met
betrekking tot deze zaken om de bedoeling van de partijen gemakkelijker te kunnen vaststellen, en wat overeengekomen is, is
geldig zonder deze documenten als het kan worden bewezen, net zoals een huwelijk geldig is hoewel er geen schriftelijk
bewijs van is.
5. Marcianus, Over de hypothecaire formule.
Men moet bedenken dat bezit in pand kan worden gegeven voor welke verplichting dan ook, wanneer geld wordt geleend,
een bruidsschat wordt geschonken, een koop of verkoop wordt gedaan, een huur- of pachtovereenkomst wordt gesloten, of
een mandaat wordt gegeven; ook wanneer de verplichting absoluut is, of voor een bepaalde tijd, of onder een bepaalde
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voorwaarde, of wanneer het wordt aangegaan ingevolge een overeenkomst, of om een huidige schuld of een eerder
aangegane schuld te verzekeren. De hypothecaire inschrijving kan ook geschieden ter verzekering van een toekomstige
verbintenis, niet alleen ter verzekering van de betaling van een gehele som geld, maar ook van slechts een gedeelte daarvan,
en kan zowel worden toegepast op burgerlijke en praetoriaanse verbintenissen als op verbintenissen van louter natuurlijke
aard. De verpanding in een voorwaardelijke verbintenis is echter niet bindend, tenzij aan de voorwaarde is voldaan.
(1) Het verschil tussen verpanding en hypothecering is slechts een kwestie van woorden.
(2) Een partij kan goederen in onderpand geven niet alleen voor een eigen verplichting, maar ook voor die van een ander. 6.
Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Bij een algemene verplichting, die betrekking heeft op alle goederen die de partij nu heeft of in de toekomst kan hebben, zijn
die dingen niet inbegrepen waarvan het aannemelijk is dat men ze niet in het bijzonder zou hebben bezwaard, zoals
bijvoorbeeld huisraad. Ook kleding moet bij de schuldenaar blijven, en onder de slaven diegene die hij zo veel gebruikt, dat
het zeker is dat hij ze niet in pand zou hebben gegeven, omdat hun diensten voor hem zeer noodzakelijk zijn, of hij ze
waardeert vanwege de genegenheid die hij voor hen koestert.
7. Paulus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Servische Actie is niet beschikbaar met betrekking tot artikelen die in het dagelijks gebruik zijn.
(8. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
Tenslotte is bepaald dat een concubine, natuurlijke kinderen, en leerlingen, of enige andere begeleiders van deze soort, niet
onder een algemene verplichting vallen.
9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Deze regel moet ook in acht worden genomen met betrekking tot goederen die de schuldenaar toebehoorden op het moment
dat de overeenkomst werd gesloten. Alles wat gekocht en verkocht kan worden, kan ook tot voorwerp van een pand worden
gemaakt.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
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Wanneer een schuldenaar zijn eigendom aan twee personen tegelijk verpandt, zodat het aan ieder van hen geheel gebonden
is, kunnen beiden voor het gehele bedrag een beroep doen op de Servische Actie tegen andere personen. Wanneer tussen hen
een geschil ontstaat, is de toestand van de bezitter de betere, en hij zal recht hebben op de exceptie: "U zou het goed kunnen
hebben, indien niet was overeengekomen dat het ook aan mij zou worden verpand." Indien het echter de bedoeling van
partijen was, dat het goed aan ieder gelijkelijk zou worden bezwaard, zal een vordering in billijkheid tussen hen beiden en
tegenover derden kunnen worden ingesteld, door middel waarvan zij ieder de helft van het goed in bezit kunnen krijgen.
11. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer hij die belast is met goederen die aan de overheid toebehoren, daarvoor geld leent, kan hij de goederen bezwaren.
1. Wanneer een overeenkomst is aangegaan, dat de schuldeiser gebruik kan maken van wat in pand is gegeven, en iemand
wordt belast met de grond of het huis, dan kan hij in plaats van het pand het bezit daarvan behouden, totdat het geld aan hem
is betaald; aangezien hij de winsten in plaats van de rente kan nemen, hetzij door ze te verhuren, hetzij door ze zelf te innen,
hetzij door het pand te bewonen. Daarom is het gebruikelijk, als hij het bezit van het goed zou verliezen, gebruik te maken
van een actie in factum.
2. De vraag rees, of een vruchtgebruik bij wijze van pand of hypotheek kan worden gegeven, indien de eigenaar van het goed
daarin toestemt, of dat alleen hij, die recht heeft op het vruchtgebruik, zijn toestemming geeft? Papinianus zegt in het Elfde
Boek der Meningen "dat de schuldeiser beschermd moet worden, en als de eigenaar een proces tegen hem wil aanspannen om
te voorkomen dat hij het recht van vruchtgebruik tegen zijn toestemming gebruikt, zal de Praetor hem beschermen door een
uitzondering, als tussen de schuldeiser en degene aan wie het vruchtgebruik toebehoorde, niet was overeengekomen dat het
vruchtgebruik in pand zou worden gegeven; want als de Praetor de koper van het vruchtgebruik beschermt, waarom zou hij
dan niet ook de schuldeiser beschermen?" Volgens hetzelfde beginsel kan een exceptie worden ingediend tegen de
schuldenaar.
3. De erfdienstbaarheden van stedelijke landgoederen kunnen niet in pand worden gegeven, en daarom kan een overeenkomst
voor de verpanding ervan niet worden gesloten.
12. Paulus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Pomponius zegt dat men moet oordelen dat men een overeenkomst kan sluiten tot verpanding van het recht van een pad, en
het recht om vee te drijven, of om water te leiden, in zodanige bewoordingen dat, als het geld niet betaald wordt, de
schuldeiser gebruik kan maken van die erfdienstbaarheden, mits hij aangrenzend land heeft; en als het geld niet binnen een
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bepaalde tijd betaald wordt, kan hij die erfdienstbaarheden verkopen. Dit advies moet worden aangenomen omdat het gunstig
is voor de contracterende partijen.
13. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer een kudde in onderpand is gegeven, is elke toekomstige toename van die kudde ook aansprakelijk. Indien echter de
gehele kudde wordt vernieuwd door de dood van degenen die eerder verpand waren, blijft zij aansprakelijk als verpande
kudde.
1. Een slaaf, die voorwaardelijk vrij zal zijn, kan verpand worden, hoewel het recht op het onderpand, als zekerheid, zal
vervallen, zodra de voorwaarde vervuld is.
2. Daar men van oordeel is, dat in pand gegeven goederen ook door de schuldeiser kunnen worden bezwaard, zolang beide
schulden opeisbaar zijn, zal het pand aan de tweede schuldeiser gebonden zijn, en moet hem een exceptie zowel als een
billijke vordering worden toegestaan. Indien echter de eigenaar de schuld betaalt, zal ook het pandrecht worden vrijgegeven.
Men kan echter betwijfelen, of aan de schuldeiser al dan niet een vordering in billijkheid moet worden toegekend op grond
dat geld is betaald. Want wat als de verplichting is opgeheven? Wat Pomponius in het Zevende Boek van het Edict schreef, is
juist, namelijk dat als hij die het eigendom in pand gaf, geld verschuldigd is, hij na de inning daarvan zijn eigen schuldeiser
daarmee moet betalen. Als hij echter een voorwerp schuldig was en het in pand gaf, moet het bij wijze van pand bij de
tweede schuldeiser blijven.
3. 3. Een schuldeiser kan alles wat zich op het oppervlak van het land bevindt rechtmatig opeisen tegen iedere bezitter,
ongeacht of er slechts een informele overeenkomst met betrekking tot de bezwaring ervan was gesloten, of dat het bezit ervan
was geleverd dat vervolgens verloren ging.
4. Zelfs indien de schuldeiser een vonnis tegen zijn schuldenaar verkrijgt, blijft de hypotheek nog bestaan, omdat een
hypothecaire vordering haar eigen voorwaarde heeft; dat wil zeggen, zij blijft van kracht wanneer het geld niet is betaald of
de zekerheid niet is gesteld. Indien ik persoonlijk een vordering instel tegen de verweerder van een vordering, ook al heeft hij
mij zekerheid gesteld en zijn zaak verloren, blijft de hypothecaire vordering toch van kracht. Er is dus veel meer reden om,
wanneer een vordering persoonlijk wordt ingesteld tegen hetzij de hoofdschuldenaar, hetzij de borg, hetzij beiden tezamen,
ook al is tegen hen vonnis gewezen, de verplichting van de hypothecaire zekerheid van kracht te laten blijven. Hieruit blijkt,
dat de schuldeiser niet is voldaan, omdat hij een vorderingsrecht op het vonnis heeft verkregen.
5. 5. Wanneer een goed voorwaardelijk is bezwaard uit hoofde van een schuld, moet worden geoordeeld, dat geen
rechtsvordering kan worden ingesteld voordat aan de voorwaarde is voldaan, daar in de tussentijd niets verschuldigd is. Maar
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wanneer de voorwaarde waarvan de schuld afhankelijk is, is vervuld, kan de partij, indien zij onder een voorwaarde was
aangegaan, een vordering instellen. Indien echter de schuld onmiddellijk opeisbaar is, en de hypothecaire inschrijving onder
een voorwaarde is geschied, en de schuldeiser de hypothecaire vordering heeft ingesteld voordat aan de voorwaarde was
voldaan, is het weliswaar waar dat het geld niet is betaald, maar zou het onrechtvaardig zijn, het pandrecht te doen vervallen.
Daarom moet op last van de rechter een obligatie worden gesteld, waarin wordt bepaald dat indien de voorwaarde is vervuld
en het geld niet is betaald, afstand moet worden gedaan van het gehypothekeerde goed, indien dit bestaat.
6. 6. Indien de verpanding is geschied tot zekerheid van de rente, moet ook de rente worden betaald. Wij zeggen dat dezelfde
regel geldt met betrekking tot een boete.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
De vraag rees of het toegestaan zou zijn, als de dag van betaling nog niet was aangebroken, om actie te ondernemen met
betrekking tot de onderpanden? Ik meen dat daartoe toestemming moet worden verleend, omdat de partij daar belang bij
heeft. Ook Celsus geeft dezelfde mening.
1. In die gevallen waarin een natuurlijke verplichting bestaat, is het geregeld dat het pand bezwaard blijft.
(15) Gaius, Over de hypothecaire formule.
Bezittingen die nog niet bestaan, maar die hierna zullen ontstaan, kunnen in pand worden gegeven, zoals bijvoorbeeld
vruchten aan de bomen, de nakomelingen van een slavin, de vermeerdering van kudden, en andere dingen die geproduceerd
kunnen worden, zijn vatbaar voor inpandgeving. Dezelfde regel moet in acht genomen worden, of de eigenaar van land een
overeenkomst sluit, hetzij met betrekking tot het vruchtgebruik daarvan, hetzij met betrekking tot alles wat daarop kan
ontstaan, of dat hij, die het vruchtgebruik heeft, dat doet; zoals Julianus verklaarde.
1. Wanneer gezegd wordt, dat de schuldeiser moet bewijzen, dat het betreffende voorwerp tot de bezittingen van de
schuldenaar behoorde, toen de overeenkomst gesloten werd, dan heeft dit betrekking op een uitdrukkelijk aangegane
overeenkomst, en niet op de overeenkomst, die men dagelijks in verbintenissen pleegt op te nemen, namelijk, dat wanneer
bepaalde goederen specifiek verpand zijn, alles wat nu nog in het bezit van de schuldenaar is, of wat hij hierna mocht
verwerven, aansprakelijk zal zijn; net alsof de genoemde goederen uitdrukkelijk bezwaard waren geweest.
2. 2. Wanneer iemand die zijn eigendom reeds heeft bezwaard, zich ook tegenover een tweede schuldeiser verbindt, wordt,
om het risico te vermijden dat men gewoon is te lopen wanneer men hetzelfde goed meermaals in pand geeft, gewoonlijk
bepaald, dat het eigendom aan niemand anders in pand wordt gegeven, dan bijvoorbeeld aan Lucius Titius, en dat het in
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zodanige mate aansprakelijk is, dat de bezwaring de vroegere verplichting te boven gaat, zodat het tot het bedrag van het
meerdere of voor het gehele bedrag in pand wordt gegeven, wanneer het eigendom wordt vrijgegeven van het pandrecht voor
de eerste schuld. In dit geval moet worden nagegaan of het goed aldus is bezwaard indien een dergelijke overeenkomst is
gesloten, dan wel of eenvoudigweg is overeengekomen dat alleen op het overschot een pandrecht zal worden gevestigd. Er
wordt van uitgegaan dat het gehele goed in de overeenkomst is begrepen nadat het door de eerste schuldeiser is vrijgegeven.
Is er niet nog een deel van hetzelfde bezwaard? De mening, die wij eerst hebben uitgesproken, is de betere.
(16) Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer land dat in hypotheek is gegeven, naderhand wordt vergroot door een alluviale afzetting, is het allemaal
aansprakelijk.
1. Als een eigendom in onderpand is gegeven zonder medeweten van de eigenaar, en deze bekrachtigt naderhand de
transactie, dan moet worden aangenomen dat wat hij bekrachtigd heeft, bedoeld is om terugwerkende kracht te hebben tot het
tijdstip van de overeenkomst; maar de wensen van hen die het recht hebben om het eigendom in onderpand te geven, worden
alleen in acht genomen.
2. 2. Wanneer een goed in onderpand is gegeven en de vorm ervan naderhand wordt veranderd, blijft een vordering tot
onderpand gelden, zoals wanneer een huis in onderpand is gegeven en de plaats ervan naderhand een tuin wordt. Dezelfde
regel is van toepassing wanneer de overeenkomst is gesloten met betrekking tot een braakliggend terrein en er vervolgens een
huis op is gebouwd, of wanneer wijnstokken zijn geplant op een terrein waarop geen wijnstokken stonden toen het in
onderpand werd gegeven.
3. De vraag wordt gesteld, wanneer een vordering wordt ingesteld tot terugvordering van een pandrecht, of hij die wordt
aangesproken in het bezit is van het eigendom dat het voorwerp is van de vordering. Want als hij het niet in bezit heeft en
geen bedrog heeft gepleegd om het bezit ervan te ontlopen, moet hij worden vrijgesproken. Indien hij echter in het bezit
ervan is, en hetzij de schuld betaalt, hetzij het eigendom afstaat, moet hij ook worden ontslagen; maar indien hij geen van
beide doet, moet het vonnis tegen hem worden uitgesproken. Wanneer hij bereid is het af te staan, maar dit niet kan doen,
omdat het niet in zijn nabijheid is, of op een afstand, of in een provincie, is het gebruikelijk, dat zekerheid wordt gesteld,
omdat, indien de partij zekerheid moet stellen om het af te geven, hij zal worden ontslagen. Maar als hij het bezit door bedrog
heeft verloren, en hoewel hij, alle moeite gedaan hebbende, niet in staat is het eigendom af te geven, zal het vonnis tegen hem
worden uitgesproken voor het bedrag, waarop de eiser voor het gerecht zal zweren, zoals in andere echte vorderingen; want
als het vonnis tegen hem zou worden uitgesproken voor het verschuldigde bedrag, welk voordeel zou een echte vordering dan
hebben, aangezien hij hetzelfde bedrag zou kunnen terugvorderen door een persoonlijke vordering in te stellen?
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4. De rechter moet soms beslissen met betrekking tot de winsten die de persoon heeft verkregen uit het eigendom dat het
onderwerp is van de vordering, en tegen hem vonnis wijzen voor de winsten vanaf het moment dat de zaak aanhangig is
gemaakt. Maar wat als de grond minder waard is dan de schuld? Want hij zou niets kunnen beslissen met betrekking tot de
eerder verkregen winst, tenzij die nog steeds bestond, en het eigendom niet voldoende was om de vordering te voldoen.
5. De vraag wordt gesteld: "Hoe kan een schuldeiser voor zichzelf het gehypothekeerde eigendom verkrijgen dat hem bij
vonnis van de rechtbank is toegewezen? Hij kan geen vordering instellen om de eigendom ervan terug te krijgen, maar hij
kan wel een vordering tot onderpand instellen; en als hij door de bezitter wordt geconfronteerd met een exceptie op grond
van het feit dat de zaak reeds is beslist, kan hij antwoorden dat "die beslissing gunstig voor mij is".
6. Wanneer een schuldenaar een vonnis tegen zich heeft gekregen voor een groter bedrag dan de hoofdsom en rente tezamen,
omdat hij weigerde het onderpand af te geven; en als hij alleen het bedrag van de schuld betaalt, wordt de hypothecatie dan
vrijgegeven? Ik keur dit niet goed, voor zover het betrekking heeft op de subtiliteit van de wet en het gezag van de mening;
want de gehele verplichting lijkt te zijn overgegaan op de beslissing, en dus is het geld verschuldigd; maar ik denk dat het
billijker is dat de hypothecatie wordt vrijgegeven, als de partij alleen het bedrag betaalt dat hij werkelijk verschuldigd is.
7. Het eigendom van een ander kan wettelijk gehypothekeerd worden onder de voorwaarde dat het eigendom van de
schuldenaar wordt.
8. Wanneer twee schuldeisers een overeenkomst sluiten met betrekking tot verhypothekeerde goederen, rijst de vraag in
hoeverre elk van hen daarop een pandrecht heeft; voor het gehele bedrag van de schuld, of voor een gelijk deel met de ander?
De beste mening is, dat ieder pandrecht heeft voor het bedrag van de schuld. Maar hoe zou het zijn, indien beiden een
vordering tegen de bezitter zouden instellen; zal het eigendom dan bezwaard zijn voor het aan ieder van hen verschuldigde
bedrag, of voor het gehele bedrag, alsof het aan ieder van hen voor het geheel verbonden was? Men moet aannemen, dat zij
slechts een vordering voor een gedeelte kunnen instellen, indien het goed op dezelfde dag aan beiden afzonderlijk was
verpand. Indien echter de afspraak was, dat het goed aan beiden tegelijk zou worden bezwaard, kan ieder van hen rechtens
vorderen met betrekking tot het gehele goed; anders kan ieder slechts vorderen met betrekking tot een gedeelte daarvan.
9. Een pand of een zakelijk onderpand kan als volgt tot stand komen: "Indien de schuld niet binnen een bepaalde tijd is
betaald, kan de schuldeiser het goed in bezit houden door het recht van een koper, en dan moet een schatting van de waarde
van het goed worden gemaakt tegen een billijke prijs." In dit geval wordt de transactie beschouwd als een soort
voorwaardelijke verkoop. De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden dit in een Rescript.
(17) Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
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Het recht om gebruik te maken van zijn onderpand geeft de schuldeiser een zakelijke vordering.
18. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Als ik eigendom in onderpand krijg van iemand die gebruik kan maken van de Publiciaanse Actie, omdat hij niet de
eigendom van hetzelve heeft, zal de Praetor mij beschermen door de Servische Actie in dezelfde mate als hij de schuldenaar
zal beschermen door de Publiciaanse.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.
Wanneer een partij meerdere artikelen in onderpand krijgt, is hij niet verplicht één ervan vrij te geven, tenzij hij het gehele
bedrag ontvangt dat hem verschuldigd is.
20. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer is overeengekomen, dat een partij, die geld heeft geleend voor de reparatie van een huis, uit de huurpenningen, bij
wijze van pand, het geleende geld zal ontvangen, heeft hij ook recht op een billijke vordering tegen de huurders; net als in het
geval van een onderpand, dat de schuldenaar bij wijze van pand aan de schuldeiser heeft gegeven.
21. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIII.
Als een overeenkomst is gesloten tussen een huurder en mijn gemachtigde met betrekking tot een pand, en ik bekrachtig de
overeenkomst, of geef opdracht om het te maken, dan wordt geoordeeld dat het is aangegaan tussen de huurder en mijzelf.
1. Wanneer een schuldenaar te goeder trouw een slaaf koopt van iemand die niet zijn meester is, en hem in pand geeft, en
hem in bezit houdt, is er grond voor de Servische Actie; en als de schuldeiser tegen hem optreedt, kan hij de uitzondering
pareren door een antwoord op grond van bedrog. Dit was de mening van Julianus, en het is redelijk.
2. 2. Elk ander voordeel of nadeel dat toevallig ontstaat met betrekking tot het onderpand moet door de schuldenaar genoten
of gedragen worden.
3. 3. Als het verpande goed niet wordt teruggegeven, moet de bezitter voor de rechter worden veroordeeld tot
schadevergoeding; maar het is duidelijk dat het bedrag niet hetzelfde zal zijn wanneer de procedure wordt aangespannen
tegen de schuldenaar, als wanneer dit wordt gedaan tegen een andere bezitter; Want wat de schuldenaar betreft, kan een
schuldeiser niet meer innen dan hij verschuldigd is, omdat hij geen groter belang heeft, maar van andere bezitters kan hij de
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waarde van het pand vorderen boven het bedrag van de schuld, en hij moet hetzelfde teruggeven aan de schuldenaar, als een
vordering wegens pandrecht tegen hem wordt ingesteld.
22. Modestinus, Verschillen, Boek VII.
Wanneer iemand, zonder mijn medeweten, mijn eigendom verpandt aan Titius, zijn schuldeiser, en ik erfgenaam word van
Titius, dan wordt het pandrecht, dat inderdaad eerst niet geldig was, dat niet onmiddellijk, maar een billijke vordering tot
verpanding wordt toegekend aan de schuldeiser.
(23) Dezelfde, Regels, Boek III.
Een schuldeiser kan wettig land verpachten dat aan hem in onderpand is gegeven.
1. De verplichting van pandrecht kan ook rechtsgeldig worden aangegaan tussen partijen die afwezig zijn.
24. Dezelfde, Regels, Boek V.
Waar het iemand verboden is binnen bepaalde grenzen goederen te kopen, is het hem niet verboden die goederen in pand te
ontvangen.
25. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Wanneer het contract voor een pandrecht nietig of waardeloos is, is er geen grond voor het vasthouden van het pandrecht
door de schuldeiser, zelfs niet als het eigendom van de laatste aan de schatkist toebehoort.
26. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Een borg verkreeg toestemming van de rechtbank dat hij, voordat hij de schuld betaalde, in het bezit mocht komen van de
pandrechten, mits hij de schuldeisers tevredenstelde. Hij heeft hen niet voldaan, en toen bood de erfgenaam van de
schuldenaar aan de schuldeisers te betalen. Ik vraag of de borg kan worden gedwongen de pandrechten terug te geven; en
Modestinus antwoordt dat hij daartoe kan worden gedwongen.
1. Een vader haalde gemakkelijk zijn geëmancipeerde zoon Seius, die een som geld van Septicius geleend had, over om met
zijn eigen hand een schuldbekentenis te schrijven, omdat hij zelf daartoe op dat moment niet in staat was, met het doel om
een huis, dat aan zijn genoemde zoon toebehoorde, in onderpand te geven aan zijn schuldeiser. De vraag rees of Seius
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rechtmatig het bezit van dit huis met zijn andere bezittingen kon behouden, daar hij afstand had gedaan van de nalatenschap
van zijn vader, en kon worden tegengeworpen om de enkele reden dat hij het genoemde document met zijn eigen hand had
geschreven, op aanwijzing van zijn vader, daar hij noch onder zijn eigen zegel noch door een andere schriftelijke verklaring
zijn toestemming aan zijn vader had gegeven. Modestinus antwoordde, dat toen Seius met zijn eigen hand schreef, dat zijn
huis gehypothekeerd zou worden, het duidelijk was, dat hij met de verbintenis instemde.
2. Lucius Titius verpandde bepaalde landerijen en de slaven die daaraan verbonden waren. Zijn erfgenamen verdeelden de
landerijen onder elkaar en vervingen de gestorven slaven door andere slaven. De schuldeiser verkocht daarna het land samen
met de slaven; en de vraag rees of de koper een rechtsvordering kon instellen om de slaven terug te krijgen die kort daarvoor
op het land waren geplaatst. Modestinus antwoordde dat als de slaven zelf niet verpand waren, en geen nakomelingen waren
van vrouwelijke slaven die bezwaard waren, zij in geen geval aan de schuldeiser gebonden waren.
(27) Marcellus, Digest, Boek V.
Een zekere man gaf een slaaf in onderpand, ketende hem daarna voor een onbeduidend vergrijp en liet hem daarna vrij; en
omdat de schuldenaar de schuld niet betaalde, verkocht de schuldeiser de slaaf voor een lagere prijs dan hij waard was toen
hij in onderpand gegeven werd. Kan de schuldeiser dan een vordering instellen tegen de schuldenaar, omdat de vordering op
de lening niet voldoende was om hem in staat te stellen het tekort te innen? Wat als de schuldenaar de slaaf had gedood of
verblind? Als hij hem had gedood, zou hij verplicht zijn hem voor de rechter te brengen, maar als hij hem blind had gemaakt,
zouden wij een vordering wegens kwaadwillige beschadiging tot het bedrag van de rente van de schuldeiser moeten
toewijzen, omdat de schuldenaar door de slaaf onbruikbaar te maken of op te sluiten, de waarde van het onderpand had
verminderd. Laten we aannemen dat er geen vordering op grond van een lening zal zijn, omdat de zaak verloren is. Ik denk
niet dat de zaak de aandacht en hulp van de Praetor onwaardig is. Ulpianus zegt, in een noot, dat als de schuldenaar de slaaf
geketend heeft om de schuldeiser schade te berokkenen, hij aansprakelijk zal zijn; maar als hij dat gedaan heeft omdat hij
straf verdiende, zal hij dat niet zijn.
28. Paulus, Vragen, Boek III.
Wanneer een erfenis werd nagelaten aan een zoon onder vaders toezicht op een bepaalde voorwaarde, ontving zijn vader zijn
eigen bezit van de erfgenaam bij wijze van onderpand. Nu de vader is overleden, of de zoon is geëmancipeerd, en de
voorwaarde waarop het legaat was gebaseerd is vervuld, wordt het legaat aan de zoon verschuldigd. De vader kon geen
rechtsvordering instellen om het onderpand terug te krijgen, noch kon de zoon, die daartoe nu een procedure was begonnen,
dit doen; noch kon hij enig recht doen gelden op het onderpand, dat gedurende de voorafgaande tijd was verkregen; net zoals
is gezegd in het geval van een borg.
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29. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Paulus was van mening, dat een algemene overeenkomst, die alle goederen van de schuldenaar omvatte, voldoende was om
de pandplicht vast te stellen; maar dat goederen, die niet tot de goederen van de erflater behoorden, maar later door de
erfgenaam op andere wijze werden verworven, niet door een schuldeiser van de erflater konden worden teruggevorderd.
1. Wanneer slavinnen verpand zijn, worden ook de uit hen geboren kinderen als bezwaard beschouwd. Maar wat wij hebben
gezegd over de aansprakelijkheid van hun kinderen, of er nu een uitdrukkelijke overeenkomst met betrekking tot hen is
gesloten of niet, geldt alleen wanneer hun eigendom is verkregen door degene die hen heeft bezwaard, of aan zijn erfgenaam.
Indien echter de kinderen zijn geboren, terwijl de slavinnen in het bezit waren van een andere meester, zullen zij niet
aansprakelijk zijn krachtens het pandrecht.
2. Een huis, dat in onderpand was gegeven, werd verbrand; Lucius Titius kocht de grond, waarop het had gestaan, en richtte
daarop een gebouw op. De vraag rees wat er van het onderpand overbleef. Paulus antwoordde, dat het recht op het onderpand
bleef bestaan, en daarom werd het recht op de grond geacht het vruchtgebruik te volgen; dat wil zeggen, voor zover het het
recht van onderpand betrof; maar de bezitters te goeder trouw zullen niet gedwongen worden het huis af te staan, tenzij de
bouwer de bij de bouw gemaakte kosten zou ontvangen, voor zover het goed daardoor waardevoller werd.
3. Wanneer een slaaf, met medeweten en instemming van zijn meester, een overeenkomst sluit dat alle goederen van deze
laatste in pand zullen worden gegeven, zal de slaaf zelf, die de overeenkomst heeft gesloten, deel uitmaken van het in pand
gegeven goed.
30. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Het risico van een door verpanding gedekte vordering, die door de schuldeiser wordt verkocht, moet door de koper worden
gedragen, indien eerstgenoemde bewijst, dat het goed werkelijk bezwaard was.
31. Scaevola, Adviezen, Boek I.
De voorwaarde waaronder bepaalde grond aan de Staat huur moest worden betaald, was, dat indien na een bepaalde tijd de
huur niet zou worden betaald, de grond zou terugkeren naar de eigenaar. De bezitter gaf het land vervolgens in onderpand en
de vraag rees of dit rechtmatig kon gebeuren. Het antwoord was dat het pandrecht goed was wanneer het om de betaling van
geld ging. Ook werd de vraag gesteld welke positie de voorkeur verdiende, wanneer zowel de schuldenaar als de schuldeiser
in gebreke waren met de betaling van de pacht, en om die reden een rechterlijke uitspraak was gedaan dat het land
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overeenkomstig de bepalingen van het contract aan de eigenaar toebehoorde? Het antwoord luidde, dat volgens de genoemde
feiten, nu de huur was betaald, de eigenaar van zijn voorrecht gebruik kon maken, en het recht op het pand was vervallen.
32. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een schuldenaar kwam overeen, dat alles wat tot zijn land behoorde en alles wat daaraan was toegevoegd, daarop was
geplaatst, daarop was gebracht, daarop was geboren, of daaruit was voortgekomen, zou worden bezwaard. Een gedeelte van
dat land was zonder pachters, en de schuldenaar gaf het daarom aan zijn rentmeester om het te bewerken, en voorzag hem
tegelijkertijd van de slaven die voor dat doel nodig waren. De vraag rijst, of de slaaf Stichus, die rentmeester was, en de
andere slaven, die voor het bewerken van het land waren aangewezen, alsmede de onderslaven van Stichus, bezwaard waren.
Het antwoord was, dat alleen zij, die daar gebracht waren met de bedoeling van de meester, dat zij daar blijvend zouden
blijven, en niet zij, die tijdelijk tewerkgesteld waren, aan de verpanding onderworpen waren.
33. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer iemand belooft òf u òf Titius te betalen, kan hij niet terugvorderen wat hij aan Titius heeft betaald; maar als hij hem
een onderpand heeft gegeven, en de laatste heeft het ontvangen vóór de betaling, kan hij het terugvorderen.
34. Scaevola, Digest, Boek XXVII.
Wanneer een schuldenaar een winkel in onderpand gaf aan zijn schuldeiser, rees de vraag of de transactie nietig was, of dat
men moest oordelen dat onder de benaming "winkel" alle goederen die zich daarin bevonden in onderpand waren gegeven.
En als de partij van tijd tot tijd de genoemde koopwaar zou verkopen en andere goederen zou kopen en deze in de winkel zou
plaatsen, en dan zou overlijden, zou de schuldeiser dan door middel van een hypothecaire vordering alles kunnen
terugvorderen wat hij daar aantrof, aangezien de koopwaar was veranderd en er andere artikelen voor in de plaats waren
gekomen? Het antwoord luidde dat alles wat zich op het tijdstip van het overlijden van de schuldenaar in de winkel bevond,
als verpand werd beschouwd.
(1) Ook werd gevraagd, wanneer een brief, zoals de volgende, werd verzonden, namelijk: "Toen ik vijfhonderd denarii van u
leende, verzocht ik u geen borg te nemen, maar een pand van mij te aanvaarden, want u weet absoluut en met zekerheid, dat
mijn winkel en mijn slaven aan niemand anders dan uzelf bezwaard zijn, en dat u vertrouwen in mij hebt als een eerlijk man."
Is de verplichting van een belofte ontstaan? Of is deze brief van generlei kracht, omdat hij geen datum heeft, en geen
verwijzing naar den consul? Het antwoord luidde, dat, aangezien er een overeenkomst met betrekking tot het pandrecht
schijnt te zijn gesloten, de verbintenis uit een pandrecht niet nietig is, alleen omdat de datum en de naam van de consul niet
zijn vermeld, en er geen zegels aan het stuk zijn gehecht.
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(2) Een schuldeiser aanvaardde van een schuldenaar, bij wijze van pand, alle goederen die hij bezat of later zou kunnen
bezitten. De vraag rees of het geld dat de schuldenaar van de tegenpartij had geleend, aangezien het tot zijn eigendom
behoorde, aan de schuldeiser in pand zou zijn gegeven? Het antwoord luidde dat dit het geval was.
35. Labeo, Waarschijnlijkheden van de Epitomen, door Paulus, Boek I.
Als een huis, dat u op grond van een pandovereenkomst mag verkopen, door brand wordt verwoest en daarna door uw
schuldenaar wordt herbouwd, hebt u het recht met betrekking tot het nieuwe gebouw.

Tit. 2. In welke gevallen een verpanding van een hypothecatie stilzwijgend wordt aangegaan.

(1) Papinianus, Opinies, Boek X.
Door een decreet van de Senaat, uitgevaardigd onder keizer Marcus, strekt het pandrecht op een huis, gegeven aan een
schuldeiser die het geld had geleend om het gebouw te repareren, zich ook uit tot hem die het geld, op aanwijzing van de
eigenaar, heeft verstrekt aan de werkman die de reparaties heeft uitgevoerd.
2. Marcianus, Over de formule van de hypothecaris.
Pomponius, in het Veertigste Boek van Diverse Uittreksels, zei: "Alles wat door een huurder in een huis wordt gebracht, is
verpand, niet alleen voor de huur, maar ook voor elke verslechtering van het eigendom veroorzaakt door verwaarlozing van
de huurder, op grond waarvan de eigenaar het recht zou hebben een pachtvordering tegen hem in te stellen."
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Neratius meent dat wanneer een pakhuis wordt verhuurd, of de overeenkomst nu betrekking heeft op andere zaken of alleen
op de ingenomen ruimte, er een stilzwijgende overeenkomst bestaat met betrekking tot alles wat daarin is geplaatst, en dat de
regel ook in dit geval van toepassing is; hetgeen juist is.
4. Neratius, Perkamenten, Boek I.

1392

Het is onze gewoonte dat alles wat op stedelijke landgoederen wordt geplaatst, als het ware stilzwijgend wordt verpand; op
rustieke landgoederen wordt echter de tegenovergestelde regel in acht genomen.
(1) Kan men betwijfelen of stallen, die niet met andere gebouwen zijn verbonden, geacht moeten worden tot deze
landgoederen te behoren? Voor stedelijke landgoederen is dit inderdaad niet het geval, daar zij van andere gebouwen zijn
afgescheiden. Met betrekking tot een dergelijke stilzwijgende toezegging verschillen zij echter niet veel van stedelijke
landgoederen.
5. Marcianus, Over de formule van de hypothecaris.
Pomponius verklaart, in het Dertiende Boek der Diverse Uittreksels, dat als een huurder mij om niet onderdak verschaft in
een huis dat hij heeft gehuurd, alle persoonlijke goederen die ik daar breng niet geacht worden stilzwijgend verpand te zijn
aan de ander van het huis.
1. Hij zegt ook, dat men moet bedenken, dat een pand met toestemming van de eigenaar zodanig kan worden ingebracht, dat
hij voor een gedeelte van de schuld aansprakelijk kan zijn.
2. Wanneer iemand borg wordt, en zijn eigendom in pand is gegeven door de schuldenaar voor wie hij aansprakelijk is
geworden, wordt door deze handeling van het geven van zekerheid zeker verstaan, dat hij als het ware zijn eigendom heeft
gericht om aansprakelijk te zijn voor de schuld. Indien echter zijn eigendom in pand wordt gegeven nadat hij borg is komen
te staan, wordt het niet wettelijk bezwaard.
(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Hoewel het bij stedelijke landgoederen gebruikelijk is om te begrijpen dat er een stilzwijgende overeenkomst is gesloten die
inhoudt dat het eigendom dat in huis wordt gebracht of geplaatst aansprakelijk is, net alsof er een uitdrukkelijk contract over
was gesloten; het staat vast dat zo'n verpanding de vrijheid van een slaaf niet aantast. Pomponius is het met deze opvatting
eens, want hij zegt dat het de manumissie geenszins in de weg staat, wanneer het onderpand aansprakelijk is voor de huur.
7. Pomponius, Diverse uittreksels, Boek XIII.
De gewassen die op rustieke landgoederen worden voortgebracht, worden geacht stilzwijgend verpand te zijn aan de eigenaar
van het land dat verpacht wordt, ook al is er geen uitdrukkelijke overeenkomst in die zin.
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1. Laat ons overwegen, of alles, wat in een huis is gebracht of geplaatst, verpand is, of alleen die goederen, welke zijn
gebracht om er te worden bewaard. Het laatste is de betere mening.
8. Paulus, Zinnen, Boek II.
Als een schuldenaar geld gebruikt dat hem zonder rente is geleend, kan de schuldeiser de winst van het bezwaarde goed tot
het bedrag van de wettelijke rente voor zichzelf houden.
9. Dezelfde, Over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Er is een verschil tussen eigendom dat stilzwijgend aan huur is onderworpen en eigendom dat bij overeenkomst is bezwaard
op grond van een duidelijk pandrecht; want wij kunnen slaven die in pand zijn gegeven niet manumiteren, maar wij kunnen
degenen die in een huis wonen en stilzwijgend aan huur zijn onderworpen wel manumiteren; mits wij dit doen voordat er
beslag op hen wordt gelegd wegens niet-betaling van huur, want dan kunnen wij geen slaven bevrijden die in pand zijn
gegeven. De rechtsgeleerde Nerva verdient het belachelijk gemaakt te worden, omdat hij beweerd heeft, dat slaven, die als
onderpand voor huur zijn vastgezet, bevrijd kunnen worden door ze slechts aan een venster te laten zien.
10. Scaevola, Digest, Boek VI.
De erfgenaam van een voogd sloot een overeenkomst met de erfgenaam van de voogd, en toen deze het grootste deel van de
schuld had betaald, gaf hij een onderpand voor het resterende deel. De vraag rees of het eigendom volgens de oorspronkelijke
overeenkomst rechtmatig bezwaard was. Het antwoord luidde dat het, overeenkomstig de genoemde feiten, bezwaard was.

Tit. 3. Welke goederen niet wettelijk kunnen worden verpand of verhypothekeerd.

1. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Een ward kan geen hypothecaire goederen zonder het gezag van zijn voogd.
1. Wanneer een zoon die onder voogdij staat, of een slaaf, goederen die tot zijn peculium behoren voor een ander bezwaart,
moet gezegd worden dat de eigendom niet aansprakelijk is, ook al heeft hij het vrije beheer over zijn peculium, net zoals
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zulke personen hun peculium niet mogen weggeven; want geen van beiden heeft het onbeperkte beheer over zijn eigendom.
Dit houdt echter een feitenkwestie in, in hoeverre het ieder van hen schijnt te zijn toegestaan zijn peculium te beheren.
2. De goddelijke Pius verklaarde in een rescript aan Claudius Saturninus, dat elk goed dat een partij niet kan kopen omdat het
geen voorwerp van handel is, niet in onderpand kan worden genomen. Maar wat als iemand een stuk grond in onderpand
krijgt, waarvan de eigendom in geschil is, zou hij dan door een uitzondering worden uitgesloten? Octavenus was van mening
dat zelfs in geval van verpanding een uitzondering mogelijk was. Scaevola zegt, in het Derde Boek der Diverse Vragen, dat
dit de methode van procederen is, daar een uitzondering mogelijk is overal waar het goed, waarvan de eigendom in geschil is,
roerend is.
2. Gaius, Over de Hypothecaire Formule.
Als iemand een goed hypotheceert ten behoeve van een vrouw die borg is komen te staan voor een ander, of ten behoeve van
een zoon die onder vaderlijk toezicht staat en aan wie geld is geleend in strijd met het decreet van de Senaat, rijst de vraag of
hij recht heeft op redres? In het geval, dat hij zijn eigen eigendom ten behoeve van de vrouw heeft bezwaard, kan zonder
meer worden gezegd, dat hij recht heeft op ontheffing, evenals een uitzondering wordt toegestaan aan de borg van zulk een
vrouw. Wanneer echter de partij zijn eigendom heeft bezwaard ten behoeve van een zoon die onder vaderlijk toezicht staat,
moeten dezelfde regels worden vastgesteld als die welke gelden voor de borg van een zoon in dergelijke omstandigheden.
(3) Paulus, Vragen, Boek III.
Aristo schreef aan Neratius Priscus dat zelfs wanneer een contract was gesloten met een partij aan wie geld was geleend dat
aan een ander moest worden betaald namens de schuldeiser, deze niet het pandrecht zou opvolgen, tenzij hij er uitdrukkelijk
mee instemde dat hetzelfde eigendom aan hem zou worden bezwaard; want de tweede schuldeiser zou niet de rechten van de
eerste mogen opvolgen, die zelf geen overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot een pandrecht; en in dit geval wordt de
positie van de koper verkieslijker. Tenslotte, indien de eerste schuldeiser met de schuldenaar een overeenkomst heeft
gesloten over de verkoop van het pand en de tweede, niet uit vergeetachtigheid, maar omdat hij begreep dat het pand niet kon
worden verkocht, heeft nagelaten hetzelfde voorrecht van verkoop te verkrijgen, laten we dan eens zien of het recht van de
eerste schuldeiser op de tweede overgaat, zodat hij het pand kan verkopen. Ik denk dat dit moet worden toegestaan, want het
gebeurt vaak dat iemand door middel van een derde iets kan opeisen waarop hij persoonlijk geen recht heeft.
(4) Dezelfde, Opinies, Boek V.
Titius, toen hij op het punt stond van Maevius geld te lenen, deed een belofte en gaf daarbij bepaalde goederen aan die hij in
pand moest geven, waarna hij, nadat hij een deel van die goederen had verkocht, het geld ontving. De vraag rees of het
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verkochte goed aansprakelijk was jegens de schuldeiser. Het antwoord luidde dat, aangezien het in de macht van de
schuldenaar lag om, nadat zekerheid was gesteld, het geld niet te ontvangen, de verbintenis leek te zijn aangegaan met
betrekking tot het pand op het moment dat het geld werd betaald; en daarom moest rekening worden gehouden met het
eigendom dat de schuldenaar in zijn bezit had op het moment dat het geld werd betaald.
5. Dezelfde, Zinnen, Boek V.
Een schuldeiser die willens en wetens een zoon onder ouderlijk toezicht als pand van zijn vader aanneemt, wordt veroordeeld
tot degradatie.

Tit. 4. Welke schuldeisers bevoorrecht zijn in gevallen van pand- of hypothecatie, en betreffende hen die gesubrogeerd zijn in
de voorafgaande schuldeisers.

1. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
Een zekere man die een bruidschat voor een vrouw beloofde, aanvaardde een pand of een hypothecatie om de teruggave van
de bruidschat aan hemzelf veilig te stellen. Nadat hij een deel ervan had betaald, gaf de echtgenoot daarna hetzelfde
eigendom in pand aan een andere partij, en daarna werd het restant van de bruidsschat betaald. Er rees een vraag in verband
met het onderpand. Aangezien de partij die de bruidsschat in pand heeft gegeven, verplicht is het gehele bedrag uit hoofde
van zijn belofte te betalen, moet geen rekening worden gehouden met de tijdstippen van betaling, maar met de datum waarop
de verbintenis is aangegaan. Men kan niet goed zeggen, dat het in de macht van de partij ligt, het restant niet te betalen,
omdat de vrouw onder deze omstandigheden niet begiftigd schijnt te zijn.
1. Het geval van hem die een pand ontvangt is anders, wanneer dit geschiedt om de betaling van een schuld binnen een
bepaalde tijd zeker te stellen; wanneer bijvoorbeeld het eigendom aan een ander was verpand voordat het geld was betaald.
2. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Hij, die in het algemeen het eigendom van een schuldenaar in pand heeft gekregen, bevindt zich in een betere positie dan hij,
aan wie later een stuk grond, dat tot het eigendom van de schuldenaar behoort, in onderpand is gegeven. Indien echter met de
eerste schuldeiser is overeengekomen, dat andere goederen slechts in pand kunnen worden gegeven wanneer zijn recht op
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datgene wat hij krachtens een algemene verpanding heeft aanvaard, niet toereikend is om de schuld te verzekeren, en de
tweede overeenkomst mislukt, zal de tweede schuldeiser de enige in plaats van de bevoorrechte blijken te zijn, wat het later
verleende pandrecht betreft.
3. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer een schuldeiser panden ontving, die ook door een tweede schuldeiser waren ontvangen overeenkomstig de
bepalingen van een andere overeenkomst, en hij naderhand door een vernieuwing andere panden aan de vroegere toevoegde,
werd geoordeeld dat het voordeel van de voorrang bij de eerste schuldeiser bleef, daar hij praktisch in zichzelf was
gesubrogeerd.
1. Wanneer een stuk land aan Titius verschuldigd was uit hoofde van een lastgeving, en hij, voor wie de zaak was gedaan, het
verpandde voordat het hem in bezit was gesteld, en hij, nadat het hem in bezit was gesteld, hetzelfde land weer aan een ander
verpandde, lijkt de positie van de eerste schuldeiser de voorkeur te verdienen, indien de tweede schuldeiser de prijs van het
land niet heeft betaald aan de partij die de zaak heeft afgehandeld, en men zou oordelen dat zijn positie de voorkeur verdient,
afhankelijk van het bedrag dat hij heeft betaald en de rente daarover, tenzij de eerste schuldeiser hem aanbiedt het geld terug
te geven. Indien de schuldenaar echter geld betaalt dat uit een andere bron afkomstig is, verdient de eerste schuldeiser de
voorkeur.
2. Nadat een stuk land door bepaalde grenzen was verdeeld, werd tussen twee broers overeengekomen, dat, indien een van
hen zijn onverdeelde aandeel in het land, dat als pand aan een schuldeiser was gegeven, niet zou vrijgeven, de andere broer
de helft van het door de deling verkregen aandeel van zijn broer mocht verkopen. Ik meende dat men moest begrijpen dat er
een pandovereenkomst was gesloten, maar dat de eerste schuldeiser niet de voorkeur verdiende boven de tweede, daar de
tweede verpanding betrekking scheen te hebben op dat deel dat de broeder zonder toestemming van zijn mede-eigenaar niet
bezwaard kon krijgen boven zijn eigen aandeel.
4. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXV.
Als een schuldenaar, voordat hij zijn pand van zijn eerste schuldeiser afkoopt, hetzelfde eigendom aan een andere schuldeiser
verpandt voor geleend geld, en voordat hij aan een van beide schuldeisers betaalt wat hem verschuldigd is, andere eigendom
aan de eerste schuldeiser verkoopt om de schuld te verrekenen met de prijs van het verkochte eigendom, dan moet worden
aangenomen dat dit hetzelfde effect heeft als wanneer het geld aan de eerste schuldeiser was betaald, want het maakt geen
verschil of hij de schuld door betaling of door verrekening heeft voldaan, en daarom is de positie van de tweede schuldeiser
te verkiezen.
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5. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Soms is de positie van de tweede schuldeiser te verkiezen boven die van de eerste; bijvoorbeeld wanneer het geld dat de
tweede schuldeiser geleend heeft, besteed is voor het behoud van het eigendom zelf; zoals bijvoorbeeld wanneer een schip in
onderpand gegeven was, en ik geld geleend heb om het uit te rusten of te repareren.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIII.
Vandaar dat het geld van de tweede schuldeiser de veiligheid van het gehele onderpand verzekert. Dit is ook het geval
wanneer geld geleend wordt voor het onderhoud van de zeelieden, zonder welke het schip niet veilig op zijn bestemming zou
kunnen aankomen.
1. Bovendien, wanneer iemand geld heeft geleend op aan hemzelf verpande handelswaar, hetzij tot behoud daarvan, hetzij ter
bestrijding van de kosten van vervoer, zal hij bevoorrecht worden, ofschoon hij een tweede schuldeiser kan zijn; want de
kosten van vervoer zijn een voorgaand pandrecht.
2. 2. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer de huur van een pakhuis, of van land, of van vervoer van koopwaar door
lastdieren verschuldigd is; want onder zulke omstandigheden zal deze schuldeiser bevoorrecht zijn.
7. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Dezelfde regel is van toepassing op goederen gekocht met het geld van een ward. Daarom, als het eigendom gekocht is met
het geld van twee afdelingen, heeft ieder van hen een recht op het onderpand in verhouding tot de bedragen die voor de
aankoop zijn uitgegeven. Indien echter het goed niet geheel gekocht is met het geld van één schuldeiser, zal elke schuldeiser
recht hebben op deelneming, dat wil zeggen de eerste schuldeiser en degene met wiens geld het goed gekocht is.
1. Als ik enig goed dat ik hierna zal verkrijgen, aan u zou bezwaren, en een bepaald stuk land uitdrukkelijk aan Titius in
onderpand zou geven, op voorwaarde dat ik het te zijner tijd in eigendom zou verwerven, en ik het vervolgens ook verkrijg,
dan is Marcellus van mening dat beide schuldeisers recht hebben op het onderpand. Het is immers niet van groot belang of de
schuldenaar het land al dan niet uit eigen middelen heeft betaald, want aangezien het gekocht is met geld dat in onderpand is
verkregen, moet het goed niet als verpand worden beschouwd louter omdat het geld uit die bron is verkregen.
(8) Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
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Wanneer de overheid uitdrukkelijk eigendom in pand neemt, moet gezegd worden dat het de voorkeur krijgt boven de
schatkist, als de schuldenaar daarna gebonden wordt aan de schatkist; omdat particulieren in een dergelijk geval de voorkeur
zouden krijgen.
9. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Een zekere man huurde een bad van de volgende Kalends, en er werd overeengekomen dat de slaaf Eros door de verhuurder
in onderpand zou worden gehouden totdat de huur was betaald. De huurder gaf dezelfde Eros in onderpand aan een andere
persoon voor geld dat geleend was voor de Kalends van juli. Nadat advies was ingewonnen over de vraag of de Praetor de
verhuurder moest beschermen wanneer deze schuldeiser een vordering tot terugvordering van Eros instelde, was men van
mening dat hij dat moest doen; want hoewel de slaaf in pand was gegeven op een tijdstip waarop geen huur verschuldigd
was, omdat Eros op dat tijdstip in een zodanige positie was komen te verkeren dat het pandrecht dat op hem rustte niet kon
worden opgeheven zonder de toestemming van de verhuurder, moest zijn positie als te verkiezen worden beschouwd.
1. De autoriteit gaat nog verder en stelt dat, wanneer geld is geleend onder een voorwaarde, een schuldeiser moet worden
beschermd tegen een latere schuldeiser, mits de voorwaarde niet een voorwaarde is waaraan niet kan worden voldaan zonder
de toestemming van de schuldenaar.
2. Indien echter een erfgenaam een overeenkomst sluit, waarbij hij zijn eigendom verpandt wegens een erfenis onder
voorwaarde, en hij daarna hetzelfde eigendom verpandt, dat reeds bezwaard is wegens geleend geld, en de voorwaarde,
waarvan de erfenis afhankelijk is, later vervuld wordt, dan is men van mening, dat in dit geval hij, aan wie het pand het eerst
gegeven was, beschermd moet worden.
3. Titia gaf een stuk land, dat niet het hare was, in pand aan Titius, en verpandde het vervolgens aan Maevius, en toen zij
eigenaar van het goed was geworden, schonk zij het aan haar echtgenoot als bruidsschat, nadat de waarde ervan was
getaxeerd. Besloten werd, dat indien het geld aan Titius werd betaald, Maevius om die reden geen betere aanspraak op het
onderpand zou hebben; want waar het recht van de eerste schuldeiser werd vrijgegeven, werd dat van de tweede bevestigd,
daar het goed aan de schuldenaar bleek toe te behoren. In het voorgestelde geval echter neemt de echtgenoot de positie van
een koper in, en daarom, aangezien noch toen het eigendom aan Maevius werd bezwaard, noch toen de betaling aan Titius
werd gedaan, het eigendom van de vrouw was, kon op geen enkel moment de verpanding aan Maevius geldig zijn. Dit geldt
echter alleen, wanneer de echtgenoot het land als bruidsschat aanvaardde, nadat het getaxeerd was, en dit te goeder trouw
deed; dat wil zeggen, wanneer hij niet wist, dat het aan Maevius in pand was gegeven.
10. Ulpianus, Opinies, Boek I.
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Als in een zaak, nadat het vonnis is uitgesproken, een pand moet worden genomen op gezag van iemand die daartoe opdracht
kan geven, zal de erfgenaam van de partij aan wie het pand is gegeven de voorkeur genieten door het voorrecht van voorrang
in de tijd.
(11) Gaius, Over de Hypothecaire Formule.
In het geval van een verpanding moet de schuldeiser die het geld het eerst heeft geleend en de hypothecatie heeft aanvaard,
de voorkeur krijgen; ook al was de schuldenaar eerder met een ander overeengekomen dat, als hij geld van hem leende,
hetzelfde eigendom moest worden gebonden, ook al kreeg hij het geld vervolgens wel van hem; want niettegenstaande hij dit
eerder was overeengekomen, was hij niet verplicht het geld aan te nemen.
1. Laten wij zien, of hetzelfde beginsel van toepassing is, wanneer een beding onder voorwaarde is gemaakt, en een
hypotheek is gevestigd; en, terwijl de transactie gaande was, een andere schuldeiser een absolute lening heeft gemaakt, en
hetzelfde gehypothekeerde eigendom als onderpand heeft ontvangen; en dan, indien de voorwaarde van het eerste beding
vervuld zou zijn, zal de schuldeiser, die daarna geld heeft geleend, recht hebben op de preferentie? Ik vrees echter, dat men in
dit geval een andere mening moet zijn toegedaan; want wanneer de voorwaarde eenmaal is vervuld, zal het resultaat zijn, dat
zij dezelfde gevolgen zal hebben, alsof er geen voorwaarde was gesteld op het ogenblik, dat het beding werd aangegaan. Dit
is de betere mening.
2. Wanneer een huurder overeenkomt, dat alles wat op het land wordt gebracht of daaruit afkomstig is, verpand zal worden,
en hij, voordat hij iets daar brengt, zijn eigendom aan een ander verpandt, en het vervolgens op het land brengt, zal die
schuldeiser de voorkeur krijgen, die het pand absoluut en uitdrukkelijk heeft ontvangen; om de reden, dat het eigendom niet
aansprakelijk is krachtens de eerste overeenkomst, maar krachtens die, waar het op het land wordt gebracht, hetgeen bij de
latere transactie is geschied.
3. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de verpanding van goederen die in de toekomst zullen
ontstaan, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de nakomelingen van een slavin, rijst de vraag of de slavin ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst tot het vermogen van de schuldenaar behoorde; en met betrekking tot gewassen, waarbij wordt
overeengekomen dat deze in pand zullen worden gegeven, moet ook worden nagegaan of de grond of het recht van
vruchtgebruik ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de schuldenaar toebehoorde.
4. Wanneer de tweede schuldeiser bereid is aan de eerste te betalen wat hem verschuldigd is, moeten wij nagaan of hij recht
heeft op de hypothecaire vordering, indien de eerste schuldeiser weigert het geld te aanvaarden. Wij zijn van oordeel dat de
vordering niet door de eerste schuldeiser kan worden ingesteld, daar hij verantwoordelijk was voor het feit dat het geld niet
werd betaald.
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12. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer een eerste schuldeiser een eigendom in onderpand heeft gekregen, of in het bezit is van dat eigendom, en een
andere schuldeiser vordert het te ontvangen door middel van de Hypothecaire Actie, kan de eerste schuldeiser rechtmatig een
beroep doen op de uitzondering: "Als het eigendom niet eerder aan mij was bezwaard door pand of hypothecatie. Of,
wanneer de tegenpartij in het bezit is van het goed, kan de eerste schuldeiser een vordering instellen om het goed terug te
vorderen door middel van de hypothecaire vordering, en als hem de exceptie wordt tegengeworpen: "Indien niet was
overeengekomen dat het goed aan hem zou worden bezwaard", kan hij antwoorden op de hierboven vermelde wijze.
Wanneer echter de tweede schuldeiser tegen een andere bezitter optreedt, kan hij dit op wettige wijze doen, en kan het
gehypothekeerde goed aan hem worden toegewezen, doch op zodanige wijze, dat de eerste schuldeiser hem dit door een
vordering kan ontnemen.
1. Wanneer een bezitter op de eerder genoemde wijze is veroordeeld, omdat hij het verpande goed niet heeft teruggegeven,
en tevens is veroordeeld tot betaling van de vastgestelde schadevergoeding, rijst de vraag, of hij dan nog aansprakelijk is
jegens de tweede schuldeiser, ook al is het geld aan de eerste betaald? Ik meen dat dit oordeel moet worden gevolgd.
2. Wanneer de eerste schuldeiser geld heeft geleend zonder onderpand, en de tweede hetzelfde heeft gedaan, maar onderpand
heeft genomen, en vervolgens de eerste hetzelfde goed in onderpand heeft gekregen voor zijn schuld, dan is er geen twijfel
dat de tweede schuldeiser recht heeft op de preferentie. Indien dus binnen een bepaalde termijn een overeenkomst is gesloten
met betrekking tot de verpanding van goederen aan de eerste schuldeiser, zal diens vordering zonder twijfel bevoorrecht zijn,
zelfs indien de schuldenaar vóór het verstrijken van die termijn een absolute overeenkomst heeft gesloten waarbij dezelfde
goederen aan de andere schuldeiser in onderpand zijn gegeven.
3. Wanneer dezelfde schuldeiser twee geldsommen leent op verschillende tijdstippen, dat wil zeggen vóór en na de tweede
schuldeiser, zal hij de voorkeur krijgen boven de tweede schuldeiser, en in het andere geval zal hij de derde zijn.
4. Indien een schuldenaar een goed aan u in onderpand geeft en dit goed vervolgens met uw toestemming aan een ander
bezwaart, zal de tweede schuldeiser de voorkeur genieten. De vraag rijst of, wanneer het geld aan de tweede schuldeiser is
betaald, het eigendom nog steeds aan u toebehoort. Het gaat hier om een feitelijke vraag, die afhangt van de bedoeling van de
partijen; want als de eerste schuldeiser toestaat dat het eigendom aan een ander wordt bezwaard, gaat het erom of het
eigendom volledig van het pandrecht is ontheven, dan wel of de gebruikelijke volgorde in acht moet worden genomen en de
eerste schuldeiser de plaats van de tweede moet innemen.
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5. Papinianus verklaart in het Elfde Boek, dat als de eerste schuldeiser, na een vernieuwing van de verbintenis, dezelfde
panden samen met anderen neemt, hij dan in zichzelf gesubrogeerd is; maar als de tweede schuldeiser hem het geld niet
aanbiedt, kan hij het pand zodanig verkopen, dat hij alleen het eerst uitgegeven geld verkrijgt, en niet wat hij daarna geleend
heeft; en elk overschot boven de eerste lening, dat hij ontvangt, moet hij aan de tweede schuldeiser betalen.
6. Men moet bedenken, dat, zelfs indien de schuldenaar onwillig is, het goed aansprakelijk zal zijn tegenover de tweede
schuldeiser, niet alleen voor zijn eigen schuld, maar ook voor die van de eerste schuldeiser, alsmede voor de rente, en wat hij
aan de eerste schuldeiser betaald heeft; maar wanneer de tweede schuldeiser de rente betaald heeft, die aan de eerste
verschuldigd was, vordert hij zijn eigen rente niet terug, want hij handelde niet in de zaak van een ander, maar werkelijk in
zijn eigen zaak. Papinianus zegt dit ook in het Derde Boek der Meningen, en het is juist.
7. Wanneer een eenvoudige hypothecatie is overeengekomen door de tweede schuldeiser, kan hij het gehypotheceerde goed
terugvorderen van iedere andere bezitter behalve de eerste schuldeiser en ieder die het van hem koopt.
8. Een man, die geld had geleend van Titius, sloot met hem een overeenkomst, dat zijn land aan hem in pand of in onderpand
zou worden gegeven. Daarna leende hij geld van Maevius, en kwam met hem overeen, dat, indien het genoemde land niet
meer aan Titius zou worden bezwaard, het aan hem zou worden bezwaard. Vervolgens leent een derde de schuldenaar geld
op voorwaarde dat hij Titius zal betalen, en sluit met hem een overeenkomst dat hetzelfde land aan hem zal worden verpand
of verhypothekeerd, en dat hij in Titius zal worden gesubrogeerd. De vraag rijst, of de tweede schuldeiser moet worden
verkozen boven de derde, die ermee instemde dat, nu het geld aan Titius is betaald, de voorwaarde moet worden uitgevoerd,
en de derde schuldeiser zich slechts zijn eigen nalatigheid moet aanrekenen. In dit geval moet aan de derde schuldeiser de
voorkeur worden gegeven boven de tweede.
9. Wanneer een derde schuldeiser toestaat, dat aan hem verpande goederen worden verkocht, opdat de opbrengst aan de
eerste schuldeiser wordt betaald, en hij in de plaats van de eerste treedt met betrekking tot andere verpandingen, zegt
Papinianus in het Elfde Boek der Meningen, dat hij in de plaats van de eerste treedt, en in feite heeft de tweede schuldeiser
geen ander recht, dan om de vordering van de eerste te voldoen, en in zijn plaats te treden.
10. Wanneer een goed in pand is gegeven aan de eerste schuldeiser, maar niets is overeengekomen met betrekking tot de
verkoop ervan, en een overeenkomst is gesloten met een latere schuldeiser voor de verkoop van hetzelfde, is het de betere
mening dat de vordering van de eerste schuldeiser moet worden bevoorrecht. Want met betrekking tot een pandrecht is
bepaald, dat wanneer een overeenkomst is gesloten met de eerste schuldeiser, zelfs indien het goed aan de tweede moet
worden geleverd, de eerste recht heeft op voorrang.
13. Paulus, Over Plautius, Boek V.
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Ik heb u een huis verkocht, met dien verstande dat de huur van het eerste jaar mij toekwam, en die van de volgende jaren u,
en dat het recht van ieder van ons afhing van de panden die de huurder had gegeven. Nerva en Proculus zijn van mening dat,
tenzij de onderpanden voldoende zijn om de huur te waarborgen die zowel aan de verkoper als aan de koper verschuldigd is,
het recht op alle onderpanden eerst aan mij toekomt, omdat er niet duidelijk is bepaald of de bedragen naar evenredigheid van
alle onderpanden moeten worden verdeeld, en als er na het eerste jaar een overschot overblijft, dit aan u toekomt. Paulus zegt
dat dit een feitenkwestie is, maar het is waarschijnlijk dat het de bedoeling van de partijen was dat het recht op de panden zou
volgen op de eerste huur die verschuldigd is.
14. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Als iemand, die niet de eigenaar is, hetzelfde goed aan twee personen op verschillende tijdstippen verpandt, heeft de eerste
recht op de voorrang; hoewel wanneer we een pand ontvangen van verschillende partijen die niet de eigenaars zijn, de positie
van de bezitter van het genoemde goed de betere is.
15. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVIII.
Een gebouw, opgericht op de grond van een ander, kan in pand worden gegeven, echter op zodanige wijze, dat de vordering
van de eigenaar van de grond voorrang heeft, indien de titel daarvan niet door hem is overgedragen.
16. Paulus, Vragen, Boek III.
Claudius Felix verpandde hetzelfde stuk grond aan drie verschillende personen, eerst aan Eutychiana, daarna aan Turbo, en
tenslotte aan een derde schuldeiser. Eutychiana, die door de derde schuldeiser werd gedagvaard, verdedigde haar rechten
voor de rechtbank en ging, na te zijn verslagen, niet in hoger beroep, terwijl Turbo, die zijn zaak ook voor een andere rechter
verloor, in hoger beroep ging. De vraag rees, of de derde schuldeiser, die een vonnis tegen de eerste had verkregen, ook
Turbo moest verslaan, dan wel of Turbo, indien zij uit de zaak was verwijderd, voorrang moest krijgen boven de derde
schuldeiser. Het is duidelijk dat wanneer de derde schuldeiser de eerste uit zijn eigen geld betaalt, hij in hem wordt
gesubrogeerd voor het bedrag dat hij heeft betaald. Sommige autoriteiten waren van mening dat ook in dit geval de derde
schuldeiser voorrang moest krijgen, maar dit lijkt mij volstrekt niet juist. Stel immers, dat de eerste schuldeiser een vordering
tegen de derde had ingesteld en door middel van een exceptie of op andere wijze in het ongelijk was gesteld, zou de derde
schuldeiser, die de eerste had verslagen, zich dan op een exceptie kunnen beroepen op grond van een vonnis dat is gewezen
tegen Turbo, die het geld in de tweede plaats had geleend? Of, anderzijds, als na de eerste beslissing waarbij de eerste
schuldeiser door de derde werd verslagen, de tweede schuldeiser een vonnis in zijn voordeel tegen de derde zou verkrijgen,
zou hij zich dan op grond van een gewezen vonnis kunnen beroepen op een exceptie tegen de eerste schuldeiser? In geen
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geval, naar mijn mening; en daarom wordt de derde schuldeiser niet gesubrogeerd in de eerste die hij heeft verslagen, want
wanneer een zaak tussen twee partijen is beslist, kan het een derde noch baten noch schaden, maar zijn gehele recht blijft
onaangetast aan de tweede schuldeiser, zonder dat er enig nadeel voortvloeit uit het eerste vonnis.
17. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer iemand grond koopt, die door de schuldenaar aan een ander is bezwaard, moet hij slechts beschermd worden, voor
zover de opbrengst van de verkoop in handen van de eerste schuldeiser is gekomen.
18. Scaevola, Opinies, Boek I.
Lucius Titius leende geld tegen rente en ontving onderpanden, en Maevius leende geld aan dezelfde schuldenaar op dezelfde
onderpanden. Ik vraag of Titius niet bevoorrecht moet worden, niet alleen wat betreft de hoofdsom en de rente die vóór
Maevius zijn lening verstrekte, maar ook wat betreft de rente die daarna werd opgebouwd. Het antwoord luidde dat Lucius
Titius recht had op de preferentie met betrekking tot alles wat hem verschuldigd was.
19. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een vrouw gaf een stuk land, dat als bruidsschat aan haar man was verpand, en bij haar testament benoemde zij als
erfgenamen haar man en haar kinderen van hem en van een vorige man. Hoewel de schuldeiser de erfgenamen, die solvabel
waren, had kunnen aanklagen, nam hij zijn toevlucht tot de grond. Ik vraag of, indien een rechtmatige bezitter hem het
bedrag van de schuld zou aanbieden, hij verplicht zou zijn zijn vorderingsrechten aan hem over te dragen. Het antwoord is,
dat hetgeen gevraagd werd, niet onrechtvaardig schijnt te zijn.
20. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
De vraag rees als Seius, nadat u een contract met een partij had gesloten en voordat u hem nog meer geld had geleend,
dezelfde schuldenaar vijftig aurei zou lenen, en de schuldenaar aan hem het eigendom zou bezwaren tot een bedrag dat de
waarde overschrijdt van wat aan u was verpand, en u vervolgens aan dezelfde schuldeiser bijvoorbeeld veertig aurei zou
lenen, wat het overschot was van de waarde van het eigendom dat u in eerste instantie had geleend; zou het overschot van het
onderpand dan aan hem verschuldigd zijn voor de vijftig aurei, of aan u voor de veertig die u uitgeleend hebt? Veronderstel
dat Seius bereid was u het in eerste instantie geleende bedrag te betalen. Ik was van mening dat het resultaat zou zijn dat
Seius bevoorrecht zou zijn met betrekking tot de overwaarde van het pand, en indien het in de eerste plaats geleende bedrag,
samen met de rente, door hem zou worden aangeboden, hij bevoorrecht zou zijn ten opzichte van de eerste schuldeiser, voor
zover het gaat om het bedrag dat hij later aan dezelfde schuldenaar had geleend.
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(21) Scaevola, Digest, Boek XXVII.
Titius verpandde aan Seia alle goederen die hij bezat of later zou kunnen verwerven, wegens een vonnis dat tegen hem was
uitgesproken voor een geldsom die hij verschuldigd was wegens zijn voogdijschap. Daarna leende hij geld van de schatkist,
bezwaarde al zijn goederen daarmee en betaalde Seia een deel van wat haar verschuldigd was, en beloofde haar de rest te
betalen nadat hij de verplichting had vernieuwd; en zoals eerder werd een overeenkomst gesloten over de verpanding. De
vraag rees, of Seia aan de schatkist moest worden bevoorrecht, zowel met betrekking tot de goederen, die Titius ten tijde van
de eerste verbintenis bezat, als met betrekking tot die, welke hij na het aangaan van die verbintenis had verkregen, totdat zijn
gehele schuld was afgelost. Het antwoord luidde, dat niets in de verklaring eraan in de weg stond, dat aan haar de voorkeur
werd gegeven.
1. Een schuldeiser verstrekte een lening aan een handelaar in marmer op onderpand van grafstenen, waarvan de prijs aan de
verkopers was betaald uit het door de schuldeisers verstrekte geld. De schuldenaar was huurder van een aantal pakhuizen die
aan de keizer toebehoorden, en aangezien de huur van die pakhuizen al enkele jaren niet was betaald, ging de ambtenaar die
met de inning ervan was belast, over tot de verkoop van de zerken. De vraag rees, of de schuldeiser op grond van het
pandrecht het recht had ze te behouden. Het antwoord luidde dat hij, gelet op de genoemde feiten, dat recht had.

Tit. 5. Betreffende de verkoop van in pand gegeven en verpande goederen.

1. Papinianus, Vragen, Boek XXVI.
Een schuldeiser kreeg bepaalde landerijen in onderpand, en daarna leende een andere schuldeiser dezelfde schuldenaar geld,
en sloot een overeenkomst waarbij het gehele bezit van de schuldenaar in onderpand werd gegeven; vervolgens dwong de
eerste de laatste een soortgelijke verplichting aan te gaan met betrekking tot al zijn bezittingen om ofwel een andere, ofwel
hetzelfde contract veilig te stellen. Voordat de tweede schuldeiser was betaald, verkocht de eerste het andere eigendom op
grond van het feit dat het verpand was, zonder dat hij daartoe gerechtigd was; en op grond hiervan zou een persoonlijke
vordering tegen de schuldenaar ten gunste van de schuldeiser niet kunnen worden ingesteld, noch zou hem een billijke
vordering kunnen worden toegekend om zijn verpandingen terug te krijgen. Evenmin zou hij terecht kunnen worden
aangesproken voor diefstal van de persoonlijke bezittingen, omdat de schuldeiser bij het instellen van de vordering in eigen
naam handelde, omdat hij zich vergiste met betrekking tot de volgorde die bij de verkoop van de goederen in acht moest
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worden genomen; temeer daar de andere schuldeiser door de diefstal niet het bezit verloor van een goed dat nooit in zijn
handen is geweest. De tweede schuldeiser kan geen vordering tot overlegging instellen, omdat de eerste niet in het bezit is en
niet frauduleus heeft gehandeld om aan zijn bezit te ontkomen. Hieruit volgt, dat de tweede schuldeiser de bezitters van het
goed moet vervolgen.
2. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Wanneer een borg werd gedagvaard, verkreeg hij een beschikking van de rechtbank om het aan de schuldeiser
verhypothekeerde land te houden, door het recht van koop. Een tweede schuldeiser, die later met betrekking tot hetzelfde
onderpand een overeenkomst heeft gesloten, zal niettemin het voorrecht hebben het geld te bieden dat de borg had betaald,
tezamen met de rente die intussen was aangegroeid; want een verkoop van deze aard, die wordt gesloten met het doel het
bezit van het onderpand over te dragen, wordt gewoonlijk gedaan op grond van de eisen van de wet.
3. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer de eerste schuldeiser het onderpand verkoopt met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst, staat vast,
dat de tweede schuldeiser geen recht heeft om het geld aan te bieden.
1. Wanneer echter de schuldenaar een pand verkoopt zonder zijn schuldeisers te raadplegen, en de prijs daarvan aan de eerste
schuldeiser betaalt, kan de tweede schuldeiser aan de koper aanbieden het aan de eerste betaalde bedrag, vermeerderd met de
intussen opgelopen rente; want het maakt geen verschil of de schuldenaar het verpande goed verkoopt, of het een tweede
maal verpandt.
(4) Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer de tijd voor de betaling van het geld met instemming is verlengd, wordt geoordeeld dat is overeengekomen dat de
bevoegdheid om het pand te verkopen niet zal worden uitgeoefend voordat de tijd is verstreken.
5. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer een tweede schuldeiser, die de vordering van de eerste heeft voldaan, in diens plaats treedt, kan hij het pandrecht
wettig verkopen voor het geld dat hij heeft betaald en geleend.
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1. Wanneer een tweede schuldeiser, of een borg, na betaling van de schuld, de daarvoor gegeven pandrechten ontvangt, kan
de schuldenaar hem rechtmatig het betaalde bedrag aanbieden, ook al worden de pandrechten gehouden onder de titel van
koop.
(6) Modestinus, Regels, Boek VIII.
Wanneer een tweede schuldeiser een pand koopt van de eerste, wordt hij geacht hem het geld niet betaald te hebben om de
eigendom van hetzelfde te verwerven, maar om het goed in pand te houden voor zijn eigen voordeel; en daarom kan het geld
aan hem worden aangeboden door de schuldenaar.
7. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer een schuldeiser een pand verkoopt, of land dat in onderpand is gegeven, onder de voorwaarde dat hij het recht zal
hebben om het geld terug te betalen en het pand terug te krijgen; kan hij dit doen als de schuldenaar bereid is om het geld te
betalen? Julianus zegt in het Elfde Boek van de Digest dat het onderpand inderdaad regelmatig lijkt te zijn verkocht, maar dat
de schuldenaar een rechtszaak kan aanspannen tegen de schuldeiser om hem te dwingen alle vorderingsrechten die hij zou
kunnen hebben, aan hem over te dragen. Wat Julianus zegt met betrekking tot een pandrecht, geldt ook voor hypothecatie.
1. Men moet zich afvragen of, wanneer een verhypothekeerd goed wordt verkocht, de schuldenaar het mag terugkrijgen door
het geld aan de koper te betalen. Indien het goed is verkocht onder de voorwaarde dat de koop zou worden ontbonden, kan de
schuldenaar het gehypothekeerde goed terugkrijgen indien hij het geld binnen een bepaalde termijn terugbetaalt, en het
binnen die termijn wordt betaald. Maar als de tijd verstreken is, en deze zaak niet bij overeenkomst is geregeld, kan de
verkoop niet worden ontbonden, tenzij de schuldenaar jonger dan vijfentwintig jaar is, of onder curatele staat, of afwezig is
voor een openbare zaak, of er een andere reden is op grond waarvan het Edict verlichting verleent.
2. De vraag wordt gesteld wat de wet is, wanneer de schuldeiser heeft bedongen dat de schuldenaar geen verpande of in pand
gegeven goederen mag verkopen, en of een dergelijke overeenkomst nietig is omdat zij in strijd met de wet is gesloten, en de
goederen dus mogen worden verkocht. Het staat vast, dat de partijen zich aan een dergelijke overeenkomst moeten houden,
en dat een verkoop in strijd daarmee nietig zal zijn.
8. Modestinus, Regels, Boek IV.
De schuldeiser heeft het recht om elk onderpand waarop hij een vordering heeft te verkopen als hij dat wil, om te verkrijgen
wat hem verschuldigd is.
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(9) Paulus, Vragen, Boek III.
De vraag rees of de schuldenaar zou worden vrijgelaten wanneer de schuldeiser de prijs van het onderpand niet van de koper
zou kunnen verkrijgen. Ik denk dat als de schuldeiser niets te verwijten valt, de schuldenaar nog steeds aansprakelijk blijft;
omdat een verkoop de schuldenaar niet noodzakelijkerwijs ontslaat, tenzij het aankoopgeld ontvangen is.
1. Bovendien zegt Pomponius in het Tweede Boek der Uittreksels dat het gebruikelijk is om bij verpanding toe te voegen,
namelijk dat wanneer een pand verkocht wordt en de prijs de vordering niet voldoet, de schuldenaar het tekort moet
aanvullen, overbodig is; omdat dit van rechtswege van kracht wordt, en daarom niet moet worden toegevoegd.
10. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Ofschoon iemand die een goed koopt onder de voorwaarde van het pandrecht, geen verhaal kan halen bij de verkoper voor
het geval hij er door een betere titel van beroofd wordt; toch moet de schuldeiser die het land verkocht heeft, niet gehoord
worden, als hij op een andere grond met betrekking tot hetzelfde goed een procedure probeert in te stellen.
(11) Scaevola, Adviezen, Boek I.
Een arbiter, benoemd voor de verdeling van een nalatenschap, wees bij de verdeling van de tot de nalatenschap behorende
goederen bepaalde vorderingen, die door schuldenaren afzonderlijk aan de nalatenschap verschuldigd waren, als één geheel
toe. De vraag rees, of, indien de schuldenaren niet betaalden, elk van de erfgenamen de verpande goederen kon verkopen om
de gehele prijs te verkrijgen. Ik antwoordde dat hij dat kon.
12. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
In een Rescript van de Keizer, in antwoord op een verzoek van Papinianus, werd verklaard dat een schuldeiser een onderpand
van zijn schuldenaar kon kopen, omdat het nog steeds aan de schuldenaar toebehoorde.
1. Wanneer een eigendom van een ander in pand is gegeven en de schuldeiser verkoopt het, laten we dan eens kijken of de
prijs die de schuldeiser ontvangt de schuldenaar ontslaat van zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor een vordering wegens
geleend geld. En inderdaad, men zou kunnen antwoorden, dat dit waar is, indien de verkoop geschiedde op voorwaarde, dat
er geen verplichting zou ontstaan in geval van uitwinning, omdat de onder zulke omstandigheden betaalde prijs zeker eerder
aan de schuldenaar ten goede zou komen, en ook een bron van winst voor de schuldeiser zou zijn, wanneer deze voortvloeit
uit een door de schuldenaar gesloten overeenkomst, of aangegane verplichting; De schuldenaar wordt echter slechts bevrijd
ten opzichte van de schuldeiser, maar hij blijft aansprakelijk tegenover de eigenaar van het goed wanneer het pand nog niet
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verloren is gegaan door uitzetting, of hij is aansprakelijk tegenover de koper, na uitzetting, in een billijke vordering om te
voorkomen dat deze profiteert door het verlies van een ander. Indien bijvoorbeeld een schuldeiser, terwijl hij optreedt tegen
een bezitter van het verpande goed, hem een groter deel van de oogst ontneemt dan hem toekomt, moet hij deze ontvangen
ter voldoening van hetgeen hem verschuldigd is. En wanneer een schuldeiser op grond van een onrechtvaardige rechterlijke
beslissing de bezitter van een goed heeft beroofd dat niet aan de schuldenaar toebehoorde, onder het voorwendsel dat het aan
hem bezwaard was; en de vraag werd gesteld of, indien de vordering werd voldaan, deze aan de schuldenaar moest worden
teruggegeven, oordeelde onze Scaevola dat deze moest worden teruggegeven. Indien echter de schuldeiser die het goed heeft
verkocht, dit niet heeft gedaan op een wijze dat hij absoluut zeker zou zijn van het behoud van de prijs, maar onder bepaalde
omstandigheden gedwongen zou zijn het terug te geven, meen ik dat in de tussentijd niets van zijn schuldenaar kan worden
teruggevorderd, maar dat zijn vrijlating in stand zou blijven. Maar als de schuldeiser in een verkoopsactie wordt
aangesproken en de koper schadeloos moet stellen, kan hij het bedrag van de schuld op de schuldenaar verhalen, omdat het
duidelijk is dat hij niet werd vrijgelaten.
(13) Paulus, Decreten, Boek I.
Een schuldeiser die, gebruikmakend van zijn privilege, een pand verkoopt, is verplicht zijn rechten over te dragen; en als hij
in het bezit is van een pand, moet hij het zeker overdragen.
14. Scaevola, Digest, Boek VI.
Arbiters, aangesteld voor de verdeling van een nalatenschap onder erfgenamen, verdeelden de goederen daarvan, en wezen
aan de erfgenamen afzonderlijk bepaalde vorderingen in groten getale toe, die verschuldigd waren aan verschillende
erfgenamen van de nalatenschap. De vraag deed zich voor of, wanneer het aandeel van een schuldenaar dat aan een
erfgenaam was toegewezen, niet was betaald, deze erfgenaam het door de schuldenaar verstrekte pand mocht verkopen, zodat
de prijs in mindering kon worden gebracht op het totale bedrag van de vordering. Ik antwoordde dat hij dat kon doen.

Tit. 6. Op welke wijze het pandrecht op verpande of in onderpand gegeven goederen wordt vrijgegeven.

(1) Papinianus, Opinies, Boek XI.
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De vriend van een afwezige schuldenaar nam de leiding van zijn zaak over, en gaf met zijn eigen geld de pandrechten vrij
zonder dat ze te koop waren aangeboden. Men is van oordeel, dat de eigenaar in zijn vroegere toestand is hersteld, en daarom
kan degene, die zijn zaken heeft gedaan, niet met recht vragen, dat hem een praetoriaanse actie krachtens de Lex Servia zal
worden toegestaan. Indien hij echter in het bezit is van het in pand gegeven goed, kan hij zich beschermen door een exceptie
op grond van kwade trouw.
1. Toen een verkoper een stuk land verkocht en het in onderpand kreeg tot zekerheid van een deel van de koopsom, en daarna
het restant van de prijs aan de koper overhandigde door middel van een aan hem gerichte brief, omdat de verkoper was
overleden, werd beslist dat een schenking die op deze wijze was gedaan, nietig was. De Schatkist, die de verkoper opvolgde,
verscheen als eiser, maar mocht het land niet opeisen op grond van het feit dat het verpand was, omdat geoordeeld werd dat
het pandrecht erop was vrijgegeven door het testament van degene die de schenking had gedaan, aangezien de wet de
schenking van geld nietig verklaart wanneer er geen grond is voor de vrijgave van een pandrecht.
2. 2. Een partij die verscheen ter verdediging van een ander die afwezig was, deed een belofte dat hij het vonnis zou
uitvoeren. Nu de zaak daarna op de hoofdpartij zelf is overgegaan, zijn de borgsommen die door hem, die voor de
verdediging verscheen, zijn gesteld om de uitvoering van het vonnis te verzekeren, niet aansprakelijk, evenmin als de panden
die zij hebben gegeven.
(2) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Als een schuldeiser een rechtszaak aanspant om een pand van de bezitter terug te vorderen onder de Servische Actie, en de
bezitter moet een taxatie van het eigendom in de rechtbank verkrijgen, en de schuldenaar stelt een rechtszaak tegen hem in
om het eigendom terug te vorderen; zal hem dit niet worden toegestaan, tenzij hij eerst betaalt wat verschuldigd is aan de
schuldeiser.
3. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een goed is verkocht onder de voorwaarde dat, tenzij er een beter bod voor wordt gedaan, de verkoop zal
standhouden, en het goed is geleverd, en de koper, voordat de tijd voor het bieden van een betere prijs is verstreken, het
genoemde goed verpandt, zegt Marcellus in het Vijfde Boek van de Digestus dat het recht op het pand tenietgaat, als er betere
voorwaarden worden geboden; hoewel wanneer het goed wordt verkocht onder de voorwaarde dat het de koper zal behagen,
denkt hij niet dat het recht op het pand tenietgaat.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIII.
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Wanneer een schuldenaar, wiens gehele eigendom verpand was, een slaaf, die hij gekocht had, als ondeugdelijk teruggeeft,
houdt dan de Servische Actie op te bestaan? De betere mening is dat dit niet het geval is, tenzij dit met toestemming van de
schuldeiser is gebeurd.
1. Wanneer een schuldeiser toestemt in de verkoop van een onderpand, of dat de schuldenaar het goed ruilt, schenkt, of als
bruidsschat geeft, moet gezegd worden dat het onderpand is vrijgegeven, tenzij hij toestemde in de verkoop, of in andere
dingen, met uitzondering van het onderpand; want veel schuldeisers zijn gewoon hun toestemming te geven met dit
voorbehoud. Wanneer echter de schuldeiser zelf het goed verkoopt, met dien verstande, dat hij het pand niet zal vrijgeven,
tenzij hij tevreden is, moet worden geoordeeld, dat een uitzondering hem niet zal benadelen. Maar indien hij niet toestemt dat
het pand wordt verkocht, maar de verkoop bekrachtigt nadat deze heeft plaatsgevonden, moet hetzelfde oordeel worden
gevolgd.
2. Een aardige vraag doet zich voor in geval van verkoop van bijzonder bezwaard goed: of deze geldig is, dan wel of de
transactie de schuldeiser moet schaden, omdat hij zijn toestemming gaf; bijvoorbeeld wanneer een of ander rechtsbeginsel de
verkoop belet. De verkoop moet geldig worden geacht.
5. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Eigendom onderworpen aan hypothecaire zekerheid wordt vrijgegeven wanneer de schuldeiser ofwel afstand doet van zijn
recht, ofwel ermee instemt dat hij het geld niet zal opeisen; tenzij wordt beweerd dat er een overeenkomst is gesloten dat de
schuld niet persoonlijk bij de schuldenaar zal worden geïnd. Maar welke weg moet worden bewandeld als een ander toevallig
in het bezit is van het in pand gegeven goed? Wanneer echter een overeenkomst aanleiding geeft tot een eeuwigdurende
uitzondering, kan ook in dit geval worden gezegd dat de partij afstand heeft gedaan van haar recht op het gehypothekeerde
goed.
1. Indien de schuldeiser ermee instemt het geld niet binnen een jaar op te eisen, is het duidelijk dat de overeenkomst ook
geldt voor het gehypothekeerde goed.
2. 2. Wanneer de partijen overeenkomen, dat in plaats van het onderpand een zekerheid zal worden gesteld, en dit geschiedt,
wordt aangenomen, dat aan de schuldeiser voldoening wordt geschonken en dat het pandrecht op het onderpand wordt
opgeheven. Het geval ligt anders wanneer de schuldeiser zijn recht op de vordering verkoopt en het geld ontvangt; want in dit
geval blijven alle verbintenissen onaangetast, omdat het geld wordt ontvangen als prijs voor de vordering, en niet bij wijze
van betaling.
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3. 3. Men verstaat, dat de schuldeiser voldaan is, wanneer een eed is afgelegd, en de partij zweert, dat het eigendom niet
gehypothekeerd was.
(6) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Een onderpand wordt ook vrijgegeven als de schuld is betaald, of als de schuldeiser met betrekking tot de schuld tevreden is
gesteld. Bovendien moeten we zeggen dat dezelfde regel geldt wanneer het pand wordt vrijgegeven door tijdsverloop, of
wanneer de verplichting op welke manier dan ook tenietgaat.
1. Wanneer de partij bereid is te betalen, is er een goede reden om aan te nemen dat het pand is vrijgegeven; maar het geval is
anders wanneer hij niet bereid is te betalen, maar bereid is zijn schuldeisers op een andere wijze te voldoen. Het is dus in het
voordeel van de schuldenaar, dat hij zijn schuldeiser heeft voldaan, want deze moet zich verwijten, indien hij voldoening in
plaats van betaling aanvaardt. Hij die geen andere voldoening aanvaardt, maar betaling eist, treft echter geen blaam.
2. Wat de zekerheid betreft, nemen wij niet de mening van Atilicinus over, die van mening was dat als een schuldenaar
iemand zekerheid gaf voor geleend geld, deze geacht moest worden zijn pandrechten te hebben vrijgegeven.
(7) Gaius, Over de formule van de hypothecaris.
Wanneer een schuldeiser instemt met de verkoop van het gehypothekeerde goed, is het pandrecht op dit goed vrijgegeven. In
dergelijke gevallen moet de toestemming van een ondergeschikte echter niet in aanmerking worden genomen, tenzij hij die
heeft gegeven op gezag van zijn voogd, die aanwezig was, of tenzij de voogd zelf ermee instemde; mits de rechter meent dat
door de verkoop van het goed enig voordeel zal worden behaald, of de vordering zal worden voldaan.
1. Laten wij zien of een algemeen gemachtigde, of een slaaf die het beheer heeft over de zaken van zijn meester, aan wie
betaald kan worden en die daartoe is aangesteld, kan toestemmen. Het moet worden geoordeeld, dat zijn toestemming niet
voldoende is, tenzij hij uitdrukkelijk gemachtigd is te handelen.
2. Ook wanneer met de lasthebber van de schuldenaar is overeengekomen dat bepaalde goederen niet mogen worden
bezwaard, moet worden aangenomen dat de schuldenaar zich op grond van bedrog op een uitzondering kan beroepen. Maar
wanneer een dergelijke overeenkomst is gesloten met zijn slaaf, kan hij zich beroepen op een exceptie op grond van de
overeenkomst zelf.
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3. Indien tussen partijen wordt overeengekomen, dat de helft van het in pand gegeven onverdeelde goed zal worden
vervreemd, en het betrokken goed zeker is, kan worden gezegd, dat een procedure moet worden ingesteld met betrekking tot
het resterende deel in het begin, en dat een exceptie niet kan worden ingeroepen om dit te voorkomen.
4. 7. Wanneer iemand zijn onverdeeld aandeel in een gemeenschappelijk goed in pand geeft en dit met zijn mede-eigenaar
wordt verdeeld, wordt niet alleen het deel dat toebehoort aan hem die het in pand heeft gegeven, bezwaard, maar wordt de
helft van het aandeel van elke mede-eigenaar aan het pandrecht onderworpen.
8. Marcianus, Over de hypothecaire formule.
Zoals het eigendom, evenals het vruchtgebruik ervan, ophoudt te bestaan, zo is ook het recht van pand of hypothecatie om
dezelfde reden tenietgegaan.
1. Een schuldeiser kan overeenkomen dat het bezwaarde goed niet langer onderworpen zal zijn aan pand of hypothecatie, en
als deze overeenkomst dus met de erfgenaam is gesloten, zal zij ook ten goede komen aan hem aan wie de nalatenschap
wordt geleverd krachtens de bepalingen van het Trebelliaans Decreet van de Senaat.
2. Wanneer de gemachtigde van de schuldenaar een dergelijke overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn eigendom, kan
er mijns inziens niet aan getwijfeld worden dat de overeenkomst de schuldeiser zal schaden. En ook wanneer een
gemachtigde, in eigen naam optredend, voor de schuldeiser optreedt en een overeenkomst sluit, zal hij de hypothecaire
vordering in zoverre nietig maken, dat mijns inziens terecht kan worden geoordeeld dat de uitzondering in dit geval de zaak
van de principaal zal schaden.
3. 3. Indien tussen partijen wordt overeengekomen dat de onverdeelde helft van het betrokken goed niet langer pandplichtig
is, en enig deel van het bedoelde land in een vordering tegen welke bezitter dan ook wordt gevorderd, kan slechts de helft van
dat goed in het geding worden gebracht.
4. 4. Wanneer verschillende mede-eigenaars van een goed hun onverdeelde aandeel in dat goed in pand geven en de
schuldeiser met een hunner overeenkomt, dat zijn aandeel niet in pand zal worden gegeven en hij daarna een vordering
instelt, kan, zelfs indien degene met wie hij de overeenkomst heeft gesloten, in het bezit is van het gehele onverdeelde stuk
grond, niet worden uitgesloten, dat hij tegen het gehele stuk grond optreedt, omdat de schuldeiser een overeenkomst heeft
gesloten met betrekking tot een gedeelte van dat stuk grond.
5. Laten wij overwegen, of een zoon, die onder vaders toezicht staat, of een slaaf, die het vrije beheer over zijn peculium
heeft, met een schuldenaar kan overeenkomen, dat het verpande goed zal worden vrijgegeven, welk goed zij hebben
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ontvangen als zijnde speciaal verpand. Of is het hun, daar zij hun peculium niet kunnen weggeven, ook verboden overeen te
komen, dat de hun in pand gegeven goederen niet zullen worden vrijgegeven? Men moet aannemen, dat zij zulk een
overeenkomst kunnen sluiten, mits zij daarvoor een tegenprestatie hebben ontvangen, net alsof zij het verpande goed hadden
verkocht.
6. Indien het bezwaarde goed met toestemming van de schuldeiser wordt verkocht, kan deze niet met recht beweren, dat hij
nog voor de schuld aansprakelijk is, indien de verkoop tot stand komt; want indien deze niet tot stand komt, wordt de
schuldeiser niet van zijn rechten beroofd, alleen omdat hij zijn toestemming gaf, dat het goed werd verkocht.
7. 7. Het is overbodig te onderzoeken, of een stuk grond dat speciaal in onderpand is gegeven, met toestemming van de
schuldeiser is verkocht, indien de schuldenaar het goed op dat tijdstip in bezit had; tenzij het zou kunnen gebeuren, dat de
schuldenaar het met toestemming van de schuldeiser heeft verkocht, en het daarna te goeder trouw heeft teruggekocht van de
koper, of van iemand anders op wie het goed door erfopvolging is overgegaan; zelfs indien de schuldenaar zelf erfgenaam
van de koper zou zijn geworden. Indien het geld echter niet is betaald, ontstaat een vermoeden van kwade trouw, dat zich tot
op heden zal uitstrekken, zodat de schuldeiser het recht zal hebben een memorie van antwoord in te dienen op grond van
bedrog.
8. Laat ons het volgende geval onderzoeken. Als Titius, die schuldenaar was, met toestemming van zijn schuldeiser goederen
verkoopt die aan Maevius in pand waren gegeven, of aan iemand anders van wie Maevius ze kocht, en Maevius wordt daarna
erfgenaam van Titius, en de schuldeiser gaat over tot inning van de schuld bij hem, wat is dan de wet? Het zou
onrechtvaardig zijn, als de schuldeiser de koper het eigendom zou ontnemen, daar hij het niet door erfopvolging, maar op
andere wijze heeft verkregen. Men kan echter zeggen, dat, daar Titius zich in deze zaak schuldig heeft gemaakt aan kwade
trouw, door de schuldeiser te beletten het geld van de bezitter te innen, het zeer onrechtvaardig is, dat hij op deze wijze wordt
bespeeld.
9. Als echter het land in het bezit van Maevius door hem bezwaard zou worden aan iemand, wiens vordering nog niet
voldaan was, dan kan men met recht een exceptie inbrengen op grond van het feit, dat het goed niet met toestemming van de
schuldeiser verkocht is; want hoewel de schuldenaar schuldig was aan kwade trouw door niet te betalen, toch moet de tweede
schuldeiser, die het goed in onderpand gekregen heeft, voorrang krijgen.
10. Het is echter veiliger, wanneer een schuldenaar zijn schuldeiser verzoekt hem toe te staan het onderpand te verkopen,
opdat hij hem gemakkelijker kan betalen, de kandidaat-koper te dwingen een verbintenis aan te gaan om aan de schuldeiser
de prijs van het verkochte goed te betalen, tot het bedrag van de schuld.
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11. Wij moeten de term "verkoop" in algemene zin verstaan, zodat, indien de schuldeiser de schuldenaar toestaat het
verpande goed na te laten, hetgeen hij heeft verleend, geldig kan zijn; en dit moet zo worden verstaan, dat, indien de erfenis
zou worden verworpen, het pandrecht toch van kracht blijft.
12. Wanneer een schuldenaar een goed verkoopt, maar het nog niet heeft afgeleverd, zal de schuldeiser dan belet worden een
rechtsvordering in te stellen op grond dat het goed nog tot de bezittingen van de schuldenaar behoort; of, inderdaad, is,
aangezien hij aansprakelijk is voor een rechtsvordering bij koop, het recht op het pandrecht tenietgegaan? De laatste
opvatting is de beste. Maar wat als de verkoper de prijs niet heeft ontvangen, en de koper niet bereid is die te betalen? In dit
geval kan hetzelfde worden gezegd.
13. Indien echter de schuldeiser de verkoop van het goed heeft toegestaan, maar de schuldenaar het heeft weggegeven, zal hij
dan door een exceptie worden uitgesloten? Of is dit veeleer een feitelijke kwestie, omdat hij ermee heeft ingestemd dat het
goed werd verkocht, zodat de prijs was betaald en de transactie voor hem een voordeel zou zijn? In dit geval zou zijn
toestemming hem niet mogen benadelen. Maar indien hij het goed als bruidsschat heeft gegeven, zal hij terecht worden
geacht het te hebben verkocht wegens de lasten van het huwelijk. Maar als de schuldeiser hem heeft toegestaan het goed weg
te geven en de schuldenaar verkoopt het, dan kan de schuldeiser zijn vordering niet voortzetten, tenzij men kan zeggen dat hij
een schenking heeft toegestaan omdat degene aan wie het goed werd gegeven, een vriend van de schuldeiser was.
14. Indien de schuldeiser zijn toestemming heeft gegeven, dat het goed voor tien aurei zou worden verkocht, en de
schuldenaar zou het voor vijftien verkopen, moet worden geoordeeld, dat de schuldeiser niet wordt verhinderd zijn vordering
te vervolgen. Daarentegen is er geen sprake van, dat hij het op wettige wijze verkocht, indien hij door de transactie meer
verkreeg dan waarvoor de schuldeiser hem toestond het te verkopen.
15. De schuldeiser zal niet geacht worden zijn toestemming te hebben gegeven, indien de schuldenaar het goed met zijn
medeweten zou verkopen; hij heeft hem daartoe slechts toegelaten, omdat hij wist, dat zijn recht op het onderpand onder alle
omstandigheden zou worden gehandhaafd. Indien hij echter de verkoopakte heeft ondertekend, wordt hij geacht zijn
toestemming te hebben gegeven, tenzij het volstrekt duidelijk is dat hij werd misleid. Deze regel moet ook in acht worden
genomen wanneer hij zijn toestemming heeft gegeven zonder enig document te ondertekenen.
16. Wanneer aan de schuldenaar toestemming tot verkoop is verleend en zijn erfgenaam het goed heeft verkocht, kan een
feitelijke vraag rijzen wat de bedoeling van de schuldeiser was. Er moet worden vastgesteld dat de verkoop naar behoren is
geschied, want deze subtiliteiten worden door de rechter buiten beschouwing gelaten.
17. Wanneer een schuldenaar die toestemming heeft gekregen om het verpande goed te verkopen, ophoudt het in bezit te
hebben en een nieuwe bezitter het verkoopt, blijft het recht op het pand dan bestaan, alsof de schuldeiser persoonlijk
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toestemming had gegeven aan de schuldenaar? Dit is de betere mening, want indien de schuldeiser toestemming had gegeven
aan de nieuwe bezitter om het goed te verkopen, en deze toestemming niet had gegeven aan de schuldenaar door wie het aan
hem in onderpand was gegeven, moet worden geoordeeld dat hij door een exceptie zal worden uitgesloten.
18. Indien echter de schuldeiser toestemt, dat het goed binnen een jaar of binnen twee jaar wordt verkocht, en het na die tijd
wordt verkocht, zal de schuldeiser niet worden beroofd van zijn recht op het pandrecht.
19. Wanneer een schuldeiser gebruik heeft gemaakt van de hypothecaire vordering, en schadevergoeding heeft verkregen van
de bezitter, en daarna de schuld opeist van de schuldenaar; denk ik dat hij kan worden uitgesloten door een exceptie op grond
van bedrog.
9. Modestinus, Opinies, Boek IV.
Titius verpandde een stuk land aan Sempronius, en verpandde het daarna aan Gaius Seius; en vervolgens verkocht Titius het
identieke land aan genoemde Sempronius en Gaius Seius in zijn geheel, aan elk van wie hij het voorheen in zijn geheel
verpand had. Ik vraag of het pandrecht is vervallen doordat de verkoop heeft plaatsgevonden, of dat op grond daarvan alleen
de titel door koop aan beide schuldeisers is overgebleven? Modestinus antwoordde, dat door het recht van koop de eigendom
aan de genoemde partijen toekomt, daar zij volgens de genoemde feiten beiden met de verkoop hadden ingestemd, doch dat
zij niet het recht van pandvordering tegen elkander zouden hebben.
1. Titius leende geld aan Seius op een onderpand van land, het genoemde land tevoren bezwaard aan de Staat; de tweede
schuldeiser betaalde het aan de Staat verschuldigde geld, maar Maevius verscheen en beweerde, dat het land aan hem
verhypothekeerd was, voordat het aan de Staat bezwaard was geweest. Er werd echter vastgesteld dat Maevius aanwezig was
geweest en de verbintenis had ondertekend die Seius ten overstaan van de Staat was aangegaan, waarbij Seius garandeerde
dat de grond niet aan iemand anders was bezwaard. Ik vraag of Maevius enige vordering met betrekking tot het eigendom
kan instellen. Modestinus antwoordde dat hij in geen geval enig recht op de betreffende verpanding kon behouden, nadat hij
had ingestemd met de hierboven genoemde transactie.
(10) Paulus, Vragen, Boek III.
Een schuldenaar verkocht een pand met toestemming van zijn schuldeiser, en naderhand werd tussen hem en de koper
overeengekomen dat de verkoop moest worden ontbonden. Het recht op het pandrecht bleef onaangetast bij de schuldeiser,
want zoals de vroegere rechten werden hersteld bij de schuldenaar, zo werden zij ook hersteld bij de schuldeiser. Want de
schuldeiser gaf zijn pandrecht niet volledig vrij, maar slechts in zoverre, dat de koper het goed behield en het niet aan de
verkoper teruggaf. Indien dus in de loop van een gerechtelijke procedure de verkoper wordt ontslagen, of indien tegen hem
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een vonnis wordt uitgesproken ten bedrage van de rente van de koper, omdat hij het eigendom niet heeft afgeleverd, moet
worden geoordeeld, dat het recht van de schuldeiser op het pandrecht onaangetast blijft; want dit kan zelfs gebeuren, wanneer
het eigendom niet met toestemming van de schuldeiser is verkocht.
1. Ook wanneer een schuldeiser een pand verkoopt, en de verkoop wordt ontbonden, of de slaaf die het voorwerp van de
verkoop was, als ondeugdelijk wordt teruggegeven, keert de eigendom terug naar de schuldenaar. Dezelfde regel geldt in alle
gevallen, waarin toestemming wordt gegeven om aan een ander toebehorende goederen te verkopen, want de partijen krijgen
hun rechten niet uit handen van de koper, alleen omdat zij de eigendom hebben overgedragen, maar de goederen keren in hun
vroegere toestand terug, wanneer de verkoop wordt ontbonden.
11. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Lucius Titius was zijn vrouw, Gaia Seia, geld schuldig, dat geleend was op een onderpand, of op land, dat in onderpand was
gegeven; en samen met zijn vrouw gaf hij hetzelfde land als bruidsschat aan Sempronius, die op het punt stond te trouwen
met Seia Septitia, hun dochter. Lucius Titius is overleden en zijn dochter, Septitia, heeft geweigerd de nalatenschap van haar
vader te aanvaarden, en ik vraag of haar moeder aanspraak kan maken op het eigendom dat aan haar in pand was gegeven.
Paulus antwoordde dat Gaia Seia geacht werd de verplichting van het verpande land te hebben bevrijd, waarmee zij had
ingestemd dat haar man het als bruidsschat aan hun dochter zou geven, toen het genoemde eigendom werd gegeven ten
behoeve van de genoemde dochter, maar dat de persoonlijke aansprakelijkheid bleef bestaan; de vordering kon echter niet
worden toegewezen tegen haar die had geweigerd de nalatenschap van haar vader te aanvaarden.
12. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Paulus gaf als zijn mening dat wanneer Sempronius, een eerste schuldeiser, ermee instemde dat de schuldenaar hetzelfde aan
hem verpande goed bezwaart aan een derde schuldeiser, hij geacht wordt zijn recht op het pand te hebben vrijgegeven, maar
dat de derde schuldeiser niet in zijn plaats werd gesubrogeerd, en dat daarom de positie van de tweede schuldeiser werd
verbeterd. Dezelfde regel moet in acht worden genomen wanneer de overheid geld leent als derde schuldeiser.
1. 12. Wanneer iemand zijn vordering op een goed uit kracht van pandrecht geldend maakt, is het gebruikelijk, dat hij wordt
uitgesloten van een vordering tot terugvordering van het verpande goed, wanneer de bezitter hem een aanbod doet tot
betaling van het bedrag van zijn vordering; want er behoeft geen onderzoek te worden ingesteld naar de titel van de bezitter,
wanneer het recht van de eiser is tenietgegaan door de vrijgave van het pandrecht.
13. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
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Wanneer een schuldenaar, nadat de eed door zijn schuldeiser is afgelegd, zweert dat hij niet tot betaling verplicht zal zijn,
wordt het pand vrijgegeven, omdat deze handelwijze hetzelfde effect heeft als wanneer de schuldenaar voor de rechter van
zijn aansprakelijkheid zou zijn ontslagen, want als hij door de rechter is ontslagen, ook al is dit ten onrechte gebeurd, wordt
het pand niettemin vrijgegeven.
(14) Labeo, Latere Epitomen van Javolenus, Boek V.
Wanneer tussen u en uw pachter is overeengekomen, dat alle goederen, die hij op uw land brengt, als verpand zullen worden
beschouwd, totdat de pacht aan u is betaald, of u op een andere wijze tevreden bent gesteld, en u dan van de pachter een
borgstelling voor de betaling van de pacht aanvaardt, meen ik, dat u tevreden bent, en dat dus de persoonlijke goederen, die
door de pachter op uw land zijn gebracht, ophouden bezwaard te zijn.
15. Scaevola, Digest, Boek VI.
De nalatenschap van een eerste schuldeiser die bepaalde grond tot zekerheid had ontvangen, en die van een tweede aan wie
ook een deel van de grond was verhypothekeerd, gingen door vererving over op dezelfde persoon. De schuldenaar bood aan,
het bedrag dat hij van de tweede schuldeiser had geleend, aan de genoemde erfgenaam te betalen. Men was van oordeel, dat
hij verplicht moest worden het geld te aanvaarden, terwijl zijn recht op het onderpand krachtens de eerste overeenkomst
onaangetast bleef.
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Boek XXI
1. Betreffende het Edict van de Aediles (..)
2. Over uitzettingen en het beding van dubbele schadevergoeding.
3. 3. Betreffende de uitzondering op grond van verkochte en geleverde goederen.

Tit. 1. Betreffende het Edict van de Aediles, en de acties om de verkoper te dwingen het
eigendom terug te nemen wanneer hij meer heeft ontvangen dan het waard was.
1. Ulpianus, Over het Edict van de Aediles Curule, Boek I.
Labeo verklaart dat het Edict van de Curule Aediles betrekking heeft op de verkoop van eigendom, of dat nu bestaat uit
grond, draagbare artikelen, of uit zaken die zichzelf verplaatsen.
(1) De Aediles zeggen: "Zij die slaven verkopen, moeten de kopers mededelen of zij ziekten of gebreken hebben, of zij de
gewoonte hebben weg te lopen, of te zwerven, of niet zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade die zij hebben
aangericht. Al deze dingen moeten openbaar worden gemaakt op het moment dat de slaven worden verkocht. Indien een slaaf
verkocht wordt in strijd met deze bepaling, of in strijd met wat gezegd en beloofd is op het moment van de verkoop,
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waardoor men kan oordelen dat de koper en alle belanghebbenden schadeloos gesteld moeten worden, zullen wij een
vordering toestaan om de verkoper te dwingen de genoemde slaaf terug te nemen. Indien echter na de verkoop en levering de
waarde van genoemde slaaf verminderd is door toedoen van de slaven van de koper, of van diens gemachtigde; of indien een
vrouwelijke slaaf een kind heeft gekregen na de verkoop; of indien enige toevoeging is gedaan aan het eigendom dat
voortvloeit uit de verkoop; of indien de koper enig voordeel heeft verkregen uit genoemd eigendom, moet hij het geheel
teruggeven. Bovendien, indien hij zelf enige toevoeging aan het eigendom heeft gedaan, kan hij dit terugvorderen van de
verkoper. Ook, als de slaaf een onwettige daad heeft begaan, waarop de doodstraf staat, als hij zich schuldig heeft gemaakt
aan een daad tegen het leven van iemand, of als hij in de arena is gebracht om met wilde beesten te vechten; al deze dingen
moeten bij de verkoop worden verklaard; want in deze gevallen zullen wij een vordering tot teruggave van de slaaf toestaan.
Verder zullen wij ook een vordering toewijzen wanneer wordt bewezen dat een partij willens en wetens en te kwader trouw
een slaaf heeft verkocht in strijd met deze bepalingen."
(2) De reden voor de uitvaardiging van dit Edict was het bedrog van verkopers te voorkomen en hulp te bieden aan kopers
die door verkopers waren misleid. Wij moeten echter begrijpen, dat de verkoper, zelfs als hij onwetend was van die dingen,
die de Aediles bevolen in acht te nemen, toch aansprakelijk zal zijn; en dit is niet onrechtvaardig, want een verkoper kan
gemakkelijk kennis van deze zaken verkrijgen, en het maakt voor de koper geen verschil, waarom hij bedrogen is, of het door
onwetendheid, of door de sluwheid van de verkoper is.
(3) Er zij aan herinnerd, dat dit Edict geen betrekking heeft op verkopen door de schatkist.
(4) Wanneer echter de Regering de verkoop verricht, is dit Edict van toepassing.
(5) Het is ook van toepassing op de verkoop van goederen die toebehoren aan de afdelingen.
(6) Wanneer het gebrek of de ziekte van een slaaf duidelijk is, zoals zeer dikwijls het geval is, wanneer de gebreken uit
bepaalde aanduidingen blijken, kan men zeggen dat het Edict niet van toepassing is. Er moeten alleen voorzieningen worden
getroffen om te voorkomen dat de koper wordt misleid.
(7) Er zij op gewezen dat ziekte door Sabinus wordt gedefinieerd als een aandoening van het lichaam waardoor het minder
goed in staat is de functies te vervullen waarvoor de natuur ons de lichamelijke gezondheid heeft geschonken. In sommige
gevallen tast de ziekte het gehele lichaam aan, in andere slechts een deel ervan, bijvoorbeeld consumptie, dat wil zeggen een
vermagering; koorts is een kwaal van het gehele lichaam; blindheid bijvoorbeeld is de kwaal van een deel, hoewel een mens
in deze toestand kan worden geboren. Er is een groot verschil tussen een gebrek en een ziekte, zoals wanneer iemand een
stotteraar is, want dit is eerder een smet dan een gezondheidstoestand. Ik denk dat het is om alle twijfel hierover weg te
nemen, dat de Aedielen de term "hetzelfde" hebben gebruikt, opdat er geen onzekerheid zou blijven bestaan.
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(8) Als het gebrek of de ziekte dusdanig is dat het het gebruik en de diensten van de slaaf in de weg staat, zal het grond zijn
voor de actie om hem te dwingen teruggenomen te worden; maar we moeten bedenken dat een zeer onbeduidende
aandoening of fout er niet toe kan leiden dat de slaaf als ziek of ongezond wordt beschouwd. Een lichte koortsstuip of een
oude koorts, die op het punt staat te verdwijnen, of een kleine wond zullen er dus niet toe leiden dat de verkoper in gebreke
wordt gesteld, omdat hij er geen aandacht op heeft gevestigd; want aan zulke dingen kan men voorbijgaan. Wij zullen nu
enige voorbeelden geven van slaven die ziek en ongezond zijn.
(9) Vivianus vraagt of een slaaf die niet altijd tekenen van krankzinnigheid vertoonde, en soms rationeel sprak, nog als
gezond moet worden beschouwd. Vivianus zegt dat hij desondanks gezond is; want wij moeten begrijpen dat sommige
personen gezond van geest zijn, hoewel zij soms geestelijke gebreken kunnen vertonen; anders, zegt hij, zou het resultaat zijn
dat wij een oneindig aantal personen zouden ontkennen gezond te zijn in overeenstemming met dit beginsel, zoals
bijvoorbeeld degenen die duizelig, bijgelovig, opvliegend en onbeschaamd zijn, evenals anderen die soortgelijke geestelijke
gebreken hebben. Er wordt echter meer gegarandeerd met betrekking tot de gezondheid van het lichaam dan met betrekking
tot geestelijke gebreken. Want hij beweert dat een lichamelijk gebrek zich soms zal uitstrekken tot en de geest zal aantasten,
bijvoorbeeld wanneer van iemand wordt gezegd dat zijn geest is aangetast ten gevolge van koorts. Wat moet er in zo'n geval
gedaan worden? Als het geestesgebrek van dien aard is dat de verkoper er de aandacht op had moeten vestigen, en hij dat niet
heeft gedaan toen hij van het bestaan ervan op de hoogte was, is hij aansprakelijk voor een koopvordering.
(10) Vivianus is ook van mening dat, hoewel een slaaf op een verstrooide manier rond de tempels kan hebben gerend, en
orakelachtige antwoorden kan hebben gegeven; toch, als hij niet gewoon was zich zo te gedragen op het moment dat hij werd
verkocht, is dit geen gebrek; noch zal er een vordering zijn omdat hij zich af en toe op deze manier gedroeg; net zoals er geen
vordering zal zijn als hij vroeger koorts had. Maar als hij verslaafd blijft aan deze slechte gewoonte, en de gewoonte heeft om
onrustig rond tempels te rennen, en orakelachtige antwoorden te geven, alsof hij dement was; zelfs als hij dit doet door sport,
is het een gebrek, maar een gebrek van de geest, en niet van het lichaam, en daarom kan hij niet worden teruggegeven; zoals
de Aediles alleen lichamelijke gebreken noemen; niettemin kan een aanklacht wegens koop worden ingediend tegen de
verkoper.
(11) Hij zegt ook dat dezelfde regel geldt met betrekking tot slaven die bovenmaats schuchter, hebzuchtig, gierig, of
opvliegend zijn,
2. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I. Of melancholie,
3. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Of onbeschaamd, met een bult op zijn rug, krom, of aangetast door een of andere huidziekte, of door jeuk, of stom of doof:

1421

4. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
En hij ontkent dat een slaaf op grond van deze gebreken kan worden teruggegeven, maar hij staat een actie bij koop toe.
(1) Als echter een lichamelijk gebrek de geest beïnvloedt, bijvoorbeeld als een slaaf door koorts verstrooid spreekt, of in het
openbaar belachelijke toespraken houdt, zoals een krankzinnige, waarbij het geestelijk gebrek veroorzaakt wordt door een
lichamelijk gebrek, kan hij teruggegeven worden.
(2) Pomponius zegt dat sommige autoriteiten van mening waren dat slaven die gokken en aan de wijn zijn, niet onder het
Edict vallen, evenmin als zij die gulzig zijn, bedriegers, leugenaars of twistziek, eronder vallen.
(3) Pomponius zegt ook dat, hoewel de verkoper niet verplicht is te garanderen dat zijn slaaf zeer intelligent is, toch, als hij
hem bij de verkoop zo dom of dwaas is dat men hem niet kan gebruiken, dit als een gebrek zal worden beschouwd. Wij zien
dat de regel is aangenomen dat de termen "gebrek" en "ziekte" alleen van toepassing zijn op het lichaam, maar de verkoper is
niet verplicht te garanderen dat een slaaf vrij is van een geestelijk gebrek, tenzij hij dit speciaal heeft verklaard, anders is hij
niet aansprakelijk; en vandaar dat een uitdrukkelijke uitzondering werd gemaakt met betrekking tot slaven die zwerven en
gewend zijn weg te lopen, want dit zijn geestelijke en geen lichamelijke gebreken. Daarom zijn sommige autoriteiten van
mening dat dieren die schichtig zijn en de gewoonte hebben om te schoppen, niet moeten worden ingedeeld bij degenen die
onzindelijk zijn, want dit zijn geestelijke en geen lichamelijke gebreken.
(4) Met andere woorden, hoe ernstig het geestelijk gebrek ook moge zijn, het zal geen grond zijn voor teruggave van het
eigendom, tenzij het als niet bestaand werd voorgesteld, terwijl het in feite wel bestond. Een vordering tot verkoop kan echter
wel worden ingesteld wanneer de verkoper de geestelijke afwijking bewust heeft verzwegen, maar wanneer de afwijking
alleen lichamelijk is of zowel het lichaam als de geest aantast, kan het goed uit dien hoofde worden teruggegeven.
(5) Er zij op gewezen, dat in het algemeen gesproken wordt van ziekte, en niet van een gevaarlijke kwaal. Pomponius zegt
dat dit niet buitengewoon hoeft te lijken, want niets daarin heeft betrekking op zaken waartoe zo'n ziekte een belemmering
vormt.
(6) Hij zegt ook dat het niet elke ziekte is die een grond voor de teruggave van eigendom oplevert, zoals bijvoorbeeld een
onbeduidende oogloop, of een onbeduidende pijn in de tanden of het oor, of een kleine zweer, en in feite valt ook geen lichte
koorts onder de werkingssfeer van dit Edict.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
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Er is evenveel verschil tussen deze smetten die de Grieken "gebrekkigheid" noemen en aandoeningen, of ziekten, of ziekte,
als er is tussen zulke lichamelijke onvolkomenheden en kwalen die een slaaf onbekwaam maken om te dienen.
6. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Pomponius zegt zeer juist dat dit Edict niet alleen betrekking heeft op chronische ziekten, maar ook op die welke tijdelijk van
aard zijn.
(1) Trebatius zegt dat tetter geen ziekte is, als de slaaf het ledemaat waaraan hij zich vertoont even goed kan gebruiken als het
andere. Deze mening van Trebatius lijkt mij juist.
(2) Een slaaf die gecastreerd is, is volgens mij niet ziek of gebrekkig, maar gezond; net als iemand die maar één teelbal heeft,
die nog in staat is tot voortplanting.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XI.
Wanneer echter een slaaf zodanig gecastreerd is, dat een deel van zijn lichaam, dat voor de voortplanting nodig is, geheel
ontbreekt, wordt hij als ziek beschouwd.
(8) Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Men heeft gevraagd of een slaaf wiens tong is afgesneden, als gezond moet worden beschouwd. Deze vraag wordt door
Ofilius gesteld met betrekking tot een paard, en hij zegt dat het paard niet als gezond moet worden beschouwd.
9. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIV.
Sabinus zegt dat een stom persoon ziek is, want het is duidelijk dat beroofd zijn van spraak een ziekte is. Iemand die moeilijk
spreekt is echter niet ziek, evenmin als iemand die moeilijk te begrijpen is; en het is duidelijk dat iemand wiens woorden
zonder enige betekenis zijn, ziek is.
10. Dezelfde, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Ofilius zegt ook, dat wanneer een vinger van de slaaf is afgesneden, of een deel van een van zijn leden gescheurd, zelfs al
zou hij van de verwonding herstellen, toch, als zijn diensten daardoor minder beschikbaar zijn, hij niet gezond wordt geacht.
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1. Ik las ook dat Cato zei dat: "Wanneer een vinger van de hand is afgesneden, of een teen van de voet van een slaaf, dan is
hij ziek." Dit is juist, volgens het hierboven vermelde onderscheid.
2. Bovendien, wanneer een slaaf meer dan het gewone aantal vingers of tenen heeft, en zijn bewegingen op geen enkele wijze
door hun aantal worden belemmerd, is er geen grond voor zijn terugkeer; want er moet geen rekening worden gehouden met
het aantal van zijn vingers of tenen, maar met de vraag of hij in staat is zonder enige moeite gebruik te maken van een groter
of kleiner aantal.
3. De vraag is gesteld of een bijziende slaaf gezond is, en ik meen dat hij moet worden teruggezonden.
4. Gedeeltelijke blindheid wordt beschouwd als een ziekte, dat wil zeggen, wanneer een slaaf noch 's morgens noch 's avonds
kan zien, welke soort kwaal de Grieken zwakheid van gezichtsvermogen noemen. Sommigen menen dat deze aandoening
dezelfde is als die waarbij iemand niets ziet wanneer een licht bij hem wordt gebracht.
5. Men heeft gevraagd of een stotteraar, iemand die lispelt of onduidelijk spreekt, of heel langzaam, of die knielend of
gebogen is, gezond is, en ik denk dat hij dat is.
11. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Wie een tand verloren heeft, is niet ziek, want het grootste deel van de mensheid heeft enkele tanden verloren en wordt
daarom niet als ziek beschouwd, vooral omdat we zonder tanden geboren worden en daarom niet minder gezond zijn, totdat
we ze hebben; anders zou geen oude man als gezond beschouwd worden.
12. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Wie een tumor heeft, is ziek, evenals iemand die een polypus heeft,
1. Pedius zegt dat een slaaf die een oog of een wang heeft die groter is dan de andere, als hij ze even goed kan gebruiken, als
gezond wordt beschouwd; want hij zegt dat elke ongelijkheid van de wangen, ogen of armen, als ze niets afdoet aan de
diensten van de slaaf, geen reden is voor zijn terugkeer. Maar wanneer één zijde kleiner is, of één been korter, kan dat enige
belemmering opleveren, en daarom kan in dit geval de slaaf worden teruggegeven.
2. 2. Wanneer een slaaf geboren is met een struma, of met uitpuilende ogen, wordt hij als gezond beschouwd.
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3. 3. Ook moet men bedenken, dat een linkshandige slaaf niet ziek of gebrekkig is, tenzij hij zijn linkerhand vaker gebruikt
wegens de zwakte van zijn rechterhand, maar dan is hij niet linkshandig, maar kreupel.
4. De vraag rees of een slaaf die een slechte adem heeft, gezond is. Trebatius zegt dat iemand wiens adem stinkt, niet zieker
is dan iemand die stinkt als een geit, of die scheel ziet; want dit kan iedereen overkomen door een vieze mond. Maar wanneer
dit gebeurt door een lichamelijk gebrek, bijvoorbeeld aan de lever of de longen, of door een andere soortgelijke oorzaak, dan
is de slaaf ziek.
13. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I. Een slaaf die kreupel is, wordt ook als ziek beschouwd.
14. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
De vraag werd gesteld of een slavin ziek was die altijd dode kinderen voortbracht.
Sabinus zegt dat als dit werd veroorzaakt door een baarmoederaandoening, zij als zodanig moest worden beschouwd.
1. Wanneer een zwangere slavin wordt verkocht, wordt zij door alle autoriteiten gezond geacht, want het is de grootste en
belangrijkste functie van een vrouw om een kind te verwekken en te behouden.
2. 2. Een vrouw, die in het kraambed is, is ook gezond, mits er verder niets gebeurt, dat haar een of andere lichamelijke ziekte
zou veroorzaken.
3. Caelius zegt dat Trebatius een onderscheid maakt in een geval van steriliteit, want als een vrouw van nature steriel is, is zij
gezond, maar als dit gebeurt door een of ander defect van het lichaam is zij dat niet.
4. Pedius zegt dat een man niet minder gezond is als hij in bed urineert, terwijl hij van slaap of wijn is overmand, of als dit
gebeurt door traagheid bij het opstaan. Wanneer hij echter door een gebrek in zijn blaas het opgevangen vocht niet kan
tegenhouden, kan een slaaf worden teruggestuurd, niet omdat hij zijn urine in bed heeft laten lopen, maar omdat hij een
gebrekkige blaas heeft; en deze mening is juist.
5. Pedius zegt ook dat als de huig van iemand wordt geamputeerd, dit eerder de terugkeer van een slaaf verhindert dan
oproept, omdat de ziekelijke toestand wordt verminderd. Ik denk dat als de ziekelijke toestand verdwijnt, er geen grond is
voor de terugkeer, maar als het gebrek blijft bestaan, is er wel grond voor.
6. Waar iemand geboren wordt met vingers die verenigd zijn, wordt hij niet als gezond beschouwd, indien hij verhinderd
wordt zijn handen te gebruiken.
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7. Waar de vagina van een slavin zo nauw is, dat zij geen vrouw kan worden, is het geregeld, dat zij niet als gezond moet
worden beschouwd.
8. Wanneer een slaaf vergrote amandelen heeft, rijst de vraag of hij kan worden teruggezonden als zijnde onzindelijk. Als dit
wordt opgevat in de zin waarin ik denk dat het is, d.w.z. als de aandoening al zo lang bestaat dat de ontstane tumoren van de
keel nu niet meer kunnen worden verwijderd, is de slaaf ongezond.
9. Wanneer een verkoper uitdrukkelijk verklaart, dat de slaaf een bepaalde ziekte heeft, maar in andere opzichten gezond is,
moeten de partijen zich houden aan hetgeen is overeengekomen, want wanneer hun vorderingsrechten zijn prijsgegeven,
kunnen zij niet worden toegestaan deze weer op te nemen, tenzij de verkoper de ziekte willens en wetens heeft verzwegen;
want in dit geval moet een weerwoord worden verleend op grond van bedrog.
10. 14. Wanneer het bestaan van een gebrek niet uitdrukkelijk door de verkoper is vermeld, maar het van dien aard was, dat
het voor iedereen duidelijk zou zijn; bijvoorbeeld, wanneer de slaaf blind was, of een duidelijk en gevaarlijk litteken op zijn
hoofd had, of op een ander deel van zijn lichaam, zegt Caecilius, dat de verkoper uit dien hoofde niet aansprakelijk zal zijn,
evenmin als wanneer hij het gebrek uitdrukkelijk had vermeld, want men is van mening, dat het Edict van de Aediles alleen
betrekking heeft op die ziekten en gebreken, waarvan de koper onkundig was, of kon zijn.
15. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Een slavin die tweemaal per maand ongesteld is, is niet gezond. Dezelfde regel geldt voor iemand die een dergelijke
afscheiding niet heeft, tenzij dit te wijten is aan leeftijd.
(16) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een slaaf grondig genezen is, zodat hij in zijn vroegere toestand hersteld is, moet hij geacht worden nooit ziek
geweest te zijn.
17. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Ofilius definieert een vluchtende slaaf als iemand die zich buiten het huis van zijn meester ophoudt om te vluchten, of om
zich te verbergen.
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(1) Caelius zegt dat een voortvluchtige slaaf iemand is die zijn meester verlaat met de bedoeling niet naar hem terug te keren,
ook al keert hij, nadat hij van gedachten is veranderd, wel terug; want hij zegt dat bij een dergelijk vergrijp berouw de schuld
niet wegneemt.
(2) Ook Cassius zegt dat een gevluchte slaaf iemand is die zijn meester verlaat met het voornemen niet terug te keren.
(3) Ook Vivianus stelt dat een slaaf meer op grond van zijn voornemen dan door het feit van zijn vlucht als voortvluchtige
wordt beschouwd, want een slaaf die vlucht om aan een vijand of een rover te ontkomen, of om een brand of de verwoesting
van een huis te vermijden, is, hoewel het waar is dat hij op de vlucht is geslagen, toch geen voortvluchtige. En een slaaf die
gevlucht is voor een onderwijzer aan wie hij ter onderricht is uitgeleverd, is geen voortvluchtige, als hij misschien gevlucht is
omdat hij door hem slecht behandeld werd. Hij is dezelfde mening toegedaan als een slaaf wegloopt van degene aan wie hij
is uitgeleend, als hij dat om dezelfde reden heeft gedaan. Vivianus is dezelfde mening toegedaan als de slaaf wegloopt omdat
hij te streng is behandeld. Dit geldt echter alleen als hij van die personen wegloopt en naar zijn meester terugkeert, maar als
hij niet naar zijn meester terugkeert, zegt hij dat er geen twijfel over bestaat dat hij als een voortvluchtige moet worden
beschouwd.
(4) Proculus, ondervraagd over een slaaf die zich in het huis van zijn meester had verborgen om een vluchtmogelijkheid te
vinden, zegt dat iemand die in het huis blijft weliswaar niet kan worden geacht te zijn weggelopen, maar dat hij niettemin een
voortvluchtige is. Indien hij zich echter alleen verborgen heeft gehouden om de woede van zijn meester af te wachten, is hij
geen voortvluchtige, evenmin als iemand, die zijn meester wil afranselen, zich tot een vriend wendt, opdat deze voor hem
bemiddelt. Evenmin is hij te beschouwen als een voortvluchtige die wegging om zelfmoord te plegen; anders zou iemand een
slaaf een voortvluchtige kunnen noemen die naar de top van het huis ging om zich daarvandaan naar beneden te werpen,
omdat hij eerder moet worden ingedeeld bij degenen die van plan zijn zelfmoord te plegen; want hij zegt dat de mening die
door veel onredelijke personen wordt gehuldigd, namelijk dat hij een voortvluchtige slaaf is die een nacht wegblijft zonder
toestemming van zijn meester, niet juist is; omdat de overtreding moet worden bepaald door de bedoeling van de slaaf.
(5) Vivianus zegt ook dat, als een jonge slaaf het huis van zijn meester verlaat en terugkeert naar zijn moeder, en de vraag
wordt gesteld of hij een voortvluchtige is of niet, hij er een is als hij wegging om zich te verbergen om niet naar zijn meester
terug te keren; maar als hij dat deed om gemakkelijker vergiffenis te krijgen voor een of ander vergrijp door middel van zijn
moeder, is hij geen voortvluchtige.
(6) Caelius verklaarde ook, dat als men een slaaf koopt, die zich in den Tiber geworpen heeft, en die zijn meester slechts
verlaten heeft met de bedoeling zelfmoord te plegen, hij geen voortvluchtige is. Indien hij echter eerst de bedoeling had om
weg te lopen, en zich daarna, na zich te hebben bedacht, in de Tiber heeft geworpen, is hij een voortvluchtige. Hij is dezelfde
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mening toegedaan in het geval van een slaaf die zich van een brug naar beneden heeft geworpen. Al deze meningen van
Caelius zijn juist.
(7) Hij zegt ook dat als uw slaaf wegloopt en zijn slaaf meeneemt, en deze laatste onwillig, of onwetend van zijn voornemen,
hem vergezelt, en nadat hij de gelegenheid heeft gekregen om naar u terug te keren, dit nalaat, hij niet wordt beschouwd als
een voortvluchtige. Wanneer hij echter op het ogenblik dat hij op de vlucht sloeg, begreep wat er gebeurde, of later de
bedoeling van de slaaf vernam, en naar u had kunnen terugkeren, maar dit niet wilde doen, is het een andere zaak. Hij is ook
van mening dat dezelfde regel moet gelden voor het geval van een slaaf die door een dief is gestolen.
(8) Caelius zegt ook dat als een slaaf die zich op het land van zijn meester bevond, het huis verlaat met de bedoeling weg te
lopen, en iemand grijpt hem voordat hij uw land verlaat, hij als een voortvluchtige moet worden beschouwd; want het is de
bedoeling die van een slaaf een voortvluchtige maakt.
(9) Hij zegt ook, dat een slaaf, die slechts een of twee stappen heeft ondernomen om te trachten te ontsnappen, of zelfs maar
begonnen is te vluchten, geen voortvluchtige is, indien hij in zijn vlucht niet kan ontkomen aan zijn meester, die hem
achtervolgt.
(10) Hij zegt ook zeer juist dat vluchten een soort vrijheid is, met andere woorden, dat hij voor een bepaalde tijd vrij is van de
macht van zijn meester.
(11) Wanneer een slaaf in pand is gegeven, heeft hij nog steeds de schuldenaar als zijn meester; maar als hij, nadat de
schuldeiser zijn recht heeft uitgeoefend om bezit van hem te verkrijgen, van hem wegloopt, kan hij als een vluchteling
worden beschouwd.
(12) Labeo en Caelius vragen of de slaaf, als hij naar een toevluchtsoord vlucht of zich naar een plaats begeeft waar slaven
gewoonlijk worden verkocht of te koop worden aangeboden, voortvluchtig is. Ik denk dat iemand die zo handelt geen
voortvluchtige is, omdat het geoorloofd wordt geacht dit in het openbaar te doen. Evenmin denk ik dat hij een vluchteling is
die zijn toevlucht zoekt bij het standbeeld van de keizer, omdat hij dit niet doet met de bedoeling te vluchten. Hetzelfde geldt
voor iemand die zijn toevlucht zoekt in een gesticht of een andere plaats, want hij doet dit niet met de bedoeling te vluchten.
Als hij echter in het begin wegliep, en zich daarna naar het gesticht begaf, is hij niet minder dan een vluchteling op deze
grond.
(13) Caelius zegt ook dat het vaststaat dat hij een voortvluchtige is die zich op een plaats terugtrekt vanwaar zijn meester hem
niet zal kunnen terugvinden, en dat hij nog meer een voortvluchtige is die zich op een plaats terugtrekt vanwaar hij niet kan
worden verwijderd.
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(14) Labeo definieert een dolende slaaf als een kleine zwerver; en, anderzijds, een voortvluchtige als een grote zwerver. Wij
definiëren een dolende slaaf correct als iemand die in feite niet wegloopt, maar vaak rondzwerft, zonder enige reden, en, na
zijn tijd te hebben verspild aan onbeduidende zaken, te laat thuiskomt.
(15) Caelius vertelde dat een vrijgelatene met zijn beschermheer samenwoonde en dat het hele huis door beiden werd
bewoond. De slaaf van de vrijgelatene ging weg met de bedoeling niet naar hem terug te keren, maar bleef de hele nacht
verborgen in het logement van de beschermheer, en Caelius zegt dat hij een voortvluchtige is. Caelius zegt dat het duidelijk is
dat, indien niet het gehele huis onder het gezag van beide personen stond, en de vrijgelatene in een appartement woonde dat
gebruikt werd als een gemeenschappelijke en promiscue doorgang voor alle kamers, de tegenovergestelde mening moet
worden gehuldigd; en Labeo keurt dit goed.
(16) Caelius verklaart ook dat wanneer een slaaf door zijn meester naar een provincie werd gezonden, en nadat hij gehoord
had dat deze dood was, en dat hij door zijn wil was vrijgelaten, in dezelfde betrekking bleef, en zich begon te gedragen als
een vrijgelatene, hij geen voortvluchtige is; want hij zegt dat hij geen voortvluchtige werd door valselijk te verklaren dat hij
vrij was, omdat hij dit deed zonder de bedoeling om op de vlucht te slaan.
(17) Waar de Aediles zeggen: "Wanneer de slaaf niet ontheven is van aansprakelijkheid voor begane schade", moet dit zo
worden opgevat dat de verkoper niet verplicht is te verklaren dat hij geen schade heeft begaan, maar alleen dat hij vrij is van
aansprakelijkheid voor begane schade; dat wil zeggen, dat hij niet onderworpen is aan een schadelijke handeling. Indien de
slaaf dus schade heeft toegebracht die is hersteld, wordt hij geacht daarvoor te zijn ontheven van zijn aansprakelijkheid.
(18) Men moet begrijpen dat schade aan individuen het gevolg is van overtredingen die geen openbare misdaden zijn, en dat
het die zijn waar noxale acties uit voortkomen, aangezien het Edict speciaal voor de halsmisdaden is voorzien; maar private
verwondingen geven aanleiding tot geldelijke schade, wanneer een partij weigert de slaaf als genoegdoening af te staan, en er
de voorkeur aan geeft de door de rechter vastgestelde schadevergoeding te betalen.
(19) Wanneer de slaaf niet kan worden gemanumitteerd volgens de keizerlijke constituties, of wanneer hij door zijn meester
is verkocht onder de voorwaarde dat hij in ketenen wordt gehouden, of wanneer hij door een gezagsdrager is veroordeeld, of
wanneer hij het land moet verlaten, dan is het volkomen billijk dat dit bij de verkoop wordt vermeld.
(20) Wanneer iemand beweert, dat een slaaf goede eigenschappen heeft, die hij in werkelijkheid niet heeft, of dat hij vrij is
van slechte gewoonten, terwijl dit niet het geval is; zoals bijvoorbeeld wanneer hij zou zeggen, dat hij geen dief is, en hij is er
een, of wanneer hij zou zeggen, dat hij een bekwaam werkman is, en hij is het niet; want dit soort partijen, die niet leveren
wat zij overeenkomen te doen, worden geacht in strijd met hun verklaringen en beloften te hebben gehandeld.
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18. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Wanneer een verkoper beweert dat een slaaf een goede kwaliteit heeft, en de koper klaagt dat dit niet waar is, dan zal hij
recht hebben op een vordering tot teruggave of taxatie van de slaaf, om het tekort in zijn waarde terug te krijgen;
Bijvoorbeeld, als hij zegt, dat de slaaf standvastig en ijverig is, vlug van voet, of waakzaam, of dat hij zijn peculium heeft
verhoogd wegens zijn spaarzaamheid; en hij, in tegendeel, wordt vastgesteld veranderlijk te zijn, onbeschaamd, lui, geneigd
tot slapen, en een veelvraat. Al deze dingen worden geacht aan te geven dat wat de verkoper had beweerd niet strikt van hem
kan worden verlangd, maar dat hij met enige mate van gematigdheid moet worden behandeld; zodat, bijvoorbeeld, als hij
verklaarde dat de slaaf standvastig was, een dergelijke ernst en standvastigheid als van een filosoof zou worden getoond, niet
van hem zou mogen worden verwacht; en als hij beweert dat hij ijverig en waakzaam is, dan mag van hem geen voortdurende
arbeid dag en nacht worden geëist; maar van al deze eigenschappen moet worden verwacht dat hij ze tot op zekere hoogte
bezit, overeenkomstig wat juist en rechtvaardig is. Wij begrijpen dat dezelfde regel van toepassing is op alle andere
verklaringen die de verkoper kan afleggen.
(1) Wanneer de verkoper zegt, dat de slaaf een uitstekende kok is, moet hij een van de allerbeste leveren, die tot die roeping
behoort. Indien hij echter slechts zegt, dat hij een kok is, wordt hij geacht aan zijn verklaring te hebben voldaan, indien hij
een kok van middelmatige bekwaamheid levert. Dezelfde regel geldt voor andere geschoolde arbeiders.
(2) Nogmaals, als iemand alleen maar beweert dat de slaaf een peculium heeft, is het voldoende als hij maar een heel klein
peculium heeft.
19. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Men moet echter bedenken dat er bepaalde dingen zijn die de verkoper niet verplicht is te leveren, ook al verklaart hij dat ze
bestaan, bijvoorbeeld dingen die te maken hebben met de loutere aanprijzing van de slaaf; bijvoorbeeld als hij zou zeggen dat
hij zuinig, eerlijk en oplettend is; want, zoals Pedius zegt, er is een groot verschil tussen wanneer de verkoper een verklaring
aflegt waarin hij de slaaf prijst, en wanneer hij belooft dat hij zal leveren wat hij heeft gezegd dat hij zou leveren.
1. Het is duidelijk dat als hij zou zeggen dat de slaaf geen gokker of dief was, en nooit naar het standbeeld van de keizer was
gevlucht om te vluchten, hij deze verklaringen moet waarmaken.
2. Er is dit verschil tussen een verklaring en een belofte, want onder een verklaring verstaan wij slechts hetgeen in het
spraakgebruik wordt uitgesproken en door de woorden zelf wordt beëindigd; een belofte daarentegen kan zijn hetzij een blote
verzekering dat iets zal worden gedaan, hetzij een belofte die kan worden afgedwongen, hetzij een belofte die op een
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overeenkomst berust. In overeenstemming hiermee kan hij die iets heeft beloofd aan een partij die daarvoor in een dergelijk
geval bedongen heeft, hetzij worden vervolgd door middel van een vordering tot beding, hetzij door middel van een
vordering tot teruggave van het goed, hetgeen niet ongebruikelijk is; aangezien tegen een partij die kan worden vervolgd door
middel van een vordering tot koop, ook kan worden opgetreden door middel van een vordering tot teruggave van het goed.
3. 3. Als een verklaring of belofte moet slechts worden beschouwd hetgeen is uitgesproken om de grondslag van een
verbintenis te vormen, en niet bij wijze van aanprijzing.
4. Er zij op gewezen, dat wanneer een partij een slaaf belooft, die een bekwaam werkman is, of verklaart, dat de slaaf zulk
een is, hij geenszins verplicht is iemand te leveren, die volmaakt is, maar iemand, die tot op zekere hoogte handvaardig is;
zodat men u niet zal doen geloven, dat hij óf zeer bekwaam is, óf, aan de andere kant, dat hij geen kennis van zijn vak heeft.
Daarom zal het voldoende zijn, als de slaaf behoort tot de klasse, die gewoonlijk ambachtslieden wordt genoemd.
5. De Aediles zeggen verder: "Wij zullen een vordering toekennen aan de koper en aan allen die deze zaak aangaat." Zij
beloven dus een vordering aan de koper en aan zijn opvolgers, die recht hebben op al zijn rechten. Wij moeten de koper
beschouwen als degene die het eigendom koopt voor een prijs; wanneer echter iemand een ruil doet, moet gezegd worden dat
hij de positie inneemt van zowel koper als verkoper, en dat beiden kunnen procederen onder dit Edict.
6. De tijd vastgesteld voor de teruggave van het eigendom is zes beschikbare maanden. Indien echter de slaaf niet wordt
teruggegeven, maar een vordering wordt ingesteld voor het tekort in zijn waarde, kan dit binnen een jaar geschieden.
Bovendien begint de termijn voor de teruggave te lopen vanaf de dag van de verkoop, of, wanneer iets is verklaard of
beloofd, vanaf de dag waarop de verklaring of belofte is gedaan.
20. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Als echter de verklaring enige tijd voor de verkoop is afgelegd, en vervolgens enkele dagen daarna een beding is aangegaan,
zegt Caelius Sabinus dat de koper op deze grond kan procederen vanaf de dag waarop de slaaf is verkocht.
21. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Eigendom teruggeven is ervoor zorgen dat de verkoper terugneemt wat hij in de eerste plaats had, en omdat dit wordt
bewerkstelligd door het op te geven, wordt dit als het ware een overgave of teruggave van het eigendom genoemd.
1. Pomponius zegt dat wanneer een slaaf door de koper aan de verkoper wordt teruggegeven, deze laatste moet beloven dat
hij de schade zal vergoeden die het gevolg is van zijn kwade trouw; en daarom is zekerheid nodig om te voorkomen dat de
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slaaf door de koper in onderpand is gegeven, of dat deze opdracht heeft gekregen om diefstal te plegen van, of enig letsel toe
te brengen aan hem aan wie hij is afgestaan.
2. Pomponius zegt ook, dat soms aan beide zijden zekerheid moet worden gesteld, niet alleen voor het verleden, maar ook
voor de toekomst; zoals bijvoorbeeld wanneer de koper of zijn gemachtigde zich bij de zaak voegt voor de slaaf die wordt
teruggegeven; of wanneer er een proces tegen de slaaf wordt aangespannen; of wanneer hij zelf in eigen naam een proces
aanspant. Hij zegt voorts, dat zekerheid moet worden gesteld, wanneer de koper een vonnis tegen zich heeft, zonder dat hij te
kwader trouw is, of tot betaling overgaat, daar het in deze gevallen niet meer dan billijk is, dat hij zekerheid stelt; of wanneer
hij iets verkrijgt uit de rechtsvervolging, die hij heeft ingesteld; of wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog of
nalatigheid om te voorkomen, dat het eigendom in zijn handen komt, moet dit tegelijk aan de verkoper worden overhandigd.
3. Hij zegt ook, dat de koper zekerheid voor de toekomst moet geven aan hem, die hem willens en wetens een slaaf heeft
verkocht, die gewoon was weg te lopen, indien de slaaf buiten de schuld van de koper op de vlucht sloeg, en de verkoper
desondanks een vonnis tegen hem heeft laten uitspreken, want de koper moet dan zekerheid geven, dat hij de slaaf zal
achtervolgen, en hem, indien hij hem terugvindt, aan de verkoper zal teruggeven:
22. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
En dat noch hij, noch zijn erfgenaam iets zal doen om de verkoper te verhinderen zijn slaaf terug te krijgen.
(23) Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Bovendien, wanneer de slaaf wordt teruggegeven, als deze door de koper in geest of lichaam is gekwetst, moet hij de schade
aan de verkoper vergoeden; zoals bijvoorbeeld als de slaaf bedorven is, of een vluchteling is geworden door de wrede
behandeling van de koper. Daarom moet, zoals Pomponius zegt, door de rechter worden vastgesteld in welke mate de slaaf in
waarde is verminderd, en het bedrag moet aan de verkoper worden vergoed. Indien echter de slaaf is teruggegeven zonder
een beroep op de rechter te doen, en de koper weigert afstand te doen van de andere goederen die wij hebben genoemd, dan is
een vordering tot verkoop voldoende om de rechten van de verkoper veilig te stellen.
1. 1. De Aediles gelasten dat alle toevoegingen aan de verkoop moeten worden teruggegeven, en alle toevoegingen die de
verkoper zelf heeft geleverd, moeten eveneens worden goedgemaakt; zodat geen van beide partijen, als de verkoop wordt
ontbonden, iets meer zal krijgen dan hij zou hebben gehad als de verkoop niet was gedaan.
2. Wanneer een slaaf een halsmisdaad heeft begaan, moet dit ook worden vermeld. Het begaan van een halsmisdaad is
schuldig zijn aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, want de ouden waren gewend de misdaad voor de straf te stellen.
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Wij verstaan onder een halsmisdaad een misdrijf dat met bedrog en kwade opzet is begaan, maar wanneer iemand per
vergissing of per ongeluk een misdrijf begaat, is het Edict niet van toepassing. Daarom zegt Pomponius dat iemand die de
puberteit nog niet heeft bereikt, of iemand die krankzinnig is, niet kan worden geacht een halsmisdaad te hebben begaan.
3. Wanneer een slaaf een poging heeft gedaan om een eind aan zijn eigen leven te maken, moet dit ook worden vermeld. Hij
wordt als een slechte slaaf beschouwd, die een daad heeft gesteld met het doel een einde aan zijn bestaan te maken; zoals
bijvoorbeeld iemand, die een strop van een touw heeft gemaakt, of een giftig middel heeft ingenomen, of zich van een hoge
plaats naar beneden heeft geworpen, of iets anders doet, waardoor hij verwacht, dat zijn dood zal worden veroorzaakt; daar
hij iemand is, die waarschijnlijk zal trachten een ander aan te doen, wat hij tegen zichzelf heeft geprobeerd.
4. Want ofschoon deze vorderingen strafbaar lijken, moet toch gezegd worden, dat zij, daar zij uit een overeenkomst
voortvloeien, kunnen worden ingesteld in naam van hen, die onder het gezag van anderen staan. Wanneer dus een aan het
vaderlijk gezag onderworpen zoon, of een vrouwelijke slaaf, de verkoop heeft verricht, moet ook worden aangenomen, dat de
bij het Edict van de Aedillen ingestelde vorderingen voorhanden zullen zijn.
5. De vorderingen die uit dit Edict voortvloeien, kunnen ook worden ingesteld tegen allerlei erfgenamen.
6. Ofschoon mannen, die vrij zijn, ons te goeder trouw als slaven kunnen dienen, of slaven, aan een ander toebehorend, de
verkoop kunnen hebben gedaan, kan gesteld worden, dat ook zij onder dit Edict vallen.
7. Julianus zegt, dat het vonnis in een zaak van teruggave van eigendom beide partijen, d.w.z. zowel de verkoper als de
koper, volkomen in hun vroegere toestand herstelt.
8. Daarom, wanneer de slaaf iets steelt, hetzij van de koper, hetzij van iemand anders, wegens welke diefstal de koper
gedwongen kan worden tot teruggave, zal hij niet veroordeeld worden de slaaf aan de verkoper terug te geven, tenzij deze
laatste hem schadeloos stelt. Maar wat, zei Julianus, als de verkoper zou weigeren de slaaf in ontvangst te nemen? Hij is van
mening dat hij niet gedwongen zal worden hem in enige mate schadeloos te stellen, net zo min als dat er een vonnis tegen
hem wordt uitgesproken voor de prijs; en dat de koper dit verlies moet lijden door zijn eigen nalatigheid, omdat hij, toen hij
de slaaf bij wijze van herstel had kunnen afstaan, er de voorkeur aan gaf de door de rechtbank vastgestelde schadevergoeding
te betalen. Het komt mij voor dat de mening van Julianus de meest billijke is.
9. Indien, wanneer de slaaf wordt teruggegeven, iets in handen van de koper is gekomen door middel van die slaaf, of niet in
zijn handen is gekomen door zijn eigen schuld, moet het worden teruggegeven; en dit omvat niet alleen winsten die hij kan
hebben verkregen, of enig loon dat hij kan hebben ontvangen van de slaaf, of van iemand aan wie deze laatste is verhuurd,
maar ook alles wat hij kan hebben verkregen van de verkoper zelf, omdat deze traag was met het leveren van hem de slaaf;
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maar ook als de koper enig voordeel heeft ontvangen van welke andere bezitter dan ook, moet hij dit allemaal teruggeven.
Bovendien moet hij afstand doen van wat hij uit winstbejag heeft verkregen, en van elk legaat of erfdeel dat de slaaf is
toegevallen; en er wordt geen rekening gehouden met de vraag of de verkoper deze dingen al dan niet had kunnen verkrijgen
als hij de slaaf niet had verkocht; want als we veronderstellen dat de verkoper zo iemand was die niets uit testament kon
ontvangen, dan zal dit feit hem in geen geval benadelen. Pedius meent inderdaad, dat men er niet op moet letten, of de
erflater, toen hij de slaaf tot erfgenaam benoemde of hem een legaat naliet, dit feit op het oog had; want de verkoop zelf blijft
staan, en dit feit zal den koper niet baten. Aan de andere kant zegt hij, dat indien de erfgenaam was aangesteld tegen betaling
van de verkoper, wij nog steeds zullen oordelen dat de koper de nalatenschap niet aan de laatste moet teruggeven, indien deze
niet bereid was de slaaf terug te geven.
24. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
In het algemeen moet worden aangenomen dat wat de slaaf ook anders van de koper heeft verworven dan in het beheer van
zijn eigendom, het hem rechtvaardig voorkomt teruggegeven te moeten worden.
25. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
De Aediles willen ook dat de koper de verkoper schadeloos stelt voor elke waardevermindering van de slaaf, maar alleen als
die heeft plaatsgevonden na de verkoop en levering. Maar als het daarvoor gebeurde, zou het niet onder deze procedure
vallen.
1. Daarom, als de koper zelf, of een lid van zijn huishouden, of zijn agent, verantwoordelijk was voor de
waardevermindering, zal hij aansprakelijk zijn voor de actie.
2. Niet alleen vrije mensen die te goeder trouw als slaaf dienen, maar ook de slaven van anderen; de personen die onder
toezicht van de koper staan, begrijpen wij ook als vallende onder deze definitie.
3. In deze handeling wordt melding gemaakt van een agent. Neratius zegt echter dat in dit geval niet elke soort agent moet
worden verstaan, maar iemand die de leiding heeft over het gehele bedrijf van de koper, of die de leiding heeft over die tak
daarvan waardoor de verslechtering van de slaaf is veroorzaakt.
4. Pedius stelt, dat het niet meer dan billijk is, dat de koper alleen verantwoordelijk is voor de daad van zijn agent en
huishouding, wanneer de slaaf de schade niet had kunnen lijden, indien hij niet aan hem was verkocht. Maar waar hij de
schade ook geleden zou hebben als hij niet verkocht was, had de koper in dit geval het recht om de slaaf af te staan als
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vergoeding voor de toegebrachte schade, en hij zegt dat de koper, met betrekking tot de door de agent toegebrachte schade,
alleen gedwongen is om de vorderingsrechten die hij tegen zijn agent heeft, aan de verkoper over te dragen.
5. Maar wat als de slaaf door de nalatigheid, maar niet door het bedrog van de koper was aangetast? Hij zal ook in dit geval
een vonnis tegen zich krijgen.
6. 6. De verslechtering die de slaaf ondervindt heeft niet alleen betrekking op zijn lichaam, maar ook op de ontaarding van
zijn geest; zoals bijvoorbeeld wanneer hij door het voorbeeld van zijn medeslaven in het huishouden van de koper verdorven
is en een gokker, een dronkaard of een vagebond is geworden.
7. Er zij echter op gewezen, dat het de koper om dergelijke redenen niet is toegestaan, de slaaf bij wijze van
schadeloosstelling over te geven, want hij is niet persoonlijk aansprakelijk voor de daden van zijn slaaf of voor die van zijn
lasthebber.
8. 8. Ook moet men bedenken, dat hij al die dingen moet vergoeden, die in het Edict van de Aediles genoemd worden, indien
zij plaats gehad hebben, voordat de zaak in het geding gebracht is, want het is noodzakelijk, dat zij opgesomd worden, opdat
er rekening mee gehouden kan worden, indien iets daarvan plaats gehad heeft, voordat de zaak in het geding gebracht is. Na
de voeging moet echter de gehele kwestie van de teruggave van de slaaf in de rechtszaal worden vastgesteld, en alle winsten
die zijn behaald, alsmede het feit van de achteruitgang van de slaaf, en alle andere zaken, zullen daarbij worden betrokken.
Want zodra de rechter van de zaak kennis heeft genomen, wordt het zijn plicht over alles wat daarmee verband houdt, te
beslissen. De vragen die zijn gerezen voordat de zaak aanhangig is gemaakt, vallen echter niet onder zijn bevoegdheid, tenzij
zij hem uitdrukkelijk ter beslissing zijn opgedragen.
9. In het Edict wordt ook toegevoegd: "Het geld dat voor de slaaf aan de verkoper is betaald en alles wat op grond van
toebehoren is afgestaan, zal niet worden teruggegeven, en de partij die aansprakelijk is voor de betaling van dat geld, zal niet
worden vrijgelaten."
10. De Aediles stelden het voorschrift vast dat de koper aan de verkoper al die dingen moest afgeven die hierboven zijn
genoemd, en dat hij hem daarna de koopsom moest terugbetalen.
(26) Gaius, Over het Edict van de Aediles van Curule, Boek I.
Laten we eens kijken of het niet onrechtvaardig is dat de koper gedwongen wordt het eigendom af te staan en zijn toevlucht
te nemen tot de rechtsvordering, als hij niets kan terugvorderen vanwege het eigendom van de verkoper; en moeten de zaken
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niet zo geregeld worden dat de koper zekerheid kan geven om de slaaf terug te geven als de koopsom binnen een bepaalde
tijd aan hem wordt terugbetaald?
27. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
De koper moet het geld ontvangen dat hij voor de slaaf heeft betaald, alsmede al het andere dat onder het hoofd van
toebehoren valt. Daaronder moet men niet alleen verstaan de prijs die aan de verkoper betaald is, zoals bijvoorbeeld de
koopsom en de rente daarover, maar ook alles wat in verband met de verkoop is uitgegeven. Dit moet echter alleen worden
betaald wanneer de kosten zijn gemaakt met toestemming van de verkoper; wanneer iets vrijwillig is gegeven, heeft de koper
daarvoor geen recht op krediet, omdat hij van de verkoper niet mag eisen wat hij uit vrije wil heeft gegeven. Maar wat als er
geld is betaald bij wijze van belasting, die in feite de koper volgt? Wij zijn van mening dat ook dit moet worden
teruggegeven, omdat de koper schadeloos moet worden gesteld.
28. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Wanneer een verkoper geen zekerheid stelt met betrekking tot de zaken genoemd in het Edict van de Aediles, beloven zij een
vordering tegen hem voor de teruggave van het eigendom binnen twee maanden; of een naar de omvang van de rente van de
koper, binnen zes maanden.
29. Ulpianus, Over het Edict van de Aediles van Curule, Boek I.
Het moet duidelijk zijn dat als de koper de verkoper niet alles geeft wat vereist is door deze actie, hij geen vonnis kan laten
wijzen tegen de verkoper in zijn voordeel. Indien echter de verkoper aan de koper niet verstrekt wat vereist is, zal vonnis
tegen hem worden gewezen.
1. Nogmaals, de koper moet worden ontslagen van de aansprakelijkheid voor het geld dat hem verschuldigd was, ongeacht of
hij verantwoordelijk was tegenover de verkoper zelf of tegenover iemand anders.
2. Bovendien wordt tegen de verkoper vonnis gewezen ten belope van het belang van de koper. Laten wij dus nagaan of dit
de prijs mag overschrijden of niet. In feite omvat het vonnis zowel de koopsom als het toebehoren; maar moet de koper ook
de rente over de prijs terugvorderen op grond dat hij er recht op heeft als een deel van wat hem verschuldigd is, vooral omdat
hij de winst terugvordert die hij eventueel heeft behaald? Het staat vast, dat hij er recht op heeft.
3. Wanneer de koper enige schade heeft geleden, of enig geld heeft uitgegeven wegens de slaaf, kan hij deze verhalen door
de beslissing van de rechtbank, op zodanige wijze echter (zoals Julianus zegt), dat de verkoper geen vonnis tegen hem zal
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krijgen wegens deze dingen; maar de koper zal niet gedwongen worden de slaaf aan de verkoper over te geven, tenzij deze
hem schadeloos stelt.
30. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Bovendien, als de koper, in een vordering tot teruggave van een slaaf, zich bij de zaak voegt, of hij zelf in eigen naam een
vordering instelt, moet door beide partijen zekerheid worden gesteld dat de verkoper het bedrag van het vonnis dat tegen hem
is uitgesproken, zal betalen, wanneer er van zijn kant geen sprake is van kwade trouw, en dat de koper aan de verkoper alles
zal afgeven wat hem in handen komt of wat hij vanwege zijn kwade trouw niet heeft kunnen verkrijgen door middel van de
vordering die hij ten behoeve van de slaaf heeft ingesteld.
1. De koper heeft recht op alle noodzakelijke kosten die hij heeft gemaakt wegens de ziekte van de slaaf nadat de kwestie is
gevoegd, en Pedius zegt dat de eerder gemaakte kosten met name moeten worden genoemd; maar Aristo is van mening dat
voedsel voor de slaaf niet in aanmerking moet worden genomen, om de reden dat er niets wordt geëist voor de tijd dat de
slaaf in dienst was.
31. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Als de verkoper weigert de slaaf terug te nemen, mag hij niet voor een hoger bedrag dan de prijs veroordeeld worden;
vandaar dat wij, met betrekking tot de schade die de koper door de slaaf heeft geleden, alleen het recht toekennen om zijn
persoon te behouden, en de verkoper zal zijn aansprakelijkheid hiervoor kunnen ontlopen als hij weigert de slaaf aan te
nemen, maar door dit te doen zal hij niet ontkomen aan aansprakelijkheid voor de koopsom, alsmede voor de toebehoren van
dezelfde.
1. Wanneer de verkoper heeft verklaard of gegarandeerd, dat de slaaf geen dief is, zal hij op zijn garantie aansprakelijk zijn,
indien de slaaf een diefstal pleegt; want in dit geval moet hij als een dief worden opgevat, niet alleen als hij van een vreemde
steelt, maar ook als hij zich het eigendom van zijn meester toe-eigent.
2. Indien een vrouwelijke slavin wordt teruggegeven, moeten ook de kinderen, die haar na de verkoop geboren zijn, worden
afgestaan, hetzij één, hetzij meer van hen.
3. Wanneer echter het vruchtgebruik is toegevoegd aan het enkele eigendom van het goed, moet dit ongetwijfeld ook worden
teruggegeven.
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4. 4. Wanneer de slaaf een peculium heeft verkregen terwijl hij in het bezit van de koper was, wat zullen wij er dan van
zeggen? Indien zij verkregen is door het beheer van het eigendom van de koper, moet men oordelen, dat zij bij deze laatste
blijft, maar indien zij uit een andere bron verkregen is, moet zij aan de verkoper worden teruggegeven.
5. Wanneer de koper verschillende erfgenamen nalaat, laten wij dan zien of zij allen moeten instemmen met de teruggave van
de slaaf. Pomponius zegt, dat de toestemming van allen niet vereist is, en dat zij een gemachtigde kunnen aanwijzen om voor
hen op te treden, opdat de verkoper geen schade lijdt, als hij het aandeel van de slaaf ontvangt, dat aan één partij toebehoort,
en tegen hem een vonnis wordt uitgesproken over het aandeel van de anderen, ten bedrage van het waardegebrek van de
slaaf.
6. Hij zegt ook, dat als de slaaf dood is, of door de verkoper is teruggenomen, elk van de erfgenamen naar behoren een
vordering kan instellen voor zijn respectieve aandeel. Bovendien zullen zij hun evenredig deel van de koopsom en
toebehoren ontvangen, alsmede de opbrengst van de oogst en toebehoren; en indien de slaaf in waarde zou dalen, zal ieder
van hen naar evenredigheid aansprakelijk zijn, tenzij het kan gebeuren dat een verdeling niet kan worden gemaakt; zoals
bijvoorbeeld in het geval van de nakomelingen van een vrouwelijke slaaf; want dan zal dezelfde regel in acht worden
genomen die geldt wanneer de moeder zelf wordt verkocht, daar wij hebben ontkend dat zij zelf gedeeltelijk kan worden
teruggegeven.
7. Marcellus verklaart ook, dat wanneer een gemeenschappelijk gehouden slaaf zelf een slaaf koopt, en, in geval hij
teruggegeven moet worden, een van zijn meesters geen proces kan aanspannen om de verkoper te dwingen zijn aandeel in de
slaaf terug te nemen, evenmin als wanneer een koper verscheidene erfgenamen nalaat, en deze allen geen toestemming geven
voor de teruggave van een slaaf.
8. Marcellus zegt ook dat een van de twee mede-eigenaren van een slaaf geen aanklacht kan indienen om de verkoper te
dwingen zijn helft van de slaaf aan hem terug te geven, als hij hem zijn deel van de prijs betaalt; en hij voegt eraan toe dat
deze regel moet worden nageleefd in het geval van kopers, want de verkoper die een eigendom verkoopt dat in pand is
gegeven, heeft het recht om het te behouden totdat de koper ervoor betaalt.
9. Pomponius is van mening dat als een erfgenaam van de koper, of zijn familie, of zijn vertegenwoordiger, hetzij door
nalatigheid, hetzij met kwade opzet, een daad begaat die de waarde van het goed vermindert, het niet meer dan rechtvaardig
is dat hij voor het gehele bedrag aansprakelijk is door een beslissing van de rechtbank. Bovendien is het voordeliger voor alle
erfgenamen om een enkele gemachtigde aan te stellen om voor hen een proces aan te spannen; want als de slaaf door toedoen
van een van de genoemde erfgenamen in waarde is verminderd, zal dit door allen worden goedgemaakt en zullen de anderen
gerechtigd zijn om een vordering tot verdeling tegen hem in te stellen, omdat zij het verlies voor zijn rekening hebben
geleden en verhinderd werden om de slaaf terug te geven.
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10. 10. Wanneer de verkoper verscheidene erfgenamen nalaat, kan de slaaf aan ieder van hen worden teruggegeven, in
verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap. Dezelfde regel geldt, wanneer de slaaf aan verschillende partijen is verkocht.
Want als een individu een slaaf heeft gekocht van verscheidene eigenaren, of verscheidene hebben gekocht van één, of
verscheidene slaven zijn gekocht van één eigenaar, dan is de betere mening dat als er verscheidene verkopers zijn, ieder van
hen absoluut verplicht is de slaaf terug te nemen; maar als verschillende aandelen in de slaaf zijn gekocht van de individuele
houders, kan men terecht oordelen dat één van hen kan worden gedwongen zijn aandeel terug te nemen, en een vordering kan
worden ingesteld tegen een ander om het teveel aan waarde dat voor de slaaf is betaald, terug te krijgen. Ook wanneer
verschillende personen een slaaf kopen van één verkoper, kan ieder van hen een vordering instellen voor zijn respectieve
aandeel; maar als zij de slaaf gezamenlijk kopen, kan ieder een vordering instellen voor de teruggave van de slaaf in zijn
geheel.
11. Indien de terug te geven slaaf sterft, rijst de vraag, of hij door schuld van de koper, of van zijn familie, of van zijn
zaakwaarnemer het leven heeft verloren; want indien dit het geval is, wordt hij geacht nog in leven te zijn, en moet alles aan
de verkoper worden overgedragen, wat bij in leven blijven van de slaaf vereist zou zijn geweest.
12. Onder nalatigheid verstaan wij niet alleen de grove nalatigheid, maar ook de nalatigheid, uit hoofde waarvan moet
worden aangenomen, dat de koper verantwoordelijk was voor het feit, dat hij op enigerlei wijze de dood van de slaaf heeft
veroorzaakt; bijvoorbeeld, indien hij geen geneesheer ter beschikking heeft gesteld, opdat de slaaf zou kunnen genezen, of
indien hij door zijn eigen schuld een ongeschikte ter beschikking heeft gesteld.
13. 13. Wij zijn van mening, dat deze regel van toepassing is, wanneer de slaaf sterft voordat de zaak bij de rechter aanhangig
is gemaakt, maar als zijn overlijden heeft plaatsgevonden nadat de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt, dan moet de
rechter beslissen hoe de slaaf is gestorven; want, naar de mening van Pedius, moet alles wat gebeurt nadat de zaak bij de
rechter aanhangig is gemaakt, door de wijsheid van de rechter worden bepaald.
14. Wat wij met betrekking tot een gemachtigde hebben gezegd, geldt ook voor voogden, curatoren en anderen wier taak het
is voor anderen te verschijnen. Dit is ook de mening van Pedius, en hij voegt eraan toe dat het niet onrechtvaardig is om de
opdrachtgever verantwoordelijk te stellen voor de nalatigheid van degenen aan wie het beheer van zijn zaak is toevertrouwd.
15. Pedius zegt ook dat de kinderen die onder vaderlijk toezicht staan, ook onder de term "huishouding" vallen, omdat de
vordering tot teruggave van eigendom alle leden van de huishouding verantwoordelijk maakt voor hun daden.
16. Wanneer iemand een vordering instelt tot vergoeding van de waardevermindering van een slaaf, omdat deze op de vlucht
is geslagen, en daarna een vordering instelt omdat de slaaf niet gezond is, voor welk bedrag moet dan vonnis worden
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gewezen? Het lijdt geen twijfel dat de vordering tot schadevergoeding wegens de vlucht van de slaaf meerdere malen kan
worden ingesteld. Julianus zegt echter, dat men moet oppassen, dat de koper geen winst maakt, en de taxatie van hetzelfde
goed tweemaal terugvordert.
17. In dat geval wordt niet onderzocht of er een goede reden was voor de teruggave van de slaaf, maar alleen waar hij is
teruggegeven. Dit is niet onredelijk, zoals het onrechtvaardig zou zijn, nadat de verkoper door het terugnemen van de slaaf
heeft erkend dat daartoe aanleiding bestond, want de vraag die moet worden gesteld is of hij al dan niet had moeten worden
teruggegeven, en er wordt evenmin onderzocht of de teruggave binnen de door de wet gestelde termijn heeft plaatsgevonden.
18. Het is duidelijk, dat deze handeling vereist, dat de slaaf wordt teruggenomen. Anders zou, indien hij niet werd
teruggebracht, de vordering falen, ook al was door de enkele instemming van partijen overeengekomen dat hij zou worden
teruggebracht. Het is dus niet de overeenkomst om hem terug te nemen, die de grond voor deze rechtsvordering vaststelt,
maar de teruggave zelf.
19. Alles wat bij de verkoop met de slaaf gepaard ging, moet ook door middel van deze vordering worden teruggegeven.
20. Daar het beding van dubbele schadevergoeding eeuwigdurend is, is men daarom van oordeel, dat een vordering tot
verkoop kan worden ingesteld, zelfs indien de verkoper geen zekerheid heeft gesteld voor het dubbele van de waarde van de
slaaf; want zaken van gebruik en gewoonte moeten altijd in bonafide vorderingen worden betrokken.
21. Personen, die slaven verkopen, moeten bij de verkoop altijd hun nationaliteit opgeven, want zeer dikwijls trekt de
geboorteplaats van een slaaf de koper aan of schrikt hem af, en daarom is het in ons belang te weten in welk land hij geboren
is; want men neemt aan, dat sommige slaven goed zijn, omdat zij voortkomen uit een natie, die geen slechte reputatie heeft,
en andere worden als slecht beschouwd, omdat zij voortkomen uit een natie, die meer dan anders onbetamelijk is. Indien de
herkomst van de slaaf niet is vermeld, zal een vordering op deze grond worden toegekend aan de koper en aan alle
belanghebbenden bij de zaak, door middel waarvan de koper kan afdwingen dat een slaaf wordt teruggenomen.
22. Wanneer een goed wordt verkocht met dien verstande, dat het, indien het niet bevalt, binnen een bepaalden tijd kan
worden teruggegeven, wordt deze overeenkomst voor geldig gehouden. Indien echter niets is overeengekomen met
betrekking tot de tijd, zal aan de koper een actie in factum worden toegekend binnen zestig beschikbare dagen, om het
eigendom terug te nemen; maar niet na die periode. Maar als wordt overeengekomen dat het eigendom kan worden
teruggegeven zonder verwijzing naar de tijd, denk ik dat deze overeenkomst geldig zal zijn. Ook wanneer de termijn van
zestig dagen voor de teruggave van het voorwerp is verstreken, zal een vordering aan de koper worden toegewezen, indien
daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd.
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23. Bij dit onderzoek naar de oorzaak moet worden nagegaan of de verkoper verantwoordelijk was voor de vertraging, of dat
hij niet aanwezig was, zodat de slaaf aan hem kon worden teruggegeven; of dat er een andere goede reden was om de slaaf
niet binnen de gestelde termijn af te leveren, omdat hij niet bevredigend was.
24. Bij deze handelingen moet dezelfde regel in acht genomen worden als bij de nakomelingen van een vrouwelijke slaaf,
alsmede bij die van de winsten, en andere bijkomstigheden, die genoemd zijn, wanneer een terug te geven slaaf sterft voordat
dit geschiedt.
25. Het is de mening van degenen die geleerd zijn in de wet, dat elke toetreding tot de koop een deel van de verkoop is.
(32) Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Daarom is, zoals hierboven is gezegd, de verkoper verplicht de koper op de hoogte te stellen van elke ziekte, gebrek of
andere fout, die in het Edict is opgenomen; en zoals daarin is bepaald dat hij moet garanderen dat de slaaf geen van deze
gebreken heeft, zo is ook, wanneer een slaaf aan een ander wordt overgedragen als bijkomstig eigendom, de verkoper
verplicht dezelfde verklaring af te leggen en dezelfde garantie te geven. Dit moet zo worden verstaan, niet alleen wanneer
uitdrukkelijk is verklaard, dat de slaaf Stichus accessoir is bij het overgedragen land, maar ook wanneer, in het algemeen, alle
slaven op het land accessoir zijn bij de verkoop.
33. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Pomponius zegt dan ook dat het niet meer dan juist is dat, wanneer men beweert dat iets bij een verkoop hoort, dit in dezelfde
perfecte staat moet worden geleverd als het geval zou zijn geweest als het verkochte hoofdzaak was geweest; want volgens
het burgerlijk recht kan een koopvordering worden ingesteld om te eisen dat goederen waarvan men zegt dat ze bij een
verkoop horen in goede staat worden geleverd; bijvoorbeeld wanneer bepaalde vaten worden genoemd als bijkomstig bij een
stuk land. Deze regel geldt echter alleen wanneer iets uitdrukkelijk als bijkomstig wordt vermeld; want als een slaaf samen
met zijn peculium wordt verkocht, zal de verkoper niet verplicht zijn de deugdelijkheid te garanderen van de slaven die deel
uitmaken van dat peculium, omdat hij niet een bepaald goed als bijkomstig heeft vermeld, en het alleen nodig was het
peculium te leveren in welke staat het ook mocht zijn; en zoals hij niet verplicht was een bepaalde hoeveelheid peculium te
leveren, zo was hij evenmin verplicht deze garantie te geven. Pomponius zegt dat dezelfde regel in acht moet worden
genomen wanneer hetzij een landgoed, hetzij de peculium van een slaaf wordt verkocht; want het Edict van de Aediles is niet
van toepassing op goederen die behoren tot een landgoed of een peculium. Hij is dezelfde mening toegedaan wanneer een
stuk land wordt verkocht met alle middelen om het te bebouwen, en slaven onder deze benaming vallen. Ik denk dat deze
opvatting juist is, tenzij wordt verklaard dat de partijen een andere uitdrukkelijke bedoeling hadden.
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(1) Wanneer verkochte goederen worden teruggegeven, moet ook de slaaf die daaraan medeplichtig is, worden teruggegeven;
ook al had hij geen gebrek.
34. Africanus, Vragen, Boek VI.
Wanneer verschillende dingen van dezelfde soort tegelijkertijd verkocht worden, zoals bijvoorbeeld slaven, komedianten of
zangers, is men van mening dat nagegaan moet worden of er één prijs voor allen betaald is, of dat er voor ieder afzonderlijk
betaald is, aangezien soms één verkoop, en dan weer verschillende, begrepen worden te hebben plaatsgevonden. Het is van
belang, dat dit wordt nagevraagd, opdat, indien een van die slaven ziek of ongezond blijkt te zijn, kan worden bepaald of zij
allen tegelijk moeten worden teruggegeven.
1. Bijvoorbeeld, wanneer het duidelijk is dat het de bedoeling was om ze allen tezamen te kopen of te verkopen, zoals
dikwijls voorkomt bij slavenhandelaren; of wanneer teams van vier paarden, of een paar muildieren worden verkocht; zodat
het voor de partijen voordelig kan zijn om ze allen, of geen van allen te hebben.
35. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Het gebeurt vaak dat slaven die gezond zijn, worden teruggegeven met anderen die ziek zijn, waar ze niet kunnen worden
gescheiden zonder ongemak of zonder geweld te doen aan de natuurlijke genegenheid; want wat als de koper liever een zoon
behoudt en zijn ouders teruggeeft, of omgekeerd? Dezelfde regel moet in acht genomen worden ten aanzien van broers en ten
aanzien van slaven die met elkaar gehuwd zijn.
(36) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer verscheidene slaven voor één prijs verkocht zijn, en wij de vordering op grond van het Edict van de Aediles met
betrekking tot één van hen instellen, wordt een schatting van de waarde van die slaaf alleen gemaakt wanneer de prijs voor
het gehele aantal zonder onderscheid werd vastgesteld. Maar indien, nadat de prijs voor elk van de slaven was vastgesteld, zij
allen werden verkocht voor een bedrag gelijk aan de gezamenlijke prijzen van de verschillende individuen, dan moeten wij
de gezamenlijke prijs aannemen die voor elke slaaf is gemaakt, of hij nu meer of minder waard is.
37. Ulpianus, Over het Edict van de Aediles van Curule, Boek I.
De Aediles bepalen dat een slaaf die oud geworden is in dienst, niet verkocht mag worden als iemand die niet gewend is aan
dienstbaarheid. Deze bepaling van het Edict is opgesteld om de trucs van verkopers te vermijden, want zij zorgen er in alle
gevallen voor dat kopers niet door verkopers worden misleid. Zo hebben veel verkopers de gewoonte om slaven als
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nieuwelingen te verkopen, die dat niet zijn, opdat zij voor meer geld van hen kunnen beschikken, omdat men aanneemt dat
slaven die onervaren zijn, rechtlijniger zijn, beter aangepast aan de dienst, handelbaarder en bekwamer voor elk soort werk,
terwijl degenen die ervaren zijn en oud geworden in dienstbaarheid, moeilijk te veranderen zijn en zich aan te passen aan
iemands gewoonten. Omdat de slavenhandelaars weten dat men eerder geneigd is beginnende slaven te kopen, vermengen zij
daarom de ervaren slaven met hen en verkopen hen allen voor de beginnende slaven. De Aediles bepalen door dit Edict dat
dit niet mag gebeuren; en daarom, wanneer een slaaf op deze manier verkocht is aan een koper die onwetend is van de feiten,
kan hij worden teruggegeven.
38. Dezelfde, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
De Aediles zeggen: "Zij, die lastdieren verkopen, moeten openlijk en eerlijk verklaren, of zij een ziekte of gebrek hebben; en
indien zij met het doel om ze te verkoopen, van een prachtigen capitonnering zijn voorzien, moeten zij in deze staat aan de
kopers worden afgeleverd. Indien dit niet is geschied, zullen wij een vordering tot teruggave van de versierselen, of tot
teruggave van de dieren wegens de versierselen, binnen zestig dagen toestaan; of, indien de koop wegens ziekte of gebrek
moet worden ontbonden, binnen zes maanden; of tot teruggave van het koopgeld, indien de dieren binnen een jaar minder
waard waren dan waarvoor zij verkocht waren. Indien een paar lastdieren in die tijd verkocht zijn, en één van hen in zulk een
toestand verkeert dat hij moet worden teruggegeven, zullen wij een vordering toestaan om de teruggave van beiden mogelijk
te maken."
(1) De Aediles noemen de teruggave van lastdieren in dit Edict.
(2) De reden voor de uitvaardiging van dit Edict is dezelfde als die voor de teruggave van slaven.
(3) Voor hen moeten in wezen dezelfde regels in acht worden genomen als voor slaven, voor zover het ziekten en gebreken
betreft. Wat wij hierover reeds hebben gezegd, is dus ook hier van toepassing, en indien het dier zou sterven, kan het op
dezelfde wijze worden teruggegeven als bij een slaaf het geval is.
(4) Maar laten we eens kijken of alle soorten vee onder het hoofd lastdieren zijn begrepen. Het is moeilijk om ze allemaal te
omvatten, want de term "lastdieren" betekent één ding, en die van runderen betekent iets anders.
(5) Daarom is aan dit Edict een clausule toegevoegd, waarvan de bewoordingen luiden als volgt: "Voor alle soorten vee
moeten de verkopers dezelfde regels in acht nemen die wij hebben vastgesteld voor de deugdelijkheid van lastdieren."
(6) Er kan dus geen twijfel meer bestaan of ossen onder de termen van dit Edict vallen, want hoewel zij niet onder de
benaming lastdieren vallen, staat het vast dat zij wel onder de term runderen vallen.
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(7) Er zijn bepaalde dingen die bij de mens als ziekte worden aangemerkt, maar bij het dier niet; zo wordt bijvoorbeeld de
castratie van een paard noch als ziekte noch als gebrek beschouwd, omdat dit geen afbreuk doet aan zijn kracht noch aan zijn
bruikbaarheid, hoewel hij nooit geschikt zal zijn voor de voortplanting. Caelius verklaarde ook dat alle dieren die gecastreerd
zijn daardoor niet gebrekkig zijn, tenzij ze door de ingreep zwakker zijn geworden, en daarom is een muilezel niet ongezond.
Hij zegt dat Ofilius dezelfde mening was toegedaan, namelijk dat een gecastreerd paard gezond is, net zoals een eunuch
gezond is; maar als de koper dit niet wist en de verkoper het wist, is er een koopvordering. Wat Ofilius zegt is juist.
(8) De vraag rees, of een muilezel, als het zo is dat het niet veranderd kan worden als het opgetuigd is, wel gezond is.
Pomponius zegt dat dit het geval is, want zeer veel koetsdieren zijn van dien aard dat hun positie in het harnas niet kan
worden veranderd.
(9) Hij zegt ook dat als een dier geboren wordt met zo'n aanleg of vorm van lichaam dat het niet met een ander opgetuigd kan
worden, het niet gezond is.
(10) Een dier kan niet alleen wegens een ziekte worden teruggegeven, maar ook wanneer er reden toe is omdat het niet in
overeenstemming is met de voorstellingen of de garantie van de verkoper; net als in het geval van slaven.
(11) Caelius zegt dat de regel met betrekking tot het versieren van paarden met het oog op een betere verkoop niet van
toepassing is wanneer dit is gedaan vóór het tijdstip van de verkoop, dat wil zeggen twee dagen ervoor; maar op het moment
zelf van de verkoop, of, wanneer het te koop wordt aangeboden, wordt het op deze manier geaparqueerd tentoongesteld aan
degenen aan wie men verwacht het te verkopen. En telkens wanneer zulk een versiering plaats heeft, wordt zowel in het
proces-verbaal als in het edict vermeld, dat de dieren zijn voortgebracht, geapporteerd met het doel ze te verkopen, zoals een
dier kan worden voortgebracht, geapporteerd met het doel een reis te maken, en daarna worden verkocht.
(12) Wanneer verscheidene dieren zijn verkocht, behoeven zij niet alle te worden teruggezonden wegens het beslag van een
van hen; want hoewel een span gebreken kan vertonen, mag het andere om die reden niet worden teruggezonden.
(13) Wanneer een span muildieren wordt verkocht, waarvan er een ondeugdelijk is, moet de waarde van dit span niet in
aanmerking worden genomen bij de schatting van het verschil; maar de waarde van het span moet in aanmerking worden
genomen; want wanneer beide voor dezelfde prijs zijn verkocht, moet deze niet in tweeën worden gedeeld, maar moet het
waardeverlies van beide te zamen in aanmerking worden genomen, en niet alleen de waardevermindering van het
ondeugdelijke span.
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(14) Wanneer een span lucifers wordt verkocht, bepaalt het Edict dat, indien er reden is om er een van terug te geven, beide
moeten worden teruggegeven; in dat geval moet zowel met het belang van de koper als met dat van de verkoper rekening
worden gehouden, daar de dieren niet van elkaar gescheiden zijn. Evenzo, wanneer een span van drie paarden, of een span
van vier paarden wordt verkocht, moeten al deze paarden worden teruggegeven. Maar indien er twee paar muildieren zijn, en
één muildier is ongezond, dan moet alleen het paar, waartoe het behoort, worden teruggegeven, en niet de andere. Maar
indien zij niet in paren zijn verdeeld, maar vier ezels slechts voor één prijs worden verkocht, moet één ezel worden
teruggegeven en niet alle ezels, zoals wij van mening zijn, dat wanneer een aantal paarden voor fokdoeleinden wordt
verkocht, het niet noodzakelijk is, dat alle paarden worden teruggegeven, indien één van hen ondeugdelijk is. Wij zijn
dezelfde mening toegedaan wanneer verscheidene slaven voor één prijs worden verkocht, tenzij zij niet kunnen worden
gescheiden; zoals bijvoorbeeld wanneer zij toneelspelers of hansworsten zijn.
39. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I. Of broeders;
40. Ultpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Want deze moeten niet gescheiden worden.
1. Vervolgens zeggen de Aediles: "Dat een hond, een varken, een klein wild zwijn, een wolf, een beer, een panter, een
leeuw,"
41. Paulus, Over het Edict van de Aediles Curule, Boek II.
En in het algemeen: "Of enig ander dier dat verwondingen kan aanrichten, hetzij loslopend of aangebonden, maar dat niet in
staat is in bedwang te worden gehouden om geen schade te veroorzaken,"
42. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Het mag niet worden gehouden op een plaats waar voortdurend mensen passeren, en waar het genoemde dier iemand kan
verwonden of schade kan toebrengen. Als deze bepalingen overtreden worden en een vrije man daardoor het leven verliest,
wordt met tweehonderd solidi geboet; en als een vrije man gewond raakt, wordt de verantwoordelijke partij veroordeeld tot
het betalen van een bedrag dat naar de wijsheid en rechtvaardigheid van de rechter passend lijkt; en als een andere persoon of
een goed gewond raakt, wordt de genoemde partij gedwongen tot het betalen van het dubbele van het bedrag van de
veroorzaakte schade.
43. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
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De meeste autoriteiten zeggen dat een os die met zijn horens slaat, kwaadaardig is, net als muilezels die trappen. Ook van
paarden die zonder enige aanleiding schrikken en weglopen, wordt gezegd dat ze kwaadaardig zijn.
1. Een slaaf, die zijn toevlucht neemt tot een vriend van zijn meester, om diens voorspraak bij hem te verkrijgen, is geen
voortvluchtige; ook niet als hij het voornemen heeft niet naar huis terug te keren, indien hij geen vergiffenis verkrijgt. Hij is
nog geen voortvluchtige, om de reden dat de term "vlucht" niet alleen betrekking heeft op het voornemen, maar ook op de
handeling zelf.
2. 2. Wanneer een slaaf, door een ander aangezet om zijn meester te verlaten, op de vlucht slaat, is hij een voortvluchtige,
ook al zou hij niet gevlucht zijn, indien hij niet de raad had gekregen van degene, die hem overreedde.
3. Als een slaaf van mij, die u te goeder trouw diende, wegloopt, is hij een voortvluchtige, of hij nu weet, dat hij mij
toebehoort of daarvan onkundig is, tenzij hij dit deed met de bedoeling naar mij terug te keren.
4. Een slaaf poogt zelfmoord te plegen, die dit doet wegens boosaardigheid, slechte gewoonten, of een of andere misdaad, die
hij begaan heeft; maar niet wanneer hij zulk een stap doet, omdat hij niet in staat is het lichamelijk lijden te verdragen.
5. Wanneer iemand een slaaf koopt en hem met geweld wordt ontnomen, kan hij het viervoudige van de schadevergoeding op
grond van roof terugvorderen, en hij kan de slaaf daarna teruggeven, en de verkoper moet de prijs terugbetalen die hij heeft
ontvangen. Indien hij echter door zijn slaaf schade heeft geleden, en hij uit dien hoofde een proces heeft aangespannen, kan
hij hem niet aan de verkoper teruggeven, tenzij de koper een vordering instelt tegen degene, die de slaaf met een zweep heeft
geslagen of aan foltering heeft onderworpen.
6. Een slaaf moet soms worden teruggegeven, ook al hebben wij een vordering ingesteld tot zijn taxatie, dat wil zeggen, de
schatting van het overschot van de prijs boven zijn werkelijke waarde. Want als hij waardeloos is, zodat het niet in het
voordeel van zijn meester is, zulk een slaaf te hebben, zoals bijvoorbeeld wanneer hij aan woedeaanvallen onderhevig is, of
krankzinnig is, zelfs al is een vordering tot taxatie ingesteld, dan is het niettemin de plicht van de rechter, het aankoopgeld te
doen terugbetalen, nadat de slaaf is teruggegeven.
7. Indien iemand een slaaf teruggeeft met de bedoeling zijn schuldeisers te bedriegen, en hij hem niet zou hebben
teruggegeven, tenzij hij de bedoeling had hen te bedriegen; dan is de verkoper aansprakelijk tegenover de schuldeisers voor
de waarde van de slaaf.
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8. Wanneer een slaaf in pand is gegeven, blijft hij gebonden, zelfs al wordt hij teruggegeven; evenals wanneer hij, of het
vruchtgebruik in hem, is vervreemd, hij niet rechtmatig kan worden teruggegeven, tenzij hij wordt teruggekocht en hersteld
vrij van de aansprakelijkheid die onder het pand is aangegaan.
9. 9. Wanneer een slaaf gekocht is onder een voorwaarde, en een procedure met het oog op zijn teruggave wordt ingesteld
voordat aan de voorwaarde is voldaan, zal deze nietig zijn, omdat de koop nog niet is voltooid, en niet kan worden vernietigd
door de beslissing van een rechter; en daarom, als een vordering tot koop of verkoop, of een vordering tot teruggave van
eigendom wordt ingesteld voordat aan de voorwaarde is voldaan, kan daarna een tweede keer een proces worden
aangespannen.
10. In sommige gevallen, zelfs wanneer een absolute verkoop heeft plaatsgehad, blijft deze op grond van een
rechtsvoorwaarde opgeschort; zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf, waarvan de ene partij het vruchtgebruik en de andere de
eigendom heeft, iets koopt; want zolang het onzeker is uit wiens eigendom hij de prijs betaalt, blijft de eigendom van het
goed in onzekerheid, en daarom kan geen van de partijen een vordering instellen tot teruggave van de slaaf.
44. Dezelfde, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
De Aediles weigeren, met grote rechtvaardigheid, toe te staan dat een slaaf medeplichtig is aan eigendom van minder waarde
dan hijzelf, om te voorkomen dat er bedrog gepleegd wordt, hetzij tegen het Edict of tegen het Burgerlijk Recht, en ook,
zoals Pedius zegt, tegen de waardigheid van de mensheid; anders zou dezelfde regel gelden als in de andere zaken, want het
zou belachelijk zijn dat een stuk land medeplichtig wordt geacht aan een tuniek. Alles kan echter worden toegestaan als
accessoire bij de verkoop van een slaaf, want heel vaak is het peculium waardevoller dan de slaaf zelf, en soms is een
onderslaaf, die als accessoire wordt aangemerkt, meer waard dan de hoofdslaaf die wordt verkocht.
1. Krachtens dit Edict wordt een vordering ingesteld tegen de partij die het grootste belang had bij de verkoop van de slaaf,
omdat handelaren in slaven over het algemeen partnerschappen vormen, zodat alles wat zij doen geacht wordt gezamenlijk te
worden afgehandeld; want het leek de Aediles rechtvaardig dat de rechtsvorderingen die zij instelden ingesteld zouden
worden tegen de partij die het grootste deel van het eigendom bezat? of tenminste die niet minder bezat dan de anderen,
opdat de koper niet gedwongen zou zijn om met vele personen te procederen; hoewel een vordering tot koop kan worden
ingesteld tegen iedere afzonderlijke vennoot naar evenredigheid van zijn aandeel; want dit soort mensen is zeer geneigd tot
gewin en tot het begaan van oneerbare daden.
2. Bij een vordering tot teruggave van eigendom, of tot taxatie daarvan, rijst de twijfel of een partij die een slaaf van een
ander heeft verkocht, tegelijkertijd aansprakelijk zal zijn op grond van uitzetting, of wegens ondeugdelijkheid, of wegens de
vlucht van de slaaf. Want men kan zeggen, dat de koper geen belang meer heeft, wanneer hem het bezit van de slaaf door een
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betere titel is ontnomen, of hij nu gezond of voortvluchtig is; maar het is in het belang van de koper, dat hij gezond had
moeten zijn, toen hij hem wegens zijn diensten in bezit kreeg, en de verplichting neemt niet toe door hetgeen later mocht zijn
gebeurd, want juist zodra de slaaf is afgeleverd, wordt het beding betreffende het belang van de koper van kracht.

45. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Een vordering tot teruggave van een slaaf heeft een tweeledig effect, want soms zal de verkoper een veroordeling tot dubbele
schadevergoeding tegen zich krijgen, en soms alleen een eenvoudige schadevergoeding. Want als hij weigert, hetzij den prijs
van den slaaf, hetzij de bijbehoorende goederen terug te geven, en hem niet van de voor zijn rekening aangegane schuld
ontslaat, zal hij veroordeeld worden tot betaling van het dubbele van den prijs en de bijbehoorende goederen. Wanneer hij
echter de prijs en de bijbehoren teruggeeft of de slaaf van de voor zijn rekening aangegane verplichting ontslaat, moet tegen
hem het vonnis van eenvoudige schadevergoeding worden uitgesproken.
(46) Pomponius, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer u een slaaf teruggeeft, bent u niet verplicht te garanderen dat hij niet aansprakelijk is voor diefstallen of schade,
behalve wanneer hij die gepleegd heeft op uw bevel, of op dat van degene aan wie u hem eventueel verkocht hebt.
(47) Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Als u een slaaf die u gekocht hebt, manumitteert, zegt Labeo dat u noch een vordering zult krijgen om hem terug te geven,
noch een om het bedrag van het overschot van zijn waarde dat u betaald hebt, terug te krijgen; net zoals het recht om een
dubbele schadevergoeding te eisen, is uitgeput. Daarom zal ook het recht van vordering, gegrond op iets dat is
vertegenwoordigd of gegarandeerd, verloren gaan.
1. De vorderingen die voortvloeien uit het Edict van de Aediles blijven ook na de dood van de slaaf bestaan;
48. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIII.
Op voorwaarde dat de slaaf sterft zonder schuld van de koper, of van zijn familie, of van zijn agent.
1. 1. Hij, die klaagt over ondeugdelijkheid of ziekte in een slaaf, die hij gekocht heeft, en hem wil behouden, totdat hem
voldoening is geschonken, moet gehoord worden.
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2. 2. De rechten van de koper worden niet geschaad, wanneer deze, na binnen zes maanden geen vordering tot teruggave van
de slaaf te hebben ingesteld, binnen een jaar een vordering tot taxatie van zijn waarde wenst in te stellen.
3. Het is rechtvaardig dat het Edict van de Aediles niet van toepassing is op iemand die een slaaf in ketenen heeft verkocht,
want het is veel doeltreffender om dit te doen dan alleen maar te verklaren dat hij in ketenen is geweest.
4. 4. Het is niet meer dan billijk, dat de verkoper in een op het Edict van de Aediles gegrondveste rechtsvordering een
exceptie kan inroepen, indien de koper wist, dat de slaaf de gewoonte had weg te lopen, of geketend was geweest, of andere
soortgelijke gebreken had, die de verkoper het recht zouden geven te worden vrijgelaten.
5. 5. De op het Edict van de Aediles gegronde vordering zal zowel ten gunste als ten laste van de erfgenamen kunnen worden
ingesteld; maar er moet niettemin een onderzoek worden ingesteld naar de daden die de erfgenamen later hebben gesteld, en
naar de vraag of zij het recht hadden om een dergelijke vordering in te stellen.
6. 6. Deze vorderingen kunnen niet alleen worden ingesteld tegen slaven, maar ook tegen alle soorten van dieren, zodat zij
tegen mij kunnen worden ingesteld, zelfs indien ik alleen het vruchtgebruik van een slaaf had gekocht.
7. 7. Wanneer een vordering tot teruggave van een slaaf wegens zijn deugdelijkheid wordt ingesteld, is het geoorloofd voort
te gaan en beschuldigingen in te dienen met betrekking tot één gebrek, en indien later enig ander gebrek mocht blijken, kan
een tweede vordering met betrekking daartoe worden ingesteld.
8. Het is niet gebruikelijk, in geval van eenvoudige verkoop, gebruik te maken van de vordering tot teruggave van eigendom.
49. Ulpiamis, Disputaties, Boek VIII.
Het lijdt geen twijfel, dat een vordering tot teruggave ook kan worden ingesteld in geval van verkoop van een stuk land, zoals
bijvoorbeeld in geval van verkoop van land dat schadelijk is voor de gezondheid; want het moet worden teruggegeven. En
het is niet meer dan billijk om te oordelen dat de koper op geen enkel moment na de teruggave van het eigendom nog
aansprakelijk is voor de belastingen.
50. Julianus, Over Minicius, Boek IV.
Een slaaf met spataderen is niet gezond.
51. Africanus, Vragen, Boek VIII.
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Als een slaaf een andere koopt die ziek of ongezond is, en zijn meester stelt een vordering in tot koop, of een tot teruggave
van de slaaf; dan moet worden vastgesteld, niet of de meester, maar of de slaaf zich bewust was van deze gebreken, zodat het
geen verschil maakt of hij de slaaf kocht om aan zijn peculium te worden toegevoegd, of hem verwierf in naam van zijn
meester; Of hij een bepaalde slaaf kocht, of een slaaf in het algemeen, in opdracht van zijn meester; want dan wordt het een
kwestie van goede trouw, of de slaaf niet bedrogen is door degene met wie hij zaken deed; en, anderzijds, of de overtreding
die de slaaf beging bij het maken van de overeenkomst, zijn meester schade moet berokkenen. Indien echter de slaaf de
onderslaaf heeft gekocht in opdracht van zijn meester, en deze wist dat hij ondeugdelijk was, zal de verkoper niet
aansprakelijk zijn.
1. Indien een dergelijke transactie is gesloten met een vertegenwoordiger, lijdt het geen twijfel, dat indien deze
vertegenwoordiger wist dat de slaaf ziek of ongezond was, hij uit dien hoofde geen vordering kan instellen; hoewel hijzelf
niettemin aansprakelijk zal zijn voor een vordering, gebaseerd op vrijwillig agentschap. Wanneer echter de gemachtigde zelf
niet wist dat de slaaf ongezond was, en hem kocht op aanwijzing van zijn principaal, die daarvan op de hoogte was; en hij
een vordering instelt vóór de teruggave van de slaaf in naam van zijn principaal, is men van oordeel dat een geldige exceptie
niet tegen hem kan worden opgeworpen.
52. Marcianus, Regels, Boek IV.
Als een slaaf een diefstal pleegt tegen zijn meester, is het niet nodig dit te verklaren bij de verkoop van de slaaf, want een
teruggave zal om deze reden niet worden verleend. Maar als hij gezegd heeft, dat deze slaaf geen dief was, zal hij
aansprakelijk zijn op grond van het afleggen van zulk een verklaring en garantie.
53. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Wanneer een slaaf tertiaire of quartaire koorts heeft, of jicht of epilepsie, dan wordt hij niet geacht wettelijk gezond te zijn,
zelfs niet op dagen dat hij vrij is van deze ziekten.
54. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Er is geen grond voor een vordering tot teruggave van een slaaf als deze tegen een goede vergoeding is gekocht en wegloopt,
als hij dat niet eerder heeft gedaan.
55. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
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Zes beschikbare maanden vanaf het tijdstip dat een procedure had moeten worden ingesteld, worden toegekend voor het
indienen van een vordering tot teruggave van een slaaf, en de bevoegdheid om door te gaan zal niet worden geacht te hebben
bestaan wanneer de partij onwetend was dat hij de gewoonte had weg te lopen, en deze fout was verzwegen. Toch kan de
grove onwetendheid van de koper op dit punt niet worden verontschuldigd.
56. Paulus, Vragen, Boek I.
Latinus Largus: "Ik vraag of een slaaf kan worden teruggegeven aan een borg van de verkoper." Ik antwoordde dat als de
borg werd genomen met betrekking tot alles wat met de verkoop te maken had, Marcellus denkt dat de slaaf aan de borg kan
worden teruggegeven.
57. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Wanneer een slaaf een andere koopt en zijn meester een vordering tot teruggave instelt, is de verkoper niet verplicht hem te
betalen, tenzij hij hem alles levert wat onder deze vordering valt, het hele bedrag in feite, en niet alleen wat betrekking heeft
op de peculium; want als de meester een vordering tot verkoop instelt, tenzij hij de hele koopsom betaalt, zal hij niets
bereiken.
1. Wanneer echter een slaaf of een zoon tot verkoop overgaat, zal een vordering tot teruggave van de slaaf zijn peculium
inhouden, en de grond voor de teruggave is ook in het peculium begrepen. Het gaat ons ook niet aan, dat de slaaf vóór zijn
teruggave geen deel uitmaakte van de peculium, want een slaaf kan niet tot de peculium behoren, die nog eigendom is van de
koper, maar de grond voor de teruggave zelf wordt geacht deel uit te maken van de peculium. Indien dus een slaaf, die voor
tienduizend sestertiën gekocht is, slechts vijfduizend waard is, zeggen wij, dat deze laatste som tot het peculium behoort. Dit
is het geval indien hij zijn meester niets verschuldigd is, of niet van het peculium is beroofd. Indien hij echter meer schuldig
is aan zijn meester, zal het resultaat zijn dat hij de slaaf moet overgeven, en niets zal terugkrijgen.
(58) Dezelfde, Opinies, Boek V.
Ik vraag, als een slaaf gevlucht is van de koper, en er is besloten dat er een goede reden is voor zijn terugkeer, of de verkoper
dan niet de getaxeerde waarde van het eigendom dat door de slaaf is meegenomen moet betalen, voordat het aan hem wordt
teruggegeven. Paulus antwoordde, dat de verkoper niet alleen de prijs van de slaaf moet betalen, maar ook de getaxeerde
waarde van hetgeen hij heeft gestolen, tenzij hij bereid is de slaaf af te staan als vergoeding voor het ontvreemde goed.
1. Ik vraag ook, als de verkoper weigert de geschatte waarde van het eigendom en de koopsom te betalen, of de slaaf
behouden moet worden en een vordering op grond van de peculium moet worden toegewezen, of dat het dubbele van de prijs
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van de slaaf die teruggegeven moet worden, moet worden geëist op grond van een beding. Paulus antwoordde dat een
vordering kan worden ingesteld tot terugbetaling van de prijs van de slaaf, en ook tot betaling van het dubbele van zijn
waarde op grond van het beding. Er is reeds een advies gegeven met betrekking tot het eigendom dat door de slaaf is
gestolen.
2. Ik kocht een slaaf onder beding van het dubbele van zijn waarde als hij werd teruggegeven, en hij ging er toen vandoor met
een deel van mijn eigendom. Toen men hem naderhand vond en hem in aanwezigheid van fatsoenlijke mannen vroeg of hij
eerder uit het huis van de verkoper was weggelopen, antwoordde hij van wel. Ik vraag of dit antwoord van de slaaf recht
heeft op overweging. Paulus antwoordde dat als andere bewijzen van zijn vroegere vlucht niet ontbreken, het antwoord van
de slaaf moet worden geloofd.
59. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Wanneer een slaaf verkocht is in een zodanige toestand dat hij moet worden teruggegeven, is het onrechtvaardig dat de
verkoper zijn prijs ontvangt.
1. Wanneer iemand twee slaven voor één prijs koopt, en één van hen is in zo'n staat dat hij teruggegeven moet worden, en de
verkoper stelt vervolgens een vordering in voor het gehele bedrag, dan moet een exceptie worden ingediend bij wijze van
verweer. Wanneer echter een vordering wordt ingesteld voor een deel van de prijs, is de betere mening dat een exceptie geen
beletsel zal zijn, tenzij de feiten van dien aard zijn dat beide slaven moeten worden teruggegeven wegens de
ondeugdelijkheid van een van hen.
(60) Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Nadat de teruggave van de slaaf heeft plaatsgevonden, moet alles in de oude toestand worden gebracht, alsof er geen verkoop
had plaatsgevonden.
61. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXX.
Wanneer een dienstbaarheid in het geding is, en de verkoper is verslagen, moet hij aan de koper het bedrag van het door deze
teveel betaalde terugbetalen, indien hij ervan op de hoogte was dat de genoemde dienstbaarheid aan het goed was opgelegd.
62. Modestinus, Verschillen, Boek VIII.
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Men moet aannemen dat het Edict van de Curule Aediles geen betrekking heeft op eigendom dat geschonken wordt. Want
waarom zou de schenker zich verplichten iets terug te nemen als er geen prijs aan de transactie verbonden is? Maar wat als
het goed is verbeterd door degene aan wie het is geschonken? Kan de schenker worden aangesproken voor de waarde van de
verbeteringen? Het moet gezegd worden dat dit geenszins het geval is, want de schenker mag niet gestraft worden voor zijn
vrijgevigheid. Daarom behoeven bij het schenken van iets niet de garanties te worden gegeven die de Aediles eisen bij de
verkoop van goederen. Het is duidelijk, dat de schenker zich moet binden (en dat doet hij gewoonlijk) met betrekking tot
bedrog, opdat hij niet met bedrieglijke bedoelingen kan herroepen, wat hij bij wijze van goedgunstigheid heeft geschonken.
63. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek I.
Er zij op gewezen dat dit Edict uitsluitend betrekking heeft op de verkoop, niet alleen van slaven, maar ook van alle andere
soorten goederen. Het lijkt vreemd dat niets is vermeld over pacht. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat deze nooit
onder de jurisdictie van de Aediles vielen, of omdat pacht en verkoop niet onder dezelfde omstandigheden worden
aangegaan.
64. Pomponius, Epistels, Boek XVII.
Labeo zegt dat als je meerdere slaven voor één prijs koopt, en je wilt een aanklacht indienen met betrekking tot één van hen,
je alle slaven moet taxeren, net zoals dat gebeurt bij het taxeren van land wanneer een aanklacht wordt ingediend wegens het
verlies van een deel van dat land door uitzetting.
1. Hij zegt ook dat als u meerdere slaven voor één prijs hebt verkocht en hun deugdelijkheid hebt gegarandeerd, en slechts
een deel van hen deugdelijk is, een vordering terecht kan worden ingesteld met betrekking tot alle slaven, vanwege de
vertegenwoordiging en de garantie.
2. Hij zegt ook, dat een lastdier kan afdwalen en ontsnappen, maar dat een vordering niet kan worden ingesteld op grond van
het feit, dat het een dwalende of voortvluchtige is.
65. Venuleius, Handelingen, Boek V.
Het is eerder een geestelijk dan een lichamelijk gebrek, dat een slaaf voortdurend bij tentoonstellingen aanwezig wil zijn, of
schilderijen zorgvuldig wil onderzoeken, of zelfs onwaarachtig wil zijn, of soortgelijke gebreken heeft.
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1. Telkens wanneer er sprake is van een chronische ziekte, zegt Cassius dat dit een ziekte betekent die schadelijk is. Het
woord moet echter worden opgevat als een affectie die constant is, en niet eindigt door de tijd. Een chronische ziekte wordt
geacht een ziekte te zijn die een mens na zijn geboorte overvalt, want het woord chronisch betekent voortdurend.
2. Een slaaf kan ervaren worden genoemd, of een beginneling. Caelius zegt dat een ervaren slaaf moet worden gewaardeerd,
niet vanwege de tijd dat hij in dienst is geweest, maar vanwege zijn bekwaamheid en kwalificaties; want als iemand bij een
verkoop een slaaf koopt die een beginneling is en hem in een of andere dienst tewerkstelt, wordt hij onmiddellijk gerekend
tot degenen die ervaren zijn, aangezien onervarenheid wordt begrepen als afhankelijk, niet van de onontwikkelde staat van de
geest, maar van de toestand van dienstbaarheid. Het maakt geen verschil of hij Latijn verstaat of niet, want een slaaf wordt
niet geacht ervaren te zijn alleen omdat hij toevallig geleerd is in de vrije kunsten en wetenschappen.

Tit. 2. Betreffende uitzettingen, en het beding van dubbele schadevergoeding.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer een koper het hele eigendom dat hij gekocht heeft verliest, of slechts een deel ervan, vanwege een betere titel, dan
heeft hij verhaal op de verkoper. Wanneer hij een deel ervan verliest, of een onverdeeld deel van de grond, heeft hij verhaal
voor het bedrag dat hij verloren heeft. Indien hij echter een bepaald gedeelte van het stuk land verliest, en niet een onverdeeld
gedeelte, heeft hij recht van verhaal overeenkomstig de hoedanigheid van het land, waarvan hij beroofd is. Maar wat als hij
beroofd is van het beste of het slechtste deel van het land? De kwaliteit van het land moet worden vastgesteld, en hij heeft
recht op verhaal in verhouding tot de waarde daarvan.
2. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als er geen dubbele schadevergoeding is toegezegd, en een vordering wordt ingesteld op grond van uitzetting, moet er een
vonnis voor dubbele schadevergoeding worden uitgesproken tegen de gedaagde.
3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.
Bij de verkoop van een slaaf wordt zijn peculium altijd geacht gereserveerd te zijn. Wanneer een verkochte slaaf een bepaald
deel van zijn peculium heeft meegenomen, en de koper uit dien hoofde wordt aangesproken wegens diefstal, kan deze geen
beroep doen op de verkoper voor dubbele schadevergoeding op grond van een beding, omdat de verkoper bij de verkoop
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moest garanderen dat de slaaf vrij was van aansprakelijkheid wegens diefstal of schade. Dit vorderingsrecht ontstaat echter
eerst nadat de verkoop heeft plaatsgevonden.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
De vraag rijst of hij die de slaaf verkocht een borg moet stellen tegen uitzetting, die gewoonlijk een tweede borg wordt
genoemd. Men is het erover eens dat hij dat niet hoeft te doen, tenzij het is overeengekomen.
(1) Wanneer een voogd een verkoop doet in naam van een minderjarige, en daarop uitzetting volgt, zegt Papinianus in het
Derde Boek der Meningen dat een rechtsvordering van billijkheid zal worden toegekend tegen hem ten behoeve van wie de
voogdij wordt uitgeoefend. Hij voegt er echter aan toe dat dit alleen geldt voor wat op dat moment tot zijn eigendom
behoorde. Laten we eens kijken of de voogd aansprakelijk is voor het gehele bedrag indien de voogd niet solvabel zou zijn.
Dit lijkt mij de betere mening, want een met een voogd gesloten contract is niet nietig.
5. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
De verkoper van een slaaf verklaarde dat zijn peculium een accessoire was. Als een onderslaaf door uitzetting is
weggenomen, zegt Labeo dat de verkoper daarvoor niet aansprakelijk is, want als de slaaf geen deel uitmaakte van de
peculium zou hij geen accessoire zijn, maar als dat wel zo was, heeft de koper door de beslissing van de rechter schade
geleden; maar de zaak ligt anders als de verkoper uitdrukkelijk had verklaard dat de slaaf accessoire was, want in dat geval
zou hij verplicht zijn te garanderen dat de slaaf deel uitmaakte van de peculium.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Wanneer een stuk land verkocht wordt, is het nodig om zekerheid te stellen tegen uitzetting, volgens de gewoonte van dat
deel van het land waar de transactie plaatsvond.
7. Julianus, Digest, Boek XIII.
Wanneer een partij van een stadsdeel een slaaf koopt die voor hem in de plaats is getreden, kan hij een vordering tot koop
instellen tegen de plaatsvervanger, alsmede een vordering op grond van het beding wegens uitzetting; maar hij zal geen van
deze vorderingen kunnen instellen tegen het stadsdeel zelf.
8. Dezelfde, Digest, Boek XV.
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De verkoper van een slaaf moet borg staan voor de koper ten bedrage van het belang dat deze had dat de slaaf aan de
verkoper zou toebehoren. Daarom kan de koper, als hij door uitzetting de nakomelingen van een slavin of een landgoed dat
de slaaf in zijn opdracht had betreden, verliest, een vordering tot koop instellen. En zoals de verkoper verplicht is hem de
slaaf te leveren die hij hem verkocht heeft, zo is hij verplicht aan de koper alles te vergoeden wat hij door de slaaf had
kunnen verwerven, indien hij niet van hem was beroofd.
9. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Als u mij een slaaf verkoopt die aan Titius toebehoort, en Titius benoemt mij daarna tot zijn erfgenaam, dan zegt Sabinus dat,
in geval van uitzetting, het vorderingsrecht verloren is, omdat de slaaf niet van mij kan worden afgenomen, maar dat men zijn
toevlucht moet nemen tot een vordering tot koop.
(10) Celsus, Digest, Boek XXVII.
Als iemand een recht van overpad, dat hij met een ander gemeen heeft, verkoopt en aan mij overdraagt, alsof hij er de enige
eigenaar van is, is hij op grond van uitzetting aansprakelijk tegenover mij, als de ander weigert zijn recht aan mij over te
dragen.
11. Paulus, Opinies, Boek VI.
Lucius Titius kocht land in Duitsland, voorbij de Rijn, en betaalde een deel van de koopsom. Toen de erfgenaam van de
koper werd aangesproken voor de rest van het geld, stelde deze een tegeneis met de bewering dat deze bezittingen
gedeeltelijk waren verkocht op bevel van de keizer en gedeeltelijk waren verdeeld als beloningen onder veteranen. Ik vraag
of dit risico moet worden gedragen door de verkoper? Paulus antwoordde dat toekomstige gevallen van uitzetting, die zich
voordoen na het sluiten van de koop, geen invloed hebben op de verkoper; en dat daarom, volgens de genoemde feiten, een
vordering kon worden ingesteld voor het resterende deel van de prijs van het land.
1. De verkoper kan niet worden aangesproken voor dubbele of eenvoudige schadevergoeding, wegens overtredingen die
gewoonlijk met openbare vervolging worden bestraft, wanneer in een beding de volgende woorden zijn opgenomen,
namelijk: "De slaaf in kwestie is vrij van aansprakelijkheid voor begane schade."
(12) Scaevola, Meningen, Boek II.
Een particulier die erfgenaam was van de helft van een landgoed, verkocht al het land dat daartoe behoorde en zijn medeerfgenamen aanvaardden de prijs. Aangezien het land door uitzetting verloren is gegaan, vraag ik of de mede-erfgenamen
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aansprakelijk zijn voor een koopvordering. Ik antwoord dat als de mede-erfgenamen aanwezig waren en niet van mening
verschilden, ieder van hen geacht werd zijn deel te hebben verkocht.
13. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Proculus stelde zeer terecht dat wanneer een deel van een stuk land door uitzetting verloren is gegaan, een schatting van de
kwaliteit ervan gemaakt moet worden op het moment dat het verkocht werd, en niet op het moment dat de koper het
ontnomen werd;
14. 14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
En dat niet slechts de helft van het bedrag van de prijs in aanmerking moet worden genomen.
15. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Indien echter het land vervolgens enige aanwas heeft gekregen door alluviale afzetting, moet het tijdstip waarop dit
plaatsvond in aanmerking worden genomen.
(1) Wanneer een vruchtgebruik verloren gaat door uitzetting, moet een schatting gemaakt worden van de waarde van de
gewassen.
(2) Wanneer echter een slaaf door uitwinning aan de verkrijger verloren gaat, moet de mate, waarin de grond daardoor in
waarde vermindert, in rechte worden geschat.
16. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer het verkochte goed is teruggekregen door iemand die een betere titel heeft, kan een vordering tot koop worden
ingesteld met betrekking tot alles wat eraan is toegevoegd, net zoals wanneer die dingen waarvan uitdrukkelijk wordt gezegd
dat ze toebehoren aan het gekochte land, eenvoudigweg door de verkoper moeten worden vergoed als ze door uitzetting
verloren zijn gegaan.
1. Een beding tot dubbele schadevergoeding wordt geacht van kracht te zijn op het ogenblik dat het goed aan de eiser wordt
teruggegeven, of wanneer tegen hem een vonnis wordt uitgesproken voor de waarde van het goed, of wanneer de bezitter, na
door de koper te zijn aangesproken, wordt vrijgelaten.
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2. Wanneer een slaaf, voor wie wij de betaling van een dubbele schadevergoeding hebben bedongen, door ons verloren wordt
omdat hij voortvluchtig is, of niet gezond, rijst de vraag of wij desondanks een procedure kunnen beginnen. Proculus zegt dat
overwogen moet worden of er geen verschil is tussen een slaaf die op het moment van uitzetting niet van mij was en een slaaf
die op dat moment van mij was geworden; want in het geval dat hij van mij was geworden, had ik onmiddellijk een belang
verworven in het bedrag waartoe hij om die reden was vervallen; en ik had meteen een vorderingsrecht op het beding
verworven, dat ik noch door uitzetting, noch door de dood, manumissie of vlucht van de slaaf, of om een andere soortgelijke
reden kan verliezen. Maar als hij geen deel van mijn eigendom was geworden, ben ik niet armer, omdat de slaaf een
voortvluchtige is; aangezien hij niet in mijn nalatenschap was begrepen. Als ik echter bedongen heb dat hij gezond is en niet
de gewoonte heeft om rond te zwerven, dan heeft mijn belang alleen betrekking op het huidige gebruik, hoewel dat
onbepaald kan zijn; net zoals het onbekend was hoe lang ik hem zou hebben, en of iemand hem zou terugkrijgen door
uitzetting, hetzij van mij, hetzij van degene aan wie ik hem verkocht heb en aan wie ik ook een garantie heb gegeven. De
conclusie van Proculus is dat ik alleen kon worden aangesproken op het beding nadat het van kracht was geworden, in de
mate van mijn belang dat de genoemde slaaf niet de gewoonte zou hebben om weg te lopen.

(17) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Niemand twijfelt eraan dat een verkoper die een goed probeert terug te krijgen dat hij zelf heeft verkocht, kan worden
uitgesloten door een uitzondering op grond van bedrog, ook al heeft hij het onder een andere titel in eigendom gekregen;
want hij probeert op oneervolle wijze een goed te krijgen dat door hem is vervreemd. Bovendien moet de verkoper bepalen of
hij er de voorkeur aan geeft het goed te behouden door de procedure door middel van een exceptie aan te houden; of, indien
hij van het goed is beroofd, een vordering instellen tot dubbele schadevergoeding op grond van het beding.
18. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Ook al is er geen exceptie opgeworpen, of is de koper met succes tegengeworpen, dan nog kan de verkoper worden
aangesproken voor dubbele schadevergoeding op grond van het beding, want er kan een vordering tot koop tegen hem
worden ingesteld.
19. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Wanneer echter geen beding is gemaakt, zijn wij dezelfde mening toegedaan met betrekking tot een vordering tot koop.
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(1) Wanneer een vrije man, die Titius te goeder trouw als slaaf diende, aan mij wordt verkocht, en Titius hem tot zijn
erfgenaam maakt, alsof hij vrij was, en hij zich uit dien hoofde bij mij voegt, heb ik het recht hem aansprakelijk te stellen als
erfgenaam van Titius.
20. Pomponius, Over Sabinus, Boek X.
Ik heb een stuk land dat mij toebehoorde bezwaard en het daarna aan u verkocht op voorwaarde dat u het niet zou bezwaren.
Als ik het land daarna van u koop en u mij een borgstelling geeft tegen uitzetting, moet in die borgstelling staan dat het land
voor mijn rekening bezwaard was, want als dat niet gebeurt en ik op deze grond een vordering tegen u instel, kan ik worden
uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
(21) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Wanneer een slaaf, die verkocht is, sterft voordat hij door iemand met een betere titel is teruggekregen, wordt het beding niet
van kracht, omdat niemand hem heeft teruggekregen en wat er gebeurd is slechts het lot van de mensheid is. Maar als er
bedrog is geweest, kan de koper op die grond een vordering instellen.
1. Vandaar dat Julianus in het Drieënveertigste Boek zeer juist vastlegt, dat het beding van dubbele schadevergoeding van
kracht wordt, telkens wanneer het goed op zodanige wijze verloren is gegaan, dat de koper er geen recht op zal hebben
wegens de uitwinning zelf.
2. Hij zegt dus, dat wanneer een geschil ontstaat over de eigendom van een slaaf, en de koper de verkoper aanwijst als zijn
lasthebber, en deze, nadat hij in het ongelijk is gesteld, aansprakelijk wordt voor de schade, het beding van dubbele
schadevergoeding niet van kracht wordt, omdat de verkoper, die tegelijkertijd lasthebber van de koper is, geen
vorderingsrecht op mandaat heeft om hem in staat te stellen het bedrag van de schadevergoeding op de koper te verhalen.
Aangezien de koper dus eigendom noch geld heeft verloren, is het niet nodig dat het beding wordt afgedwongen; hoewel, als
hij na de toewijzing was verslagen en de vastgestelde schadevergoeding had betaald, zou het beding van kracht worden; en
dit heeft Julianus zelf in hetzelfde boek verklaard, want de koper wordt niet geacht een slaaf in zijn bezit te hebben van wie
hij door zijn tegenpartij zou zijn beroofd als hij de prijs niet had betaald. Want de koper verkrijgt het recht op de slaaf eerder
door de tweede koop, dat wil zeggen door de betaling van zijn geschatte waarde voor het gerecht, dan door de eerste
transactie. Julianus zegt ook in hetzelfde boek, dat als, wanneer de zaak is gevoegd, en de slaaf ontsnapt door nalatigheid van
de bezitter, de laatste een vonnis tegen hem moet laten uitspreken; maar hij kan niet onmiddellijk zijn toevlucht nemen tot de
verkoper, en moet onder het beding van dubbele schadevergoeding te werk gaan, omdat hij intussen geen recht op de slaaf
had omdat hij zekerheid had tegen uitzetting, maar op grond van zijn vlucht. Het is duidelijk, zegt hij, dat toen hij de
voortvluchtige in bezit kreeg, het beding van kracht werd. Want als de slaaf was ontsnapt buiten de schuld van de bezitter,
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dan zou hij worden vrijgelaten, indien zekerheid was gesteld, en het beding zou niet van kracht worden, tenzij hij de slaaf zou
terugbrengen, nadat hij gevangen was genomen. Daarom zal, wanneer hij het bedrag van de schadevergoeding aanbiedt, dit
voldoende zijn om hem in staat te stellen de slaaf te houden, maar wanneer hij zekerheid stelt, kan dit niet geschieden voordat
hij hem teruggeeft.

(22) Pomponius, Over Plautius, Boek I.
Wanneer een voogd schadevergoeding betaalt voor een goed dat hij voor zijn voogd heeft gekocht, niet uit het geld dat aan
de voogd toebehoort, maar uit zijn eigen bezittingen, dan wordt een beding tegen uitzetting van kracht ten gunste van de
voogd en tegen de verkoper.
1. Wanneer een vrouw zich tegen uitzetting borg stelt voor een stuk grond dat zij heeft gekocht, en dat stuk grond als
bruidsschat geeft, en iemand daarna haar echtgenoot door middel van een vordering daarvan berooft, kan de vrouw
onmiddellijk de borg aanspreken op grond van de koop, omdat daardoor het bedrag van haar bruidsschat is verminderd of
waardeloos geworden, mits de echtgenoot de eiser de waarde van dat stuk grond heeft geboden.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Wanneer echter het land na de dood van de vrouw door uitzetting verloren is gegaan, moet men zijn toevlucht nemen tot het
beding van dubbele schadevergoeding, omdat de echtgenoot op grond van de belofte van de bruidsschat een vordering kan
instellen tegen de erfgenamen van de vrouw, en zij zelf kunnen procederen op grond van het beding.
24. Africanus, Vragen, Boek VI.
Toch kunnen we niet zeggen dat het gevolg zal zijn dat het beding van kracht wordt als de vrouw op het punt staat te trouwen
met de ware eigenaar van de slaaf, en hem als bruidsschat geeft, ook al zal ze in dit geval geen bruidsschat hebben; want,
hoewel het waar is dat ze geen recht heeft op de slaaf, is het toch geen feit dat ze van hem is beroofd door een gerechtelijke
procedure; en ze zal niettemin recht hebben op een actie op grond van koop tegen de verkoper.
25. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Als je een slaaf manumitteert op wiens rekening je een dubbele schadevergoeding hebt bedongen, kun je niets terugvorderen
op grond van het beding; want je wordt niet beroofd van iets waar je recht op hebt, omdat je er zelf vrijwillig afstand van hebt
gedaan.
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26. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
De koper heeft recht op een vordering tot verkoop, op grond dat hij hem niet tot zijn vrij man heeft gemaakt, als de verkoper
zich ervan bewust was dat hij een slaaf verkocht die aan een ander toebehoorde. Indien echter de koper gedwongen was de
slaaf te manumiteren op grond van een trust, zal hij recht hebben op een vordering tot koop.
(27) Pomponius, Over Sabinus, Boek XI.
Wij nemen de regel aan dat wanneer uitzonderingen tegen de koper worden ingebracht, en zij prevaleren, de verkoper niet
aansprakelijk zal zijn; maar wanneer zij betrekking hebben op de handeling van de verkoper, geldt de tegenovergestelde
regel. Want het is zeker dat de koper geen recht zal hebben op een vordering, hetzij bij koop, hetzij onder de bedingen tot
dubbele, of zelfs eenvoudige schadevergoeding, wanneer een exceptie, gebaseerd op zijn eigen daad, met succes is
ingeroepen.
28. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXXI.
Maar als de excepties zowel op de handelingen van de verkoper als op die van de koper berusten, is het van belang om na te
gaan op grond van welke exceptie de rechter zal oordelen, en dus of het beding van kracht is of niet.
(29) Pomponius, Over Sabinus, Boek XI.
Als u mij een eigendom verkoopt dat aan een ander toebehoort, en ik koop het terug van de ware eigenaar, dan zegt Celsus,
de zoon, dat de mening van Nerva niet juist is, namelijk dat u, bij het instellen van een vordering tot verkoop, de prijs van mij
kunt terugvorderen; omdat ik als het ware recht had op het eigendom, aangezien het niet in overeenstemming is met de goede
trouw dat ik eigendom bezit onder een titel die aan iemand anders toebehoort.
1. Wanneer een bedenker van een dubbele schadevergoeding, in plaats van de bezitter te zijn, de eiser wordt en zijn zaak
verliest, had hij, indien hij in het bezit van het goed was geweest, het kunnen behouden, maar hij kan niet wettig een proces
aanspannen om het terug te vorderen, daar de bedenker van een dubbele schadevergoeding van rechtswege verzekerd zal zijn,
of hij kan zich ongetwijfeld beschermen door een exceptie op grond van bedrog. Dit is echter alleen het geval wanneer het
bezit verloren is gegaan door nalatigheid, of met toestemming van de bedenker van de dubbele schadevergoeding.
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2. De verkoper kan worden aangemaand te verschijnen op welk tijdstip dan ook, wanneer de zaak voor de rechter wordt
gebracht, omdat een bepaalde datum door dit beding niet is vastgesteld; mits dit echter niet geschiedt vóór het tijdstip waarop
vonnis wordt gewezen.
30. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIX.
Wanneer hij, die met de koper bedongen heeft, dat de slaaf vrij was van aansprakelijkheid voor diefstal of schadevergoeding,
en hij, van wie de slaaf het goed gestolen heeft, erfgenaam wordt van de koper, zal hij onmiddellijk gerechtigd zijn tot een
vordering op grond van het beding, net alsof hij zelf het bedrag van een tegen iemand anders gepleegde diefstal had
goedgemaakt.
31. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Wanneer iemand een belofte doet aan de partij die het beding maakt "Dat de slaaf gezond is, geen dief is, geen grafschender
is, enz.", lijkt het beding volgens sommige autoriteiten nietig, want als de slaaf dit karakter heeft is wat beloofd is
onmogelijk, en als hij dat niet is, is de belofte zonder gevolg. Ik denk dat het volgende beding correcter is, namelijk: "Dat de
slaaf geen dief is, geen grafschender, en gezond is," en dit is in overeenstemming met de wet, want het bevat wat het in het
belang van de koper van de slaaf is om te hebben en niet te hebben. Maar als aan een van deze verklaringen een garantie
wordt toegevoegd, zal het beding nog geldiger zijn; anders zal het door de Aedielen ingevoerde beding nietig zijn, omdat
geen weldenkend mens het zou goedkeuren.
32. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVI.
Laten we eens kijken of dit van toepassing is op een beding dat dubbele schadevergoeding eist, bijvoorbeeld wanneer iemand
bedingt dat de slaaf niet de gewoonte heeft om weg te lopen, en geen zwerver is, en de andere dingen die worden genoemd in
het Edict van de Aediles Curule; is er in dit geval sprake van één beding, of van verschillende bedingen? Het is redelijk om
aan te nemen dat het er meerdere zijn.
1. Vandaar dat wat Julianus zegt in het Vijftiende Boek van de Digest correct is. Hij zegt dat wanneer een koper een
vordering instelt voor de waardevermindering van een slaaf omdat hij de gewoonte had weg te lopen, en vervolgens een
andere vordering instelt wegens een ziekte waaraan hij leed, er voor gewaakt moet worden dat de koper geen winst maakt en
tweemaal schadevergoeding krijgt voor hetzelfde gebrek. Veronderstel, dat een slaaf gekocht werd voor tien aurei, en dat de
koper hem voor minstens twee aurei minder had kunnen kopen, als hij geweten had, dat hij de gewoonte had weg te lopen;
en, nadat hij dit bedrag wegens die gewoonte teruggekregen heeft, ontdekt hij naderhand, dat hij niet gezond is, en dat hij
hem voor twee aurei minder had kunnen kopen, als hij geweten had, dat hij ziek was. Hij moet dus opnieuw twee aurei
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terugvorderen, want als hij beide vorderingen tegelijk had ingesteld, had hij vier aurei kunnen terugvorderen, omdat hij de
slaaf die niet gezond was en de gewoonte had om weg te lopen, voor slechts zes aurei had kunnen kopen. In
overeenstemming met het principe, kan hij veelvuldig onder het beding handelen, want hij doet dit niet slechts op grond van
één beding, maar op grond van verscheidene.
(33) Dezelfde, Over Sabinus, Boek LI.
Als ik een slaaf koop en hem verkoop, en daarna een vonnis tegen mij laat uitspreken ten gunste van de koper, omdat ik de
slaaf niet kon leveren wegens uitzetting, dan wordt het beding van kracht.
34. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Als je een slavin koopt op voorwaarde dat ze niet geprostitueerd zal worden, en als ze dat wel is, zal ze vrij worden, en je
schendt de voorwaarde van de verkoop, dan zal de slavin haar vrijheid verkrijgen, en je zult in dezelfde positie zijn als
wanneer je haar had gemanumitteerd, en daarom zul je geen verhaal hebben tegen de verkoper.
1. Wanneer tegen mij een procedure is aangespannen tot verdeling van het eigendom van een slaaf, en dit eigendom aan mijn
wederpartij wordt toegewezen omdat hij heeft bewezen dat de slaaf gemeenschappelijk werd gehouden, heb ik recht op een
vordering tot dubbele schadevergoeding op grond van het beding, omdat het geen verschil maakt door wat voor soort vonnis
de uitzetting wordt verkregen, als ik geen recht op het eigendom heb.
2. Een beding tot dubbele schadevergoeding heeft niet alleen betrekking op uitzetting wanneer iemand de eigendom van een
goed opeist en terugkrijgt, maar geldt ook wanneer een procedure wordt ingesteld op grond van de Servische Actie.
35. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Eigendom wordt geacht te zijn verkregen door een schuldeiser door uitzetting, wanneer de verwachting van het bezit ervan
bijna verloren is gegaan door de koper. Daarom wordt, wanneer uitzetting plaatsvond onder de Servische Actie, het beding in
feite van kracht; maar aangezien, wanneer het geld door de schuldenaar is betaald, de koper de slaaf kan houden wanneer het
pand wordt vrijgegeven, kan de verkoper, als hij wordt aangesproken, zich beroepen op een uitzondering op grond van kwade
trouw.
36. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
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Wanneer een schip of een huis gekocht is, worden de stenen van het fundament en de verschillende planken niet verstaan
afzonderlijk gekocht te zijn; en daarom zal de verkoper niet aansprakelijk zijn op grond van uitzetting, zoals hij dat zou zijn
in het geval dat een deel van het schip of van het huis was teruggekregen door bewijs van een betere titel.
37. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXII.
Het dubbele van het bedrag van de prijs moet door de verkoper aan de koper beloofd worden, tenzij een andere regeling
getroffen wordt, toch is het niet nodig dat hij zekerheid stelt, tenzij een speciale overeenkomst daartoe gesloten wordt, maar
de verkoper zal alleen aansprakelijk zijn.
(1) Bovendien, waar hij zegt dat dubbele schadevergoeding moet worden beloofd, moet worden begrepen dat dit niet van
toepassing is op elke soort transactie, maar alleen op die waarbij de verkochte artikelen van grote waarde zijn; zoals
bijvoorbeeld juwelen, of kostbare sieraden, of zijden kledingstukken, of iets anders dat niet tegen een lage prijs wordt
verkocht. In het Edict van Curule wordt de verkoper ook opgedragen zekerheid te stellen in het geval van de verkoop van een
slaaf.
(2) Wanneer de koper door een vergissing een eenvoudige in plaats van een dubbele schadevergoeding bedingt, en hij door
uitzetting van het eigendom wordt beroofd, zegt Neratius dat hij het gebrek in het beding door middel van een koopvordering
kan terugvorderen, mits de koper alles doet wat in het beding is bepaald. Doet hij dat niet, dan kan hij alleen door middel van
een vordering tot koop de verkoper dwingen hem te beloven wat in eerste instantie in het beding was weggelaten.
38. Dezelfde, Disputaties, Boek II.
Wanneer een schuldeiser een pand heeft verkocht, kan men zich afvragen of, in geval van uitwinning, de verkoper in een op
de verkoop gegronde rechtszaak kan worden gedwongen het vorderingsrecht dat hij tegen de schuldenaar heeft, over te
dragen. Hij heeft echter recht op een tegenvordering op grond van het pandrecht, en de betere mening is dat hij de cessie
moet doen, want lijkt het hem niet rechtvaardiger dat de koper ten minste dit voordeel verkrijgt, hetgeen hij kan doen zonder
de schuldeiser enige kosten te veroorzaken?
39. Julianus, Digest, Boek LVII.
Een minderjarige die nog geen vijfentwintig jaar oud was, verkocht een stuk land aan Titius, en Titius verkocht het aan Seius.
De minderjarige beweerde dat hij bij de verkoop was overvallen, en vorderde een gerechtelijk onderzoek, niet alleen tegen
Titius, maar ook tegen Seius. Seius verzocht de Praetor om hem een vordering in billijkheid toe te kennen op grond van het
beding, tegen Titius, wegens de uitzetting. Ik vond dat dit moest worden toegestaan, en gaf als mijn mening dat Seius alleen
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maar eiste wat juist was, want als het land van hem zou worden afgenomen door een besluit van de Praetor, zou het niet meer
dan rechtvaardig zijn om hem terug te geven in geval van uitzetting door dezelfde Praetor.
(1) Als uw slaaf een ander koopt en hem dan aan Titus verkoopt, na hem het dubbele van zijn waarde beloofd te hebben in
geval van uitzetting, en u zou dat ook bedingen met de verkoper van de slaaf, en Titus zou de slaaf opeisen, en na een
rechtszaak te hebben aangespannen zou worden verworpen op grond van het feit dat uw slaaf geen eigendom aan een andere
slaaf zou kunnen overdragen zonder uw toestemming, dan zou Titus recht hebben op de Publician Action, en op grond
daarvan zou een beding voor dubbele schadevergoeding niet van kracht worden wat hem betreft. Daarom kunt u, als u een
rechtszaak aanspant op grond van het beding, worden uitgesloten door een exceptie, op grond van kwade trouw, die door uw
verkoper wordt aangevoerd. Het geval zou echter anders zijn, indien de genoemde slaaf een ander kocht en, na bedongen
dubbele schadevergoeding, hem verkocht; want indien de koper door uitzetting van hem werd beroofd, zal de eigenaar een
vordering tegen de verkoper kunnen instellen om de gehele som terug te krijgen, maar hij zal slechts een vordering tegen de
koper kunnen instellen ten belope van het peculium. Bovendien moet de koper de slaaf, en niet diens meester, van de
uitwinning in kennis stellen, want wanneer hij door een betere titel van de slaaf wordt beroofd, kan hij rechtmatig een
vordering instellen op grond van het peculium. Indien echter de slaaf sterft, moet zijn meester worden ingelicht.
(2) Als gij van mij tweederde deel van een stuk land koopt en een derde deel van Titius, en als dan iemand de helft van het
land van u opeist, als de helft, die van u wordt opgeëist, begrepen is in het tweederde deel, dat gij van mij hebt ontvangen, zal
Titius niet aansprakelijk zijn. Indien echter de vordering betrekking heeft op het derde deel, dat Titius u heeft verkocht, en het
zesde deel begrepen is in het twee derde deel, dat gij van mij hebt ontvangen, zal Titius u voor een derde deel aansprakelijk
zijn, en ik voor een zesde deel, in geval van uitwinning.
(3) Een vader, zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, verkocht zijn zoon, die hij onder zijn beheer had, aan een koper die
daarvan niet op de hoogte was, en de vraag rees of hij aansprakelijk was in geval van uitzetting. Het antwoord was, dat
wanneer iemand willens en wetens of onwetend een vrije man als slaaf verkoopt, hij aansprakelijk is in geval van uitzetting.
De vader die zijn zoon als slaaf verkocht, is dus aansprakelijk op grond van uitzetting.
(4) Wanneer een partij een slaaf verkoopt en levert die onder een of andere voorwaarde vrij moet worden, en niet verklaart
dat dit het geval is, is hij aansprakelijk in geval van uitzetting, zonder verwijzing naar het verstrijken van de tijd.
(5) Wanneer iemand een slaaf verkoopt en levert, en verklaart dat het vruchtgebruik in hem aan Seius toebehoort, terwijl het
in feite aan Sempronius toebehoort, en Sempronius maakt aanspraak op het vruchtgebruik; is hij aansprakelijk alsof hij bij de
levering van het goed had verklaard dat hij tegenover Seius niet aansprakelijk was voor het vruchtgebruik, en als het
vruchtgebruik werkelijk aan Seius zou toebehoren, maar zodanig was nagelaten dat wanneer het niet meer aan hem zou

1465

toebehoren, het eigendom van Sempronius zou worden, en Sempronius er een vordering voor zou instellen, is hij
aansprakelijk; maar als Seius de vordering zou instellen, zou hij wettelijk de aansprakelijkheid kunnen ontlopen.
40. Dezelfde, Digest, Boek LVIII.
Wanneer een partij die van mij een borg heeft genomen tegen uitzetting, het land aan mij als erfgenaam nalaat, zullen de
borgsommen onmiddellijk worden vrijgegeven, want ook al is hij aan wie het is nagelaten tot op zekere hoogte uitgezet, toch
zal er geen vordering tegen de borgsommen bestaan.
41. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Wanneer ik een slaaf heb verkocht en de koper het dubbele van zijn waarde heb beloofd in geval van uitzetting, en hij zich al
aan mij had gebonden door hetzelfde beding; en ik daarna zijn erfgenaam word, en de slaaf verloren gaat door een hogere
titel, wordt het beding in geen enkel opzicht van kracht. Ik word niet geacht van hem te zijn beroofd door uitzetting, omdat ik
hem heb verkocht, noch is hij uit de partij gezet aan wie ik de garantie heb gesteld, aangezien ik, met zeer weinig recht, zou
kunnen worden geacht aansprakelijk te zijn voor het betalen van dubbele schadevergoeding aan mijzelf.
(1) Nogmaals, indien de koper erfgenaam wordt van de eigenaar van de slaaf, aangezien de slaaf niet aan hem kan worden
onttrokken, noch hij kan worden geacht hem aan zichzelf te onttrekken, zal het beding van het dubbele van zijn waarde niet
van kracht worden. Daarom moet in deze gevallen een vordering tot verkoop worden ingesteld.
(2) Wanneer iemand een stuk land koopt, en zekerheid neemt tegen uitzetting, en het genoemde land verkoopt aan een koper
die zijn erfgenaam wordt; of, anderzijds, de koper erfgenaam wordt van de verkoper, in geval het land verloren gaat door
uitzetting, rijst de vraag of een vordering kan worden ingesteld tegen de zekerheden. Ik denk dat in beide gevallen de
zekerheden aansprakelijk zullen zijn, omdat wanneer een schuldenaar erfgenaam wordt van zijn schuldeiser, er een soort
rekening wordt geopend tussen de erfgenaam en de nalatenschap, en de nalatenschap wordt geacht groter te zijn geworden
voor de schuldenaar, aangezien het geld dat verschuldigd was aan de nalatenschap is betaald en het vermogen van de
erfgenaam in zoverre is verminderd. Wanneer daarentegen een schuldeiser erfgenaam wordt van zijn schuldenaar, worden de
goederen van de nalatenschap geacht te zijn verminderd, net alsof de nalatenschap zelf de schuldeiser had betaald. Derhalve
zijn de zekerheden aansprakelijk, ongeacht of hij die de zekerheid tegen uitzetting had genomen, zelf de verkoop aan de
koper heeft verricht, dan wel of deze erfgenaam van de verkoper wordt; en indien de goederen van de verkoper en de koper
in handen van dezelfde persoon overgaan, kan deze een vordering tegen de zekerheden instellen.
42. Paulus, Over het Edict, Boek LIII.
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Wanneer een zwangere slavin verkocht en uitgeleverd wordt, en haar nakomeling wordt uitgezet, kan de verkoper niet
aangeklaagd worden op grond van uitzetting omdat de nakomeling verkocht werd.
43. Julianus, Digest, Boek LVIII.
De koper van een koe, wiens kalf na de verkoop geboren is, kan geen vordering instellen voor dubbele schadevergoeding op
grond van het beding, omdat noch het eigendom zelf, noch het vruchtgebruik daarvan werd ontruimd; want als we zeggen dat
een kalf de vrucht is van de koe, bedoelen we niet het recht, maar de zaak zelf, net zoals we met recht graan en wijn
aanduiden als de vrucht van land, omdat het vaststaat dat deze dingen niet echt vruchtgebruik worden genoemd.
(44) Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Book II.
Men is van mening dat een boot geen deel is van een schip en er geen verband mee heeft, want een boot is zelf een klein
schip; maar alles wat aan een schip vastzit, zoals bijvoorbeeld het roer, de mast, de ra's en de zeilen, zijn als het ware de
leden van het schip.
45. Dezelfde, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek IV.
Wanneer iemand een stuk land, dat honderd jugera bevat, verkocht en leverde, en hij aan de koper een stuk land van veel
grotere omvang toonde, zal, wanneer deze laatste dientengevolge van een deel van het land wordt verdreven, de verkoper
verplicht zijn het bedrag te vergoeden in verhouding tot de kwaliteit van de grond; ook al kan het resterende deel honderd
jugera omvatten.
46. Africanus, Vragen, Boek VI.
U verkocht mij een stuk land waarvan het vruchtgebruik aan Attius toebehoorde, maar u vermeldde niet dat hij recht had op
het vruchtgebruik. Ik verkocht het genoemde stuk land aan Maevius, nadat ik het vruchtgebruik had voorbehouden. Attius
werd zijn burgerlijk recht ontnomen, en het vruchtgebruik keerde terug naar het eigendom, want het kon mij niet toekomen
op een moment dat het aan iemand anders toebehoorde. Ik zou echter tegen u, als verkoper, een vordering kunnen instellen
op grond van uitzetting, omdat het rechtvaardig is dat ik mij in de positie bevind waar ik recht op had, als het vruchtgebruik
toen van het land gescheiden werd.
(1) Indien gij mij een recht van overpad verleent over het terrein van een ander, wordt geoordeeld, dat gij aansprakelijk zijt in
geval van uitwinning; want telkens wanneer een recht van overpad wordt verleend over een eigendom van degene die het
verleent, of wanneer het wordt verleend over het terrein van een ander, aanvaardt hij de aansprakelijkheid voor uitwinning.
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(2) Als ik u Stichus verkoop en zeg, dat hij op een bepaalde voorwaarde vrij is, en dat zijn manumissie afhankelijk is van de
komst van een schip uit Azië, terwijl de voorwaarde in werkelijkheid is, dat als Titius consul wordt, hij manumitteert; dan
rijst de vraag, als eerst het schip uit Azië komt, en Titius daarna consul wordt, en het eigendom van de slaaf verloren gaat
doordat hij zijn vrijheid verkrijgt; zou ik dan aansprakelijk zijn op grond van uitzetting? Het antwoord luidde, dat ik niet
aansprakelijk zou zijn, omdat de koper te kwader trouw was, daar aan de voorwaarde was voldaan, voordat hij het eigendom
door uitzetting verloor.
(3) Bovendien, als ik zou zeggen dat een slaaf na twee jaar vrij zou zijn, terwijl hij in werkelijkheid na een jaar vrij zou
moeten zijn, en na verloop van twee jaar zijn vrijheid verkrijgt; of als ik zou zeggen dat hij recht had op zijn vrijheid na
betaling van vijf aurei, terwijl hij in werkelijkheid opdracht had gekregen er tien te betalen, en de tien betaald zijn, verkrijgt
hij zijn vrijheid; de betere mening is dat ik in deze gevallen niet aansprakelijk zal zijn.
47. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Als ik twee slaven van u koop, elk voor vijf aurei, en een van hen wordt uitgezet, dan is er geen twijfel dat ik rechtmatig een
aanklacht tegen u kan indienen, op grond van uitzetting, ook al is de overgebleven slaaf tien aurei waard; en het maakt ook
geen verschil of ik ze apart koop, of allebei tegelijk.
(48) Neratius, Perkamenten, Boek VI.
Wanneer een stuk land gekocht wordt als absoluut onbelast, en de koper verkrijgt iets van de verkoper vanwege een of andere
dienstbaarheid waaraan het land onderworpen was, en daarna wordt het hele stuk land uitgezet, dan moet de verkoper het
bedrag terugbetalen dat overblijft van de dubbele schadevergoeding, vanwege die uitzetting. Want als wij deze regel niet in
acht nemen, kan de verkoper in geval van uitwinning meer dan het dubbele van de voor het land betaalde som terugvorderen;
in de eerste plaats wegens bepaalde erfdienstbaarheden, en daarna op grond van eigendom.
49. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer een vruchtgebruik van de koper wordt geëist, moet hij de verkoper daarvan op de hoogte stellen; net zoals hij dat
moet doen van wie een deel van het eigendom teruggevorderd wil worden.
50. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
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Wanneer pandrechten worden verkocht door ambtenaren van de Praetor, als gevolg van buitengewone vonnissen, heeft
niemand ooit gezegd dat een vordering tegen hen moet worden toegewezen op grond van uitzetting. Indien zij echter
frauduleus hebben toegestaan, dat het eigendom voor een onbeduidend bedrag werd verkocht, dan zal tegen hen een
vordering worden toegewezen ten gunste van de eigenaar van het eigendom, op grond van bedrog.
51. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXX.
Wanneer de koper van een eigendom zijn zaak verliest door de onwetendheid of de dwaling van de rechter, ontkennen wij dat
de verkoper het verlies moet lijden, want wat maakt het uit of het eigendom verloren ging door de laagheid of de dwaasheid
van de rechter? Want de verkoper mag niet de schade lijden die de koper is aangedaan.
1. Als Titius Stichus zou verkopen, die na zijn dood vrij zou zijn, en Stichus daardoor zijn vrijheid verkrijgt, is dan een
beding, gemaakt met betrekking tot uitzetting, geldig? Julianus zegt dat het beding van kracht wordt, en zelfs als de koper in
dit geval niet in staat was om Titius van de uitzetting op de hoogte te stellen, kan hij nog steeds zijn erfgenaam op de hoogte
stellen.
2. Wanneer iemand een stuk land verkoopt, en de verkoper zelf wordt daar door zijn erfgenaam begraven, met toestemming
van de koper, kan een vordering tot uitzetting niet worden ingesteld; want onder deze omstandigheden verliest de koper het
eigendom.
3. 3. Het is echter niet vreemd, dat wanneer een slaaf wordt uitgezet, de erfgenaam aansprakelijk is wegens de uitzetting,
hoewel de overledene misschien niet op deze wijze ter verantwoording is geroepen; want in sommige gevallen zal een
grotere verplichting tegen of ten gunste van de erfgenaam ontstaan, dan de overledene zou hebben getroffen; Zoals
bijvoorbeeld wanneer een slaaf tot erfgenaam werd benoemd na de dood van de koper, en op bevel van de erfgenaam van
laatstgenoemde het landgoed betrad, want hij moet het landgoed afstaan in een vordering tot koop, hoewel een praetoriaanse
vordering alleen tegen de overledene had kunnen worden ingesteld om de slaaf tot afgifte te dwingen.
4. Wanneer verschillende partijen tegenover mij aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag in geval van uitzetting, en ik dan,
nadat de uitzetting heeft plaatsgevonden, een van hen aanspreek, zegt Labeo dat, als ik de anderen aanspreek, ik door een
exceptie zou moeten worden uitgesloten.
52. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXXI.
Men moet bedenken, dat wanneer een beding tot dubbele schadevergoeding is aangegaan, het geen verschil maakt, of het van
kracht kan worden op grond van de verkoop, of op grond van een andere transactie.
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53. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Als een deel van het land dat is overgedragen, wordt uitgezet, en elk jugerum daarvan voor een bepaalde prijs is verkocht,
dan moet dat wat is uitgezet, worden goedgemaakt, niet naar de kwaliteit ervan, maar in verhouding tot het bedrag waarvoor
het is verkocht, zelfs als de delen die zijn uitgezet, beter zijn dan de rest.
1. Indien de koper, toen hij de verkoper had kunnen inlichten, dit niet heeft gedaan, en hij voor de rechter in het ongelijk
wordt gesteld, omdat hij niet de inlichtingen heeft verkregen die hij nodig had, zal hij geacht worden uit dien hoofde te
kwader trouw te zijn geweest, en kan hij niet verder gaan onder het beding.
54. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVII.
Wanneer iemand een goed verkoopt dat aan een ander toebehoort, nadat het door verjaring of verjaring is verkregen, is hij
niet meer jegens de koper aansprakelijk voor uitzetting.
(1) Indien een erfgenaam een slaaf, die tot vrijheid was veroordeeld, verkoopt onder voorwaarde van betaling van een
bepaalde som geld, en hij verklaart dat het in de voorwaarde genoemde bedrag hoger is dan waartoe hij was veroordeeld, is
hij aansprakelijk voor een vordering tot koop, mits de voorwaarde van dien aard is dat zij zou zijn overgegaan op de koper,
dat wil zeggen, indien de slaaf was veroordeeld om aan de erfgenaam te betalen; Want als hij de opdracht heeft gekregen aan
iemand anders te betalen, ook al heeft hij het bedrag juist aangegeven, dan nog is hij, als hij de koper niet heeft meegedeeld
dat hij de opdracht had aan een ander te betalen, aansprakelijk op grond van uitwinning.
55. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Wanneer een vonnis is uitgesproken tegen een koper omdat hij niet is verschenen, wordt het beding niet van kracht, en wordt
hij geacht te zijn verslagen eerder vanwege zijn afwezigheid, dan omdat hij een slechte zaak had. Maar wat als hij, tegen wie
het vonnis is uitgesproken, niet aanwezig was op het proces, maar een andere partij aanwezig was en zijn zaak voerde? Wat
moeten wij dan beslissen? Bijvoorbeeld, wanneer een zaak aanhangig is gemaakt met een ondergeschikte die door zijn voogd
gemachtigd was, maar de ondergeschikte afwezig was, en de voogd de zaak voerde, en er vonnis tegen hem werd gewezen;
waarom zouden wij in dit geval niet oordelen dat het beding van kracht was, want het is duidelijk dat de zaak berecht werd?
Het is voldoende dat de zaak is berecht door de partij die daartoe het recht had.
(Indien hij echter afwezig is, of indien hij, hoewel aanwezig, iets doet om de kennisgeving te verhinderen, zal het beding van
kracht worden.
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56. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Wanneer aan de verkoper is verklaard, dat hij zich moet verbinden tot het betalen van hetzij een enkelvoudige, drievoudige of
viervoudige schadevergoeding, dan kan hij in een koopvordering worden aangesproken zonder verwijzing naar het
tijdsverloop; want hij die een dubbele schadevergoeding betaalt, is niet verplicht zekerheid te stellen, zoals algemeen wordt
verondersteld, maar de loutere belofte is voldoende, tenzij iets anders moet worden overeengekomen.
(1) Als ik een zaak voorleg aan een scheidsgerecht en het vonnis is tegen mij, dan kan ik geen vordering wegens uitzetting
instellen tegen de verkoper, want ik heb niet uit noodzaak gehandeld.
(2) Wanneer een slaaf verkocht is onder beding van dubbele schadevergoeding, zal in geval van uitzetting een toevoeging
nodig zijn met betrekking tot de uitzetting van een deel van die slaaf, want een slaaf kan niet geacht worden te zijn uitgezet
wanneer het slechts een deel van hem betreft.
(3) Indien de koper in staat was de eigendom te verkrijgen door verovering en dit niet doet, wordt hij geacht dit te hebben
gedaan door zijn eigen schuld, en derhalve, indien de slaaf wordt uitgezet, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn.
(4) Indien kennisgeving is gedaan aan de vertegenwoordiger van de beloftegever (en deze aanwezig is op dat moment), en hij
zich heeft verbonden met betrekking tot uitzetting, en niet onwetend is van het feit, zal de beloftegever nog steeds
aansprakelijk zijn.
(5) Hij is eveneens aansprakelijk indien hij maatregelen heeft genomen om de kennisgeving te voorkomen.
(6) Wanneer echter de koper niet in staat was de verblijfplaats van de verkoper te achterhalen, hoewel deze niets heeft gedaan
om zich te verbergen, wordt het beding toch van kracht.
(7) Trebatius zegt, dat het als billijkheid is vastgesteld, dat, in geval van een beding tot dubbele schadevergoeding, een voogd
kan worden verwittigd zonder machtiging van zijn voogd, indien deze niet verschijnt.
57. Gaius, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Een koper heeft recht op het bezit van het eigendom wanneer degene die hem dit ontnam door uitzetting, overlijdt zonder een
opvolger na te laten, voordat het eigendom is weggenomen of verwijderd, mits het niet aan de schatkist toebehoort, of niet
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door particuliere schuldeisers kan worden verkocht; want dan zou de koper niet gerechtigd zijn tot enige actie op grond van
het beding, omdat hij recht heeft op het bezit van het eigendom.
(1) Nu dit het geval is, moeten wij nagaan of ook moet worden geoordeeld dat geen vordering uit hoofde van het beding
ontstaat, wanneer het goed aan de koper is geschonken of gelegateerd door degene die hem heeft verslagen. Dit is zeker het
geval wanneer hij het goed heeft geschonken of gelegateerd voordat hij het heeft weggenomen; anders kan het beding,
wanneer het eenmaal in werking is getreden, niet worden vernietigd.
58. Javolenus, Over Plautius, Boek I.
Een erfgenaam leverde een slaaf die niet uitdrukkelijk was nagelaten, en gaf een garantie tegen bedrog en de slaaf werd
naderhand uitgezet. De legataris kon op grond van het testament een vordering instellen tegen de erfgenaam, ook al was deze
onwetend dat de slaaf eigendom was van een ander.
59. Pomponius, Over Plautius, Boek II.
Wanneer een eigendom dat ik van Titius heb gekocht door mij wordt nagelaten, en de legataris door de eigenaar ervan wordt
aangesproken, kan hij mijn verkoper niet van de uitzetting op de hoogte stellen, tenzij de vorderingsrechten aan hem worden
overgedragen, of wanneer hij het eigendom door hypothecaire zekerheid laat verzekeren.
60. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Wanneer bij de verkoop niet is aangegeven in hoeverre de verkoper aansprakelijk is in geval van uitwinning, zal hij op deze
grond niet aansprakelijk zijn voor meer dan een eenvoudige schadevergoeding, en voor het bedrag van de rente van de koper,
afhankelijk van de aard van de verkoopactie.
61. Marcellus, Digest, Boek VIII.
Wanneer ik iets van u gekocht heb, en het aan Titius verkocht heb, en u levert het met mijn toestemming aan Titius, dan is
het geregeld dat u tegenover mij aansprakelijk bent in geval van uitzetting, net alsof ik het goed had ontvangen en het zelf
had geleverd.
62. Celsus, Digest, Boek XXVII.
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Als ik u enig goed verkoop dat in uw bezit is, is het geregeld dat ik aansprakelijk ben op grond van uitzetting, om de reden
dat het wordt beschouwd als hetzelfde als geleverd.
(1) Wanneer een partij die mij een goed heeft verkocht, meerdere erfgenamen nalaat, geldt de verplichting tot uitwinning
voor hen allen en moeten zij allen worden verwittigd en moeten zij allen de vordering verdedigen. Indien zij opzettelijk niet
ter terechtzitting verschijnen, of een van hen verschijnt voor allen in de zaak, zullen zij allen in het gelijk worden gesteld, of
zullen zij worden verslagen wegens het gevolg van de kennisgeving, en de bovengenoemde afwezigheid, en ik kan wettelijk
tegen de anderen vervolgen, omdat zij werden verslagen op grond van de uitzetting.
(2) Als u mij een stuk land verkoopt onder voorbehoud van het vruchtgebruik daarvan, en het genoemde vruchtgebruik
toebehoorde aan Titius, aan wie het tijdens zijn leven was nagelaten, en ik daarvan niet op de hoogte ben, en Titius zijn
burgerlijke rechten verliest, maar daarna, nadat hij die heeft teruggekregen, een proces aanspant waarin hij beweert dat hij
recht had op het gebruik en het genot van het eigendom, zal een vordering op grond van het beding, op grond van uitzetting,
in mijn voordeel tegen u worden ingesteld; hoewel, als wat u mij bij de verkoop hebt verklaard waar is, ik zeer terecht zou
kunnen ontkennen dat Titius recht had op het gebruik en het genot van dat eigendom.
63. Modestinus, Digest, Boek V.
Herennius Modestinus was van mening dat de koper, bij het instellen van een vordering tot verkoop, niet zou zijn
vergrendeld omdat de kennisgeving van de ontruiming niet aan hem was betekend, als de noodzaak om hem in kennis te
stellen door de overeenkomst was weggenomen.
(1) Gaia Seia kocht een stuk land van Lucius Titius, en nadat een procedure tegen haar was aangespannen in naam van de
Schatkist, wendde zij zich tot de verkoper, en nadat de uitzetting had plaatsgevonden, werd zij beroofd van het land dat aan
de Schatkist was toegewezen, terwijl de verkoper op dat moment aanwezig was. De vraag rijst, aangezien de koper geen
beroep heeft aangetekend, of zij de verkoper kan vervolgen? Herennius Modestinus antwoordde dat als het land aan een
ander toebehoorde toen het werd verkocht, of als er een pandrecht op rustte toen het werd uitgezet, er geen reden is waarom
de koper niet het recht zou hebben om de verkoper aan te klagen.
(2) Herennius Modestinus gaf als zijn mening dat als de koper in beroep gaat, en een goede zaak door verjaring door zijn
eigen schuld verliest, hij geen verhaal kan halen bij de verkoper.
64. Papinianus, Vragen, Boek VII.
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Een rivier heeft tweehonderd jugera weggespoeld van een stuk land dat duizend jugera bevatte toen het werd overgedragen.
Als daarna tweehonderd jugera van het onverdeelde restant worden weggevaagd, geldt de bepaling voor dubbele
schadevergoeding voor het vijfde en niet voor het vierde deel van dat land; want het verlies van wat weggevaagd is, moet
door de koper worden gedragen, en niet door de verkoper. Wanneer het gehele perceel, dat door de rivier is weggespoeld,
wordt uitgezet, wordt de verplichting tot uitzetting niet door de wet verminderd, evenmin als wanneer een stuk land of een
slaaf door verwaarlozing in waarde zou verminderen; anderzijds wordt het bedrag, waarvoor de verkoper in geval van
uitzetting aansprakelijk is, niet verhoogd, indien het eigendom zou zijn verbeterd.
(1) Wanneer de overgedragen grond onaangetast blijft en er door aanslibbing tweehonderd jugera bij komen, en daarna een
vijfde deel van de gehele onverdeelde landtong wordt ontruimd, moet alleen het vijfde deel door de verkoper worden
vergoed; zoals het geval zou zijn als tweehonderd jugera van de duizend die waren geleverd, werden ontruimd, want de
verkoper staat niet in voor enig verlies door aanslibbing.
(2) Wanneer tweehonderd jugera verloren zijn gegaan van de duizend die zijn overgedragen, en daarna nog eens
tweehonderd door alluvium zijn toegevoegd aan een ander deel van het tractaat, en dan een onverdeeld vijfde deel van het
gehele tractaat zou moeten worden ontruimd; rees de vraag voor welk deel de verkoper aansprakelijk zal zijn. Ik stelde dat,
volgens wat eerder is vastgesteld, de verkoper noch voor het vijfde deel, noch voor het vierde deel van de duizend jugera
aansprakelijk zal zijn, op grond van ontruiming; maar alleen aansprakelijk zal zijn als slechts honderdzestig van de
achthonderd jugera worden ontruimd, want de overige veertig, die van het gehele land zijn weggenomen, moeten worden
begrepen als behorende tot de toevoeging aan het land, naar evenredigheid.
(3) Nogmaals, wanneer een bepaald deel van een landtong, dat afgescheiden is, wordt ontruimd, hoewel een bepaald aantal
jugera werd overgedragen, dan nog moet het ontruimde bedrag worden goedgemaakt, niet naar evenredigheid van de
hoeveelheid van de grond, maar naar evenredigheid van de kwaliteit ervan.
(4) Wanneer een partij, die een half belang in een onverdeeld jugerum land bezat, dit verkocht en leverde, heeft hij, naar de
mening van de autoriteiten, niet de gehele eigendom, maar slechts de onverdeelde helft daarvan overgedragen; net zoals
wanneer hij een bepaald stuk land of een akker op deze manier had overgedragen.
65. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Bepaalde erfgenamen verkochten tot de nalatenschap behorende goederen, die in pand waren gegeven, en verbonden zich ten
belope van hun respectieve aandelen in geval van uitwinning. Een van hen gaf het pand vrij voor zover het zijn aandeel
betrof, en de schuldeiser verwierf het goed door uitzetting; de vraag rees toen of een proces tegen beide erfgenamen kon
worden aangespannen. Men oordeelde dat dit het geval was, wegens het ondeelbare karakter van het pand, en er scheen geen
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middel te bestaan dat kon worden aangewend om, door het inroepen van een exceptie van bedrog, de vorderingsrechten toe te
wijzen aan de erfgenaam die het geld aan de schuldeiser had betaald; want men zou kunnen beweren dat beide partijen
aansprakelijk waren geworden voor de gehele schuld, maar zij zouden uit dien hoofde recht hebben op een vordering tot
verdeling van de nalatenschap. Want wat maakt het uit, of een der erfgenamen het onderpand geheel vrijgeeft, dan wel of hij
dit slechts doet met betrekking tot zijn aandeel, daar de nalatigheid van een der erfgenamen zijn mede-erfgenaam niet mag
schaden?
66. Dezelfde, Vragen, Boek XXVIII.
Indien de verkoper de koper aanmaant een rechtsvordering in te stellen op grond van de Publieke Actie, of op grond van de
actie die is ingesteld met betrekking tot aan belasting onderworpen grond, en de koper heeft verzuimd dit te doen, dan zal zijn
kwade trouw alleen hemzelf schaden, en zal het beding niet van kracht worden. Deze regel is niet van toepassing op de
Servische vordering, want hoewel het een echte vordering is, wordt de partij er toch het blote bezit door ontnomen, en nadat
het geld aan de verkoper is betaald, zal het worden vervreemd; daarom is het resultaat dat de koper het niet in eigen naam kan
aanvoeren.
(1) Wanneer iemand die afwezig is wegens een openbare aangelegenheid, een vordering instelt om een stuk grond terug te
krijgen, kan de bezitter een beroep doen op de billijkheid in geval van ontruiming. Dit beginsel geldt ook wanneer een partij
die door een soldaat van zijn eigendom is beroofd, een proces aanspant, want dezelfde billijkheid eist dat de vordering tot
teruggave, in geval van uitzetting, aan de koper wordt toegewezen.
(2) Indien de tweede koper van een slaaf de verkoper, die zelf de eerste koper was, tot zijn advocaat benoemt om de zaak te
voeren, en de slaaf niet werd afgestaan, en een vonnis tegen hem werd uitgesproken; Wat de genoemde advocaat op het
vonnis heeft betaald, alsof hij in eigen naam handelde, kan niet worden teruggevorderd krachtens het beding, maar, om de
reden dat de schade als gevolg van de uitzetting persoonlijk moet worden gedragen door de koper, die niets zou kunnen
terugvorderen in een vordering in mandaat, kan hij rechtmatig een vordering in verkoop instellen voor de terugvordering van
het bedrag van de door de rechter vastgestelde schadevergoeding.
(3. Wanneer een verdeling tussen mede-erfgenamen heeft plaatsgevonden en de lasthebber van een van hen die afwezig is,
voor hem verschijnt, en de volmachtgever van laatstgenoemde zijn daad bekrachtigt, zal in geval van uitwinning van het land
dezelfde vordering tegen de volmachtgever worden ingesteld, die zou zijn ingesteld tegen hem die zijn bedrijf uitoefende
terwijl hij afwezig was, en de eiser kan het bedrag van zijn belang terugvorderen, dat wil zeggen het bedrag waarmee het
eigendom is verminderd of vermeerderd, op basis van wat het waard was op het moment van de verdeling, al naar gelang het
land meer of minder waard is geworden.
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67. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Na de uitzetting van een slaaf, die de werkelijke eigenaar aan de koper heeft ontnomen, kan de verkoper zich niet behoorlijk
verweren door naderhand dezelfde slaaf aan te bieden om te voorkomen dat de koper voor zijn belang schadeloos wordt
gesteld.
68. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer een pand wordt verkocht onder de voorwaarde, dat de schuldeiser voor niets aansprakelijk zal zijn in geval van
uitwinning, zelfs al zou de koper de prijs niet betalen, maar zekerheid geven aan de verkoper; indien uitwinning plaatsvindt,
zal de koper geen recht hebben op een exceptie om zich te onttrekken aan het betalen van de prijs van het goed.
(1) Wanneer een schuldeiser er de voorkeur aan heeft gegeven een vordering van de schuldenaar te nemen ter vervanging van
de verschuldigde geldsom, en de door de vroegere schuldeiser genomen pandrechten worden uitgewonnen; zal hij geen
vordering kunnen instellen tegen de schuldenaar die hij heeft bevrijd.
69. Scaevola, Vragen, Boek II.
Wanneer de verkoper zich bij de verkoop van een slaaf de kwestie van de vrijheid voorbehoudt, zal hij niet aansprakelijk zijn
op grond van uitzetting, als op het moment dat de slaaf werd geleverd, hij vrij zou worden, of zijn vrijheid zou verkrijgen
wanneer een door het testament voorgeschreven voorwaarde is vervuld.
(1. Wanneer een verkoper bij de levering van een slaaf verklaart, dat hij onder een bepaalde voorwaarde vrij zal zijn, wordt
daaronder verstaan, dat alleen die vrijheid bedoeld wordt, welke kan voortvloeien uit de vervulling van een reeds bij
testament voorgeschreven voorwaarde, en derhalve, indien de vrijheid dadelijk bij testament werd verleend, en de verkoper
zegt, dat de slaaf onder een bepaalde voorwaarde zal worden vrijgelaten, hij aansprakelijk zal zijn in geval van uitzetting.
(2) Anderzijds, als iemand een slaaf verkoopt die het vooruitzicht op vrijheid heeft, en de voorwaarde vermeldt waaronder hij
het recht zal hebben om vrij te zijn, en daardoor zijn toestand verslechtert, omdat hij niet geacht zou worden elke voorwaarde
te hebben uitgesloten waaronder de slaaf vrij zou zijn, maar alleen datgene wat hij heeft aangegeven; zoals bijvoorbeeld als
iemand zou zeggen dat de slaaf tien aurei moest betalen om vrij te worden, en hij zijn vrijheid zou verkrijgen na het
verstrijken van een jaar, omdat zijn vrijheid was verleend in de volgende bewoordingen: "Laat Stichus na een jaar vrij zijn",
dan is de verkoper aansprakelijk in geval van uitzetting.
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(3) Maar wat als een slaaf, van wie de verkoper had verklaard dat hij vrij zou zijn tegen betaling van twintig aurei, er in
werkelijkheid tien had moeten betalen; zou de verkoper dan geacht worden een leugen te hebben verteld met betrekking tot
de voorwaarde? Het is waar dat hij met betrekking tot de voorwaarde een valse verklaring heeft afgelegd, en daarom hebben
sommige rechtsgeleerden geoordeeld dat ook in dit geval het beding van kracht zou worden in geval van uitzetting. Maar het
gezag van Servius zegevierde, die meende, dat in deze omstandigheden een koopvordering zou worden ingesteld, omdat hij
meende, dat hij, die verklaarde, dat de slaaf bevolen was twintig aurei te betalen, de voorwaarde, die van de betaling afhing,
had uitgesloten.
(4) Een slaaf werd veroordeeld om vrij te zijn nadat zijn rekeningen waren opgemaakt; de erfgenaam verkocht en leverde
hem, en verklaarde dat hij was veroordeeld om honderd aurei te betalen voor zijn vrijheid. Als er niets overbleef dat de slaaf
verplicht was te betalen bij het afleggen van zijn rekeningen, werd hij dus vrij zodra het landgoed werd betreden, en de
aansprakelijkheid voor uitzetting werd aangegaan om de reden dat een man die vrij was, werd verkocht als iemand wiens
vrijheid afhankelijk was van een voorwaarde. Als de slaaf een wanbetaler was ten bedrage van honderd aurei, kan men
stellen dat de erfgenaam geen onwaarheid heeft verteld; en aangezien de slaaf werd gelast zijn rekeningen te overleggen,
wordt begrepen dat hij werd opgedragen het geïnde bedrag dat onbetaald was gebleven, te vergoeden. Het gevolg hiervan is,
dat, indien hij voor minder dan honderd aurei in gebreke was, bijvoorbeeld slechts vijftig, zodat hij zijn vrijheid zou
verkrijgen wanneer hij deze som betaalde, de koper het recht zal hebben op een verkoopactie om de resterende vijftig aurei
terug te krijgen.
(5) Wanneer iemand bij de verkoop voor onbepaalde tijd verklaart, dat een slaaf voorwaardelijk vrij zal zijn, maar de
voorwaarde van zijn vrijheid verzwijgt, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering tot verkoop, indien de koper daarvan
niet op de hoogte is; want in dit geval is het vaststaand, dat hij, die zegt, dat een slaaf uitzicht op vrijheid heeft, en geen
voorwaarde noemt, inderdaad niet aansprakelijk zal zijn op grond van uitwinning, indien de voorwaarde vervuld wordt, en de
slaaf zijn vrijheid verkrijgt; Maar hij zal aansprakelijk zijn op grond van een vordering tot uitwinning, indien hij de
voorwaarde waarvan hij wist dat die was gesteld, heeft verzwegen; net zoals iemand die een stuk land verkoopt en, wetende
dat er een zekere dienstbaarheid aan verschuldigd was, voor onbepaalde tijd verklaart "dat alle rechten van overpad van
welke aard ook, zullen blijven toekomen aan hen die er recht op hebben", terecht wordt geacht zich te hebben bevrijd van
aansprakelijkheid voor uitwinning, maar, omdat hij de koper heeft bedrogen, aansprakelijk zal zijn op grond van een
vordering tot uitwinning.
(6. Wanneer het bedrag dat in een verkocht stuk grond zou zijn begrepen, te laag is, wordt een gedeelte van de prijs
afgetrokken naar evenredigheid van de waarde van al de jugera die het land zou bevatten.
70. Paulus, Vragen, Boek V.
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In geval van uitwinning van een goed zal een vordering tot koop niet alleen tot terugbetaling van de prijs, maar ook tot het
bedrag van de rente van de koper kunnen worden ingesteld. Als het eigendom dus minder waard is geworden, moet het
verlies door de koper worden gedragen.
71. Dezelfde, Vragen, Boek XVI.
Een vader gaf een stuk land aan zijn dochter bij wijze van bruidsschat. Nu deze is uitgewonnen, rijst de twijfel (en niet
zonder reden) of een vordering tot koop zal worden ingesteld, of een vordering tot dubbele schadevergoeding op grond van
het beding; net alsof de vader zelf schade had geleden. Aangezien de bruidsschat aan de vrouw toebehoort, kan zij niet
worden geacht eigendom van de vader te zijn, en kan zij evenmin worden gedwongen, tijdens de voortzetting van het
huwelijk de bruidsschat die zij van hem heeft ontvangen, met haar broers te delen. Laten wij echter bezien, of niet met
grotere waarschijnlijkheid kan worden gezegd, dat onder deze omstandigheden de bepaling van kracht wordt; want het is in
het belang van de vader, dat zijn dochter begiftigd wordt, en indien zij onder zijn toezicht blijft, mag hij verwachten, dat hij
ooit de bruidsschat zal terugkrijgen. Maar als zij geëmancipeerd is, kan moeilijk worden volgehouden dat het beding
onmiddellijk van kracht wordt, omdat in één geval de bruidsschat naar hem kan terugkeren. Kan hij dan een vordering
instellen tegen de verkoper, omdat hij, indien zijn dochter tijdens het huwelijk zou overlijden, de bruidsschat zal kunnen
terugvorderen indien de grond niet wordt uitgezet? Of heeft de vader er in dit geval belang bij, dat zijn dochter begiftigd
wordt, zodat hij meteen de beloftegever kan aanklagen? Deze mening is de betere, daar de vaderlijke genegenheid in de zaak
betrokken is.
72. Callistratus, Vragen, Boek II.
Wanneer verschillende stukken land worden verkocht en uitdrukkelijk en specifiek worden beschreven in een en dezelfde
akte van verkoop, wordt elk van deze stukken niet geacht deel uit te maken van een ander, maar worden alle stukken
opgenomen in een enkele koop. En net zoals wanneer iemand meerdere slaven verkoopt door middel van één enkele
verkoopakte, de vordering tot uitzetting elk hoofd van die slaven afzonderlijk zal omvatten; en net zoals ook wanneer één
enkele aankoop wordt gedaan van verschillende andere artikelen, en slechts één verkoopakte wordt opgesteld, er echter
evenzoveel vorderingen tot uitzetting zijn als er verschillende soorten eigendom in de aankoop zijn inbegrepen; zo zal het in
het genoemde geval de koper zeker niet verboden worden om een vordering in te stellen tegen de verkoper als één van de
genoemde stukken land wordt uitgezet, omdat de transactie meerdere stukken land omvatte die door middel van één
verkoopakte werden overgedragen.
73. Paulus, Opinies, Boek VII.
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Seia gaf, als bruidsschat, de Maevische en Seïsche landgoederen, samen met andere. Haar echtgenoot, Titius, bleef tijdens het
leven van Seia in het bezit van deze landerijen zonder dat er een geschil ontstond, maar na de dood van Seia stelde
Sempronia, die haar erfgenaam was, een vraag over de eigendom van de landerijen. Ik vraag, aangezien Sempronia zelf de
erfgenaam was van Seia, of zij wettelijk een dergelijke aanspraak kon maken? Paulus antwoordde dat zij dat in haar eigen
recht kon doen, maar dat zij als erfgenaam van Seia geen aanspraak kon maken op het eigendom in kwestie; maar als het land
werd uitgezet, kon de erfgenaam van Seia Sempronia aanklagen, of zij kon worden uitgesloten door een exceptie op grond
van kwade trouw.
74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Als wordt overeengekomen dat meer of minder dan de prijs moet worden betaald, in geval van uitzetting, moeten de partijen
zich aan deze overeenkomst houden.
(1) Indien, op bevel van de rechtbank, een pand dat tot zekerheid van de uitvoering van een vonnis is genomen, wordt
verkocht, en het daarna wordt uitgezet, wordt een vordering tot koop toegewezen tegen de gedaagde die door betaling van de
prijs is bevrijd, niet voor het bedrag van de rente van de koper, maar voor de prijs alleen en de rente daarover te betalen uit de
winst, mits de koper niet verplicht was dit geld terug te betalen aan hem die het eigendom door uitzetting heeft verkregen.
(2) Wanneer een vordering formeel is ingesteld, kan de verkoper worden gedagvaard, niet om de koopsom terug te vorderen,
maar om hem te dwingen zich tegen de vordering te verweren.
(3) Wanneer iemand een vordering verkoopt zonder garantie, kan hij alleen worden gedwongen aan te tonen dat die
vordering bestaat, en niet dat er iets op kan worden ingevorderd, maar hij zal aansprakelijk zijn voor bedrog.
75. Venuleius, Stipulaties, Boek XVI.
Quintus Mucius en Sabinus zijn van mening dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor uitzetting, omdat
niemand op deze grond aansprakelijk is in gevallen waarin sprake is van een stilzwijgende eigendomsoverdracht; tenzij het
land absoluut en geheel onbezwaard is overgedragen, want dan zou het gegarandeerd vrij moeten zijn van alle
erfdienstbaarheden. Indien de koper echter een recht van overpad of een oprijlaan eist, kan de verkoper niet aansprakelijk
worden gesteld, tenzij hij uitdrukkelijk heeft verklaard dat een recht van overpad van een of andere beschrijving bij het
eigendom hoorde, want dan is hij die de verklaring heeft afgelegd, aansprakelijk. De mening van Quintus Mucius, die stelde
dat een partij die land als absoluut en geheel onbezwaard overdraagt, garandeert dat het vrij is van elke erfdienstbaarheid, is
juist; want andere erfdienstbaarheden zijn niet verschuldigd, tenzij door de verkoper uitdrukkelijk is verklaard dat zij
bijkomstig zijn.
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76. Dezelfde, Bepalingen, Boek XVII.
Als gij mij een eigendom verkoopt dat aan een ander toebehoort, en ik laat het na, dan is het bepaald, dat mijn
handelingsbevoegdheid, d.w.z. mijn recht om een vordering wegens uitwinning in te stellen, verloren is gegaan.

Tit. 3. Betreffende de uitzondering op grond van verkochte en geleverde goederen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Marcellus zegt dat als je een stuk land verkoopt dat aan een ander toebehoort, en je daarna, omdat het van jou is geworden,
een proces aanspant tegen de koper om het terug te krijgen, je heel goed door deze uitzondering wordt tegengehouden.
(1) Dezelfde regel moet worden toegepast op de eigenaar van het land, indien hij erfgenaam wordt van de verkoper.
(2) Wanneer iemand mijn eigendom verkoopt op mijn aanwijzing, en ik stel een vordering in om het terug te vorderen, dan
ben ik door deze uitzondering uitgesloten, tenzij bewezen wordt dat ik de opdracht gaf om het eigendom niet te leveren
voordat de koopsom betaald was.
(3) Celsus zegt dat als iemand mijn eigendom verkoopt voor een lager bedrag dan waarvoor ik het heb laten verkopen, het
geacht wordt niet te zijn vervreemd, en als ik een vordering instel om het terug te krijgen, kan ik niet door deze uitzondering
worden verhinderd, en dit is juist.
(4) Als een slaaf koopwaar koopt met geld dat tot zijn peculium behoort, en zijn meester hem bij testament vrijlaat voordat
hij de eigendom van het goed verkrijgt, en hem zijn peculium nalaat, en de verkoper een vordering instelt om de koopwaar
van de slaaf terug te vorderen, kan een exceptie in factum worden ingeroepen, op grond van het feit dat hij een slaaf was op
het moment dat hij de overeenkomst sloot.
(5) Wanneer iemand een goed koopt dat niet aan hem geleverd is, maar dat hij zonder bedrog in bezit heeft gekregen, heeft
hij recht op een exceptie tegen de verkoper, tenzij deze goede redenen heeft om een vordering in te stellen om het goed terug
te krijgen; want zelfs als hij het bezit had geleverd en hij een gegronde reden had om de vordering terug te vorderen, zou hij
zich op een antwoord op de exceptie kunnen beroepen.
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2. Pomponius, Over Plautius, Boek II.
Als u van Titius een stuk land koopt, dat in feite aan Sempronius toebehoorde, en nadat de prijs betaald was, levert hij het aan
u, en Titius wordt dan erfgenaam van Sempronius, en verkoopt en levert hetzelfde land aan Maevius; Julianus zegt dat het
billijker is, omdat u het eerdere retentierecht hebt, want als Titius zelf geprobeerd had het land van u terug te krijgen, zou hij
door een exceptie verhinderd zijn; en als Titius het zelf in bezit had gehad, zou u een beroep kunnen doen op de Publician
Action.
3. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
De exceptie op grond van verkocht en geleverd eigendom staat niet alleen open voor hem aan wie het geleverd is, maar ook
voor zijn opvolgers, evenals voor een tweede koper, zelfs als het niet aan hem geleverd is, want het is in het belang van de
eerste koper dat de tweede niet door uitzetting beroofd wordt van het eigendom.
(1) Volgens hetzelfde beginsel kunnen de rechtsopvolgers van een verkoper worden veroordeeld, ongeacht of zij in al zijn
rechten zijn getreden, dan wel slechts in die welke op het betrokken goed betrekking hebben.
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Boek XXII
1. Betreffende interesten, winsten, toevoegingen en alle toebehoren en verzuim.
2. 2. Betreffende maritieme rente.
3. Betreffende bewijzen en vermoedens.
4. 4. Betreffende de echtheid van akten en het verlies daarvan.
5. Betreffende de getuigen.
6. Betreffende onwetendheid van de wet en het verbond.

Tit. 1. Betreffende interesten, winsten, toevoegingen, en alle toebehoren, en verzuim.
1. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een vonnis te goeder trouw is gewezen, wordt de rentevoet bepaald door de beslissing van de rechtbank, volgens de
gewoonte van de plaats waar het contract is gesloten, mits het bedrag niet hoger is dan het bij de wet vastgestelde bedrag.
(1) Indien een vennoot bij vonnis wordt veroordeeld wegens verduistering en eigen gebruik van de goederen van de
maatschap, moet hij daarover in elk geval rente betalen, zelfs indien hij niet in verzuim is geweest.
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(2) Een rechter die moet oordelen in een rechtsgeding te goeder trouw, kan echter niet op goede gronden gelasten dat de
gedaagde zekerheid stelt dat hij, indien hij de zaak verliest, rente zal betalen totdat het vonnis is voldaan, aangezien het in de
macht van de eiser ligt om executie te doen plaatsvinden. Paulus zegt in een noot dat het niet tot de taak van de rechter
behoort zich bezig te houden met wat er gebeurt nadat een vonnis is uitgesproken.
(3) Papinianus zegt dat een ruimere interpretatie moet worden gegeven met betrekking tot restitutie door een voogd ten
gunste van zijn voogd. Want niemand twijfelt er nu aan dat wanneer een voogd rekenschap aflegt, hij rente moet betalen tot
op het moment dat hij de teruggave doet, of de rechter deze nu ontvangt tot op de dag dat de beslissing is genomen, of dat dit
buiten de rechtbank om gebeurt. Het is duidelijk, dat wanneer de voogd afziet van het instellen van een vordering in een
voogdijzaak en de voogd vrijwillig een overeenkomst met hem aangaat, hem het geld aanbiedt en dit in een verzegelde zak
deponeert, hij vanaf dat tijdstip geen rente verschuldigd is.
2. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
Het is algemeen gebruikelijk, dat, hoewel een persoonlijke vordering kan worden ingesteld nadat de zaak in het geding is
gebracht, de aansprakelijkheid zich uitstrekt tot alle medeplichtigen aan het goed. De reden voor deze opvatting is, dat het
eigendom moet worden afgestaan in dezelfde staat als waarin het zich bevond toen de vordering tot terugvordering werd
ingesteld, en dat daarom alle verkregen gewassen en alle uit slaven geboren nakomelingen moeten worden afgestaan.
3. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
In het geval van een vordering op een borg wanneer een erfgenaam in gebreke was gebleven nadat een rechterlijke uitspraak
was gedaan, beval keizer Marcus Antoninus dat wanneer de tijd was verstreken die door de wet was vastgesteld ten gunste
van partijen die hun zaak hadden verloren, de borg alles kon terugvorderen wat door zijn principaal was verkregen tot aan het
moment van de uitspraak. Dit vonnis moet aldus worden begrepen, dat het van toepassing is wanneer de partij vóór de
uitspraak van de rechter niet in verzuim was, hoewel het niet gemakkelijk kan voorkomen dat een beroep op de rechter kan
worden gedaan wanneer niet eerder verzuim heeft plaatsgevonden; bijvoorbeeld wanneer het beginsel van de Lex Falcidia
van toepassing wordt. Indien echter de erfgenaam in gebreke is gebleven voordat het verzoek tot de rechter is gericht, is hij
vanaf dat tijdstip aansprakelijk voor de levering van de winst; om welke reden zal hij, aangezien hij de zaak reeds heeft
verloren, na het verstrijken van de door de wet gestelde termijn van de aansprakelijkheid voor de winst worden ontheven,
aangezien hem deze termijn is verleend om aan het vonnis te voldoen, en niet om enig voordeel voor zichzelf te verkrijgen?
(1. In een dergelijke procedure, die niet aan arbitrage is onderworpen en geen rechtsvordering te goeder trouw is, moet, nadat
de zaak aanhangig is gemaakt, alles wat betrekking heeft op het voorwerp van het geding, tot op het tijdstip van het vonnis
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aan de eiser worden afgestaan. Het staat vast, dat de partij na de uitspraak van het vonnis niet meer aansprakelijk is voor de
winst.
(2) Het gebeurt soms dat, hoewel de winsten van een nalatenschap of de rente op geld niet uitdrukkelijk zijn nagelaten, zij
niettemin verschuldigd zijn; zoals bijvoorbeeld, wanneer iemand verzoekt dat iets van zijn eigendom na zijn dood zal worden
nagelaten, het aan Titius moet worden afgeleverd; want aangezien verminderingen te goeder trouw niet in dit vertrouwen zijn
begrepen, moeten, indien evenredige verminderingen van andere eigendommen hebben plaatsgevonden, alle overblijvende
winsten worden afgestaan overeenkomstig de wil van de erflater.
(3) Pollidius, die tot erfgenaam van een van zijn vrouwelijke verwanten was benoemd, werd door haar verzocht om aan de
dochter van die vrouw, wanneer zij een zekere leeftijd had bereikt, alle goederen die tot haar nalatenschap behoorden en die
in zijn handen zouden komen, af te staan; en de moeder verklaarde in haar testament dat zij tot deze stap had besloten om te
voorkomen dat de goederen onder toezicht van voogden zouden worden gesteld, en dat zij er de voorkeur aan gaf dat een
naaste verwante er de zorg voor droeg. Zij droeg Pollidius op een bepaald stuk land voor zichzelf te houden, en ik verklaarde
aan de Praetoriaanse Prefect dat alle winsten die Pollidius te goeder trouw uit de goederen van de overledene had verkregen,
moesten worden afgestaan, niet alleen omdat de moeder hem het stuk land had nagelaten, maar ook omdat zij de voorkeur
had gegeven aan deze methode van het scheppen van een trust boven de minder betrouwbare van de voogdij.
(4) Wanneer vervaardigd goud of zilver aan de erflater wordt nagelaten en hij in gebreke blijft, ontstaat er gewoonlijk
discussie over de vraag of er een schatting van de rente moet worden gemaakt. Het is duidelijk dat indien de erflater het
metaal waaruit de voorwerpen zijn samengesteld, heeft nagelaten met de bedoeling dat het zou worden verkocht, en de trust
zou worden opgeheven door middel van het verkregen geld, of dat in het onderhoud zou worden voorzien, moet worden
geoordeeld dat bedrieglijk gedrag van de erfgenaam niet ongestraft mag blijven. Indien echter de erflater de vazen heeft
nagelaten om door zijn erfgenaam te worden gebruikt, zou het ongepast zijn, dat rente wordt gevorderd, en kan die dus niet
worden gevorderd.
4. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Als men een beding maakt, dat inhoudt, dat men u een goed geeft en dat men het volledig in zijn bezit geeft, dan kan men op
grond van de laatste woorden van het beding de winsten van dat goed, die men heeft geïnd, later terugkrijgen door een
algemene vordering op grond van beding in te stellen. Men moet zich afvragen of in een dergelijk geval dezelfde regel van
toepassing is op de nakomelingen van een slavin; want onder verwijzing naar de eerste woorden van het beding, of zij nu
betrekking hebben op het feit dat het goed wordt beloofd, of op het gevolg van de levering door de eigendomsoverdracht,
wordt het nageslacht niet begrepen. Maar indien de koper, met de bedoeling de verbintenis te hernieuwen, op deze wijze met
de verkoper bedong, werd het feit van de levering geacht te zijn overeengekomen, omdat het niet waarschijnlijk is dat de
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verkoper meer beloofde dan waartoe hij in een koopvordering zou worden gedwongen. Toch kan op grond van de woorden:
"En volledig bezit om te worden geleverd," worden gesteld dat de boekhouding voor de nakomelingen van kracht wordt op
grond van het algemene karakter van het beding; want na de levering van de slavin zou de partij bij het beding het recht
hebben om elk kind dat daarna op zijn terrein wordt geboren, op te nemen.
1. Wanneer na het sluiten van de koop, maar vóór het sluiten van het beding, een kind uit een slavin wordt geboren, of
wanneer de verkoper door toedoen van de slavin enig goed verkrijgt, kan hij dit door middel van een koopvordering
terugvorderen; maar hij kan dit niet doen door middel van een op het beding gegronde vordering, want wat niet op een
nieuwe verbintenis is overgegaan, kan op grond van het oude recht worden teruggevorderd.
(5) Dezelfde, Vragen, Boek XXVIII.
Het is betamelijk in het algemeen te stellen, dat bij een vordering te goeder trouw geen enkele waarborg, die in strijd is met
de goede zeden, zal worden aanvaard.
6. Dezelfde, Vragen, Boek XXIX.
Wanneer er een controverse ontstond met een erfgenaam, die betrekking had op een transactie waarbij het eigendom van een
vader of meester betrokken was, en de kwestie van de rente ter sprake kwam, besloot keizer Antoninus dat de rente betaald
moest worden, om de reden dat de meester zelf of de vader deze al lange tijd betaald had.
(1) Onze keizer Severus beval ook dat de som van tienduizend sestertiën uit de schatkist moest worden betaald bij wijze van
bruidsschat, aan de dochter van Flavius Athenagoras, wier eigendom in beslag was genomen, omdat zij beweerde dat haar
vader haar rente had betaald over haar bruidsschat.
7. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Een schuldenaar, die een som geld met rente verschuldigd was, bood het bedrag aan zijn schuldeiser aan, en toen deze
weigerde het aan te nemen, stopte hij het in een zak, verzegelde die en deponeerde het. De redelijkheid gebiedt dat er vanaf
die dag geen rente meer verschuldigd is. Indien echter naderhand een proces wordt aangespannen om de schuldenaar tot
betaling te dwingen, en hij zulks nalaat, zal het geld vanaf dat tijdstip niet ledig zijn.
8. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
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Wanneer paarden in vertrouwen zijn nagelaten, moet, na in gebreke te zijn gebleven, het eerste veulen als winst worden
geleverd, maar een tweede als accessoire, net als in het geval van de nakomelingen van een vrouwelijke slaaf.
9. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer geld was geleend tegen rente, en het dubbele van het bedrag was overeengekomen indien het niet binnen een
bepaalde tijd zou worden betaald; gaf ik de mening dat de schuldenaar niet aansprakelijk is voor iets meer dan de wettelijke
rente; vandaar dat het beding van kracht zal zijn naar evenredigheid van de tijd die is verstreken nadat een aftrek is gemaakt
van de overtollige rente.
1. Het beding van rente wordt van kracht, ook al kan de schuldenaar niet worden aangesproken; evenmin wordt een beding
van wettelijke rente nietig geacht, wanneer het is gemaakt onder de voorwaarde, dat de rente verschuldigd zal zijn, indien de
rente tegen een lagere rentevoet niet op het vastgestelde tijdstip zou worden betaald, want het is geen boete, maar een hogere
rentevoet, die om een wettige reden wordt toegezegd. Wanneer er echter na het overlijden van de schuldeiser niemand was
aan wie het geld kon worden betaald, staat vast dat de schuldenaar gedurende die tijd niet in verzuim is. Indien dus een
hogere rentevoet wordt gevorderd, die aanvankelijk was overeengekomen, kan terecht een exceptie op grond van kwade
trouw worden opgeworpen.
10. Paulus, Vragen, Boek II.
De bezitter moet een kind afstaan dat geboren is uit een slavin nadat de kwestie is gevoegd, maar hij is niet verplicht om het
af te staan als het geboren is voordat een procedure werd ingesteld voor het terugvorderen van de moeder, tenzij de eiser
uitdrukkelijk de rechtszaak heeft aangespannen voor dat kind.
11. Dezelfde, Vragen, Boek XXV.
Gaius Seius, die de gewoonte had om openbare zaken te doen, leende geld dat aan de regering toebehoorde tegen de gewone
rentevoet, maar de gewoonte bestond om een hogere rentevoet te eisen als de rente niet binnen een bepaalde tijd werd
betaald. Sommige debiteuren waren in gebreke met het betalen van hun rente, anderen betaalden meer dan zij verschuldigd
waren, en het resultaat was dat alles wat aan rente verschuldigd was, werd ingehaald, zelfs dat van degenen die niets hadden
betaald. De vraag rees of het overschot aan rente dat van sommige schuldenaren werd geïnd, bij wijze van boete, volgens het
heersende gebruik, Seius zelf ten goede moest komen, of ten goede moest komen aan de regering. Ik antwoordde dat als
Gaius Seius van de schuldenaars rente eiste, alleen die rente aan de regering moest worden betaald, die het volgens de regel
gebruikelijk was van hen te innen, ook al waren alle vorderingen goed.
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1. Wat nu, indien een openbare slaaf ten behoeve van de Regering een rentedragende verplichting zou hebben verkregen? Het
is rechtvaardig dat, hoewel deze rente volgens de wet aan de regering verschuldigd is, toch, wegens bepaalde vorderingen die
slecht zijn, een verrekening van de overtollige rente moet plaatsvinden, als de regering niet bereid is beslag te leggen op het
eigendom van alle schuldenaren. Marcellus is bijna dezelfde mening toegedaan met betrekking tot voogden.
12. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Seia leende geld van Septitius, en er werd overeengekomen met betrekking tot de rente: "Dat, tenzij de bovengenoemde rente
werd betaald op de verschillende aangegeven tijdstippen, of binnen drie maanden, Seia dan aansprakelijk zou zijn voor een
hogere rente, en daarna, bij elke betaling, indien de rente niet overeenkomstig de voorgeschreven voorwaarde werd gegeven,
de genoemde voorwaarde in acht moest worden genomen totdat de gehele verschuldigde som was betaald." Ik vraag of de
volgende woorden, "En daarna, bij elke betaling, indien de rente niet overeenkomstig de voorgeschreven voorwaarde wordt
betaald, zal genoemde voorwaarde in acht worden genomen," betekenen dat, ook al kan de eerste bepaling van kracht
worden, de schuldenares toch niet kan worden aangesproken voor een hoger bedrag aan rente dan verschuldigd was op het
voor de eerste betaling vastgestelde tijdstip, toen zij in gebreke was. Paulus antwoordde, dat het beding verschillende
voorwaarden bevat, en dat het afhankelijk is van de betaling van een hogere rentevoet; dat wil zeggen, dat de voorwaarde
moest worden beschouwd met betrekking tot elke betaling van een lagere rentevoet, die had moeten geschieden, maar niet op
het juiste tijdstip is geschied, en dat derhalve de straf voor latere betaling kon worden vermeden.
13. Scaevola, Adviezen, Boek I.
Wanneer een schuldenaar heeft beloofd rente te betalen tegen zes procent, en jarenlang rente heeft betaald tegen een lagere
rente, en de erfgenaam van de schuldeiser een vordering heeft ingesteld voor zes procent, hoewel de schuldenaar niets heeft
gedaan om betaling tegen de lagere rente te voorkomen, vraag ik of een exceptie op grond van kwade trouw, of een exceptie
op grond van het contract kan worden opgeworpen? Ik antwoordde dat, indien de schuldenaar niet zo lang in gebreke was
gebleven de lagere rente te betalen, overeenkomstig zijn gewoonte, een exceptie kon worden opgeworpen overeenkomstig de
genoemde feiten.
(1) De vraag rees, of een lasthebber rente moet betalen over ongebruikt geld, indien zijn lastgever niet de gewoonte had geld
tegen rente uit te lenen, wanneer een vordering is ingesteld op grond van vrijwilligheid of lastgeving. Het antwoord luidde
dat indien hij het geld in bewaring had gegeven en dit had gedaan in overeenstemming met de gewoonte van de lastgever, hij
niet verplicht zou zijn om iets aan rente te betalen.
14. Paulus, Opinies, Boek XIV.
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Paulus gaf als zijn mening dat wanneer een partij in gebreke is met het nakomen van een trust, de nakomelingen van
vrouwelijke slaven moeten worden opgegeven.
(1) Een erfgenaam werd verzocht om na zijn dood de nalatenschap aan iemand over te dragen zonder de inkomsten daaruit.
De vraag rees of de nakomelingen van slavinnen, zelfs indien geboren tijdens het leven van de erfgenaam, moesten worden
opgegeven, wegens de woorden van het testament waarmee de erflater wilde aangeven dat alleen de inkomsten van de
nalatenschap moesten worden voorbehouden. Paulus antwoordde dat de kinderen van slavinnen die geboren waren voordat
de trust van kracht werd, daarin niet begrepen waren. Neratius zegt ook in het Eerste Boek dat wanneer een erfgenaam
verzocht werd een slavin uit te leveren, hij niet verplicht is haar nakomelingen uit te leveren, tenzij het kind geboren werd
terwijl hij in gebreke was met het nakomen van de trust. Ik denk ook niet dat het enig verschil maakt of de slavin het speciale
voorwerp van de trust was, of dat zij slechts een deel van het in trust achtergelaten landgoed was.
15. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Paulus is van mening dat het niet nodig is rente te betalen over winsten die na de voeging zijn verkregen en die de rechter, in
de uitoefening van zijn taak, beveelt om te worden overhandigd, noch over winsten die vóór dat tijdstip zijn geïnd en
waarvan wordt beweerd dat ze op frauduleuze wijze door de bezitter zijn verkregen.
(16) Dezelfde, Decreten, Boek I.
Rente wordt niet geheven over geld dat bij wijze van vrijgevigheid aan de Regering is gegeven.
1. Toen rente over de prijs van een stuk land werd geëist van een partij die het van de Schatkist had gekocht, en de koper
ontkende dat het bezit aan hem was geleverd, oordeelde de Keizer dat het onrechtvaardig was dat rente werd geëist van
iemand die de oogst niet had binnengehaald.
17. Dezelfde, over rente.
Een man, die zich verbond, rente te betalen ten bedrage van vijf procent per jaar, en indien hij gedurende een jaar in gebreke
bleef, dan zou hij zes procent betalen over de gehele som geld vanaf de dag, waarop hij het geleend had, en nadat hij de rente
gedurende enige jaren betaald had, werd de bepaling eindelijk van kracht; de Goddelijke Marcus verklaarde in een Rescript,
gericht aan Fortunatus: "Ga naar de gouverneur van de provincie, die het beding waarover je je beklaagt, zal terugbrengen tot
de maatstaf van zijn rechtvaardige eisen. Deze grondwet overschrijdt ver de juiste grens. Welke weg moeten we dan
bewandelen? De zaak moet zo worden geregeld dat de rente in de toekomst alleen maar zal stijgen vanaf de dag van het in
gebreke blijven.
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1. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript: "U vordert de vervallen rente met zeer weinig recht, daar het interval van
lange tijd erop wijst, dat u verzuimd hebt die te innen, om de reden dat u, door die niet van uw schuldenaar te vorderen,
voornemens was uzelf aangenamer voor hem te maken."
2. In het geval van een stilzwijgend vertrouwen heeft de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat de erfgenaam alle
winsten moeten worden ontnomen, en dat deze aan de schuldenaar moeten worden overgemaakt; en dat derhalve de
erfgenaam het voordeel van de rente moet worden ontnomen.
3. Wanneer een trust niet kan worden uitgevoerd ten behoeve van een ward omdat hij geen voogd heeft, heeft de Goddelijke
Pius in een Rescript verklaard dat de erfgenaam niet wordt geacht in gebreke te zijn. Daarom is niets verschuldigd aan hem
die afwezig is geweest voor openbare zaken, of door enige andere gerechtvaardigde oorzaak is verhinderd een vordering tot
teruggave in te stellen. Want hoe kan een partij schuld hebben die niet kan betalen, ook al zou hij dat willen? Hetzelfde
beginsel is in dit geval niet van toepassing als in het geval waarin aan minderjarigen die in gebreke zijn gebleven, een
voordeel wordt toegekend, want de rente wordt niet opgelegd wegens het voordeel voor de eiser, maar wegens de vertraging
van hen die zouden moeten betalen.
4. Wanneer een partij een overeenkomst sluit met betrekking tot een huurovereenkomst, zal de huurder, tenzij is
overeengekomen dat rente verschuldigd zal zijn over huur die niet tijdig is betaald, niet verplicht zijn rente te betalen,
behalve in geval van verzuim.
5. De Schatkist betaalt geen rente uit hoofde van een door haar aangegane overeenkomst, maar int deze; zoals gebruikelijk is
in het geval van de houders van openbare toiletten die traag zijn in het betalen van hun huur; en ook in het geval van degenen
door wie belastingen verschuldigd zijn. Maar wanneer de schatkist de plaats inneemt van een particulier, is het de gewoonte
dat zij ook rente betaalt.
6. Wanneer schuldenaars minder dan zes procent rente betalen, en zij worden dan schuldenaars van de schatkist, nadat hun
verplichtingen aan de schatkist zijn overgedragen, zullen zij gedwongen worden zes procent te betalen.
7. Het is zeer bekend dat zij die worden aangeklaagd wegens hun wanbeheer van publieke middelen, rente moeten betalen.
Dezelfde regel wordt in acht genomen wanneer personen belast zijn met openbare werken, indien geld in hun handen blijft;
maar met betrekking tot hetgeen zij aan aannemers hebben betaald, zelfs indien zij dit onzorgvuldig hebben betaald, zal de
rente aan hen worden kwijtgescholden. Dit is echter het geval, wanneer er geen bedrog is, anders is ook rente verschuldigd.
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8. Wanneer geen bepaald tijdstip is aangegeven door personen die beelden of schilderijen hebben nagelaten om op een
openbare plaats te worden opgericht of opgehangen, zal het tijdstip door de Gouverneur worden vastgesteld; en indien de
erfgenamen hieraan niet voldoen, moeten zij aan de Regering rente betalen ten bedrage van een derde van een procent per
maand.
18. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Indien in het begin is overeengekomen, dat de verkoper in geval van uitwinning van bepaalde landerijen de prijs zal
terugbetalen, moet na uitwinning ook rente worden betaald, ook al heeft de koper aan zijn wederpartij misschien alle winst
betaald, die na de aanvang van de vordering tot eigendom van het goed is geïncasseerd; aangezien elk ongemak, dat
gedurende de tussenliggende tijd is geleden, voor rekening van de koper moet komen.
1. Wanneer de verkoper overlijdt nadat hij in het bezit is gesteld, en het onzeker is wie zijn opvolger zal zijn, moet de rente
over de prijs worden betaald indien deze niet in depot is gegeven.
19. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek VI.
Laten we eens kijken of het vonnis ook tegen de bezitter zal worden uitgesproken in elk geval waarin een vordering wordt
ingesteld voor de winst. Want wat als hij een vordering instelt voor zilver, kleding, of iets anders van dien aard, of voor het
vruchtgebruik, of voor het enkele eigendom van het eigendom, wanneer het vruchtgebruik aan een ander toebehoort? Want
van winst, waarop deze term terecht kan worden toegepast, kan niet worden begrepen, dat zij uit de enkele eigendom
voortvloeit; en anderzijds kan het vruchtgebruik niet als winst worden beschouwd. Maar wat indien een vordering wordt
ingesteld om de eigendom terug te vorderen? De winst zal in de vordering begrepen zijn vanaf de dag dat de vruchtgebruiker
zijn vruchtgebruik verloor. En als het vruchtgebruik wordt gevorderd, zegt Proculus dat de gedaagde zal worden veroordeeld
voor alle winst die hij heeft gemaakt. Gallus Aelius is van mening dat, indien een vordering wordt ingesteld voor kleding of
een beker, alles wat als huur kan worden geïnd, indien de voorwerpen worden verhuurd, als winst moet worden beschouwd.
(1) Wanneer een vordering wordt ingesteld tot terugvordering van een recht van overpad, zal het moeilijk zijn de daaruit
voortvloeiende winst te schatten, tenzij enig voordeel dat de eiser uit de dienstbaarheid had kunnen genieten, als winst moet
worden aangemerkt, indien hij niet verhinderd was dit te doen op het tijdstip waarop hij de vordering instelde; en dit moet als
juist worden erkend.
20. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
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Het is vaststaand dat, wanneer onwettige rente verenigd is met de hoofdsom, de genoemde rente niet verschuldigd zal zijn,
maar dit heeft geen invloed op de hoofdsom.
21. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Men moet bedenken dat niet alles wat om een goede reden wordt gedaan om de betaling uit te stellen, als wanbetaling moet
worden beschouwd. Want wat als de schuldenaar wenst dat zijn vrienden aanwezig zijn, of zijn borgsommen worden
gedagvaard op het moment dat de schuld wordt betaald, of van plan is een of andere uitzondering aan te bieden? Dan wordt
hij niet geacht schuldig te zijn aan verzuim;
22. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Op voorwaarde dat dit niet bedrieglijk is gedaan met het doel om fraude te plegen.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer een schuldenaar plotseling wordt gedwongen afwezig te zijn voor openbare zaken, en hij zijn verdediging aan
niemand kan toevertrouwen, wordt hij niet geacht in gebreke te zijn; en dit is het geval wanneer hij in de macht van de vijand
is.
(1) Soms is het gebruikelijk dat een partij als in verzuim wordt beschouwd wanneer er niemand is tegen wie een geding kan
worden aangespannen.
24. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Wanneer iemand te laat betaalt, maar bereid is om mee te procederen, wordt hij niet geacht in gebreke te zijn, althans als hij
een gegronde reden heeft om zich tot het gerecht te wenden.
1. Wanneer de hoofdschuldenaar in verzuim is, is ook de borg aansprakelijk.
2. 2. Een schuldenaar is jegens zijn schuldeiser in verzuim, wanneer hij niet betaalt, hetzij aan de schuldeiser zelf, hetzij aan
iemand aan wie hij de opdracht heeft gegeven het geld in ontvangst te nemen, hetzij aan degene die de gewoonte heeft zijn
zaken te behartigen. In dit geval wordt niet geoordeeld, dat hij iets verwerft door een vrije persoon, omdat deze partijen
slechts hun plichten vervullen; net zoals iemand die een dief arresteert, die van mij steelt, mijn zaken doet en voor mij een
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vorderingsrecht verwerft voor manifeste diefstal. Nogmaals, wanneer een zaakwaarnemer een slaaf van een beloftegever eist,
maakt hij het beding eeuwigdurend.
25. Julianus, Digest, Boek VII.
Iemand die weet dat een stuk land gemeenschappelijk bezit is van hemzelf en een ander, en die de oogst daarvan binnenhaalt
zonder medeweten of toestemming van zijn mede-eigenaar, verkrijgt geen recht op een groter deel daarvan dan waar zijn
belang in het land hem recht op geeft. Het maakt ook geen verschil of hij of zijn mede-eigenaar, of beiden, het zaad zaaien,
want de eigendom van elk soort gewas wordt niet verkregen door het recht op het zaad, maar door dat op de grond; En zoals
iemand, die willens en wetens een stuk grond van een ander in bezit heeft, geen enkel deel van de oogst in eigendom kan
verwerven, op welke wijze de grond ook is ingezaaid, zo zal ook hij, die grond van hemzelf en van een ander in bezit heeft,
geen enkel recht verwerven op de oogst van dat deel van de grond, dat aan zijn mede-eigenaar toebehoort.
1. Ik heb tarwe gezaaid op een stuk land van een ander, dat Titius te goeder trouw had gekocht; heeft Titius, de bonafide
koper, recht op het gewas, nadat het geoogst is? Ik antwoordde, dat men de opbrengst van een stuk land moet verstaan als
die, welke de slaaf door zijn arbeid verkrijgt; want bij het verzamelen van de oogst wordt meer acht geslagen op datgene,
waaruit zij wordt voortgebracht, dan op het zaad, waaruit zij is voortgekomen, en daarom kan niemand er ooit aan twijfelen,
dat, indien ik uw tarwe op mijn eigen grond zou zaaien, de oogst en al wat van de oogst wordt verkregen, mij toebehoort.
Nogmaals, een bezitter te goeder trouw heeft hetzelfde recht om het gewas te oogsten, dat aan de werkelijke eigenaar van de
grond is toegekend. Bovendien, daar de oogst van elke soort, ongeacht door wie hij is gezaaid, aan de vruchtgebruiker
toebehoort, geldt dit nog veel meer voor de bezitter te goeder trouw, die een nog beter recht op de oogst heeft, daar deze niet
aan de vruchtgebruiker toebehoort voordat hij hem heeft ingezameld, maar aan de bezitter te goeder trouw, ongeacht de wijze
waarop hij van de grond is gescheiden; Evenals in het geval van degene, die grond bezit onder voorwaarde van het betalen
van een belasting, de gewassen de zijne worden, zodra zij van de grond zijn gescheiden.
2. Een koper te goeder trouw heeft grond gezaaid, die hij in bezit had, en heeft, voordat hij het gewas heeft geoogst,
vastgesteld, dat de grond aan iemand anders toebehoorde. De vraag rijst, of hij na de oogst recht heeft op het gewas. Ik
antwoordde, dat een koper te goeder trouw moet worden geacht recht te hebben op de oogst, mits de grond niet is uitgezet;
want wat een slaaf, die aan een ander toebehoort, en die ik te goeder trouw heb gekocht, voor mij verwerft door middel van
mijn eigendom of door zijn eigen arbeid, is van mij, zolang hij niet is uitgezet.
26. Dezelfde, Over Minicius, Boek VI.
Julianus ontkent dat wild de winst van land vormt, tenzij de winst van het land uit wild bestaat.
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27. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Wanneer een schuldenaar in gebreke is tegenover het hoofd van een huishouden, wordt niet onderzocht of hij in gebreke is
tegenover zijn erfgenaam; omdat het recht door vererving overgaat op de volgende erfgenaam, en dus ook wordt
overgedragen op alle anderen in successie.
28. Gaius, Dagelijkse voorvallen, Boek II.
De opbrengst van kudden, zoals melk, haar en wol, wordt ook als winst beschouwd. Daarom worden lammeren, geitjes en
kalveren bij hun geboorte onmiddellijk het absolute eigendom van een bezitter te goeder trouw, of van een vruchtgebruiker.
1. Het nageslacht van een slavin wordt echter niet als winst beschouwd, en behoort dus aan de bezitter van het eigendom.
Want het zou ongerijmd zijn een man onder de term "winst" te rangschikken, terwijl de natuur de vruchten van alles heeft
toebereid ten bate van het menselijk geslacht.
(29) Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Het is vaststaand dat wanneer iemand een rente heeft bedongen die hoger is dan de wettelijke rente, of een samengestelde
rente, wat onrechtmatig is toegevoegd, in het geheel niet wordt geacht te zijn toegevoegd, en wettelijke rente kan worden
geïnd.
30. Paulus, Regels.
De rente op geld dat door gemeenten is geleend, is aan hen verschuldigd, zelfs krachtens een contract zonder tegenprestatie.
(31) Ulpianus, Opinies, Boek I.
Wanneer aan een beding is toegevoegd: "en de rente, zo die verschuldigd is", is het nietig, wanneer de rentevoet niet is
vermeld.
32. Marcianus, Regels, Boek IV.
Wanprestatie is niet van toepassing op het eigendom, maar op de persoon; dat wil zeggen, wanneer de partij, na op de juiste
plaats te zijn aangemaand, niet betaalt; en dit moet door de rechter worden onderzocht, want, zoals Pomponius zegt in het
Twaalfde Boek der Epistels, de definitie van deze term is moeilijk. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript aan Tullius
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Balbus, dat de betekenis van het woord "in gebreke blijven" niet kan worden vastgesteld door verwijzing naar enige
grondwet, noch door onderzoek van juridische autoriteiten, daar het veeleer een kwestie van feit dan van recht is.
1. 1. Het bewijs van verzuim is niet voldoende wanneer een slaaf van de afwezige schuldenaar door de schuldeiser of diens
gemachtigde in gebreke wordt gesteld, daar men van oordeel is dat de meester zelf in gebreke moet worden gesteld. Maar als
de schuldeiser later, wanneer hij daartoe de bevoegdheid heeft, nalaat de rechtsvordering tot invordering van de schuld voort
te zetten, wordt de schuldenaar vanaf dat moment niet geacht in verzuim te zijn.
2. Bij overeenkomsten te goeder trouw is rente verschuldigd door verzuim.
3. Maar wat als een zoon die onder vaders toezicht staat en zijn vader, op wie de aansprakelijkheid van eerstgenoemde is
overgegaan, een schuld verschuldigd zijn die in opdracht van de vader is aangegaan; of als het geld ten behoeve van hem is
uitgegeven; of als het een deel van het peculium van de zoon is geworden; welke van de partijen moet dan geacht worden in
verzuim te zijn? Indien alleen de vader wordt aangesproken op grond dat hij in gebreke is, kan hij niet aansprakelijk worden
gesteld; toch zal een vordering tegen de zoon worden toegewezen ten behoeve van de schuldeiser, om hem te dwingen te
betalen wat de schuldeiser bij de vader niet heeft geïnd. Wanneer echter de zoon in gebreke is, kan de schuldeiser hem voor
het gehele bedrag aanklagen, of hij kan zijn vader alleen voor het bedrag van de peculium aanklagen.
4. Maar wanneer twee schuldenaars zich gezamenlijk hebben verbonden, laat het verzuim van de een de rechten van de ander
onverlet.
5. Bovendien, als een borg alleen in gebreke is, zal hij niet aansprakelijk zijn; zoals wanneer hij zijn slaaf Stichus, die hij
beloofd had te leveren, gedood had, maar een praetoriaanse actie zal tegen hem worden toegestaan.
33. Ulpianus, Over de plichten van de curator van de regering.
Waar het geld van de regering goed geplaatst is, moet de schuldenaar zich niet ongerust maken over de hoofdsom, en dit is
vooral het geval waar het geld rente draagt; of als dat niet het geval is, moet de gouverneur van de provincie zorgen voor de
veiligheid van de regering, alleen moet hij zich niet laten zien als een hardvochtige en beledigende incasseerder, maar hij
moet met mate handelen, en vriendelijk en efficiënt zijn, en humaan en standvastig; want er is veel verschil tussen
minachtende brutaliteit en ijver die niet is ingegeven door ambitie.
(1) Ook moet hij ervoor zorgen dat het publieke geld niet wordt uitgeleend zonder goede onderpanden of zekerheden.
34. Dezelfde, Over het Edict, Boek XV.
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Rente neemt de plaats in van opbrengst, en moet er daarom niet van gescheiden worden; vandaar dat in legaten en trusts, in
voogdijacties, en in alle andere bonafide acties, deze regel in acht wordt genomen. Daarom zeggen wij, dat hetzelfde beginsel
van toepassing is op alle andere toetredingen.
35. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
De rente loopt na de voeging in een zaak.
36. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
De pacht van stedelijke landgoederen wordt beschouwd als winst.
(37) Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Rente is inbegrepen in de tegenvordering op grond van vrijwilligheid, wanneer ik geld leen om uw schuldeiser te betalen,
omdat hij ofwel in het bezit van uw eigendom zou worden gesteld, ofwel op het punt stond uw pandrechten te verkopen.
Maar wat als ik, terwijl ik het geld in huis had, de schuld betaalde om een van de bovengenoemde redenen? Ik denk, dat het
waar is, dat rente betaald moet worden, wanneer ik u van zo'n groot ongemak heb bevrijd, maar alleen die, welke in dat deel
van het land gebruikelijk is, moet als verschuldigd worden beschouwd; dat wil zeggen, die, welke is vastgesteld bij bonafide
handelingen. Maar als ik geld betaal nadat ik het geleend heb, kan de rente die ik zelf betaald heb, geïnd worden; mits ik u
daardoor een groter voordeel heb bezorgd dan de waarde van deze rente.
38. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Laten wij in het algemeen nagaan, waar de opbrengst van eigendom in een persoonlijke actie is begrepen.
1. En wanneer een stuk land wordt overgedragen om een of andere tegenprestatie, bijvoorbeeld als bruidsschat of om afstand
te doen van een huwelijk, dan moeten ook de oogsten worden opgegeven, dat wil zeggen die, welke gedurende de tijd van het
huwelijkscontract zijn vergaard; maar wat betreft die, welke naderhand zijn vergaard, als er enig verzuim met betrekking tot
het eigendom is geweest van de kant van hem, wiens plicht het was om het af te staan, dan moeten zij in elk geval worden
meegerekend. Zelfs indien het de schuld van de vrouw was, dat het huwelijk niet werd ingezegend, is de betere mening, dat
de oogst moet worden afgestaan. De reden hiervoor is, dat, indien de ondertrouwde van de vrouw niet verplicht was de
gewassen af te staan, hij in staat zou zijn geweest het land te verwaarlozen.
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2. Bovendien, als ik geld heb betaald dat niet verschuldigd was voor land, en ik een proces aanspan om het terug te krijgen,
zou ik ook de gewassen moeten terug krijgen.
3. 3. Dezelfde regel is van toepassing wanneer land is gegeven mortis causa, en de partij die het gaf weer gezond wordt,
zodat er een recht ontstaat op een persoonlijke vordering tot terugvordering ervan.
4. 4. Zowel in de Fabiaanse als in de Pauliaanse actie, waarbij goederen, die zijn vervreemd om schuldeisers te bedriegen,
worden teruggevorderd, moet ook de opbrengst van die goederen worden teruggegeven; want de Praetor gebruikt zijn gezag
om alles in dezelfde toestand te brengen alsof er niets was vervreemd; en dit is niet onrechtvaardig, want de woorden "gij zult
teruggeven", waarvan de Praetor zich in deze kwestie bedient, hebben een ruime betekenis, zodat ook de opbrengst van de
goederen moet worden teruggegeven.
5. En daarom, wanneer de Praetor instemt met de teruggave, moet ook de opbrengst worden afgestaan; zoals in procedures
krachtens het interdict op grond van het plegen van geweld.
6. 6. Bovendien, als ik onder dwang of angst mijn eigendom opgeef, wordt het niet geacht aan mij te worden teruggegeven,
tenzij de opbrengst daarvan ook wordt teruggegeven; noch kan mijn verzuim mij van enig recht beroven.
7. 7. Als ik een vordering kan instellen om iets terug te krijgen wat niet van mij is, bijvoorbeeld op grond van een beding, kan
ik de opbrengst niet terugkrijgen, zelfs niet als de wederpartij in gebreke is. Maar als de zaak in het geding is, dan moeten
volgens Sabinus en Cassius, volgens de beginselen van billijkheid, alle winsten die naderhand zijn ontstaan, worden
afgestaan, opdat de zaak in haar oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht. Ik denk dat deze mening zeer juist is
weergegeven.
8. Ook in het geval van een koper moeten de voordelen van het eigendom worden teruggegeven.
9. In een maatschap moet de winst echter onder de vennoten worden verdeeld.
10. Wanneer ik het natuurlijk bezit van eigendom herroep, blijft het van mij; maar laat ons zien of dit van toepassing is op de
winsten. En in feite, in gevallen van borgstelling en bruikleen, moet de winst worden opgegeven, zoals wij reeds hebben
verklaard.
11. Nogmaals, in procedures onder een interdict, gebaseerd op dwang en clandestien handelen, is de betere mening dat alle
toetredingen en winsten moeten worden teruggegeven.
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12. Gewassen, vóór het huwelijk van het land verzameld, worden een deel van de bruidsschat, en moeten te zamen daarmee
worden teruggegeven.
13. 13. Hetzelfde beginsel geldt voor de winst van stadslandgoederen.
14. 14. En als ik met jou een stuk land wil verdelen en jij weigert, en ik bebouw het land, moeten dan de oogsten ervan
verdeeld worden na aftrek van de onkosten? Ik ben van mening, dat zij moeten worden verdeeld.
15. De winsten moeten altijd geleverd worden in andere bonafide handelingen.
16. 38. Wanneer een echtgenoot aan zijn vrouw een bruidsschat nalaat, behoort de winst daarvan, verkregen vóór het
huwelijk, tot de nalatenschap.
39. Modestinus, Verschillen, Boek IX.
Wanneer merries in vertrouwen zijn nagelaten, zijn hun veulens ook verschuldigd nadat de erfgenaam in gebreke is gebleven.
Wanneer een aantal paarden is nagelaten, ook al is er geen verzuim, behoort hun nageslacht tot de vermeerdering van de
drijver.
40. Dezelfde, Regels, Boek IV.
De berekening van de rente geschiedt wettelijk tot de dag waarop de schuldeiser zijn pandrechten verkoopt.
41. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Nadat vonnis was gewezen tegen een voogd, vertraagde hij de uitvoering van het vonnis door beroep aan te tekenen.
Herennius Modestinus gaf als zijn mening dat de rechter die bevoegd was van het beroep kennis te nemen, hem ook
verantwoordelijk kon houden voor de rente gedurende de tussenliggende tijd, indien hij vaststelde dat het beroep bedrieglijk
was ingesteld met het doel te vertragen.
1. Lucius Titius, die de som van honderd aurei en rente daarover voor een bepaalde tijd verschuldigd was, bood een kleinere
som aan en verzegelde die dan hij verschuldigd was. Ik vraag of Titius geen rente verschuldigd was over het geld dat hij
verzegelde. Modestinus antwoordde, dat, indien bij de leening niet was overeengekomen, dat het den schuldenaar zou
worden toegestaan, hetgeen hij geleend had, in termijnen te betalen, de betaling van rente over de geheele schuld niet zou
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worden aangetast; indien, toen de schuldeischer gereed was, het geheele bedrag te ontvangen, de schuldenaar, die de betaling
van het geheele bedrag verzuimde, slechts een gedeelte daarvan deponeerde.
2. Gaius Seius leende een zekere som geld van Aulus Agerius op het volgende briefje: "De ondergetekende zegt dat ik van
hem geleend geld ten bedrage van tien aurei heb ontvangen, en ik erken dat ik het van hem heb ontvangen, dat ik hem beloof
te betalen op de Kalends van de volgende maand juli, samen met de rente over hetzelfde die tussen ons is overeengekomen."
Ik vraag of over dit instrument rente kan worden geïnd, en zo ja, hoeveel. Modestinus antwoordde dat als niet blijkt hoeveel
rente er is afgesproken, deze niet kan worden geïnd.
42. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Herennius Modestinus gaf als zijn mening dat gewassen die van land waren genomen nadat het eigendom daarvan was
verkregen door middel van een trust, toebehoorden aan de begunstigde; ook al was het grootste deel van het jaar verstreken
voordat de trust in werking trad.
43. Dezelfde, Opinies, Boek XVIII.
Herennius Modestinus was van mening dat een partij die een proces aanspant namens de Schatkist, rente kan innen die niet in
het beding was opgenomen, nadat hij heeft geïnd wat aan de Schatkist verschuldigd is voor de tijd gedurende welke de
schuldenaar in gebreke was.
(44) Dezelfde, Pandects, Boek X.
Niemand kan een boete bedingen in plaats van rente boven de wettelijke rente.
(45) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXII.
Een echtgenote of een echtgenoot verwerft het recht op de opbrengst van eigendom dat door de een aan de ander is gegeven,
dat wil zeggen, wat een van beiden door zijn of haar arbeid is verkregen, bijvoorbeeld door te zaaien; maar als een appel
wordt geplukt of een boom wordt omgehakt, wordt het niet het eigendom van degene die verantwoordelijk is voor de daad,
net zoals het niet zou toebehoren aan iedere bezitter te goeder trouw, omdat de opbrengst niet afkomstig is van zijn of haar
persoonlijke inspanning.
46. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
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Het lijdt geen twijfel dat alles wat voor het verzamelen van de oogst is uitgegeven, van de oogst zelf moet worden
afgetrokken.
47. Scaevola, Digest, Boek IX.
Men is van mening dat wanneer een partij klaar is om zich in een zaak te voegen, en zijn tegenstander verzuimt zijn klacht in
te dienen, hij niet in gebreke zal worden geacht.
48. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
Een echtgenoot legateerde aan zijn vrouw het vruchtgebruik van het derde deel van zijn goederen, en de eigendom van het
genoemde derde deel indien zij kinderen zou krijgen. De erfgenamen beschuldigden de vrouw van valsheid in geschrifte en
van andere misdrijven, waardoor zij geen aanspraak konden maken op de legaten. Intussen werd aan de vrouw een zoon
geboren, en daarmee was aan de voorwaarde van de erfenis voldaan. De vraag rees, of, indien werd vastgesteld dat het
testament niet vervalst was, de gewassen aan de eigenaar moesten worden afgestaan. Het antwoord was, dat dit het geval
moest zijn.
49. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
De bevoegdheid om eigendom in onderpand te geven is een product van hetzelfde.

Tit. 2. Betreffende de maritieme rente.

1. Modestinus, Pandects, Boek X.
Geld wordt vervoerd dat over de zee wordt vervoerd. Als het echter wordt uitgegeven op dezelfde plaats waar het werd
uitgeleend, kan het niet als vervoerd worden aangemerkt. Laten we echter eens kijken of koopwaar die met dit geld is
gekocht, geacht wordt dezelfde positie in te nemen. Het maakt verschil of de koopwaar wordt vervoerd op risico van de
schuldeiser, want dan wordt het geld wel vervoerd.
2. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
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Labeo zegt dat als er van de kant van de schuldeiser niemand is die in kennis gesteld kan worden van geld dat vervoerd moet
worden, er een akte opgemaakt moet worden in aanwezigheid van getuigen, die de plaats van een kennisgeving inneemt.
3. Modestinus, Regels, Boek IV.
In het geval van geld dat over zee wordt vervoerd, is het voor risico van de schuldeiser vanaf de dag waarop is
overeengekomen dat het schip zal uitvaren.
4. Papinianus, Opinies, Boek III.
Het maakt geen verschil of het te vervoeren geld niet voor risico van de schuldeiser is wanneer hij het ontvangt, of dat het
ophoudt voor zijn risico te zijn na een bepaalde tijd, of wanneer aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; en daarom zal in
geen van beide gevallen een hogere rente verschuldigd zijn dan wettig is. In het eerste geval kan nooit een hogere rentevoet
worden geëist; in het tweede geval, wanneer het risico heeft opgehouden te bestaan, kunnen pand noch hypotheek worden
behouden om een hogere rentevoet te innen.
1. 1. Indien slaven met het vervoerde geld worden gezonden om het op de vervaldag te innen, is rente verschuldigd voor elke
in het beding genoemde dag tot ten hoogste twaalf procent; maar meer dan het dubbele van het bedrag kan niet worden geïnd.
Wanneer in het beding met betrekking tot de rente afzonderlijk is bepaald, wanneer het geld niet meer voor risico van de
schuldeiser zal zijn, wordt de wettelijke rente die in het ene beding ontbrak, aangevuld door de werking van het andere
beding.
5. Scaevola, Opinies, Boek VI.
De prijs is voor het risico dat men loopt, en lijkt op het geval waarin men het recht heeft om te ontvangen wat men betaald
heeft en nog iets meer, op grond van een voorwaarde (ook al is het een strafvoorwaarde) die niet vervuld is, mits die niet van
het toeval afhangt; bijvoorbeeld een voorwaarde waaruit persoonlijke acties gewoon zijn voort te vloeien, zoals: "Als u een
slaaf manumitteert, als u een bepaalde handeling niet verricht, als ik mijn gezondheid niet terug krijg," enz. Er zal geen
twijfel over bestaan dat, als ik een visser een bepaalde som geld geef om hem uit te rusten, op voorwaarde dat hij mij zal
terugbetalen als hij een goede vangst doet; of als ik geld geef aan een atleet opdat hij zich kan vertonen en zijn beroep kan
uitoefenen; op voorwaarde dat hij het, als hij succes heeft, zal terugbetalen.
1. In al deze gevallen echter, waarin een overeenkomst wordt gesloten zonder beding, doet zij de verplichting toenemen.
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6. Paulus, Vragen, Boek XXV.
Een makelaar die geld leende tegen maritieme rente, kreeg bepaalde koopwaar die zich in het schip bevond in pand, onder de
voorwaarde dat, als dit niet voldoende was om de gehele schuld te voldoen, hij een beroep kon doen op andere koopwaar die
in verschillende schepen geladen was, en die al aan andere makelaars in pand was gegeven, met dien verstande dat als er iets
overbleef nadat zij waren voldaan, het zou worden beschouwd als verpand aan de eerste makelaar. De vraag rees, of in geval
van verlies van het eerste schip, dat voldoende handelswaar bevatte om de gehele schuld te voldoen, het verlies door de
schuldeiser moest worden gedragen, indien het schip binnen de voor de reis gestelde dagen werd vernietigd, dan wel of hij
nog een vordering zou hebben op de handelswaar, die in de andere schepen was achtergebleven. Ik antwoordde, dat in andere
gevallen de vermindering van de verpande goederen voor risico van de schuldenaar is en de schuldeiser niet aangaat, maar
wanneer het te vervoeren geld wordt betaald onder zodanige voorwaarde, dat de schuldeiser geen aanspraak zal hebben,
tenzij het schip veilig binnen de gestelde tijd op zijn bestemming aankomt, wordt de verplichting van de lening zelf, wanneer
de voorwaarde niet wordt vervuld, geacht te zijn geëindigd; en daarom vervalt het recht van de schuldeiser op zelfs de
verpande goederen, die niet verloren zijn gegaan. Indien het schip binnen de gestelde termijn verloren gaat, en de voorwaarde
van het beding wordt geacht niet te zijn vervuld, kan geen vraag worden gesteld met betrekking tot de beschikbaarheid van
de pandrechten op de andere schepen. Maar wanneer kan de schuldeiser het bezit van de andere pandrechten opeisen? Dat zal
hij zeker kunnen doen wanneer aan de voorwaarde van de verbintenis is voldaan; of wanneer de pandrechten die hij eerst
ontving door een ongeluk verloren zijn gegaan, of tegen een te lage prijs zijn verkocht; of wanneer het schip verloren is
gegaan nadat de tijd is verstreken gedurende welke hij verplicht was het risico op zich te nemen.
(7) Dezelfde, Over het Edict, Boek III.
Er zijn bepaalde overeenkomsten waarbij rente verschuldigd is, net als bij een beding. Want als ik tien aurei geef om over zee
vervoerd te worden, onder voorwaarde dat als het schip veilig aankomt, ik recht zal hebben op de hoofdsom tezamen met een
zekere rente, dan moet worden geoordeeld dat ik de hoofdsom en de rente kan ontvangen.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Servius zegt dat een boete voor over zee vervoerd geld niet kan worden geëist, als het de schuldeiser te verwijten valt dat hij
het niet binnen de gestelde tijd heeft ontvangen.
9. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek V.
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Als een boete voor het niet betalen van geld dat over zee is vervoerd, wordt beloofd, zoals gebruikelijk is, zelfs als er op de
eerste dag waarop de boete moet worden betaald niemand meer in leven is die het geld verschuldigd is, kan de boete toch
worden gevorderd, net alsof er een erfgenaam van de schuldenaar was.

Tit. 3. Betreffende bewijzen en vermoedens.

1. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een vraag wordt gesteld met betrekking tot de familie of het ras van een persoon, moet hij bewijzen of hij daartoe
behoort of niet.
(2) Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Het bewijs moet geleverd worden door degene die een feit bevestigt, niet door degene die het ontkent.
3. Papinianus, Opinies, Boek IX.
Wanneer een stilzwijgend vertrouwen rust op een partij die bij zowel een eerste als een tweede testament tot erfgenaam wordt
benoemd voor een gelijk of een groter deel van de nalatenschap, rust het bewijs van de veranderde bedoeling van de erflater
op hem tegen wie een proces wordt aangespannen; want vaak brengt een motief van geheimhouding eigenaars van goederen
ertoe om personen tot erfgenaam te benoemen in wier goede trouw zij vertrouwen hebben.
4. Paulus, Opinies, Boek VI.
De koper moet bewijzen dat de slaaf in kwestie op de vlucht was geslagen voordat hij hem kocht.
5. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Wanneer iemand beweert, dat zijn tegenpartij door een bepaalde wet of grondwet enig recht is ontnomen, moet hij dat
bewijzen.
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1. Paulus stelt ook, dat wanneer iemand ontkent dat de emancipatie op wettige wijze tot stand is gekomen, hij het bewijs van
zijn bewering moet leveren.
6. Scaevola, Opinies, Boek II.
Een patroon moet duidelijk aantonen dat zijn vrijgelatene iets gegeven heeft met het doel hem te bedriegen, om een deel van
wat bedrieglijk geschonken is, te kunnen herroepen.
7. Paulus, Zinnen, Boek II.
Waar bewijs van vroegere vlucht ontbreekt, zal een slaaf geloofd worden, indien hij aan de marteling wordt onderworpen,
want hij wordt geacht in eigen naam te worden ondervraagd, en niet voor of tegen zijn meester.
8. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVIII.
Als een zoon onder toezicht van zijn vader ontkent, moet de Praetor de zoon opdragen eerst zijn bewering te bewijzen, en
deze regel is ingesteld vanwege de genegenheid die hij voor zijn vader zou moeten tonen, en omdat de zoon praktisch
beweert dat hij vrij is. Vandaar dat iedereen die zijn recht op vrijheid beweert, in de eerste plaats wordt opgedragen dit te
bewijzen.
9. Celsus, Digest, Boek I.
Wanneer een overeenkomst wordt gesloten waarin geen erfgenaam wordt genoemd, rijst de vraag of dit is gedaan om alleen
de persoon van de partij zelf in aanmerking te laten komen. Maar ook al is het waar dat hij die zich op een exceptie beroept,
daarvoor een goede grond moet aanvoeren, toch moet de eiser, en niet hij die de exceptie inroept, bewijzen dat de
overeenkomst alleen op hemzelf betrekking had, en niet zijn erfgenaam omvatte, omdat wij in zulke gevallen gewoonlijk
zowel voor onze erfgenamen als voor onszelf zorgen.
10. Marcellus, Digest, Boek III.
De Senaat verordonneerde dat de registers van de Censor en de openbare registers betere bewijzen zijn dan die van getuigen.
11. Celsus, Digest, Boek XI.
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Een voogd is niet verplicht te bewijzen dat de borgstellingen van zijn voogd niet solvabel waren toen ze werden aanvaard,
want het bewijs daarvan moet worden verlangd van hen die de plicht hadden over de voogd te waken en hem zekerheid te
verschaffen.
12. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Vijftig aurei werden aan u nagelaten bij testament, en hetzelfde legaat werd opgenomen in codicillen die later werden
uitgevoerd. Het is van belang na te gaan of de erflater de bedoeling had het legaat te verdubbelen, of slechts herhaaldelijk te
vermelden, of dit deed, omdat hij vergeten was dat hij het legaat reeds in zijn testament had gedaan. Van welke partij moet
dan het bewijs van de bedoeling van de erflater worden verlangd? Op het eerste gezicht lijkt het billijker dat de eiser bewijst
wat hij vordert, maar het lijdt geen twijfel dat het bewijs soms van de verweerder wordt verlangd; want als ik een vordering
aanhangig maak en de verweerder antwoordt dat het geld is betaald, moet hij dat zelf bewijzen. Daarom, in het onderhavige
geval, als de eiser twee akten vertoont, en de erfgenaam beweert dat de laatste nietig is, moet de laatste dit voor de rechter
bewijzen.
(13) Dezelfde, Digest, Boek XXX.
Wanneer een onderzoek werd gedaan naar de leeftijd van een man, vaardigde onze Keizer het volgende Rescript uit: "Het is
zowel hard als onrechtvaardig, wanneer een vraag rijst met betrekking tot de leeftijd van een partij, en er verschillende
verklaringen worden afgelegd, dat er een moet worden aanvaard die nadelig is; maar in het proces van een zaak moet de
waarheid worden overwogen, en zijn leeftijd moet worden berekend volgens het document dat het meest geloofwaardig lijkt,
en dat het meeste vertrouwen verdient in het onderzoek van de zaak."
14. Ulpianus, Over het ambt van Consul, Boek II.
Er moet onderzoek worden gedaan naar een persoon die, nadat hij als vrijgelatene is doorgegaan, nu beweert dat hij
vrijgeboren is en als eiser wenst door te gaan. Indien hij inderdaad de positie van vrijgelatene inneemt, is er geen twijfel aan,
dat hij een vordering moet instellen om zich vrijgeboren te laten verklaren, en moet aantonen dat dit het geval is. Maar als hij
de reputatie heeft vrij geboren te zijn, en men beweert dat hij een vrijgelatene is (natuurlijk door hem die voor de controverse
verantwoordelijk is), dan moet hij die zegt dat hij zijn vrijgelatene is, dat bewijzen. Want wat maakt het uit, of iemand
beweert, dat hij zijn slaaf of zijn vrijgelatene is? Wanneer echter een partij zoveel vertrouwen heeft in haar aanspraak op
vrijheid van geboorte, dat zij zich er vrijwillig toe verbindt de bewijzen daarvan over te leggen om een beslissing te
verkrijgen waarbij zij vrijgeboren wordt verklaard (dat wil zeggen dat zij vrij geboren is zoals zij beweert), kan men zich
afvragen of haar dit moet worden toegestaan. Ik ben van mening dat dit moet gebeuren en dat hij de gelegenheid moet krijgen
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om te bewijzen dat hij vrijgeboren is en dat een beslissing in zijn voordeel moet worden genomen, aangezien niemand door
een dergelijke uitspraak kan worden benadeeld.
15. Modestinus, Opinies, Boek XII.
Een zekere man, die beweerde dat hij de zoon van Seia en Gaius was, legde beslag op de nalatenschap van Gaius, hoewel
deze laatste broers had, en loste ten gunste van deze broers bepaalde trusts af, als op aanwijzing van de overledene, en nam
een ontvangstbewijs. Toen zij later vaststelden dat de vermeende zoon niet hun broer was, vroegen zij of zij een vordering
tegen hem konden instellen om de nalatenschap terug te krijgen, op grond van de kwitantie die zij hem als zoon van de
overledene hadden gegeven. Modestinus antwoordde dat de positie van degene aan wie het reçu bevrijdend was gegeven, en
van wie door de broers van de overledene kon worden bewezen dat hij niet zijn zoon was, door dit feit niet in het minst
vaststond, maar dat het bewijs door de broers moest worden geleverd.
16. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
De verklaring van een moeder over de geboorte van haar kinderen, evenals die van een grootvader, moet worden aanvaard.
17. Celsus, Digest, Boek VI.
Wanneer een vraag wordt opgeworpen met betrekking tot de Lex Falcidia, moet de erfgenaam bewijzen dat deze wet van
toepassing is, want als hij dat niet kan, zal er terecht een vonnis tegen hem worden uitgesproken.
18. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Wanneer van een vrije man diensten worden verlangd, wordt het bewijs van zijn recht daarop verlangd van degene die
beweert dat hij zijn beschermheer is; daarom stelt Julianus dat, hoewel in een zaak die omstreden is, de beschermheer geacht
wordt recht te hebben op bezit, hij waarvan gezegd wordt dat hij de vrije man is, niet de rol van eiser op zich moet nemen,
maar hij die beweert dat hij de beschermheer is, moet dat doen.
(1) Wanneer iemand beweert dat een frauduleuze handeling is gepleegd, moet hij het bedrog bewijzen, ook al heeft hij deze
bewering in een exceptie gedaan.
(2) De eiser moet verplicht worden de waarheid te bewijzen van een verhoor dat is afgelegd, dat wil zeggen, wanneer wordt
beweerd dat een partij die ter terechtzitting is ondervraagd, heeft geantwoord dat hij de enige erfgenaam was; of indien, nadat
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hij is ondervraagd, wordt gezegd dat hij heeft gezwegen, moet dezelfde regel van toepassing worden geacht; en de schuld
moet niet worden gelegd bij hem die in zijn exceptie heeft verklaard dat hij niet heeft geantwoord, maar bij de eiser.
19. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Met betrekking tot excepties moet gezegd worden, dat de gedaagde verplicht is het deel van de eiser uit te voeren, en hijzelf
zijn exceptie moet bewijzen, net zoals de eiser zijn eis moet bewijzen; bijvoorbeeld, wanneer hij een exceptie inroept op
grond van een aangegane overeenkomst, moet hij aantonen dat de overeenkomst daadwerkelijk gesloten was.
1. Wanneer iemand, die beloofd heeft ter terechtzitting te verschijnen, als reden aanvoert, dat hij wegens openbare
aangelegenheden afwezig is geweest, of dat een kwaadwillige handeling van zijn wederpartij hem verhinderd heeft te
verschijnen, of zijn gezondheid, of een storm hem verhinderd heeft, moet hij dit bewijzen.
2. Wanneer een partij een exceptie inroept, op grond dat de benoeming van de advocaat van zijn wederpartij niet geldig is,
omdat zijn wederpartij geen advocaat kon benoemen, of benoemd kon worden, moet hij de waarheid bewijzen van de
exceptie, die hij inroept.
3. 3. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer een geding wordt aangespannen terzake van een geldsom, die betaald zou
zijn.
4. 4. Ook wanneer een exceptie wordt opgeworpen op grond van een gewezen vonnis, of omdat een eed zou zijn afgelegd
met betrekking tot het goed waarvoor het geding nu is aangespannen, of omdat de zaak in geschil betrekking heeft op een
kansspel, moet de partij die de exceptie heeft ingediend, al deze beweringen bewijzen.
(20) Julianus, Digest, Boek XLIII.
Wanneer iemand een vrije man met geweld grijpt en hem in ketenen houdt, is hij de voordelen die een bezitter geniet hoogst
onwaardig, omdat niet bewezen kan worden dat de man vrij was op het moment dat de procedure voor het eerst werd
aangespannen.
21. Marcianus, Instituten, Boek VI.
Ik denk dat de betere opvatting is dat degene die de rechtsvordering instelt, dat wil zeggen de legataris, moet bewijzen dat de
erflater wist dat het nagelaten goed aan een ander toebehoorde of bezwaard was, en dat de erfgenaam niet hoeft te bewijzen
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dat het aan een ander toebehoorde of bezwaard was, omdat de noodzaak om zijn beweringen te bewijzen altijd op de eiser
rust.
22. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Hij die zegt dat hij van mening veranderd is, moet dat bewijzen.
23. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Voor alles moet bewezen worden dat het tussen de eiser en de schuldenaar overeengekomen was dat het eigendom verpand
of verhypothekeerd moest worden. Nadat de eiser dit heeft bewezen, moet hij ook het feit aantonen dat het eigendom aan de
schuldenaar toebehoorde op het moment dat de verpanding werd overeengekomen, of dat de verpanding met zijn
toestemming werd uitgevoerd.
(24) Modestinus, Regels, Boek IV.
Wanneer een schuldbekentenis is kwijtgescholden, kan de schuldenaar, hoewel het vermoeden bestaat dat hij is bevrijd, toch
rechtmatig worden aangesproken voor het bedrag waarvan de schuldeiser met duidelijke bewijzen kan aantonen dat het nog
aan hem verschuldigd is.
25. Paulus, Vragen, Boek III.
Wanneer een vraag rijst met betrekking tot geld dat niet verschuldigd is, wie moet dit dan bewijzen? De zaak moet zo worden
geregeld, dat als hij die het eigendom zou hebben ontvangen, ontkent dat het geld niet verschuldigd is, en hij die het heeft
betaald, de betaling ervan bewijst met bekwame bewijzen, dan moet hij die absoluut ontkent dat hij het geld heeft ontvangen,
als hij gehoord wil worden, gedwongen worden het bewijs te leveren dat het geld hem rechtmatig verschuldigd was; want het
zou absurd zijn als hij, die aanvankelijk ontkende dat hij het geld had ontvangen, en later aantoonde dat hij het wel had
ontvangen, van zijn tegenpartij het bewijs zou eisen dat het geld hem niet verschuldigd was. Indien echter de eiser in de
eerste plaats erkent, dat hij het geld heeft ontvangen, maar beweert, dat het hem verschuldigd was, zal het vermoeden
ongetwijfeld in het voordeel van de ontvanger zijn, want wie betaalt, is nooit zo nalatig, dat hij zijn geld zonder aarzelen
weggooit en het betaalt, wanneer het niet verschuldigd is; en dit is vooral het geval, wanneer degene, die beweert, dat hij
heeft betaald wat niet verschuldigd was, een ijverig en voorzichtig gezinshoofd is, want het is ongelooflijk, dat een dergelijk
persoon zo gemakkelijk kan worden bedrogen. Daarom zal hij, die beweert, dat hij onverschuldigd geld heeft betaald, het
bewijs moeten leveren, dat dit geld is betaald door bedrog van degene, die het ontving, of op grond van een gerechtvaardigde
reden van onwetendheid, en tenzij hij dit bewijst, zal hij geen recht hebben het terug te vorderen.
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1. Wanneer echter degene, die klaagt over de betaling van geld, dat niet verschuldigd was, een pupil, een minderjarige of een
vrouw is, of, inderdaad, een man van volle leeftijd, maar een soldaat, of een landbouwer en onervaren in openbare zaken, of
gesteld op een eenvoudig leven en geneigd tot luiheid; dan moet hij, die het geld ontvangt, aantonen, dat hij dit werkelijk
heeft gedaan, en dat het aan hem verschuldigd en betaalbaar was, en als hij dit niet doet, moet hij het terugbetalen.
2. Dit geldt alleen, wanneer de partij die het geld heeft betaald, aanvoert, dat niet het gehele bedrag verschuldigd was.
Wanneer hij echter klaagt over de betaling van slechts een gedeelte, op grond dat slechts een gedeelte van het betaalde geld
niet verschuldigd was; of dat het in eerste instantie wel verschuldigd was, maar dat de schuld naderhand is kwijtgescholden,
en hij het onwetend een tweede maal heeft betaald; of dat hij, beschermd door een exceptie, het geld per vergissing heeft
betaald; moet hij zelf, met alle middelen, bewijzen dat hij meer betaald heeft dan verschuldigd was, of dat hij het geld een
tweede maal betaald heeft door vergissing, of dat hij, beschermd door een exceptie, het geld onwetend betaald heeft; in
overeenstemming met de algemene regel, die van hen bewijs eist, die verklaren dat zij excepties te bieden hebben, of die
beweren dat zij de schuld betaald hebben.
3. 3. In alle gevallen, die wij hebben voorgesteld, moet aan hem, op wie de bewijslast rust, toestemming worden verleend, de
eed aan zijn tegenpartij af te leggen, met betrekking tot de waarheid van de zaak, alvorens hem de eed pro calumnia af te
leggen; opdat de rechter zijn beslissing kan bepalen overeenkomstig het vertrouwen, dat hij in de eed van de eiser heeft,
waarbij het recht aan de gedaagde, de eed aan zijn tegenpartij terug te geven, voorbehouden blijft.
4. Dit punt heeft betrekking op de betaling van geld dat niet verschuldigd is. Wanneer echter een schriftelijke belofte tot
betaling wordt gedaan voor geld dat niet opeisbaar is, en de bewoordingen van de akte onbepaald zijn, dan zal de partij ten
gunste van wie de akte is opgemaakt, gedwongen zijn te bewijzen dat het daarin genoemde bedrag hem verschuldigd is,
tenzij hij die de akte heeft opgemaakt, uitdrukkelijk zijn redenen daarvoor heeft opgegeven; want dan moet hij bij zijn
bekentenis blijven, tenzij hij bereid is met afdoende bewijsstukken aan te tonen dat hij de belofte tot betaling van geld dat hij
niet verschuldigd was, heeft gedaan.
(26) Papinianus, Vragen, Boek XX.
Procula, aan wie haar broer krachtens een trust een grote som geld verschuldigd was, wilde deze som na zijn dood naar
evenredigheid met zijn erfgenamen verrekenen; en daartegen werd aangevoerd dat zij het geld van haar broer tijdens zijn
leven nooit had opgeëist, maar dat zij hem zelf bepaalde geldsommen had betaald om verschillende redenen die
voortvloeiden uit rekeningen die zij met elkaar hadden. De goddelijke Commodus erkende de schuldvergelijking niet, maar
oordeelde dat zij haar broer stilzwijgend van de uitvoering van het vertrouwen had ontheven.
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27. Scaevola, Digest, Boek XXXIII.
Een man maakte een testament en legateerde een wettig deel van zijn nalatenschap aan iemand die slechts recht had op een
bepaald bedrag, en hij bepaalde toen als volgt: "Ik geef en legateer honderd aurei aan Titius, die hij in mijn handen heeft
gesteld, maar waarvan ik hem geen enkel schriftelijk bewijs heb gegeven, omdat ik al het fortuin en de goederen die hij van
zijn moeder heeft ontvangen, zonder enige aantekening in mijn bezit heb gehouden. Bovendien verlang ik dat er
honderdvijftig aurei uit mijn bezit aan Titius wordt afgeleverd en betaald, die ik heb ontvangen als pacht van land, zijnde de
opbrengst van geoogste en verkochte gewassen, alsmede alle bedragen die blijkens mijn boeken door Titius van zijn moeder
zijn ontvangen, en die ik mij voor eigen gebruik heb toegeëigend." Ik vraag of Titius dit geld kan innen. Het antwoord luidde,
dat indien Titius kan bewijzen, dat het goed in handen van de erflater is gekomen in overeenstemming met bovengenoemde
verklaring, hij dit kan doen; want men is van oordeel, dat in een geval, waarin een partij niet gerechtigd is om meer dan een
bepaald bedrag door een legaat te ontvangen, dergelijke bepalingen in strijd met de wet aan een testament worden
toegevoegd.
28. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus, Boek VII.
Wanneer het de plicht is van een arbiter om over een zaak te beslissen, moet hij dan navragen of er een aantekening bestaat
van de verrichte arbeid, of dat iemand zich herinnert dat de arbeid verricht is? Paulus zegt dat wanneer in een arbitragezaak
wordt onderzocht of er al dan niet een akte van verrichte arbeid bestaat, niet moet worden gevraagd of iemand zich de tijd
herinnert, of onder welke consul het werk werd verricht, maar of op enigerlei wijze kan worden bewezen wanneer het werd
gedaan. En dit moet, zoals de Grieken plegen te zeggen, op een algemene wijze geschieden, want het kan niet in het
geheugen blijven hangen dat het werk is gedaan; bijvoorbeeld binnen een bepaald jaar, omdat in de tussentijd waarschijnlijk
niemand zich herinnert onder welke consuls het is uitgevoerd. Maar als alle personen van mening zijn dat zij niet hebben
gehoord dat het werk werd uitgevoerd, of het hebben gezien, of ervan hebben gehoord van iemand die het had kunnen zien of
ervan had kunnen horen, en, hoe ver men ook teruggaat, er geen aantekening kan worden gevonden van het uitgevoerde
werk, dan is dit voldoende.
(29) Scaevola, Digest, Boek IX.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript aan Claudius Apollinaris het volgende, namelijk: "Het is
verordend dat bewijzen die met betrekking tot kinderen worden gegeven, niet alleen mogen bestaan uit de verklaringen van
getuigen, maar ook uit brieven die aan echtgenotes zouden zijn gestuurd, als hun echtheid vaststaat en ze als bewijsstukken
kunnen worden ingevoerd."
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1. Een vrouw, die tijdens haar zwangerschap was verstoten, bracht tijdens de afwezigheid van haar man een zoon ter wereld
en bekende in de loop van de procedure die naar aanleiding daarvan was ingesteld, dat het kind buitenechtelijk was. De vraag
rees of de zoon onder het gezag van zijn vader stond, en of hij na het overlijden van zijn moeder bij testament in haar
nalatenschap kon treden op last van zijn vader, dan wel of de bekentenis van zijn boze moeder zijn rechten zou schaden. Het
antwoord luidde dat er in dit soort gevallen altijd gelegenheid bestaat om de waarheid te achterhalen.
(30) Labeo, Opinies, Boek I.
Labeo's advies aan Festus was, dat een slavin, als bewijs van de vrijheid waarop zij aanspraak maakte, niet kon aanvoeren,
hetzij een haar bij testament toevertrouwd vertrouwen, hetzij het feit, dat haar als voedster van de erflater een voorziening
voor haar onderhoud was nagelaten.
31. Dezelfde, aan Mactorius Sabinus, Boek II.
De vermelding van geld in een briefje, dat om een andere reden verschuldigd zou zijn, heeft niet de kracht van een
verbintenis.

Tit. 4. Betreffende de echtheid van akten en het verlies ervan.

(1) Paulus, Zinnen, Boek IV.
Al die dingen door middel waarvan een rechtsvordering kan worden ingesteld, moeten onder het hoofd van instrumenten
worden gerangschikt, en daarom worden bewijsstukken, evenals personen, in die categorie geplaatst.
2. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer iemand voor de schatkist wordt gedaagd, moet dit geschieden, niet door middel van een uittreksel of een afschrift
van enig geschrift, maar op het origineel zelf, opdat de waarheid van het contract kan worden vastgesteld. Het is niet juist dat
een vervalst stuk enige kracht of gevolg heeft in de rechtszaal.
3. Dezelfde, Opinies, Boek III.
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Paulus verklaarde dat: "Een verbintenis mag niet worden geantedateerd, maar de partijen die hiermee hebben ingestemd,
worden niet geacht schuldig te zijn aan valsheid in geschrifte, daar de handeling is verricht in tegenwoordigheid en met
toestemming van de partijen, en de schuldenaar schuldig is aan een groter vergrijp dan de schuldeiser."
4. Gaius, Over de Hypothecaire Formule.
Wanneer eigendom wordt verhypothekeerd, doet het er niet toe in welke bewoordingen dit kan geschieden, zoals in het geval
van die verbintenissen die met toestemming worden aangegaan. Indien dus wordt overeengekomen, dat eigendom in pand zal
worden gegeven zonder dat dit schriftelijk geschiedt, en dit kan worden bewezen, zal het eigendom waarop de overeenkomst
betrekking heeft, worden bezwaard; want in deze zaken worden schriftelijke akten opgemaakt, opdat hetgeen is
overeengekomen gemakkelijker kan worden vastgesteld. Maar ook zonder die akten is de overeenkomst geldig, indien het
bewijs daarvan geleverd kan worden; net zoals een huwelijk geldig is, wanneer er een getuigenis bestaat zonder dat er
schriftelijke akten zijn opgemaakt.
5. Callistratus, Vragen, Boek II.
Wanneer een transactie aantoont dat zij daadwerkelijk is gesloten zonder enig schriftelijk bewijs, zal zij niet minder geldig
zijn omdat er geen schriftelijke akte met betrekking daartoe bestaat.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer zich een vraag voordoet met betrekking tot het deponeren van een testament, en er enige twijfel bestaat bij wie dit
moet gebeuren, geven wij er de voorkeur aan dat het altijd wordt nagelaten bij een oude, liever dan bij een jonge persoon, bij
iemand van hoge, liever dan bij iemand van lagere rang, liever bij een man dan bij een vrouw, en liever bij een vrijgeborene
dan bij een vrijgemaakte.

Tit. 5. Betreffende de getuigen.

(1) Arcadius, ook Charisius genoemd, Over getuigen.
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De aanwending van getuigen is dikwijls en noodzakelijk, en de getuigenis van hen, wier integriteit vaststaat, moet vooral
genomen worden.
1. Getuigen kunnen niet alleen in strafzaken, maar ook in geldzaken worden opgeroepen, al naar gelang de omstandigheden,
en zij kunnen getuigen die dat niet verboden is, of die door enige wet verschoond zijn van het afleggen van een getuigenis.
2. Hoewel een aanzienlijk aantal getuigen door sommige wetten wordt voorgeschreven, wordt toch, volgens de Constituties
van de Keizers, deze eis beperkt tot een voldoende aantal van dezelfde, opdat de rechters het kunnen regelen, en toestaan dat
slechts dat aantal getuigen wordt opgeroepen, dat zij nodig achten, opdat niet, door onbeperkte macht, een overmatige
menigte kan worden opgeroepen om de partijen in het geding dwars te zitten.
(2) Modestinus, Regels, Boek VIII.
Er moet rekening gehouden worden met de rang, de integriteit, de manieren en de ernst van de getuigen, en daarom mogen
zij die tegenstrijdige verklaringen afleggen, of die aarzelen terwijl ze hun getuigenis afleggen, niet gehoord worden.
3. Callistratus, Betreffende de gerechtelijke onderzoeken, Boek IV.
De integriteit van getuigen moet zorgvuldig worden onderzocht, en bij het overwegen van hun persoonlijke kenmerken moet
in de eerste plaats aandacht worden besteed aan hun rang; of de getuige een Decurion of een plebejer is; Of hij een eerbaar en
onberispelijk leven leidt, of dat hij met schande is gebrandmerkt en vatbaar is voor afkeuring; of hij rijk of arm is, opdat hij
niet gemakkelijk uit winstbejag vals zal zweren; of hij een vijand is van hem tegen wie hij getuigt, of dat hij een vriend is van
hem in wiens voordeel hij getuigt. Want indien de getuige vrij is van verdenking, hetzij omdat zijn persoonlijk karakter
onberispelijk is, hetzij omdat hij noch door winstbejag, noch door beweegredenen van gunst of vijandschap wordt beinvloed,
dan is hij bekwaam. Daarom verklaarde de goddelijke Hadrianus in een Rescript, gericht aan Vivius Verus, de gouverneur
van Cilicië, dat hij die een zaak behandelt, het beste kan beoordelen hoeveel vertrouwen men in getuigen moet stellen. De
bewoordingen van het Rescript luiden als volgt: "U bent het best in staat om vast te stellen hoeveel vertrouwen er in getuigen
moet worden gesteld, wie zij zijn, wat hun rang en reputatie is, of zij oprecht lijken te spreken, of zij al dan niet samen
dezelfde verklaringen hebben afgesproken en gepland, en of zij zonder aarzeling passende antwoorden geven op de vragen
die hun worden gesteld."
1. Een ander Rescript van dezelfde Keizer, gericht aan Valerius Verus, over het vaststellen van het vertrouwen dat in
getuigen moet worden gesteld, is overgebleven, en luidt als volgt: "Het is niet mogelijk nauwkeurig vast te stellen welke
bewijzen voldoende zijn om een zaak te bewijzen, zoals het ook niet altijd noodzakelijk is om het bestaan van een feit vast te
stellen door middel van openbare documenten, hoewel dit vaak wordt gedaan. Anders zou het aantal getuigen, alsmede hun
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rang en gezag, en hun algemene reputatie, geneigd zijn het bewijs van het onderzochte onderwerp te bevestigen. "Ik kan u
slechts in het algemeen zeggen, dat een gerechtelijk onderzoek zich niet mag beperken tot slechts één soort bewijs, maar dat
u uw mening moet vormen over wat u bewezen acht, of wat u niet bevredigend bewezen acht, door het uitoefenen van uw
eigen oordeel."
2. De goddelijke Hadrianus verklaarde ook in een Rescript aan Julius Rufinus, Proconsul van Macedonië, dat hij meer
aandacht moest besteden aan de getuigen dan aan hun bewijzen. De woorden van het Rescript op dit punt zijn als volgt:
"Alexander beschuldigde Aper voor mij van bepaalde misdaden, maar hij heeft ze niet bewezen, noch heeft hij getuigen
opgevoerd; maar hij wenste bewijzen te gebruiken die ik niet wil toelaten, want ik ben gewend getuigen te ondervragen, en ik
heb hem teruggestuurd naar de gouverneur van de provincie, opdat deze een onderzoek instelt naar de geloofwaardigheid van
de getuigen, en tenzij hij bewijst wat hij beweert, zal hij in ballingschap worden gezonden."
3. Dezelfde Keizer verklaarde het volgende in een Rescript aan Gabinius Maximus: "Het gewicht dat moet worden gehecht
aan de mondelinge getuigenverklaring van getuigen die aanwezig zijn, is één ding, maar dat van een schriftelijke
getuigenverklaring die moet worden voorgelezen, is iets anders. Overweeg daarom zorgvuldig of u hen wilt behouden, en zo
ja, sta hun dan hun kosten toe."
4. Het is bewezen door de Lex Julia betreffende geweld, dat het niet zal worden toegestaan te getuigen tegen een beklaagde
die door hem of door zijn vader is vrijgelaten; of die de puberteit nog niet heeft bereikt; of iemand die wegens een openbare
misdaad is veroordeeld en niet in zijn vroegere toestand is hersteld, of die in ketenen is, of in de gevangenis, of die zich heeft
verhuurd om met wilde beesten te vechten; of iedere vrouw die zich openlijk prostitueert, of dat reeds heeft gedaan; of
iemand die veroordeeld is of veroordeeld is wegens het ontvangen van geld voor het afleggen of achterhouden van een
getuigenis. Want sommige personen mogen niet getuigen vanwege de eerbied die hun positie vereist, anderen vanwege de
onbetrouwbaarheid van hun oordeel en weer anderen vanwege de beruchte schande van hun leven.
5. 5. Getuigen mogen niet overhaast van ver worden opgeroepen, en nog minder mogen soldaten worden weggeroepen van
hun standaarden of hun posten om te getuigen; en dit verklaarde de Goddelijke Hadrianus in een Rescript. De Goddelijke
Broeders verklaarden ook in een Rescript dat: "Wat het oproepen van getuigen betreft, moet de rechter zorgvuldig nagaan
wat de gewoonte is in de provincie waarover hij het voorzitterschap bekleedt; want als bewezen wordt dat getuigen vaak naar
een andere stad worden opgeroepen om te getuigen, is er geen twijfel aan dat degenen kunnen worden opgeroepen die de
rechter noodzakelijk acht om in de zaak te worden opgeroepen."
4. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
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De Lex Julia bepaalt met betrekking tot openbare vervolgingen dat een man, als hij dat niet wil, niet gedwongen kan worden
voor de rechtbank te getuigen tegen zijn schoonvader, zijn schoonzoon, zijn stiefvader, zijn stiefzoon, zijn neef, hetzij
mannelijk of vrouwelijk, het kind van zijn neef, of iemand van hen die in een nauwere graad verwant zijn. Evenmin kan de
vrijgelatene van iemand, of van zijn kinderen, zijn ouders, zijn vrouw of man, worden toegestaan tegen hem te getuigen,
indien hij beschuldigd wordt. Dezelfde regel geldt voor een patroon, en een patroon, want geen hunner kan gedwongen
worden tegen zijn vrijgekochte te getuigen, noch een vrijgekochte tegen zijn patroon.
5. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
In de wetten waar de uitzondering wordt gemaakt dat noch een schoonzoon, noch een schoonvader, indien onwillig,
gedwongen kan worden om te getuigen, wordt gesteld dat de verloofde van de dochter onder de term "schoonzoon" valt, en
ook dat de vader van de verloofde vrouw onder de term "schoonvader" valt.
6. Licinius Rufinus, Regels, Boek II.
Niet bevoegd worden die getuigen geacht, die tot het afleggen van een getuigenis kunnen worden bevolen.
(7. Modestinus, Regels, Boek III.
De getuigenis van een slaaf moet geloofd worden als er geen andere manier is om de waarheid vast te stellen.
8. Scaevola, Regels, Boek IV.
Oude mannen, invaliden, soldaten, magistraten die afwezig zijn voor staatszaken en personen die niet mogen verschijnen,
kunnen niet gedwongen worden om te getuigen, als ze dat niet willen.
9. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Een vader is geen bekwame getuige voor zijn zoon, noch een zoon voor zijn vader.
10. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Niemand wordt geacht een bekwame getuige te zijn in zijn eigen zaak.
11. Dezelfde, Decreten, Boek XXXIII.
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Een partij die niet is opgeroepen als getuige, mag getuigen om een transactie te bewijzen.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Waar het aantal getuigen niet door de wet is bepaald, zijn twee voldoende, want de term "verscheidene" is in het getal twee
begrepen.
(13) Papinianus, Over overspel, Boek I.
Ik weet dat de vraag is gerezen of zij die in openbare processen wegens laster zijn veroordeeld, mogen getuigen in een
openbare vervolging. Het is hun echter door de Lex Remmia niet verboden; en de Lex Julia, die betrekking heeft op geweld,
afpersing en peculatie, verbiedt zulke personen niet te getuigen, niettemin, wat door de wetten wordt weggelaten, mag niet
worden weggelaten door de gewetensvolle rechter, wiens plicht het is de geloofwaardigheid van de getuige zorgvuldig af te
wegen en te bepalen of hij zijn getuigenis aflegt zoals een integer man behoort te doen.
14. Dezelfde, over overspel.
Ik ben mij ervan bewust dat er ook over gediscussieerd is of iemand die veroordeeld is wegens overspel, kan getuigen ten
behoeve van het bewijs van een testament; en het is duidelijk dat het hem terecht verboden is voor de rechter te getuigen.
Daarom meen ik, dat een testament, dat door een dergelijke getuige moet worden bewezen, noch volgens het Burgerlijk
Recht, noch volgens het Praetoriaanse Recht, dat daarop volgt, geldig is; zodat noch een nalatenschap kan worden betreden,
noch het bezit van de goederen van de overledene kan worden verleend op grond van een dergelijke getuigenis.
15. Paulus, Zinnen, Boek II.
Iemand die veroordeeld is wegens afpersing kan niet getuigen bij een testament, noch in een gerechtelijke procedure.
(1) Wil een hermafrodiet kunnen getuigen in een testamentzaak, dan moet bewezen worden welk geslacht overheerst.
16. Dezelfde, Zinnen, Boek V.
Zij die vals getuigen, of tegenstrijdige bewijzen afleggen, of beide partijen verraden, kunnen door bevoegde rechters worden
gestraft.
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17. Ulpianus, Regels.
Een vader, en een zoon die onder zijn gezag staat, en ook twee broers, die onder het gezag van dezelfde vader staan, kunnen
getuigen zijn in geval van een testament, of in dezelfde transactie; aangezien er niets is dat verhindert dat verschillende
getuigen die tot één huishouden behoren, getuigenis afleggen in een zaak waarin een andere partij belang heeft.
(18) Paulus, Over overspel, Boek II.
Aangezien de Lex Julia de Adulteriis een vrouw die wegens overspel is veroordeeld, verbiedt te getuigen, volgt hieruit dat
ook vrouwen het recht hebben voor de rechter te getuigen.
19. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek VIII.
Landbouwers van de inkomsten kunnen niet gedwongen worden om te getuigen; evenmin als iemand die zich niet heeft
afgemeld om niet te hoeven getuigen; evenmin als iemand die werkzaam kan zijn in het leveren van proviand aan het leger.
(1) Evenmin kunnen wachters worden verplicht te getuigen.
20. Venuleius, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Een aanklager mag niet als getuige oproepen iemand die veroordeeld is voor een misdaad, of die jonger is dan twintig jaar.
(21) Arcadius, ook Charisius genoemd, Over Getuigen.
Iemand die veroordeeld is voor het schrijven van een lasterlijk gedicht is niet in staat om te getuigen.
1. Het is ook onbetwistbaar dat, als de zaak erom vraagt, niet alleen privé-personen, maar zelfs magistraten, als ze aanwezig
zijn, gedwongen kunnen worden om te getuigen. De Senaat verordonneerde dat ook een Praetor zijn getuigenis moet
afleggen in een geval van overspel.
2. Wanneer de omstandigheden van dien aard zijn, dat wij gedwongen zijn een gladiator, of iemand van dien aard, als getuige
te aanvaarden, is zijn getuigenis niet te geloven, tenzij hij aan folteringen wordt onderworpen.
3. Wanneer alle getuigen van gelijke integriteit en reputatie zijn, en de aard van de transactie, alsmede de mening van de
rechtbank, overeenstemt met hun beweringen, moeten al hun getuigenissen worden aanvaard. Wanneer echter enkelen van
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hen verklaringen afleggen die afwijken van die van de anderen, kan zelfs het geringste aantal van hen worden geloofd.
Bovendien, indien de bewijzen overeenstemmen met de aard van de verrichting en er geen vermoeden van vijandschap of
gunst bestaat, moet de rechter de indrukken van zijn geest bevestigen door de argumenten en getuigenissen die het meest op
de zaak van toepassing zijn en waarvan hij vaststelt dat zij het dichtst bij de waarheid staan. Want het is niet nodig het aantal
getuigen in aanmerking te nemen, maar veeleer hun oprechtheid, alsmede die bewijzen, welke het meest door het licht der
waarheid schijnen te zijn verlicht.
22. Venuleius, Over het ambt van Proconsul, Boek II.
De magistraten van elk district moeten erop toezien dat zij faciliteiten verlenen aan allen die testamenten willen maken, en
zelf getuigen zijn en testamenten met anderen ondertekenen, waardoor zaken gemakkelijker kunnen worden uitgelegd, en het
bewijs van feiten veilig kan worden gesteld.
(23) Idem, Over openbare vervolgingen, Boek I.
Een getuige kan niet tegen een beklaagde worden opgevoerd, die reeds een getuigenis tegen hem heeft afgelegd.
24. Paulus, Zinnen, Boek V.
Er is besloten dat getuigen die een aanklager uit zijn eigen huis meebrengt, niet mogen worden verhoord.
(25) Arcadius, ook Charisius genoemd, Over getuigen.
In de keizerlijke mandaten is bepaald dat de gouverneurs erop moeten toezien dat beschermheren niet getuigen in zaken die
zij leiden; en deze regel moet ook in acht worden genomen in het geval van hen die de zaken van anderen behartigen.

Tit. 6. Betreffende onwetendheid van wet en pact.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XLIV. Onwetendheid is ofwel van feit ofwel van wet.
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1. Want als iemand niet weet, dat hij, op wiens eigendom hij recht heeft, dood is, gaat de tijd niet tegen hem lopen. Maar wie
weet, dat zijn bloedverwant dood is, maar niet weet, dat zijn erfdeel hem toebehoort, omdat hij zijn naaste verwant is, of wie
weet, dat hij tot erfgenaam benoemd is, maar niet weet, dat de Praetor het bezit van het eigendom van een overledene toekent
aan hen, die tot zijn erfgenamen benoemd zijn, die verjaart, omdat hij zich ten aanzien van de wet vergist. Hetzelfde geldt,
wanneer de broeder van den overledene meent, dat zijne moeder de voorrang heeft.
2. Als iemand niet weet, dat hij aan de overledene verwant is, vergist hij zich soms ten aanzien van de wet, soms ten aanzien
van het feit; want als hij weet, dat hij vrij is, en wie zijn ouders waren, maar niet weet, dat hij recht heeft op de rechten der
verwantschap, vergist hij zich ten aanzien van de wet. Wanneer iemand die vondeling is, niet weet wie zijn ouders zijn, en
een ander als slaaf dient, denkende dat hij zelf slaaf is, vergist hij zich eerder ten aanzien van het feit dan ten aanzien van de
wet.
3. 3. Wanneer iemand weet, dat een ander recht heeft op het bezit van de goederen van een nalatenschap, maar niet weet, dat
de tijd verstreken is, gedurende welke hij die in bezit had moeten nemen, vergist hij zich in het feit. Dezelfde regel geldt,
wanneer hij meent dat hij het goed in bezit heeft gekregen. Wanneer hij echter weet, dat hij de nalatenschap niet heeft
opgeëist, en dat hij de tijd heeft laten verstrijken, maar niet weet, dat hij op grond van erfopvolging recht heeft op het bezit
van het goed, zal de tijd tegen hem lopen, omdat hij zich omtrent de wet heeft vergist.
4. 4. Hetzelfde geldt, wanneer iemand tot erfgenaam van een gehele nalatenschap wordt benoemd, maar niet meent, dat hij
het recht heeft daarvan het bezit op te eisen, voordat het testament is geopend; wanneer hij echter niet weet, dat er een
testament is, vergist hij zich ten aanzien van dit feit.
2. Neratius, Perkamenten, Boek V.
Dwaling in het recht moet niet in alle gevallen worden beschouwd als overeenkomend met onwetendheid over het feit;
aangezien het recht kan en moet worden vastgesteld, maar de interpretatie van het feit bedriegt zeer vaak zelfs de wijste
mensen.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Er is een groot verschil of iemand niet op de hoogte is van de zaak en de daden van een ander, of dat hij onwetend is van de
wet die hemzelf aangaat.
1. Cassius verklaart dat Sabinus van mening is dat men moet begrijpen dat onwetendheid in dit geval geen betrekking heeft
op iemand met een verlaten karakter, of op iemand die zich door nalatigheid veilig waant.
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4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Het wordt ontkend dat onwetendheid van de wet van enig voordeel is bij usucaptie, maar het wordt vastgesteld dat
onwetendheid van feiten een voordeel is.
5. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Het lijkt zeer onrechtvaardig dat kennis een ander eerder schaadt dan de bezitter ervan, of dat de onwetendheid van de een de
ander ten goede komt.
6. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Noch grove onwetendheid van de feiten moet worden getolereerd, noch nauwgezet onderzoek worden geëist, maar een
zodanige kennis moet worden geëist dat noch buitensporige nalatigheid, noch te grote zorgeloosheid, noch de
nieuwsgierigheid die informanten kenmerkt, kan worden tentoongespreid.
7. Papinianus, Vragen, Boek XIX.
Onwetendheid van het recht is niet voordelig voor hen die het willen verwerven, maar het schaadt niet hen die hun rechten
opeisen.
8. Dezelfde, Definities, Boek I.
Een feitelijke dwaling schaadt inderdaad de rechten van de mensen niet, wanneer zij eigendom trachten te verkrijgen of te
voorkomen dat zij het verliezen; en onwetendheid omtrent de wet is geen voordeel, zelfs niet voor vrouwen, wanneer zij
trachten het te verkrijgen. Maar een dwaling in de wet schaadt niemand in een poging om het verlies van eigendom te
voorkomen.
9. Paulus, Over onwetendheid van wet en feit.
De gewone regel is, dat onwetendheid van het recht iemand schade berokkent, maar onwetendheid van het feit niet. Laten we
daarom onderzoeken op welke gevallen deze regel van toepassing is, want in de eerste plaats kan worden gesteld, dat het
minderjarigen onder de vijfentwintig jaar is toegestaan onwetend te zijn van de wet; en dit geldt in bepaalde gevallen ook
voor vrouwen, vanwege de zwakte van het geslacht; vandaar, dat zolang er geen misdaad is begaan, maar er alleen
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onwetendheid van de wet in het spel is, hun rechten niet worden geschaad. Volgens hetzelfde beginsel wordt, wanneer een
minderjarige onder de leeftijd van vijfentwintig jaar geld leent aan een zoon die onder het gezag van zijn vader staat, hem
vrijstelling verleend, alsof hij het geld niet had geleend aan een zoon die onder vaders gezag staat.
(1) Wanneer een zoon onder vaders gezag, die soldaat is, door een wapenbroeder tot erfgenaam wordt benoemd, en niet weet
dat hij zonder toestemming van zijn vader in de nalatenschap kan treden, kan hij de wet negeren in overeenstemming met de
Keizerlijke Grondwet; en daarom loopt de termijn voor de aanvaarding van de nalatenschap niet tegen hem.
(2) Onbekendheid met het feit schaadt echter niemand, tenzij hij schuldig zou zijn aan grove nalatigheid; bijvoorbeeld, wat
als iedereen in de stad wist wat hij alleen niet weet? Labeo zegt zeer juist dat noch de kennis van de meest onderzoekende,
noch die van de meest nalatige man bedoeld moet worden, maar die van hem die haar door ijverig onderzoek kan verkrijgen.
(3) Labeo meent echter dat onwetendheid van de wet niet als verschoonbaar moet worden beschouwd, tenzij de partij geen
toegang heeft tot een magistraat, of niet intelligent genoeg is om gemakkelijk te kunnen vaststellen dat onwetendheid van de
wet hem schade berokkent, wat zeer zelden het geval is.
(4) Wanneer iemand niet weet dat de verkoper de eigenaar is van het verkochte goed, moet meer aandacht worden besteed
aan de transactie zelf dan aan de mening van de koper; en dus, hoewel hij kan menen dat hij het goed heeft gekocht van
iemand die er geen eigenaar van was, toch zal het hem toebehoren, indien het hem door de eigenaar wordt geleverd.
(5) Wanneer een partij die de wet niet kent, geen gebruik maakt van de Lex Falcidia, zegt een Rescript van de Goddelijke
Pius dat zijn rechten worden geschaad. Bovendien hebben de keizers Severus en Antoninus in een Rescript het volgende
verklaard, namelijk: "Wanneer bij de vereffening van een trust geld wordt betaald dat niet verschuldigd is, kan het niet
worden teruggevorderd, tenzij het per vergissing werd betaald. Daarom hebben de erfgenamen van Cargilianus, toen zij bij
testament geld overmaakten voor de bouw van een aquaduct voor de Republiek van Cirta, niet alleen niet de obligaties geëist
die gewoonlijk worden uitgevoerd om de gemeenten te dwingen het teveel terug te betalen dat zij zouden ontvangen boven
wat was toegestaan door de Lex Falcidia; Zij hebben zelfs bepaald dat de genoemde som geld voor geen enkel ander doel
mocht worden aangewend, en hebben willens en wetens toegestaan dat het genoemde geld werd gebruikt voor de bouw van
het aquaduct, zodat zij niet het recht hadden om te eisen dat de Republiek Cirta hun iets zou teruggeven, op grond van het feit
dat zij meer hadden betaald dan verschuldigd was; Het zou immers onrechtvaardig zijn aan beide zijden, dat men het geld
zou terugvorderen dat men had gegeven voor de bouw van een aquaduct, en dat men de Republiek zou dwingen uit de haar
toebehorende fondsen te betalen voor een werk dat geheel en al de glorie vertegenwoordigde van de vrijgevigheid van een
ander. "Indien de erfgenamen echter van mening waren dat de vordering tot terugvordering van dat geld gegrond was, omdat
zij door gebrek aan informatie niet hebben geprofiteerd van de bepalingen van de Lex Falcidia, dan moeten zij weten dat
onwetendheid over de feiten hun voordeel oplevert, maar onwetendheid over de wet niet; en dat vrijstelling niet wordt
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verleend aan dwazen, maar aan hen die zich oprecht hebben vergist met betrekking tot de feiten". Hoewel gemeenten in dit
Rescript worden genoemd, moet toch dezelfde regel in acht worden genomen met betrekking tot alle soorten personen. En
hoewel in het genoemde geval sprake is van geld dat is achtergelaten voor de bouw van een aquaduct, moet alleen in dit
geval worden geoordeeld dat een vordering tot terugvordering niet mogelijk is, want het begin van deze grondwet is van
algemene toepassing, omdat daaruit blijkt dat, indien door een vergissing het vertrouwen niet is opgezegd, betaald geld dat
niet verschuldigd is, niet kan worden teruggevorderd. Bovendien is ook die afdeling van algemene toepassing, waarin staat
dat partijen die door onwetendheid over de wet geen gebruik hebben gemaakt van het voordeel van de Lex Falcidia, niet
gerechtigd zijn tot terugvordering; en op grond hiervan kan worden gesteld dat, indien geld dat in beheer was gelaten en was
betaald, niet voor een bepaald doel was achtergelaten, ook al was het niet uitgegeven maar bleef het in handen van degene
aan wie het was betaald, een vordering tot terugvordering niet ontvankelijk zal zijn.
10. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Jongeren die de puberteit nog niet hebben bereikt en handelen zonder het gezag van hun voogden, worden geacht niets te
weten.
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Boek XXIII
1. Betreffende de verloving.
2. 2. Betreffende de ceremonie van het huwelijk.
3. Over de wet van de bruidsschat.
4. Betreffende dotale overeenkomsten.
5. Betreffende land gegeven bij wijze van bruidsschat.

Tit. 1. Betreffende verloving.
Florentinus, Instituten, Boek III.
Een verloving is de vermelding en belofte van een huwelijk dat hierna zal worden voltrokken.
(1) Ulpianus, Over Betrothals.
"Betrothal' is afgeleid van het woord 'belofte', want het was gebruikelijk bij de Ouden om echtgenotes aan elkaar te beloven.
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2. Florentinus, Instituten, Boek III.
Van deze bron is de term "verloofde" afgeleid, die op beide geslachten van toepassing is.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Voor een verloving is instemming voldoende.
4. (1) Het is geregeld dat partijen die afwezig zijn, zich kunnen laten verloven, en dit gebeurt elke dag. 5. Pomponius, Over
Sabinus, Boek XVI.
Op voorwaarde dat de afwezigen op de hoogte zijn van de verloving, of dat zij deze later bekrachtigen. 6. Ulpianus, Over
Sabinus, Boek XXXVI.
Als de voogden van een meisje een kennisgeving sturen van de beëindiging van een verloving, denk ik niet dat dit voldoende
is om de verwachting van een huwelijk teniet te doen, net zo min als het voldoende zou zijn, op zichzelf, om het tot stand te
brengen; tenzij dit alles wordt gedaan met de toestemming van het meisje.
4. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
In het geval van een verloving, maakt het geen verschil of er getuigen aanwezig zijn, of dat de partij een mondelinge belofte
doet.
0. 0. Bij een verloving is de instemming vereist van de personen die met het huwelijk moeten instemmen. Julianus zegt dat de
vader altijd geacht wordt in te stemmen, tenzij het duidelijk is dat hij weigert dit te doen.
(1) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Het is volkomen duidelijk dat krankzinnigheid een beletsel is voor een verloving, maar als zij achteraf optreedt, wordt zij
daardoor niet nietig verklaard.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Julianus vraagt of een huwelijk, gesloten vóór het twaalfde jaar, de plaats van een verloving inneemt. Ik heb altijd de mening
van Labeo onderschreven, die van mening was dat als een verloving aan een huwelijk vooraf was gegaan, deze nog steeds
zou blijven bestaan, zelfs nadat het meisje met haar man was gaan samenwonen; maar als deze niet eerder was aangegaan en
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het meisje naar het huis van haar man was gebracht, kon de verloving niet worden beschouwd als te zijn voltrokken.
Papinianus is het ook met deze mening eens.
(1) Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Wanneer een dochter onder het gezag van haar vader staat, kan hij een kennisgeving aan haar minnares sturen, waarin de
verloving nietig wordt verklaard; maar als zij geëmancipeerd is, kan hij dit niet doen, noch een vordering instellen voor
eigendom dat als bruidsschat is gegeven, omdat de dochter zelf, door het huwelijk, de bruidsschat vormt, en het recht om dit
terug te vorderen, dat voortvloeit uit het feit dat het huwelijk niet is geconsumeerd, teniet doet; tenzij de vader de bruidsschat
heeft gegeven ten behoeve van zijn geëmancipeerde dochter, onder de voorwaarde dat hij, indien hij niet met het huwelijk
zou instemmen, en ongeacht of het huwelijk werd gesloten of niet, zou kunnen terugvorderen wat hij heeft gegeven; hij zal
dan gerechtigd zijn tot een persoonlijke vordering tot terugvordering ervan.
7. Julianus, Digest, Boek XVI.
Een verloving wordt, evenals een huwelijk, gesloten met toestemming van de contracterende partijen, en daarom moet,
evenals bij een huwelijk, een zoon die onder vaders toezicht staat, daarmee instemmen.
0. Ulpianus, Over Betrothals.
Een meisje dat zich klaarblijkelijk niet verzet tegen de wil van haar vader, wordt geacht haar toestemming te geven. Een
dochter mag alleen weigeren in te stemmen met de wensen van haar vader, wanneer hij iemand tot haar echtgenoot uitzoekt
die onwaardig is vanwege zijn gewoonten of die een berucht karakter heeft.
9. Paulus, Over het Edict, Boek V.
Wanneer een zoon, die onder vaders toezicht staat, zijn toestemming weigert, kan een verloving, wat hem betreft, niet
doorgang vinden.
0. Modestinus, Verschillen, Boek IV.
Bij het aangaan van een verloving is er geen grens aan de leeftijd van de partijen, zoals bij het huwelijk. Daarom kan een
verloving op zeer jeugdige leeftijd worden aangegaan, mits wat gedaan wordt door beide personen begrepen wordt, dat wil
zeggen, wanneer zij niet jonger zijn dan zeven jaar.
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23. Hetzelfde, Uitgekozen Gevallen.
Een voogd kan niet zelf zijn eigen pupil huwen, noch kan hij haar in het huwelijk verbinden met zijn zoon. Er zij echter op
gewezen, dat, hoewel wij het hier over het huwelijk hebben, deze regel ook geldt voor ondertrouw.
23. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Een Rescript van de keizers Antoninus en Commodus, dat senatoren verbood bepaalde personen te huwen, vermeldde niets
met betrekking tot verlovingen; toch is het juist te stellen dat verlovingen die onder zulke voorwaarden zijn gesloten, van
rechtswege nietig zijn; om te voorzien in wat in het Rescript ontbreekt.
23. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Er bestaan vaak gegronde en noodzakelijke redenen om een verloving uit te stellen, voor een, twee, drie of vier jaar, en zelfs
voor een langere tijd; zoals bijvoorbeeld de ziekte van een van de partijen, de dood van hun ouders, beschuldigingen van
halsmisdaden, of lange reizen die uit noodzaak zijn gemaakt.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Het maakt bij het sluiten van verlovingen weinig verschil of dit door de partijen in tegenwoordigheid van elkaar geschiedt, of
door middel van een tussenpersoon, of schriftelijk, of op een andere wijze; en zeer dikwijls worden de voorwaarden van
huwelijken geregeld door toedoen van anderen dan degenen die er het meest belang bij hebben.

Tit. 2. Betreffende de ceremonie van het huwelijk.

0. Modestinus, Regels, Boek I.
Het huwelijk is de vereniging van een man en een vrouw, die een vereniging vormen gedurende hun gehele leven, en die het
gemeenschappelijk genot van goddelijke en menselijke voorrechten inhoudt.
(23) Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
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Het huwelijk kan niet voltrokken worden tenzij alle partijen toestemmen, dat wil zeggen zij die verenigd zijn, zowel als zij
onder wier gezag zij staan.
16. Dezelfde, Over Sabinus, Boek I.
Als ik een kleinzoon heb die afstamt van een van mijn zonen, en een kleindochter die afstamt van een andere, onder mijn
gezag, dan zegt Pomponius dat mijn toestemming voldoende zal zijn om een huwelijk tussen hen mogelijk te maken; wat
juist is.
(1) Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaar gehuwd is, zal zij geen wettige echtgenote zijn, totdat zij die leeftijd
bereikt heeft, terwijl zij met haar echtgenoot samenleeft.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Het is geregeld dat een vrouw kan trouwen met een man die afwezig is, hetzij door middel van een brief, hetzij door een
bode, als zij daarna naar zijn huis wordt geleid. Als zij echter afwezig blijft, kan zij niet worden getrouwd, noch door middel
van een brief, noch door middel van een boodschapper; want zij moet worden gebracht, niet naar haar eigen huis, maar naar
dat van haar man, omdat dit als het ware de woonplaats van het huwelijk is.
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Tenslotte zegt Cinna dat, wanneer een man een vrouw trouwt die afwezig is en dan, terugkerend van een banket aan de
andere kant van de Tiber, zijn leven verliest, men vindt dat zijn vrouw om hem moet rouwen.
2. Paulus, Over de Lex Falcidia.
Daarom zou het in dit geval kunnen gebeuren dat een maagd recht zou hebben op haar bruidsschat en een vordering om die
terug te krijgen.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Een vrijgelatene kan noch met zijn moeder, noch met zijn zuster trouwen, die uit de slavernij is bevrijd, omdat de regel die
dit verbiedt op de goede zeden berust en niet op de wet.
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4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Als een grootvader krankzinnig is en zijn kleinzoon wil trouwen, is de toestemming van zijn vader absoluut noodzakelijk;
maar als zijn vader krankzinnig is, is de toestemming van zijn grootvader voldoende, als deze laatste bij zijn volle verstand is.
5. 5. Een zoon kan trouwen indien zijn vader in handen van de vijand is, en niet binnen drie jaar terugkeert.
10. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het is twijfelachtig welke weg gevolgd moet worden als de vader afwezig is, en het niet bekend is waar hij is, of zelfs of hij
nog in leven is. Als er drie jaar verstrijken vanaf het moment dat het onbekend is waar de vader is of of hij nog leeft, zullen
zijn kinderen van beide geslachten niet verhinderd worden om legaal een huwelijk aan te gaan.
6. Julianus, Digest, Boek LXIII.
Wanneer het kind van een man die in gevangenschap is of die afwezig is, trouwt voordat de drie jaar van gevangenschap of
afwezigheid zijn verstreken, denk ik dat het huwelijk wettig zal worden gesloten; op voorwaarde dat ofwel de zoon ofwel de
dochter een persoon trouwt wiens toestand zeker niet beledigend zal zijn voor de vader.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Als ik een vrouw heb, en zij trouwt, nadat zij door mij is verstoten, met Seius, die ik vervolgens adopteer, is het huwelijk niet
incestueus.
8. 8. Een wettig huwelijk kan niet gesloten worden tussen mij en een vrouw die met mijn vader verloofd is, hoewel men niet
kan zeggen dat zij mijn stiefmoeder is.
9. 9. Anderzijds kan een vrouw, die met mij verloofd is, niet met mijn vader huwen, hoewel zij niet juist zijn schoondochter
genoemd kan worden.
10. 10. Als mijn vrouw, na van haar vader gescheiden te zijn, met een andere man trouwt en bij hem een dochter krijgt, dan
mag ik volgens Julianus toch niet met haar trouwen, hoewel zij niet mijn stiefdochter is.
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11. Ik kan wel trouwen met de dochter van mijn geadopteerde zuster, want zij is geen bloedverwant van mij, want niemand
wordt oom door adoptie. Door adoptie ontstaan alleen wettige betrekkingen, d.w.z. betrekkingen die de rechten van
verwantschap bezitten. Volgens hetzelfde principe kan ik de zuster van mijn adoptievader huwen, als zij niet uit dezelfde
moeder als hij geboren is.
12. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXV.
Wanneer een patrones zo vernederd is dat zij zelfs denkt dat een huwelijk met haar vrijgelatene eervol is, mag het niet
verboden worden door een rechter tot wie een verzoek is gericht om het te verhinderen.
13. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer een geadopteerde zoon geëmancipeerd is, kan hij niet trouwen met de weduwe van zijn adoptievader, omdat zij de
positie van een stiefmoeder inneemt.
14. Dezelfde regel geldt wanneer iemand een zoon adopteert, want hij kan niet met diens weduwe trouwen, omdat zij de
positie van een schoondochter inneemt, zelfs na de emancipatie van zijn zoon.
15. Dezelfde regel geldt voor het geval van een zuster en haar dochter. Anderzijds moet worden gezegd dat een vader niet
met zijn dochter kan trouwen, als beiden zijn gemanumitteerd, ook al is het twijfelachtig of de vermeende vader haar ouder
is. Daarom kan een natuurlijke vader zijn buitenechtelijk geboren dochter niet wettig huwen, daar bij het sluiten van een
huwelijk het natuurrecht en de zedigheid in acht moeten worden genomen, want het is in strijd met de zedigheid, dat een man
zijn eigen dochter huwt.
16. Zo kan ik bijvoorbeeld niet trouwen met een vrouw met wie mijn vader concubineerde, omdat zij in zekere zin de positie
van een stiefmoeder inneemt; en aan de andere kant kan een vader niet trouwen met een vrouw die concubineerde met zijn
zoon, omdat zij in zekere zin de positie van een schoondochter inneemt. Evenmin kan iemand trouwen met de moeder van
een vrouw met wie hij in slavernij heeft geleefd, omdat zij als het ware zijn schoonmoeder is; en als serviele cognitie wordt
erkend, waarom zou verwantschap dan niet door dezelfde regel worden beheerst? In geval van twijfel is het altijd beter en
fatsoenlijker dit soort huwelijken te vermijden.
17. Laten wij nu eens zien wat de betekenis is van de begrippen stiefmoeder, stiefdochter, schoonmoeder en schoondochter,
opdat wij kunnen nagaan met wie het onwettig is te trouwen. Sommige autoriteiten verstaan onder stiefmoeder de vrouw van
de vader, onder schoondochter de vrouw van de zoon, en onder stiefdochter het kind van de vrouw bij een vroegere
echtgenoot. Wat dit onderwerp betreft, is het echter juister te stellen dat een man niet kan trouwen met de vrouw van zijn
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grootvader, of zijn overgrootmoeder, en dat er dus twee, of zelfs meerdere stiefmoeders zijn met wie hij niet kan trouwen. Dit
is niet verwonderlijk, want een geadopteerde zoon kan niet trouwen met de weduwe van zijn natuurlijke, of adoptiefvader.
Wanneer zijn vader meerdere vrouwen heeft gehad, kan hij met geen van hen trouwen. Daarom is de term "schoonmoeder"
niet alleen van toepassing op de moeder van mijn vrouw, maar ook op haar grootmoeder en overgrootmoeder, en ik kan met
geen van hen trouwen. De term "schoondochter" is niet alleen van toepassing op de vrouw van een zoon, maar ook op de
vrouw van een kleinzoon en achterkleinzoon, hoewel sommige autoriteiten deze als schoondochters aanduiden. Onder
stiefdochter verstaat men niet alleen de dochter van mijn vrouw, maar ook haar kleindochter en achterkleindochter; en met
geen van hen kan ik trouwen. Augustus heeft besloten dat ik niet kan trouwen met een vrouw wier moeder met mij verloofd
is, want zij heeft de positie van mijn schoonmoeder ingenomen.
18. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Een man kan niet trouwen met de vroegere vrouw van zijn stiefzoon, noch kan een vrouw trouwen met een man die vroeger
de echtgenoot was van haar stiefdochter.
19. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
In een Rescript van de Goddelijke Marcus wordt bepaald dat, indien de dochter van een senator een vrijgelatene huwt, het
huwelijk nietig zal zijn; en dit werd gevolgd door een Decreet van de Senaat van dezelfde strekking.
20. 20. Een zoon moet instemmen met het huwelijk van de kleinzoon, maar wanneer de kleindochter moet worden gehuwd, is
de toestemming en het gezag van de grootvader voldoende.
21. Krankzinnigheid verhindert het sluiten van een huwelijk, omdat toestemming noodzakelijk is; maar zij verklaart het
huwelijk niet nietig, nadat het wettig is gesloten.
22. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Wanneer de verwantschap tussen broer en zus is verkregen door adoptie, zal dit een beletsel zijn voor hun huwelijk zolang de
adoptie duurt; daarom kan ik trouwen met een meisje dat mijn vader heeft geadopteerd en daarna heeft geëmancipeerd. Wij
kunnen ook in het huwelijk worden verbonden als ik ben geëmancipeerd en mijn vader haar onder zijn beheer heeft
gehouden.
23. Vandaar dat een man die zijn schoonzoon wil adopteren, werd aangeraden zijn dochter te emanciperen; en op dezelfde
wijze wordt iemand die zijn schoondochter wil adopteren, aangeraden zijn zoon te emanciperen.
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24. Ook verbieden wij iemand te huwen met zijn tante van vaderszijde of moederszijde, of met zijn oudtante van vaderszijde
of moederszijde, hoewel de eerstgenoemden hem in de vierde graad verwant zijn. Wij verbieden ook een man te huwen met
zijn tante en oudtante van vaderszijde, hoewel zij door adoptie met ons verbonden zijn.
25. Julianus, Digest, Boek XVI.
Een huwelijk gesloten tussen deze personen is niet wettig, tenzij de verwanten ermee instemmen.
26. Marcianus, Instituten, Boek XVI.
In de Vijfendertigste Sectie van de Lex Julia worden personen die hun kinderen, die aan hun gezag zijn onderworpen, ten
onrechte beletten te trouwen, of die weigeren hen te begiftigen, door de Proconsuls of Gouverneurs van provincies, krachtens
een constitutie van de Goddelijke Severus en Antoninus, gedwongen om hun genoemde kinderen te trouwen of te begiftigen.
Zij worden ook geacht hun huwelijk te verhinderen, wanneer zij niet trachten dit te bevorderen.
27. Paulus, Over het Rescript van de Goddelijke Severus en Commodus.
Men moet bedenken dat het niet tot de taken van een curator behoort om toe te zien op het al dan niet trouwen van zijn pupil,
omdat zijn plichten alleen betrekking hebben op het afhandelen van zaken. Dit verklaarden Severus en Antoninus in een
Rescript in de volgende woorden: "Het is de plicht van een curator om de zaken van zijn pupil te regelen, maar de pupil kan
trouwen of niet, zoals zij wil."
28. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek III. Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan niet gedwongen
worden te trouwen.
29. Celsus, Digest, Boek XV.
Wanneer een zoon, door zijn vader gedwongen, trouwt met een vrouw met wie hij niet zou zijn getrouwd als hij aan de
uitoefening van zijn eigen vrije wil was overgelaten, dan is het huwelijk toch wettig gesloten, omdat het niet tegen de wil van
de partijen werd gesloten en de zoon geacht wordt deze weg te hebben verkozen.
30. Dezelfde, Digest, Boek XXX.
De Lex Papia bepaalt dat alle vrijgeboren mannen, met uitzondering van senatoren en hun kinderen, met vrijgelaten vrouwen
kunnen trouwen.
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31. Modestinus, Regels, Boek I.
Wanneer een man samenleeft met een vrije vrouw, wordt dit niet beschouwd als concubinage maar als echt huwelijk, als zij
geen gewin verkrijgt door middel van haar lichaam.
32. Dezelfde, Regels, Boek II.
Een zoon, die geëmancipeerd is, kan trouwen zonder toestemming van zijn vader, en iedere zoon, die hij zal hebben, zal zijn
erfgenaam zijn.
33. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Modestinus zegt dat vrouwen die van overspel beschuldigd zijn, niet kunnen trouwen tijdens het leven van hun echtgenoten,
zelfs voordat zij veroordeeld zijn.
34. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Wanneer een man van senatoriale rang een vrouw tot echtgenote heeft die gemanumitteerd is, is het mogelijk dat zij in de
tussentijd juridisch niet zijn echtgenote is, maar toch bekleedt zij een zodanige positie dat zij zijn echtgenote wordt als hij
zijn rang zou verliezen.
35. Marcianus, Instituten, Boek X.
Een beschermheer kan zijn vrijster niet trouwen tegen haar toestemming.
36. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Er wordt beweerd dat Ateius Capito, tijdens zijn consulaat, een dergelijk decreet uitvaardigde. Men moet echter opmerken
dat deze regel niet van toepassing is wanneer een beschermheer een slavin emancipeerde om met haar te trouwen.
37. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek II. Een voorgewend huwelijk is van geen kracht of gevolg.
38. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Als een senator met toestemming van de keizer een vrije vrouw mag trouwen, is zij zijn wettige echtgenote.
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39. Marcellus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Er zij op gewezen dat wanneer een vrijgelatene zich door een vrijgeborene laat adopteren, hij in het adoptiegezin weliswaar
de rechten van een vrijgeborene verkrijgt, omdat hij vrijgeborene is, maar dat het hem toch niet zal zijn toegestaan een
huwelijk aan te gaan met de dochter van een senator.
40. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Vele autoriteiten zijn van mening dat wanneer een vrouw, na gescheiden te zijn, terugkeert naar haar echtgenoot, dit
hetzelfde huwelijk is. Ik ben het met deze opvatting eens, mits zij zich met elkaar verzoenen voordat er een lange tijd
verstreken is, en geen van beiden intussen met iemand getrouwd is, en vooral als de echtgenoot de bruidsschat niet heeft
teruggegeven.
41. Papinianus, Meningen, Boek IV.
Wanneer aan een man door iemand een algemene opdracht is gegeven om voor zijn dochter een echtgenoot te zoeken, is dit
geen voldoende grond voor het sluiten van een huwelijk. Daarom is het nodig, dat de uitgekozene aan de vader wordt
voorgesteld en dat deze met het huwelijk instemt, opdat het wettig gesloten kan worden.
42. Wanneer een man zijn vrouw van overspel heeft beschuldigd in overeenstemming met zijn recht als echtgenoot, is het
hem niet verboden, na de nietigverklaring van het huwelijk, opnieuw te trouwen. Indien hij echter zijn vrouw niet als haar
echtgenoot beschuldigt, zal men oordelen, dat het gesloten huwelijk geldig blijft.
43. Het huwelijk kan worden gesloten tussen stiefkinderen, ook al hebben zij een gemeenschappelijke broeder, de uitvloeisel
van het nieuwe huwelijk van hun ouders.
44. Wanneer de dochter van een senator met een vrije man trouwt, maakt deze ongelukkige daad van haar vader haar niet tot
een echtgenote, want kinderen mogen niet van hun rang worden beroofd wegens een overtreding van hun ouder.
45. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is, kan geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn vader.
46. Paulus, Vragen, Boek V.
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Een voogd of een curator kan niet trouwen met een volwassen vrouw die aan zijn zorg is toevertrouwd, tenzij zij door haar
vader aan hem is verloofd of voor hem bestemd is, of wanneer het huwelijk plaatsvindt in overeenstemming met een of
andere voorwaarde die in zijn testament is vermeld.
47. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
De vrijgelatene van een curator moet verhinderd worden, de pupil van deze te huwen.
48. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Zolang iemand de plichten van een ambt in een provincie vervult, kan hij niet trouwen met een vrouw die daar geboren is of
woont, hoewel het hem niet verboden is zich met haar te verloven; maar als de vrouw, nadat zijn ambtstermijn verstreken is,
weigert met hem te trouwen, kan zij dat wel doen, nadat zij de huwelijksgiften die zij eventueel heeft ontvangen, heeft
teruggegeven.
49. Wanneer iemand de plichten van een ambt vervult, kan hij een vrouw huwen, met wie hij tevoren verloofd is geweest,
indien de gegeven bruidsschat niet op het punt staat verbeurd verklaard te worden.
50. 50. Hij, die in een provincie een openbaar ambt uitoefent, wordt niet belet zijn dochters aldaar te huwen en hun
bruidsschatten te schenken.
51. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
Ik kan niet trouwen met de kleindochter van mijn zuster, omdat ik in de relatie van een ouder tot haar sta.
52. 52. Als iemand een vrouw huwt met wie het hem door de goede zeden verboden is te trouwen, dan pleegt hij incest.
53. Pomponius, Over Plautius, Boek IV.
Aristo gaf als zijn mening dat een man niet kon trouwen met de dochter van zijn stiefdochter, net zo min als hij dat kon met
zijn stiefdochter zelf.
54. Marcellus, Digest, Boek XXVI.
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Men begrijpt dat schande rust op die vrouwen die onkuis leven en geld verdienen met prostitutie, ook al doen ze dat niet
openlijk.
55. Als een vrouw een concubinaat heeft met iemand anders dan haar beschermheer, zeg ik dat zij niet de deugdzaamheid
bezit van een moeder van een gezin.
56. Modestinus, Over de rite van het huwelijk.
Bij verbintenissen tussen de geslachten moet altijd niet alleen worden gekeken naar wat wettig is, maar ook naar wat
fatsoenlijk is.
57. 57. Als de dochter, kleindochter of achterkleindochter van een senator trouwt met een vrije man, of met een man die het
beroep van acteur uitoefent, of wiens vader of moeder dat deed, is het huwelijk nietig.
58. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Wij zijn van mening dat een vrouw openlijk prostitutie bedrijft, niet alleen wanneer zij dit doet in een huis van slechte naam,
maar ook als zij gewoon is dit te doen in taveernes, of op andere plaatsen waar zij geen achting voor haar bescheidenheid
toont.
59. Wij verstaan onder "openlijk": zonder onderscheid, d.w.z. zonder keuze, en niet als zij overspel pleegt of ontucht pleegt,
maar waar zij de rol van prostituee vervult.
60. Bovendien, wanneer een vrouw, nadat zij geld heeft aangenomen, slechts gemeenschap heeft met één of twee personen,
wordt zij niet geacht zich openlijk geprostitueerd te hebben.
61. Octavenus echter zegt zeer juist, dat wanneer een vrouw zich openlijk prostitueert, zonder dit voor geld te doen, zij als
een hoer moet worden aangemerkt.
62. 62. De wet brandmerkt met schande niet alleen een vrouw die zich prostitueert, maar ook iemand die dit vroeger heeft
gedaan, ook al heeft zij opgehouden op deze wijze te handelen; want de schande wordt niet opgeheven, ook al is de praktijk
daarna opgehouden.
63. 63. Er is geen verontschuldiging voor een vrouw, die een slecht leven leidt onder het voorwendsel van armoede.
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64. 64. Het beroep van een pander is niet minder schandelijk dan de praktijk van prostitutie.
65. Wij noemen die vrouwen prostituees, die andere vrouwen prostitueren voor geld.
66. 66. Wij verstaan onder "prostituee" een vrouw, die een dergelijk leven leidt voor rekening van een ander.
67. Wanneer een vrouw een herberg uitbaat en er anderen in huis houdt, die zich prostitueren, zoals velen plegen te doen
onder het voorwendsel vrouwen in dienst van het huis te nemen; dan moet men zeggen, dat zij tot de klasse der
hoerenmadammen behoren.
68. De Senaat verordonneerde dat het een Senator niet betaamde een vrouw te huwen of te houden die veroordeeld was
wegens een strafbaar feit, waarvan de beschuldiging door een ieder van het volk kon worden geuit; tenzij het hem door de
wet verboden was zulk een beschuldiging voor de rechter te brengen.
69. Wanneer een vrouw in het openbaar is veroordeeld wegens het uiten van een valse beschuldiging of bedrog, wordt zij niet
geacht te zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit.
70. Wanneer een vrouw op overspel wordt betrapt, wordt zij geacht te zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit. Als dus
bewezen wordt dat zij schuldig is aan overspel, wordt zij met schande geslagen, niet alleen omdat zij op heterdaad betrapt is,
maar ook omdat zij veroordeeld is voor een strafbaar feit. Is zij echter niet betrapt, maar toch schuldig bevonden, dan wordt
zij berucht, omdat zij voor een strafbaar feit is veroordeeld; en is zij wel betrapt, maar niet veroordeeld, dan wordt zij toch
berucht. Ik denk dat zelfs als zij zou worden vrijgesproken na te zijn betrapt, zij nog steeds berucht zal blijven, omdat het
zeker is dat zij in overspel is genomen, en de wet maakt de daad berucht en laat dit niet afhangen van de rechterlijke
beslissing.
71. Hier wordt niet vermeld, zoals in de Lex Julia over overspel, door wie of waar de vrouw betrapt moet worden; daarom
wordt zij als berucht beschouwd, of zij nu door haar man of door iemand anders betrapt is. Ook als zij niet in het huis van
haar man of van haar vader betrapt is, is zij volgens de bepalingen van de wet berucht.
72. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
In de Lex Julia wordt bepaald dat: "Een Senator, of zijn zoon, of zijn kleinzoon, of zijn achterkleinzoon bij zijn zoon, of
kleinzoon, zal niet opzettelijk of met kwade opzet ondertrouwd worden met, of trouwen met een vrije vrouw, of een vrouw
wier vader of moeder het beroep van toneelspeler uitoefent, of heeft uitgeoefend. Evenmin zal de dochter van een Senator, of
een kleindochter van zijn zoon, of een achterkleindochter van zijn kleinzoon huwen met een vrijgelatene, of met een man

1535

wiens vader of moeder het beroep van toneelspeler uitoefent of heeft uitgeoefend, hetzij zij dit bewust doen, hetzij met
kwaadwillige bedoelingen. Noch kan een van deze partijen willens en wetens, of met kwade opzet, verloofd worden met, of
trouwen met de dochter van een Senator."
73. Op grond hiervan is het een Senator verboden te trouwen met een vrije vrouw wier vader of moeder op enig moment het
beroep van toneelspeler heeft uitgeoefend. Het is een vrije man ook verboden de dochter van een Senator te huwen.
74. Indien de grootvader of grootmoeder van de vrouw behoorde tot het beroep van toneelspeler, zal dit geen beletsel zijn
voor het huwelijk.
75. Er wordt geen onderscheid gemaakt of de vader de dochter onder zijn beheer heeft of niet. Maar Octavenus zegt dat men
moet begrijpen dat de vader wettig is, evenals de moeder, zelfs als het kind onwettig is.
76. Nogmaals, het maakt geen verschil of de vader een natuurlijke of een adoptieve vader is.
77. Zou het een beletsel zijn als de vader tot het theaterberoep behoorde voordat hij de adoptie deed, of als de natuurlijke
vader met dit beroep verbonden was geweest voordat zijn dochter geboren werd? Wanneer een man van deze vernederende
stand een kind adopteert, en haar daarna emancipeert, kan hij dan niet met haar trouwen, net zoals dat het geval zou zijn
wanneer een natuurlijke vader zou overlijden? Pomponius meent zeer juist, dat in dit geval de mening in strijd is met de
bedoeling der wet, en dat dergelijke kinderen niet bij de andere kunnen worden ingedeeld.
78. Indien de vader of de moeder van een vrijgeboren vrouw, na het huwelijk van deze laatste, het beroep van het toneel zou
beginnen uit te oefenen, zou het hoogst onrechtvaardig zijn, dat de dochter door haar man verstoten zou worden, daar het
huwelijk eervol gesloten was, en er reeds kinderen geboren kunnen zijn.
79. Het is duidelijk, dat als de vrouw zelf het toneelvak gaat beoefenen, zij door haar man verstoten moet worden.
80. 80. Senatoren kunnen geen vrouwen huwen, die andere vrijgeboren mannen niet tot vrouw mogen nemen.
81. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
In de wet die bepaalt dat een vrijgevochten vrouw die getrouwd is geweest met haar beschermheer, na van hem gescheiden te
zijn niet met een ander kan trouwen zonder zijn toestemming, verstaan wij onder beschermheer iemand die een slavin heeft
gekocht onder de voorwaarde haar te manumitteren (zoals in het Rescript van onze keizer en zijn vader staat), omdat zij, na te
zijn gemanumitteerd, de vrijgevochten vrouw van de koper wordt.
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82. Deze regel is niet van toepassing op iemand die heeft gezworen dat hij de beschermheer van de vrouw is.
83. Evenmin moet hij als haar beschermheer worden beschouwd, die de vrouw niet met zijn eigen geld heeft gekocht.
84. Het is duidelijk, dat wij er niet aan mogen twijfelen, dat een zoon onder vaderlijk toezicht, die soldaat is, dit recht
verwerft, als hij een vrouwelijke slavin met behulp van zijn castrense peculium manumeteert; want hij wordt haar patroon
volgens de keizerlijke constituties, en dit voorrecht komt zijn vader niet toe.
85. Dit gedeelte van de wet heeft alleen betrekking op een vrije vrouw die gehuwd is, en is niet van toepassing op iemand die
verloofd is; vandaar dat, als een vrije vrouw, die verloofd is geweest, haar patroon op de hoogte stelt van haar afzwering van
het contract, zij een huwelijk kan aangaan met een ander, zelfs als haar patroon onwillig zou zijn.
86. De wet zegt in de volgende plaats: "Als haar opdrachtgever onwillig is", en onder "onwillig" moet men verstaan een partij
die toestemt in een echtscheiding, en dus is zij die scheidt van een krankzinnige echtgenoot, niet vrijgesteld van de gevolgen
van deze wet; ook niet als zij dit doet terwijl de laatste er niet van op de hoogte is, want men kan beter zeggen dat haar
opdrachtgever onwillig is dan iemand die het er niet mee eens is.
87. Wanneer een patrones door vijanden gevangen is genomen, kan zij, naar ik aanneem, net zo trouwen als wanneer haar
patrones dood zouden zijn. Degenen die de mening van Julianus aanhangen, menen dat zij geen huwelijk zou kunnen
aangaan, want hij meent dat het huwelijk van een vrije vrouw zelfs duurt tijdens de gevangenschap van haar beschermheer,
vanwege de eerbied die zij hem verschuldigd is. Het is echter duidelijk dat als haar beschermheer tot een andere vorm van
dienstbaarheid zou worden teruggebracht, het huwelijk zonder twijfel zou worden ontbonden.
88. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Kan men betwijfelen of deze wet van toepassing is wanneer een beschermheer trouwt met een vrije vrouw op wie een andere
partij gezamenlijk rechten heeft? Javolenus ontkent dat het van toepassing is, omdat zij niet geacht wordt de vrijster te zijn
van een man die ook vrijster is van een ander. Anderen daarentegen menen, dat niet ontkend kan worden, dat zij de vrijster is
van den een, omdat zij ook de vrijster is van den ander; en deze meening is door de meerderheid der rechtsgeleerden als juist
goedgekeurd.
89. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
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De dochter van een senator die in de prostitutie heeft geleefd, of de roeping van een actrice heeft uitgeoefend, of veroordeeld
is voor een misdrijf, kan ongestraft met een vrije man trouwen; want zij die zich aan een dergelijke verdorvenheid heeft
schuldig gemaakt, is niet langer eer waardig.
90. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Aan de zoon van een beschermheer worden bij het huwelijk van een vrije vrouw, die aan zijn vader toebehoort, dezelfde
wettelijke rechten toegekend als aan de beschermheer zelf. Deze regel is van toepassing wanneer de zoon van een
beschermheer, tijdens het leven van een andere, de vrijster van beiden huwt.
91. Het is vast, dat wanneer een patroon zijne vrije vrouw huwt, die zich in ongenade heeft gestort, hij geen recht zal hebben
op de voordelen, die deze wet hem toekent, omdat hij haar huwde in strijd met haar bepalingen.
92. Wanneer een zoon trouwt met een vrije vrouw, die bij testament aan een ander is toegewezen, zal de eerstgenoemde niet
dezelfde rechten hebben als een beschermheer. En in feite zal hij geen zeggenschap over haar hebben, omdat de Senaat alle
rechten die aan een patronus toebehoren, heeft overgedragen aan hem voor wie zijn vader haar bestemd heeft.
93. Marcellus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Er zij op gewezen dat mannen van lagere stand vrouwen kunnen huwen met wie anderen van hogere stand op grond van hun
hogere waardigheid bij de wet verboden is een huwelijk aan te gaan. Anderzijds kunnen mannen van een hogere stand geen
vrouwen huwen met wie het voor hen van een lagere stand niet geoorloofd is te huwen.
94. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Men zegt dat onlangs is besloten dat wanneer een man trouwt met zijn vrijgevochten vrouw die hij overeenkomstig de
voorwaarden van een trust heeft gemanumitteerd, zij een huwelijk met een ander kan aangaan zonder zijn toestemming; en ik
denk dat dit juist is, omdat hij niet het voorrecht mag genieten van een beschermheer die verplicht was de vrouw te
manumitteren en dit niet vrijwillig heeft gedaan, aangezien hij haar liever de vrijheid gaf waarop zij recht had, dan dat hij
haar enig voordeel verschafte.
95. Licinius Rufinus, Regels, Boek I.
Wanneer een slavin met het oog op het huwelijk is gemanumitteerd, kan zij met niemand anders trouwen dan met degene
door wie zij is vrijgelaten, tenzij haar beschermheer afstand doet van het recht om met haar te trouwen.
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96. Wanneer echter een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, een vrouwelijke slavin op bevel van zijn vader met het oog
op het huwelijk manumitteert, meent Julianus, dat zij in dezelfde positie verkeert als wanneer zij door de vader was
gemanumitteerd, en dat hij daarom met haar kan trouwen.
97. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Incestueuze huwelijken geven geen recht op bruidsschat, en daarom kan de echtgenoot beroofd worden van alles wat hij
ontvangt, ook al valt het onder de noemer winst.
98. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Het huwelijk kan niet plaatsvinden tussen partijen die in de verhouding staan van ouders en kinderen, of in de volgende
graad, of in nog verder verwijderde graden, ad infinitum.
99. Scaevola, Meningen, Boek I.
Het maakt geen verschil of de verwantschap al dan niet uit een wettig huwelijk voortvloeit; want het is een man verboden
zijn onwettige zuster te huwen.
100. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Het wordt ook als afschuwelijk beschouwd om een geadopteerde dochter of kleindochter te trouwen, en deze regel van de
wet is van zo'n kracht dat hij nog steeds van toepassing is, zelfs wanneer de adoptie is ontbonden door emancipatie.
101. Ik kan niet trouwen met de moeder van mijn adoptievader, noch met zijn tante van moederszijde, noch met zijn
kleindochter, de afstammeling van zijn zoon, zolang ik in de familie blijf. Nadat ik echter geëmancipeerd ben, zal niets mij
beletten met een van hen te trouwen, omdat ik na de emancipatie niet als verwant met hen zal worden beschouwd.
102. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wanneer een man de dochter van zijn zuster als concubine houdt, ook al is zij een vrijgevochten vrouw, dan maakt hij zich
schuldig aan incest.
103. Marcianus, Instituten, Boek II.
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Wie een ambt in een provincie bekleedt, kan niet instemmen met het huwelijk van zijn zoon in die provincie.
104. Marcianus zegt in een noot, in het Tweede Boek over overspel van Papinianus, dat de goddelijke Marcus en Lucius,
keizers, in een Rescript, gericht aan Flavia Turtulla, door middel van Mensor, een vrijgelatene, verklaarden : "De tijd dat u,
onwetend over de wet, met uw oom gehuwd bent geweest, en ook het feit dat u met toestemming van uw grootmoeder
gehuwd bent, alsmede uw talrijke nakomelingen, brengen ons ertoe, rekening houdend met al deze omstandigheden, te
besluiten dat de rechtspositie van uw kinderen, die uit een veertig jaar geleden gesloten huwelijk zijn voortgekomen, zal
worden bevestigd, en dat zij derhalve als wettig zullen worden beschouwd. "
105. Marcianus, Regels, Boek IV.
In een Rescript van de Goddelijke Pius staat dat, als een vrijgevochten vrouw, die zich voordoet als vrijgeboren, een senator
bedriegt en met hem trouwt, tegen haar een rechtsvordering moet worden ingesteld, net als in het geval van het Praetoriaanse
Edict, om de reden dat zij geen voordeel kan halen uit haar bruidsschat, omdat die nietig is.
106. Paulus, Betreffende de toewijzing van vrijgelatenen.
Met het Decreet van de Senaat, waarin bepaald is dat een voogd zijn pupil niet hetzij aan zijn zoon ten huwelijk kan geven,
hetzij zelf met haar kan trouwen, wordt ook zijn kleinzoon bedoeld.
107. Dezelfde, over het adres van de goddelijke Antoninus en Commodus.
Wanneer iemand niet werkelijk voogd is, maar niettemin de verantwoordelijkheden van de voogdij op hem rust, valt hij dan
onder de termen van het Adres; zoals bijvoorbeeld wanneer zijn vrouwelijke voogd door de vijand gevangen is genomen, of
wanneer hij zich door middel van valse beschuldigingen aan de voogdij onttrekt, zodat hij toch onderworpen blijft aan de
verantwoordelijkheden van het vertrouwen volgens de Heilige Constituties? Ook deze gevallen vallen onder het decreet van
de Senaat, want er is vastgesteld dat een dergelijke aansprakelijkheid bestond in een geval waarin drie voogdijen betrokken
waren.
108. Wanneer echter iemand belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de persoon van een ander, laat ons dan zien of
dit niet buiten de werkingssfeer van het Decreet van de Senaat kan vallen; bijvoorbeeld wanneer een magistraat
verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van voogdij, of een partij borg wordt voor een voogd of een curator; want onder
zulke omstandigheden zullen deze dingen niet geacht worden van toepassing te zijn op een derde voogdij, en het moet
bijgevolg worden goedgekeurd.
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109. Maar wat indien een erevoogd wordt aangesteld, daar zulk een voogdij niet onder de drie wordt begrepen, zal dan
dezelfde vraag rijzen? De rede wijst op het tegendeel, want er wordt gezegd, dat een erevoogd de verantwoordelijkheid op
zich moet nemen, als hij toelaat, dat de voogdij onbehoorlijk wordt beheerd.
110. Het lijdt geen twijfel, dat degene, die, nadat hij tot voogd is benoemd, zich niet met het beheer van het vertrouwen
bezighoudt, onder de reikwijdte van het Adres valt, omdat hij krachtens de Heilige Constituties aansprakelijk is, alsof hij het
beheer had gevoerd.
111. Maar wat als de voogd zich om een of andere reden wenste te verontschuldigen, en dat op dat moment niet kon
bewijzen, zodat het onderzoek naar zijn verontschuldiging werd uitgesteld; en intussen zijn vrouwelijke pupil zou opgroeien,
zou het decreet van de Senaat dan op hem van toepassing zijn? De vraag hangt ervan af, of na de puberteit van het kind en
het einde van de voogdij, zijn verontschuldiging kan worden aanvaard. Want als het aanvaard zou worden, en hij zou
ontslagen worden, kan hij ongestraft met haar trouwen; maar als het niet aanvaard zou mogen worden nadat zijn
voogdijschap beëindigd is, kan hij niet wettig met haar trouwen. Papinianus zegt in het Vijfde Boek der Meningen dat
wanneer het ambt van een voogd is beëindigd, zijn verontschuldiging niet moet worden aanvaard; en daarom is hij
verantwoordelijk voor de tijd die is verstreken. Deze mening bevredigt mij echter geenszins, want het is onrechtvaardig, dat
de voogd niet verontschuldigd wordt, of dat zijn huwelijk verhinderd wordt, wanneer zijn verontschuldiging aanvaard is,
wegens een vertraging, die niet door bedrog, maar uit noodzaak geschied is.
112. Ofschoon in het Adres is bepaald, dat een voogd zijn pupil niet kan huwen, moet toch worden verstaan, dat hij zelfs niet
met haar ondertrouwd kan worden; want zij kan in het algemeen niet ondertrouwd worden met iemand, met wie zij niet
gehuwd kan worden, daar zij, die gehuwd kan worden, wettelijk ondertrouwd kan worden.
113. Maar wat als de geadopteerde zoon van een voogd illegaal trouwt met de voogd, en daarna geëmancipeerd wordt? Men
moet aannemen dat de Senaat niet heeft gesproken over de adoptie van geëmancipeerde kinderen, omdat na de emancipatie
het adoptiegezin geheel buiten beschouwing wordt gelaten.
114. De natuurlijke kinderen van een voogd, ook al zijn zij ter adoptie gegeven, vallen onder het besluit van de Senaat.
115. Maar wat als een voogd, na benoemd te zijn, in beroep gaat, en zijn erfgenaam wordt vervolgens verslagen, moet hij dan
verantwoordelijk zijn gedurende de tijd die verstreken is? En als de erfgenaam de zoon van de voogd is en zijn zaak verliest,
valt hij dan onder de reikwijdte van het adres? Daaruit volgt van wel, aangezien hij rekenschap moet afleggen.
116. Papinianus, Vragen, Boek LII.
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Wanneer een bruidsschat wordt geconfisqueerd wegens een onwettig huwelijk, moet de echtgenoot alles betalen waartoe hij
in een vordering wegens bruidsschat zou worden gedwongen, met uitzondering van de noodzakelijke uitgaven die de
bruidsschat gewoonlijk van rechtswege verminderen.
117. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Ofschoon de vader gewild heeft, dat het huwelijk van hun dochter geheel aan het oordeel van de moeder zou worden
overgelaten, zal het haar niet worden toegestaan, de voogd te kiezen; want de vader wordt niet geacht de benoeming van een
voogd op het oog te hebben gehad, daar hij vooral aan de wensen van de moeder heeft toegegeven, om te voorkomen, dat zij
de dochter ten huwelijk zou geven.
118. Het is ongepast, dat een vrouw de vrijster van haar man en beschermheer huwt.
119. 119. Wanneer een voogd zijne rekening en verantwoording aan een curator aflegt, kan hij niet vóór den door de wet
bepaalden tijd met zijne pupil huwen; ook niet, wanneer zij intussen moeder is geworden door een ander huwelijk te hebben
gesloten.
120. Dezelfde, Definities, Boek I.
Wanneer de prefect van een cohort of van de ruiterij, of een tribuun, trouwt met een vrouw van de provincie waar hij
gelegerd is, terwijl dit bij de wet verboden is, zal het huwelijk nietig zijn. Dit geval is vergelijkbaar met dat van een ward,
daar het huwelijk verboden is wegens het uitgeoefende gezag. Maar is er ruimte voor twijfel, dat wanneer een maagd trouwt,
haar kan worden ontnomen wat haar bij testament was nagelaten? Evenals in het geval van een voogd die met haar voogd is
getrouwd, kan de vrouw alles verkrijgen wat haar is nagelaten; toch moet al het geld dat als bruidsschat is nagelaten, aan de
erfgenaam van de vrouw worden afgestaan.
121. Callistratus, Vragen, Boek II.
De Senaat verordonneerde dat een vrijgelatene, die tevens de voogd was van de dochter van zijn beschermheer, verbannen
moest worden omdat zij met hem, of zijn zoon, getrouwd was.
122. Ik denk dat de buitenlandse erfgenaam van een voogd moet worden opgenomen in de voorwaarden van het decreet van
de Senaat, waarbij het voogden en hun zonen verboden wordt om met hun vrouwelijke voogden te trouwen; aangezien
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dergelijke huwelijken verboden zijn om te voorkomen dat voogden bedrogen worden door degenen die verplicht zijn om aan
hen verantwoording af te leggen voor het beheer van hun voogdij.
123. 123. Het is een voogd niet verboden zijn dochter aan zijn voogd ten huwelijk te geven.
124. Paulus, Opiniën, Boek VII.
Personen die in hun geboortestreek openbare ambten bekleden, worden niet geacht de wet te overtreden door in die provincie
te trouwen; en dit is ook bepaald in bepaalde keizerlijke decreten.
125. Paulus zegt op dezelfde plaats: "Ik ben van mening dat, ook al is een huwelijk gesloten in een provincie in strijd met de
wet, toch, na het verstrijken van de ambtstermijn, als de partijen van dezelfde gezindheid blijven, het huwelijk wettig zal
worden, en daarom zullen alle kinderen die daarna geboren worden legitiem zijn, zoals in het geval van een wettig huwelijk."
126. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Wanneer een voogd of een curator met zijn pupil trouwt voordat zij de leeftijd van zesentwintig jaar heeft bereikt (indien zij
niet door haar vader is verloofd, of door hem in zijn testament aan iemand is toegewezen), of als hij haar aan zijn zoon ten
huwelijk geeft; beide partijen worden hierdoor berucht, en zullen willekeurig worden gestraft, afhankelijk van de rang van de
pupil. Het maakt in dit geval geen verschil, of de zoon zijn eigen meester is, of onder het toezicht van zijn vader staat.
127. Het is zeer ongepast voor de vrijgelatene van een curator om te trouwen met een pupil van zijn patroon die de zaken van
het curatorschap beheert.
128. Tryphoninus, Disputaties, Boek IX.
Het is de zoon van een voogd verboden zijn pupil te huwen, terwijl zijn vader verplicht is rekenschap af te leggen van de
voogdij; of hij dit nu doet tijdens het leven van de voogd, of na diens dood. Ik geloof niet, dat het verschil maakt, of de zoon
zijn erfgenaam wordt; of dat hij de nalatenschap van zijn vader verwerpt; of dat hij zijn erfgenaam niet wordt, omdat hij
onterfd werd; of, omdat hij geëmancipeerd werd, in het testament gepasseerd werd; want hij zou gedwongen kunnen worden,
goederen af te staan, die tot de voogdij behoren en die hem bedrieglijk door zijn vader werden gegeven.
129. Er is een punt waarover twijfel kan rijzen; bijvoorbeeld, wanneer een grootvader de voogdij uitoefent over zijn
kleindochter, geboren uit een geëmancipeerde zoon, kan hij haar dan ten huwelijk geven aan een kleinzoon van een andere
zoon, of deze geëmancipeerd is of nog onder zijn beheer blijft, aangezien zijn genegenheid voor beiden elke verdenking van
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bedrog zal wegnemen? Hoewel het senaatsdecreet in zijn strikte interpretatie van toepassing is op alle soorten voogden, moet
een dergelijk huwelijk toch worden toegestaan, gezien de grote genegenheid die een grootvader koestert.
130. Wanneer een zoon die onder voogdij van de vader staat, de voogd of curator van een meisje is, is er mijns inziens nog
meer reden om haar niet toe te staan met zijn vader te trouwen. Zou zij dan wel met zijn broer mogen trouwen, die onder het
toezicht van dezelfde vader staat?
131. Als de zoon van Titius zou trouwen met een meisje dat uw voogd was, en u adopteert Titius, of zijn zoon, zal het
huwelijk dan nietig worden verklaard, zoals is geregeld in het geval van een geadopteerde schoonzoon, of zal de adoptie een
beletsel vormen voor het huwelijk? Dit laatste is de betere mening, zelfs indien de curator, terwijl hij zijn ambt uitoefent, de
echtgenoot van het meisje waarvan hij curator is, zou adopteren; want zodra de voogdij beëindigd is, en het meisje met
iemand anders getrouwd is, denk ik dat, om de adoptie van haar echtgenoot te voorkomen, het nodig zou zijn om aan te tonen
dat het beraamd was om het afleggen van rekenschap van de voogdij te voorkomen, wat het Adres van de Goddelijke Marcus
opnam als een oorzaak voor het verhinderen van huwelijken van deze beschrijving.
132. Wanneer een curator wordt aangesteld voor het vermogen van een ongeboren kind, zal hij onder het verbod van dit
Decreet van de Senaat vallen, want ook hij moet rekening en verantwoording afleggen. De tijd, door het beheer van een
curatele verbruikt, dient door ons niet in aanmerking te worden genomen, omdat, of deze nu lang of kort is, de tijd, benodigd
voor de uitvoering van zulk een vertrouwen door degene, die met de uitvoering is belast, van geen belang is.
133. Terwijl Titius de voogdij over een vrouwelijke voogd uitoefende, of terwijl haar curator haar zaken afhandelde, stierf zij
en liet een dochter na als haar erfgenaam, voordat er rekening en verantwoording was afgelegd. De vraag rijst of Titius haar
aan zijn zoon ten huwelijk mocht geven. Ik heb gezegd, dat hij dat kon doen, omdat de rekening van de nalatenschap slechts
een eenvoudige schuld was; anders zou het iedere schuldenaar, die om welke reden dan ook jegens hem aansprakelijk was,
verboden zijn zelf met haar te trouwen, of haar aan zijn zoon ten huwelijk te geven.
134. Wanneer een voogd zijn pupil de nalatenschap van haar vader laat verwerpen, moet hij haar daarvoor een goede reden
geven, want het kan gebeuren, dat er op deze grond vonnis tegen hem gewezen wordt, als hij zonder behoorlijk overleg
handelt; ook als hij zich, na behoorlijk advies ingewonnen te hebben, niet van de hulp van de Praetor bedient, omdat de vader
van het meisje insolvent gestorven is. Niettemin, daar dit voor het gerecht bewezen moet worden, zal het huwelijk
belemmerd worden; want hij, die de voogdij op voordelige en getrouwe wijze heeft uitgeoefend, zal toch verboden worden
zulk een huwelijk aan te gaan.
135. Paulus, Over het Turpiliaanse decreet van de Senaat.
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Wie trouwt met een vrouwelijk familielid, hetzij in opgaande of in neergaande lijn, begaat incest volgens de wet der
volkeren. Wie trouwt met een vrouwelijk familielid in de zijlijn (waar dit uitdrukkelijk verboden is), of met een vrouw die
door verwantschap met hem verbonden is, en hij doet dit in het openbaar, krijgt een lichtere straf, maar als hij een dergelijke
daad heimelijk begaat, krijgt hij een zwaardere. De reden voor dit verschil met betrekking tot het ongeoorloofde huwelijk met
een bloedverwant in de zijlijn is, dat zij die dit in het openbaar doen geen zwaardere straf krijgen, omdat zij als onwetend
worden beschouwd, maar zij die het in het geheim doen, worden zwaar gestraft als zijnde onbeschaamd.

Tit. 3. Betreffende de wet op de bruidsschat.

136. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.
Het recht op een bruidsschat is eeuwigdurend, en overeenkomstig de wens van degene die de bruidsschat schenkt, wordt het
contract gesloten met de afspraak dat de bruidsschat altijd in handen van de echtgenoot zal blijven.
137. Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Het is in het belang van de Staat dat vrouwen hun bruidsschat behouden, zodat zij opnieuw kunnen trouwen.
138. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
De term bruidsschat is niet van toepassing op huwelijken die nietig zijn, want er kan geen bruidsschat zijn zonder huwelijk.
Daarom, waar de naam van het huwelijk niet bestaat, is er geen bruidsschat.
139. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer het vruchtgebruik wordt toegevoegd aan het eigendom dat bij wijze van bruidsschat is gegeven, is men van mening
dat dit een vermeerdering van de bruidsschat is en geen tweede, net zoals bij een vermeerdering door alluvion.
140. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Een profectionele bruidsschat is een bruidsschat die is afgeleid van het bezit of de daad van een vader of een andere
voorouder.
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141. Wanneer dus een voorouder, of zijn gemachtigde, een bruidsschat geeft of een ander opdraagt die te geven, of wanneer
iemand die zijn zaken afhandelt die geeft, en de voorouder zijn daad bekrachtigt, dan is dit een profectitious dowry.
142. Wanneer iemand die een schenking aan een vader wenst te doen, de bruidsschat geeft, zegt Marcellus in het Zesde Boek
van de Digest dat deze bruidsschat ook van de vader komt, en profectitious is, wat juist is.
143. Bovendien, als de curator van een krankzinnige, of van een verkwister, of van wie dan ook, een bruidsschat geeft,
zeggen wij dat die ook profectitious bruidsschat is.
144. Maar als wij veronderstellen, dat de Praetor of Gouverneur van een provincie een decreet uitvaardigt, waarin bepaald
wordt, hoeveel van het eigendom van een vader, die door de vijand of door rovers in gevangenschap wordt gehouden, als
bruidsschat aan zijn dochter moet worden gegeven, dan wordt ook dit als profectitious beschouwd.
145. Julianus zegt dat een bruidsschat niet profectitious is wanneer een vader een landgoed verwerpt om een bruidsschat te
verstrekken, omdat de echtgenoot van zijn dochter is vervangen, of wanneer hij in staat zou zijn om het landgoed ab intestato
op te eisen. Maar als de vader een erfenis verwerpt opdat zijn schoonzoon, die erfgenaam is, deze als bruidsschat in handen
krijgt, is Julianus van mening dat deze niet uit zijn vermogen afkomstig is, omdat de vader geen geld heeft uitgekeerd dat
hemzelf toebehoort, maar slechts heeft geweigerd de erfenis te verwerven.
146. Wanneer een vader, niet in de hoedanigheid van een ouder, maar omdat hij borg is geworden voor een ander, een
bruidsschat belooft, en als borg gedwongen wordt te betalen, zegt Neratius dat deze bruidsschat niet profectitious is, hoewel
de vader niet kan verhalen op de hoofdschuldenaar wat hij heeft betaald.
147. Maar als de vader de bruidsschat belooft, en voor hem een borg of een andere schuldenaar stelt, denk ik dat de
bruidsschat wel profectitious is; want het is voldoende dat de vader aansprakelijk is, hetzij tegenover de hoofdschuldenaar,
hetzij tegenover de borg.
148. Wanneer een zoon onder vaders toezicht geld leent en zijn schuldeiser belast met het geven van een bruidsschat voor
zijn dochter, of als hij het geld ontvangt en het geeft, wordt de bruidsschat geacht, zoals Neratius zegt, afkomstig te zijn van
de grootvader; in zoverre dat deze verplicht zal zijn om zijn kleindochter te begiftigen, want de transactie lijkt te zijn gedaan
met verwijzing naar het eigendom van de grootvader.
149. Julianus verklaart in het Zeventiende Boek van de Digest dat wanneer iemand een bepaalde som geld aan zijn vader
geeft, met de afspraak dat hij het als bruidsschat aan zijn dochter moet geven, dit geen profectieve bruidsschat is; want de
vader is verplicht het geld te geven, en als hij dat niet doet, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering tot terugvordering
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ervan. Hij zegt, dat dezelfde regel ook voor de moeder geldt, want als zij een som geld aan haar man geeft onder de
voorwaarde, dat hij het aan zijn schoonzoon zal betalen als bruidsschat voor zijn dochter, wordt de vrouw niet geacht het geld
aan haar man te hebben geschonken; Daarom zegt hij heel juist, dat deze schenking niet behoort tot de schenkingen die door
het burgerlijk recht verboden zijn, omdat zij het niet aan haar man heeft gegeven opdat hij het zou houden, maar opdat hij het
aan haar schoonzoon zou betalen, opdat hij het ten bate van haar dochter zou gebruiken; daarom zal hij, als hij het niet voor
dat doel zou gebruiken, aansprakelijk zijn voor een vordering tot terugvordering ervan. Daarom zegt Julianus dat deze
bruidsschat onvoorzien is, en wij beschouwen het als zodanig.
150. Wanneer een zoon onder vaders toezicht een bruidsschat belooft, en deze geeft nadat hij zijn eigen baas is geworden,
dan is deze profijtelijk, want hij betaalt het geld niet als een schuld van de nalatenschap van zijn vader, maar als een schuld
van hemzelf die hij is aangegaan toen hij onder vaders toezicht stond, van welke aansprakelijkheid hij is bevrijd doordat hij
hoofd van een huishouding is geworden.
151. Indien een vader een bruidsschat geeft ten behoeve van zijn geëmancipeerde dochter, twijfelt niemand eraan, dat die
bruidsschat des te profijtelijker is, want niet het recht van gezag, maar de titel van ouder maakt een bruidsschat profijtelijk.
Dit is alleen waar, wanneer de vader de bruidsschat geeft, maar wanneer hij die aan zijn dochter verschuldigd is, en die met
haar toestemming geeft, wordt de bruidsschat onvoorzien.
152. Papinianus zegt in het Tiende Boek der Vragen, dat wanneer een vader, die de curator is van zijn dochter, die haar eigen
meesteres is, een bruidsschat voor haar vormt, hij geacht zal worden dit eerder als haar vader dan in de hoedanigheid van
curator te hebben gedaan.
153. Julianus zegt in het Negentiende Boek van de Digest dat een adoptievader het recht heeft om een bruidsschat terug te
vorderen, als hij die zelf heeft geschonken.
154. Wanneer iemand een bruidsschat belooft voor de dochter van een ander, en haar vader wordt erfgenaam van de
beloftegever, zegt Julianus dat er onderscheid bestaat als de vader erfgenaam wordt en de bruidsschat geeft vóór het
huwelijk, en als hij dat daarna doet. Als dit voor het huwelijk gebeurde, wordt de bruidsschat geacht profectioneel te zijn,
want hij zou deze door betekening kunnen terugvorderen; als het echter na het huwelijk gebeurde, zou deze niet profectioneel
zijn.
155. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Wanneer de vader zijn dochter verloren heeft, heeft hij volgens de wet recht op teruggave van de bruidsschat die van hem
afkomstig was, en wel bij wijze van troost, opdat hij niet zowel het verlies van zijn dochter als dat van het geld zou lijden.
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156. Wanneer een vader bij wijze van bruidsschat land geeft, dat aan een ander toebehoort, maar dat hij te goeder trouw heeft
gekocht, wordt de bruidsschat als profectitious verstaan.
157. 157. Indien een der partijen bij het schenken van de bruidsschat is benadeeld, dan wordt de vrijstelling verleend, zelfs
aan degene, die ouder is dan vijf en twintig jaren; want het is niet in overeenstemming met hetgeen juist en billijk is, dat de
een profiteert van het verlies van een ander, of verlies lijdt door het gewin van een ander.
158. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
De billijkheid eist dat de winst van een bruidsschat aan de echtgenoot toebehoort, want omdat hij de lasten van het huwelijk
draagt, is het niet meer dan rechtvaardig dat hij de winst ontvangt.
159. De winsten, tijdens het huwelijk ontvangen, behoren niet tot de bruidsschat, maar wanneer zij vóór het huwelijk zijn
ontvangen, worden zij er deel van; tenzij er een andere overeenkomst tussen de toekomstige man en vrouw is gesloten; want
dan zullen de winsten niet worden teruggegeven, omdat zij als een schenking worden beschouwd.
160. Wanneer een vruchtgebruik bij wijze van bruidsschat wordt gegeven, laten wij dan zien of de winst daarvan al of niet
moet worden teruggegeven. Celsus zegt in het tiende boek van de Digest, dat moet worden nagegaan, wat de bedoeling van
de partijen was; en als er geen overeenkomst van het tegendeel was, meent hij, dat alleen het recht van vruchtgebruik de
bruidsschat uitmaakt, en dat de winsten, die daaruit voortvloeien, daarin niet begrepen zijn.
161. Wanneer goederen bij wijze van bruidsschat worden gegeven, meen ik, dat zij deel gaan uitmaken van het vermogen
van de echtgenoot, en dat de aan zijn vrouw ontleende tijdwinst aan haar echtgenoot moet worden toegekend. Het aldus
geschonken eigendom behoort de echtgenoot toe, indien het als bruidsschat tijdens het huwelijk is geschonken. Maar wat als
het voor het huwelijk is gegeven? Indien de vrouw het heeft gegeven met de bedoeling dat het onmiddellijk zijn eigendom
zou worden, dan is dat zo. Indien zij het echter heeft gegeven onder de voorwaarde, dat het de zijne zou worden, wanneer het
huwelijk zou plaats hebben, dan kunnen wij zonder twijfel zeggen, dat het hem zal toebehoren, wanneer de
huwelijksvoltrekking zal plaats hebben. Indien dus het huwelijk niet doorgaat wegens verstoting, en de vrouw het goed heeft
gegeven met dien verstande dat het onmiddellijk aan de man zal toebehoren zodra de kennisgeving van de verstoting is
betekend, zal zij het recht hebben het terug te vorderen. Maar als zij het heeft gegeven onder de voorwaarde dat het zijn
eigendom zou worden zodra het huwelijk was voltrokken, en de kennisgeving van de verstoting wordt betekend, kan zij het
eigendom onmiddellijk terugvorderen. Indien zij een vordering instelt om het terug te vorderen vóór de betekening, kan een
exceptie van kwade trouw of in factum worden ingeroepen, omdat een vordering niet mag worden ingesteld voor de
terugvordering van een goed dat als bruidsschat is bestemd.
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162. Callistratus, Vragen, Boek II.
Wanneer echter duidelijk is, dat zulk een handeling niet is verricht, moet worden aangenomen, dat het eigendom
onmiddellijk op de ondertrouwde overgaat, en tenzij het huwelijk wordt ingezegend, moet het worden teruggegeven.
163. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Als ik een bepaald goed aan Seia geef, zodat zij het zelf in haar naam als bruidsschat kan geven, wordt het haar eigendom,
ook al wordt het niet als bruidsschat gegeven; maar zij zal aansprakelijk zijn voor een vordering tot terugvordering ervan. Als
ik haar vóór het huwelijk iets geef, maakt het verschil onder welke voorwaarde ik het gaf, of het haar echtgenoot
onmiddellijk toebehoort, of nadat het huwelijk is voltrokken. Indien het gegeven is om het dadelijk aan hem toe te behoren,
en de kennisgeving van verstoting wordt betekend, zal ik het recht hebben het terug te vorderen; maar indien dit niet het
geval is, kan ik het vorderen op grond dat het goed nog aan mij toebehoort. Indien dus het huwelijk niet kan plaats hebben
wegens een of ander onwettig beletsel, blijft in tweede instantie het eigendom mij toebehoren.
164. Als ik aan iemand een goed lever als bruidsschat nadat het huwelijk is voltrokken, en ik sterf voordat het huwelijk is
voltrokken, vormt dat goed dan de bruidsschat als het huwelijk naderhand wordt voltrokken? Ik twijfel of het zal overgaan op
degene aan wie het gegeven is, want hij die het gegeven heeft, is na zijn dood het eigendom kwijt, daar de schenking in
afwachting was tot de dag van het huwelijk; en wanneer de voorwaarde van het huwelijk vervuld is, zal het eigendom van het
goed reeds zijn overgegaan op de erfgenaam, en men moet oordelen dat hem dit niet zonder zijn toestemming kan worden
ontnomen. De billijker mening is die, die voor de bruidsschat is, en dat van de erfgenaam moet worden verlangd, dat hij met
de daad van de overledene instemt; of, indien hij zijn beslissing uitstelt, of afwezig is, of onwillig is, moet de eigendom van
rechtswege op de echtgenoot overgaan, opdat de vrouw niet zonder bruidsschat zal blijven.
165. Wij moeten begrijpen, dat eigendom, gegeven uit hoofde van een bruidsschat, datgene is, wat als bruidsschat is gegeven.
166. Nogmaals, wanneer eigendom wordt gegeven als wat de Grieken parapherna en de Galliërs peculium noemen, laten wij
dan zien of het recht daarop onmiddellijk bij de man komt te liggen. Ik denk dat als het gegeven is om het zijne te worden,
het onmiddellijk op de echtgenoot overgaat; en als het huwelijk wordt ontbonden, kan de vrouw het niet als het hare opeisen,
maar moet zij een persoonlijke vordering instellen om het terug te krijgen, en niet een vordering instellen door middel van
een bruidsschatvordering, zoals de goddelijke Marcus, onze keizer, en zijn vader, in een Rescript hebben verklaard. Het is
duidelijk, dat als een lijst van de goederen van de vrouw aan haar man wordt overhandigd, zoals in Rome gebruikelijk is,
want het is de gewoonte van de vrouw, de goederen die zij in het huis van haar man zal gebruiken en die zij niet als
bruidsschat geeft, in een lijst te plaatsen, opdat hij die ondertekent, als hebbende die goederen ontvangen, en opdat zij in het

1549

bezit blijft van het document, dat een beschrijving bevat van wat zij in zijn huis heeft gebracht. Laten wij nagaan of dit aan de
echtgenoot toebehoort. Ik denk van niet, niet omdat het niet aan hem is overhandigd, want wat maakt het uit of het wel of niet
aan hem is overhandigd, als het met zijn toestemming in zijn huis is gebracht; maar omdat ik niet geloof dat tussen man en
vrouw is overeengekomen dat het eigendom van dat goed op hem zou overgaan, maar omdat het zeker is dat dit in geval van
scheiding niet kan worden ontkend; en omdat de man vaak de verantwoordelijkheid voor zulke voorwerpen op zich neemt,
tenzij ze onder de hoede van zijn vrouw zijn achtergelaten. Laten wij nagaan of, indien dergelijke voorwerpen niet worden
teruggegeven, de vrouw een vordering kan instellen op grond van onttrekking, in bewaringgeving of in lastgeving. Indien de
bewaring van de voorwerpen aan de echtgenoot is toevertrouwd, kan zij een vordering instellen op grond van bewaargeving
of lastgeving; zo niet, dan kan een vordering wegens onttrekking worden ingesteld, indien de echtgenoot de voorwerpen
onder zich houdt met de bedoeling zich deze toe te eigenen, of kan een vordering tot overlegging worden ingesteld, indien hij
niet heeft getracht de voorwerpen te onttrekken.

167. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Het is in het algemeen in het belang van de echtgenoot, dat de goederen, die hij als bruidsschat ontvangt, niet worden
getaxeerd, opdat hij niet gedwongen zal worden daarvoor verantwoordelijk te zijn; en vooral als hij dieren of vrouwenkleding
als bruidsschat ontvangt. Want als deze worden geschat en de vrouw verslijt ze, dan is de man toch aansprakelijk voor het
bedrag, waarop ze geschat zijn. Daarom zal, telkens wanneer goederen als bruidsschat worden gegeven, zonder dat zij zijn
getaxeerd, zij er voordeel van hebben, indien zij in waarde toenemen, maar indien zij in waarde afnemen, zal zij het verlies
moeten dragen.
168. Wanneer land, dat niet getaxeerd is, enige vermeerdering ontvangt, zal dit ten voordele der vrouw zijn, en indien het iets
in waarde verliest, zal het verlies het hare zijn.
169. Wanneer slavinnen bij wijze van bruidsschat worden gegeven en kinderen krijgen, behoort deze winst niet aan de man.
170. De vermeerdering van het bij wijze van bruidsschat gegeven vee behoort echter aan de echtgenoot, omdat zij als winst
wordt beschouwd; doch daar het vóór alles noodzakelijk is, dat het eigendom in stand wordt gehouden, en bij het sterven van
dieren hetzelfde aantal koppen moet worden vervangen door hun nakomelingen, heeft de echtgenoot alleen recht op het
restant bij wijze van winst, omdat de winst uit de bruidsschat hem toebehoort.
171. Wanneer het als bruidsschat te geven vermogen vóór het huwelijk wordt getaxeerd, is deze taxatie als het ware
voorwaardelijk, want zij hangt af van het al dan niet voltrekken van het huwelijk. Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats
heeft, is de schatting van het goed dus voltooid en is er een werkelijke verkoop.
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172. Men kan zich dus afvragen, of de vrouw het verlies moet dragen, indien de getaxeerde slaven vóór haar huwelijk zouden
sterven. Hierover moet worden gezegd, dat, daar de verkoop voorwaardelijk is, indien de dood intreedt, terwijl de
voorwaarde hangende is, zij de verkoop teniet doet; en dientengevolge moet worden geoordeeld, dat het verlies door de
vrouw moet worden gedragen, omdat de verkoop nog niet voltooid was, omdat de taxatie de plaats van een verkoop inneemt.
173. Indien een goed als bruidsschat is gegeven, ook al is het getaxeerd, maar er is overeengekomen, dat hetzij het bedrag
van de taxatie, hetzij het goed zelf zal worden teruggegeven, en dit beding is toegevoegd, namelijk: "De vrouw kan zelf
kiezen, of zij het eigendom dan wel de waarde daarvan wenst terug te krijgen. Indien echter deze clausule wordt toegevoegd,
namelijk: "Wat haar man wil", dan heeft hij het recht om te kiezen, of als er niets gezegd wordt over de keuze, dan heeft de
man het recht om te kiezen of hij het eigendom wil afstaan of de prijs ervan wil betalen; want waar het een of het ander
beloofd is, heeft de partij het recht om te kiezen wat hij zal geven, maar als het eigendom niet meer bestaat, moet de man in
elk geval de geschatte waarde ervan betalen.
174. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Het staat vast dat de echtgenoot het goed kan teruggeven, ook al is het verslechterd.
175. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Wanneer het eigendom wordt getaxeerd nadat het huwelijk is gesloten, en dit wordt goedgekeurd als een schenking, is de
taxatie nietig, omdat eigendom niet kan worden verkocht met het doel een schenking te doen, omdat zo'n transactie geen
kracht heeft tussen man en vrouw; daarom zal het eigendom nog steeds blijven als deel van de bruidsschat. Wanneer een
soortgelijke schenking wordt gedaan vóór het huwelijk, is de betere mening, dat zij moet worden verwezen naar het tijdstip
waarop het huwelijk plaatsvindt, en daarom zal zij niet geldig zijn.
176. Wanneer een vrouw verklaart, dat zij bij de schatting van haar eigendom bedrogen is, omdat deze te laag is;
bijvoorbeeld, wanneer zij bedrogen is met betrekking tot de waarde van een slaaf, die zij heeft geschonken, moet worden
nagegaan, of zij bij de schenking van de slaaf is bedrogen, in welk geval de slaaf aan haar moet worden teruggegeven; of dat
zij bij de schatting te hoog is aangeslagen, want indien zij bij de schatting slechts te hoog is aangeslagen, zal de echtgenoot
de keuze hebben, of hij er de voorkeur aan geeft haar de werkelijke waarde van de slaaf te betalen, dan wel de slaaf zelf af te
staan. Deze regel geldt als de slaaf leeft, maar als hij dood is, moet de man volgens Marcellus zijn waarde betalen, niet zijn
werkelijke waarde, maar die welke door zijn taxatie is vastgesteld, omdat de vrouw zichzelf moet feliciteren dat de slaaf is
getaxeerd. Wanneer echter de vrouw de slaaf eenvoudigweg geeft, lijdt het geen twijfel dat het risico bij haar blijft, en niet bij
de man; en Marcellus is dezelfde mening toegedaan wanneer een minderjarige is bedrogen. Het is duidelijk, dat als de vrouw
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een koper heeft, die bereid is een billijke prijs te betalen, dan moet worden gezegd, dat een juiste schatting moet worden
gemaakt; en Marcellus zegt, dat dit alleen moet geschieden, wanneer de vrouw minderjarig is. Scaevola echter stelt met
betrekking tot de echtgenoot dat, indien hij te kwader trouw is, een billijke taxatie moet worden verricht, en ik meen dat wat
Scaevola zegt volkomen juist is.
177. Wanneer een vrouw met haar echtgenoot, die haar schuldenaar was, is overeengekomen, dat hij als bruidsschat zou
hebben wat hij haar schuldig was, meen ik, dat zij een vordering wegens bruidsschat kan instellen; want hoewel hij niet van
rechtswege van zijn aansprakelijkheid voor een vroegere schuld zal worden ontheven, zal hij toch recht hebben op een
exceptie.
178. Modestinus, Over het verschil in bruidsschatten.
Wanneer een vrouw, na een echtscheiding, terugkeert naar haar echtgenoot alvorens een vordering op grond van beding in te
stellen om haar bruidsschat terug te krijgen, kan met zekerheid worden gesteld dat de vordering op grond van beding door
een exceptie op grond van kwade trouw zal zijn verjaard, zolang het huwelijk duurt.
179. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer een vrouw bij wijze van bruidsschat goederen geeft die getaxeerd zijn, en daarna in gebreke blijft deze af te geven,
en de goederen ophouden te bestaan, denk ik niet dat zij recht zal hebben op een vordering.
180. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Als haar niets te verwijten valt, heeft zij recht op de prijs, net alsof zij het goed had geleverd, want alles wat er gebeurt, is
voor risico van de koper.
181. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Wanneer een getaxeerd goed als bruidsschat wordt gegeven en vervolgens wordt uitgezet, kan de echtgenoot een
koopvordering tegen zijn vrouw instellen, en wat hij op die grond terugkrijgt moet hij in een bruidsschatvordering aan zijn
vrouw afstaan, als het huwelijk ontbonden zou worden. Indien dus het dubbele van het bedrag in handen van de man zou
komen, moet het geheel aan zijn vrouw worden afgestaan. Deze opvatting is billijk, omdat, aangezien de transactie geen
gewone verkoop is, maar op grond van de bruidsschat is gedaan, de man niet mag profiteren van het verlies van zijn vrouw,
want het is voor hem voldoende om schadeloos te worden gesteld, en geen winst te behalen.
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182. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
In zaken die de bruidsschat betreffen, is de echtgenoot zowel verantwoordelijk voor bedrog als voor nalatigheid, omdat hij de
bruidsschat voor eigen voordeel heeft ontvangen; hij moet ook dezelfde zorgvuldigheid betrachten die hij in zijn eigen zaken
betoont.
183. Wanneer een getaxeerd goed als bruidsschat is gegeven en het huwelijk niet doorgaat, moet worden nagegaan wat kan
worden teruggevorderd, het goed zelf of de taxatie daarvan. Het lijkt de bedoeling van partijen te zijn geweest, dat de taxatie
alleen zou plaatsvinden indien het huwelijk zou worden voltrokken, omdat er geen andere tegenprestatie voor de
overeenkomst was. Bijgevolg moet het goed worden teruggevorderd, en niet de waarde ervan.
184. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Als je als bruidsschat bepaalde slaven hebt ontvangen waarvan de waarde is getaxeerd, en er is een overeenkomst gesloten
dat je in geval van echtscheiding andere slaven zou teruggeven die op dezelfde waarde zijn getaxeerd, dan zegt Labeo dat de
nakomelingen van deze slaven de jouwe zullen zijn, omdat de slaven voor jouw risico waren.
185. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Zelfs als de bruidsschat in opdracht van de echtgenoot aan een ander wordt gegeven, zal deze toch verplicht zijn deze terug te
geven.
186. Paulus. Over Sabinus, Boek VII.
Julianus zegt dat het volgende beding geldig is, namelijk: "U zult mij bij uw dood zoveel bruidsschat geven", omdat het
gebruikelijk is om overeen te komen dat de vrouw de bruidsschat niet tijdens haar leven zal geven. Ik heb niet gemeend, dat
het hier om een gelijk geval gaat, want het is één ding de inning van het verschuldigde uit te stellen, en iets anders, bij het
begin te bedingen, dat het zal worden betaald op een tijdstip, waarop het huwelijk niet zou bestaan. Deze mening komt
overeen met die van Aristo, Neratius en Pomponius.
187. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Het is vaststaand, dat een beding, gemaakt ter zake van een bruidsschat, en dat de voorwaarde bevat: "Indien het huwelijk
plaatsvindt", alleen een grond voor een rechtsgeding kan zijn, wanneer het huwelijk voltrokken is; ook al is de voorwaarde
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niet gesteld. Indien dus een kennisgeving van afzwering wordt betekend, wordt gezegd dat de voorwaarde van het beding niet
is vervuld.
188. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
En zelfs als de vrouw daarna met dezelfde man trouwt, zal het beding zijn kracht niet terugkrijgen.
189. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Maar omdat het niet nodig is deze toevoeging op te nemen in het beding over de bruidsschat, menen wij ook dat het niet
nodig is deze te vermelden wanneer de bruidsschat wordt overhandigd.
190. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een dochter onder vaderlijk toezicht, die op het punt staat te trouwen, aan haar toekomstige echtgenoot een
bruidsschat geeft uit haar eigen peculium, waarvan zij het beheer heeft; en vervolgens, terwijl het peculium in dezelfde
toestand blijft, een echtscheiding plaatsvindt, kan de bruidsschat rechtmatig aan haar worden terugbetaald, net als een schuld
uit het peculium van iedere andere schuldenaar.
191. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Een vrouw die op het punt stond te trouwen met een man die haar Stichus, de slaaf, verschuldigd was, sloot met hem een
overeenkomst als volgt: "Beschouw in plaats van Stichus, die gij mij schuldig zijt, dat tien aurei u bij wijze van bruidsschat
worden geschonken," overeenkomstig de vastgestelde regel dat het ene goed voor het andere kan worden gegeven, en de
partijen van hun aansprakelijkheid worden ontheven; de tien aurei zullen geacht worden bij wijze van bruidsschat te zijn
geschonken, omdat een verandering van bruidsschat bij overeenkomst kan worden gemaakt.
192. Modestinus, Regels, Boek I.
Wij zijn van mening dat een bruidsschat alleen kan worden veranderd zolang de huwelijkse staat bestaat, wanneer het een
voordeel voor de vrouw zal zijn, als het geld wordt veranderd in eigendom, of eigendom wordt veranderd in geld. Deze regel
wordt algemeen aangenomen.
193. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
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Wanneer dit geschiedt, wordt het land of het persoonlijke goed dotaal.
194. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Een vader kan de toestand van zijn dochter na het huwelijk niet verslechteren, omdat de bruidsschat niet aan hem kan worden
teruggegeven zonder zijn toestemming.
195. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Wanneer een vader zijn dochter een bruidsschat belooft, en die nalaat, moet dan, als hij die aan haar echtgenoot nalaat,
overwogen worden of de erfenis geldig is of niet? Ik denk dat het niet geldig is, want als een schuldenaar aan een schuldeiser
nalaat wat hij hem schuldig is, is de erfenis ongeldig. Maar als hij het legaat aan zijn dochter geeft, is het legaat geldig, want
de bruidsschat was de echtgenoot verschuldigd op grond van de belofte, en het legaat is aan de dochter verschuldigd. Indien
de dochter bewijst, dat de erflater het voornemen had het legaat te verdubbelen, heeft zij recht op beide, op de bruidsschat,
die haar man mag innen, en op het legaat uit hoofde van het legaat. Maar indien de erflater het ene of het andere legaat voor
haar heeft bestemd en de vrouw het legaat opeist en op een exceptie wegens kwade trouw stuit, zal de erfgenaam niet
verplicht zijn haar het legaat te betalen, tenzij zij hem uit dien hoofde schadeloos heeft gesteld tegen het instellen door haar
man van een vordering op grond van de gedane belofte. Wanneer echter de echtgenoot een vordering instelt, zal het niet
nodig zijn dat zij de erfgenaam schadeloos stelt, maar wanneer de vrouw na hem een vordering instelt, kan zij door een
exceptie worden uitgesloten omdat de bruidsschat reeds is betaald.
196. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Men moet aannemen dat een bruidsschat die bij een vorig huwelijk is gegeven, geen bruidsschat wordt bij een volgend
huwelijk, tenzij dit de bedoeling van de partijen is; toch nemen wij altijd aan dat dit hun bedoeling was, tenzij bewezen wordt
dat er een andere afspraak is gemaakt.
197. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Waar geen echtscheiding, maar slechts een twist plaatsvindt, zal een bruidsschat van hetzelfde huwelijk blijven bestaan.
198. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
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Als een echtgenoot, met toestemming van zijn vrouw, steen, verkregen uit steengroeven op de dotale grond, of bomen die
niet tot de winst gerekend worden, of gebouwen die op het terrein staan, verkoopt, wordt het geld dat uit de verkoop
ontvangen wordt, beschouwd als deel uitmakend van de bruidsschat.
199. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer een vreemdeling, die een bruidsschat heeft beloofd, insolvent wordt, zal het de echtgenoot te verwijten zijn, dat hij
geen proces tegen hem heeft aangespannen, vooral als hij de bruidsschat door dwang en niet vrijwillig heeft beloofd. Want
als hij het goed heeft geschonken, is het de echtgenoot te verwijten, dat hij de schenker niet tot betaling heeft aangespoord,
tegen wie hij, als hij een proces had aangespannen, een vonnis had kunnen verkrijgen ten belope van zijn middelen; want de
Goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard, dat wanneer personen wegens hun vrijgevigheid worden aangesproken,
tegen hen een vonnis moet worden uitgesproken ten belope van het volle bedrag dat zij in staat zijn te betalen. Maar als de
vader, of de dochter zelf de belofte heeft gedaan, zegt Julianus in het Zestiende Boek van de Digest dat, zelfs als de vader de
belofte heeft gedaan, het risico moet worden gedragen door de echtgenoot, welke mening niet mag standhouden. Daarom
moet de vrouw het risico dragen, want geen rechter zal geduldig luisteren naar een vrouw die beweert dat haar man geen druk
heeft uitgeoefend op haar vader, die haar een bruidsschat uit zijn bezit had beloofd, om die te betalen; en nog minder,
wanneer hij geen rechtszaak tegen haar heeft aangespannen. Sabinus stelt dus zeer juist, dat wanneer de vader of de vrouw
zelf een bruidsschat heeft beloofd, het risico niet door de echtgenoot moet worden gedragen; maar wanneer de schuldenaar de
belofte doet, moet het risico door de echtgenoot worden gedragen; en wanneer iemand anders dat doet, bij wijze van
schenking, dan is degene die er voordeel van heeft gehad, verantwoordelijk. Wij begrijpen echter, dat het voordeel toekomt
aan de vrouw aan wie het voordeel van het goed toebehoort.
200. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Een moeder gaf een gebruiksvoorwerp van goud voor het gebruik van haar dochter; de vader gaf vervolgens het genoemde
gebruiksvoorwerp bij wijze van bruidsschat aan de echtgenoot van het meisje; en haar moeder stierf daarna. Als de vader het
voorwerp bij wijze van bruidsschat heeft gegeven, zonder medeweten of toestemming van zijn vrouw, behoort het toe aan de
erfgenaam van de moeder, en hij kan een vordering instellen om het terug te vorderen; en omdat het goed is uitgewonnen,
wordt geoordeeld dat dat veel minder van de bruidsschat is gegeven door de echtgenoot, die recht heeft op een vordering
tegen zijn schoonvader.
201. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXV.
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Wanneer een echtgenoot ter vernieuwing van een verbintenis een beding maakt met betrekking tot een bruidsschat die door
een vader, of door iemand anders, is beloofd, begint de bruidsschat voor zijn risico te zijn, net zoals die vroeger voor risico
van de vrouw was.
202. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
De schuldenaar van een vrouw verbond zich, op haar bevel, aan haar man het geld te betalen, en deze liet hem dan vrij op
bevel van zijn vrouw. Het verlies werd door de vrouw geleden. Op welke wijze moeten wij dit verstaan? Op grond van de
bruidsschat, of om een andere reden? De beslissing lijkt te zijn genomen met betrekking tot de schuldenaar, die de belofte
deed de bruidsschat te betalen. Er moet worden nagegaan of dit vóór of na het huwelijk is gebeurd; want het wordt van
belang geacht of de kwijting na het huwelijk is gegeven, want als de bruidsschat al was gevormd, verliest de echtgenoot deze
door de kwijting van de schuldenaar. Indien dit echter is geschied vóór de voltrekking van het huwelijk, wordt de bruidsschat
geacht niet te zijn vastgesteld.
203. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
De vrouw verliest haar vorderingsrecht niet, tenzij het huwelijk heeft plaatsgevonden, want als dat niet is gebeurd, blijft de
schuldenaar jegens haar aansprakelijk.
204. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Men moet zeker overwegen of de vrouw aansprakelijk zal zijn tegenover haar echtgenoot als zij hem heeft opgedragen haar
schuldenaar te ontslaan. En ik denk dat zij aansprakelijk zal zijn voor een vordering op grond van mandaat, en dat dit recht
wordt omgezet in een bruidsschat, omdat de vrouw aansprakelijk is voor de genoemde vordering, en omdat zij geacht wordt
daardoor haar eigendom te hebben verloren. Maar als zij een vordering wegens bruidsschat wil instellen, moet zij haar eigen
vordering verrekenen met wat zij haar man heeft opgedragen te doen.
205. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Als een slavin een eigendom als bruidsschat aan een mannelijke slavin geeft, en beiden daarna, tijdens hun huwelijk, hun
vrijheid verkrijgen, zonder van hun peculium beroofd te zijn, en in de huwelijksrelatie blijven, dan zal de zaak zo geregeld
worden, dat als er iets overblijft van wat als bruidsschat geschonken is, terwijl zij in dienst waren, dit geacht zal worden
stilzwijgend te zijn omgezet in dotaal eigendom, zodat de getaxeerde waarde ervan aan de vrouw verschuldigd zal zijn.

1557

206. Wanneer een vrouw met een eunuch trouwt, denk ik, dat er onderscheid gemaakt moet worden, wanneer hij absoluut
gecastreerd is en wanneer niet, want als hij absoluut gecastreerd is, kan men zeggen, dat de bruidsschat niet bestaat; maar
wanneer dit niet gebeurd is, om de reden, dat het huwelijk kan bestaan, is de bruidsschat geldig, en een vordering om die
terug te vorderen is mogelijk.
207. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
De goddelijke Severus verklaarde in een Rescript aan Pontius Lucrianus dat: "Als een vrouw die een bruidsschat heeft
gegeven, terugkeert naar haar echtgenoot, nadat zij gescheiden is, zonder dat het huwelijkscontract nietig is verklaard, moet
de magistraat voor wie de zaak wordt gebracht, niet aarzelen in haar voordeel te beslissen; aangezien zij zeker niet de
bedoeling had terug te keren naar de huwelijkse staat zonder begiftigd te zijn, en hij moet zijn rechterlijke plicht vervullen net
zoals de bruidsschat was vernieuwd."
208. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Waar een bruidsschat is beloofd, zijn alle partijen aansprakelijk, ongeacht tot welk geslacht of welke toestand zij mogen
behoren.
209. Wanneer het huwelijk niet voltrokken wordt, kan men niet op het beding afgaan, want men moet de daden in
aanmerking nemen en niet de woorden van de partijen.
210. Een bruidsschat wordt ook gevormd door de invrijheidstelling van een schuldeiser, wanneer de echtgenoot, die een
schuldenaar is, met het oog op de vorming van een bruidsschat wordt bevrijd.
211. Wanneer een bruidsschat onder voorwaarde is toegezegd door een schuldenaar van de vrouw, en naderhand, voordat de
man de bruidsschat kan opeisen, de schuldenaar ophoudt solvabel te zijn, is het geregeld dat het verlies door de vrouw moet
worden gedragen, want de man wordt niet geacht de vordering te hebben aanvaard op een tijdstip waarop hij deze niet kon
innen. Indien echter de schuldenaar insolvent was op het ogenblik dat hij de belofte onder voorwaarde deed, moet de schade
door de echtgenoot worden gedragen; want hij wordt geacht de vordering willens en wetens te hebben aanvaard zoals zij was
op het ogenblik dat de verbintenis werd aangegaan.
212. Wanneer een schuldenaar een vrouw een bruidsschat belooft, en haar daarna tot zijn erfgenaam maakt, is Labeo van
mening dat de omstandigheden dezelfde zijn als wanneer de vrouw zelf de bruidsschat had beloofd. Julianus stemt ook in met
deze opvatting; want hij zegt, dat het niet rechtvaardig zou zijn, dat een vonnis tegen hem zou worden uitgesproken wegens
geld, dat zij zelf schuldig is, en dat het voldoende is, dat zij van haar aansprakelijkheid wordt ontslagen.
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213. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Wanneer goederen die gewogen, geteld of gemeten kunnen worden, als bruidsschat worden gegeven, gebeurt dit op risico
van de echtgenoot, omdat het wordt gegeven om hem in staat te stellen het naar eigen goeddunken te verkopen; en wanneer
het huwelijk wordt ontbonden, moet hij artikelen van dezelfde soort en kwaliteit teruggeven, of zijn erfgenaam moet dat
doen.
214. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Hoewel een bruidsschat kan worden gevormd door de ontheffing van de echtgenoot van aansprakelijkheid voor een schuld;
toch, als dit ante-nuptiaal was, en het huwelijk niet heeft plaatsgevonden; zegt Scaevola dat, omdat het is gedaan met het oog
op een huwelijk, dat niet heeft plaatsgevonden, de ontheffing ongeldig is, en daarom blijft de verplichting onaangetast. Deze
mening is juist.
215. Wanneer een vreemdeling een schuldenaar vrijlaat met het oog op een bruidsschat, en het huwelijk vindt niet plaats, dan
heeft de vrijlating geen gevolg, tenzij zij geschied is omdat de schuldeiser het gehele bedrag aan de vrouw wilde schenken;
want dan moet worden geoordeeld, dat het door haar door een fictieve levering is ontvangen en daarna op haar man is
overgegaan. Het recht op een persoonlijke vordering tot terugvordering ervan kan echter niet door de vrouw worden
verkregen door toedoen van een vrij persoon.
216. Het is duidelijk dat, indien het huwelijk plaatsvindt en daarna wordt ontbonden, de vrouw het recht zal hebben om de
bruidsschat op te eisen, tenzij de vreemdeling de man van aansprakelijkheid heeft ontheven; en hijzelf zal het recht hebben
op een vordering tot terugvordering, indien het huwelijk om welke reden dan ook zou worden ontbonden, want dan zal de
vrouw geen recht hebben op een dergelijke vordering. Wanneer een bruidsschat wordt vastgesteld door de ontheffing van de
echtgenoot van zijn aansprakelijkheid en het huwelijk wordt voltrokken, is het gevolg van de vordering tot terugvordering
van de bruidsschat, dat indien de verbintenis waarvan de echtgenoot is ontheven, onvoorwaardelijk is, zij niet in haar
vroegere toestand wordt hersteld, maar dat de bruidsschat moet worden betaald overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is. Maar
indien de verbintenis beperkt was tot een bepaalde tijd, moet zij in haar vroegere toestand worden hersteld, indien de tijd,
waartoe zij beperkt is, niet is verstreken vóór de ontbinding van het huwelijk, en indien de schuld verzekerd was, moet de
zekerheid worden vernieuwd. Evenzo, indien de verbintenis die in een bruidsschat is omgezet, voorwaardelijk is, en een
echtscheiding plaats heeft terwijl zij in afwachting was, is de betere mening, dat de verbintenis onder dezelfde voorwaarde
moet worden hersteld. Indien echter aan de voorwaarde is voldaan tijdens het bestaan van het huwelijk, moet de tijd
gedurende welke het geld kan worden gevorderd, lopen vanaf de dag van de echtscheiding.

1559

217. Julianus, Digest, Boek XVI.
Als een vader zijn dochter een bruidsschat belooft en haar voor het huwelijk emancipeert, wordt hij niet van zijn belofte
ontheven; want zelfs als de vader voor de voltrekking van het huwelijk overlijdt, blijven zijn erfgenamen aansprakelijk op
grond van zijn belofte.
218. Wanneer een vrouw een zoon heeft, die onder vaderlijk gezag staat, als haar schuldenaar, en zij belooft aan zijn vader
een bruidsschat als volgt: "Wat gij mij schuldig zijt, of wat uw zoon mij schuldig is, zal de uwe zijn als mijn bruidsschat", is
zij niet gebonden; maar het gevolg zal zijn, dat alles wat zij van de vader kan terugvorderen in een actie De Peculio, in haar
bruidsschat zal zijn begrepen. Marcellus zegt, dat als zij daarna een vordering tegen de zoon of tegen de vader wil instellen,
zij door een exceptie op grond van een aangegane overeenkomst zal worden uitgesloten; maar als zij een vordering wegens
bruidsschat instelt, kan zij terugvorderen wat in de peculium bleek te zijn toen de bruidsschat werd beloofd, en als zij werd
beloofd nadat het huwelijk had plaatsgevonden, moet de taxatie van de peculium worden verricht op het moment dat de
huwelijken werden voltrokken.
219. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een vrouw, die op het punt staat te trouwen met een zoon onder vaders toezicht, die haar schuldenaar is, bij wijze
van bruidsschat alleen het vorderingsrecht belooft, dat zij heeft voor zijn peculium, moet het bedrag in aanmerking genomen
worden, dat haar uit dien hoofde verschuldigd is op het tijdstip van het huwelijk.
220. Wanneer zij echter op het punt staat met een ander te trouwen, de genoemde zoon, die haar schuldenaar is, opdraagt haar
uit zijn peculium een bruidsschat te beloven, moet het tijdstip, waarop de bruidsschat is beloofd, in aanmerking worden
genomen, opdat het bedrag van de peculium kan worden geschat.
221. Julianus, Digest, Boek XVI.
Zoals een slaaf, nadat hij een beding heeft gemaakt, een goed voor zijn meester verwerft zonder de toestemming van deze
laatste, zo wordt een verplichting voor zijn meester verworven, als hij toestaat dat een bruidsschat wordt beloofd in naam van
zijn meester. Deze laatste zal echter niet aansprakelijk zijn voor enig risico, noch voor nalatigheid, indien de schuldenaar van
de vrouw de bruidsschat belooft. Een bruidsschat wordt ook gevormd door de levering van het dotale goed aan een slaaf of
een zoon onder vaderlijk toezicht, maar noch de meester, noch de vader zal aansprakelijk zijn, noch voor risico, noch voor
nalatigheid. Daarom zeg ik, dat deze bruidsschat voor risico van de vrouw is, totdat hetzij de meester, hetzij de vader de
belofte of schenking bekrachtigt; en daarom kan het geleverde goed gedurende het huwelijk door een persoonlijke vordering
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worden teruggevorderd. Bovendien kan het worden teruggevorderd door een vordering tot een onbepaald bedrag, opdat de
partij van haar belofte kan worden bevrijd.
222. Indien een vrouw, die op het punt staat met haar schuldenaar te trouwen, hem een bruidsschat belooft met de volgende
woorden: "Als zij er de voorkeur aan geeft, dat de schuld bij wijze van bruidsschat in handen van haar man blijft, kan zij zich
door een exceptie tegen hem beschermen, als hij een vordering tot verkrijging van de nalatenschap instelt. En als zij de
nalatenschap geeft, kan zij het haar verschuldigde geld van haar man innen.
223. Wanneer een vader, ten onrechte menende, dat hij zijn dochter iets schuldig is, haar een bruidsschat belooft, zal hij
aansprakelijk zijn.
224. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Wanneer een slaaf, die vóór het huwelijk bij wijze van bruidsschat is geschonken, enig goed bezit, dat hem tevoren is
geschonken of nagelaten, zal de bruidsschat op dezelfde wijze worden verhoogd als in het geval van de oogst van een voor
het huwelijk geleverd stuk land.
225. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Een beding werd aangegaan in de volgende bewoordingen: "U belooft tien aurei te betalen, bij wijze van bruidsschat,
gedurende het volgende jaar." De vraag rees vanaf welke datum het jaar gerekend moest worden, vanaf de dag dat het beding
was gemaakt, of vanaf de dag dat de bruidsschat van kracht werd, dat wil zeggen de dag van het huwelijk. Het antwoord
luidde dat het jaar moest worden gerekend vanaf de dag van het huwelijk, want als wij anders oordeelden en het huwelijk niet
binnen het jaar plaatsvond, kon de bruidsschat worden beschouwd als verschuldigd uit hoofde van de verbintenis.
226. Een schoonvader maakte een legaat aan zijn schoonzoon als volgt: "Mijn erfgenaam zal honderd aurei geven aan Lucius
Titius wegens mijn dochter." De schoonzoon moet dit geld opeisen, en wanneer het geïnd is, moet het als legaat ontvangen
worden; maar Proculus is van mening dat als er een echtscheiding plaatsvindt, het aan de vrouw teruggegeven moet worden
door middel van een bruidsschatvordering; en niettemin wordt het een deel van de bruidsschat. Julianus verklaart in een noot
dat een dergelijke rechtsvordering zelfs een dochter niet geweigerd mag worden, als zij die wil instellen.
227. Dezelfde, Over Minicius, Boek V.
Een zekere man sloot met een partij een overeenkomst over een som geld die deze laatste als bruidsschat aan zijn vrouw
wilde geven, en hij ontsloeg hem toen van zijn aansprakelijkheid daarvoor. De vraag rees, of dit geld al dan niet deel
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uitmaakte van de bruidsschat. Het antwoord luidde dat, indien de echtgenoot de schuldenaar niet had vrijgesteld en deze
insolvent was geworden, men zou moeten nagaan of het geld niet was geïnd door de nalatigheid van de echtgenoot, maar
aangezien de echtgenoot de schuldenaar heeft vrijgesteld, moet hij in elk geval de gehele aansprakelijkheid op zich nemen;
want het geval is hetzelfde als wanneer hij het geld had ontvangen en het vervolgens aan de schuldenaar had overhandigd.
228. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Een vrouw gaf een stuk land als bruidsschat, en nadat zij gescheiden was, keerde zij terug naar haar echtgenoot, en kwam
met hem overeen dat hij tien aurei als bruidsschat zou ontvangen, en haar het land terug zou geven. De tien aurei werden
betaald, maar zij stierf tijdens het huwelijk voordat het land was teruggegeven. Het gaat hier om een zaak van goede trouw,
en overeenkomstig de overeenkomst kan het land worden teruggevorderd, daar het zonder enige tegenprestatie in het bezit
van de echtgenoot was.
229. Dit punt zal volkomen duidelijk blijken, indien men verwijst naar de vordering tot verpanding. Want als ik de Cornelia
in onderpand aan u overdraag, en daarna de Titiaan aan u overdraag, met de afspraak dat u mij de Cornelia teruggeeft, dan is
er volgens mij geen twijfel over mogelijk dat ik onmiddellijk en op de juiste manier een pandvordering tegen u kan instellen,
om de Cornelia terug te krijgen.
230. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Wanneer een eigendom dat een vader aan zijn geëmancipeerde dochter heeft gegeven, later voor haar als bruidsschat wordt
gegeven, met haar toestemming, wordt de bruidsschat geacht te zijn gegeven door de dochter, en niet door de vader.
231. Marcianus, Regels, Boek III.
Wanneer een man zijn vrouw eigendom teruggeeft in een proces om haar bruidsschat terug te krijgen, moet hij alles afstaan
wat hij op die manier heeft verkregen, niet alleen wanneer het land dat als bruidsschat is gegeven, is getaxeerd, maar ook
wanneer dat niet het geval was, omdat het land deel uitmaakte van de bruidsschat; en evenzo wanneer zij heeft beloofd een
dubbele schadevergoeding te betalen in geval van uitzetting, zelfs wanneer zij daartoe niet verplicht was.
232. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Een man wenste zijn vrouw een geschenk te geven, en een schuldenaar van haar, die niet solvabel was, beloofde haar een
bruidsschat. De man is alleen verantwoordelijk voor zover de schuldenaar solvabel was, en als de schuldenaar iets verwerft
waarmee hij aan zijn verplichtingen kan voldoen, neemt de verantwoordelijkheid toe in verhouding tot het bedrag dat hij
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verwerft. En zij zal blijven bestaan, zelfs indien hij naderhand meer behoeftig wordt, want toen de bruidsschat werd beloofd,
bestond de schenking alleen uit datgene wat niet van de schuldenaar kon worden ingevorderd, en toen deze laatste solvabel
werd, bleef de verplichting voortbestaan, wegens de schenking; want de zaak is in dezelfde toestand als zij zou zijn geweest,
indien de schuldenaar rijk was geweest op het ogenblik dat de bruidsschat werd beloofd.
233. Gaius, Over het Edict van den Stedelijken Praetor; Titel, "Kopers van Landgoederen." Eigendommen gekocht met geld
behorende tot een bruidsschat worden geacht dotaal te zijn.
234. Paulus, Over Plautius, Boek I.
Wanneer aansprakelijkheid is ontstaan uit hoofde van een bruidsschat, zal een borg die uit dien hoofde is gesteld,
aansprakelijk zijn.
235. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
Een man, die de slaaf Stichus verschuldigd was aan een vrouw, werd door haar gemachtigd om haar bruidsschat te vormen,
en voordat de schuldenaar de betaling verrichtte, stierf Stichus. Daar de schuldenaar geen schuld had aan het doen van
betaling, en de echtgenoot niet in gebreke was met het nemen van maatregelen, moet de schade, veroorzaakt door de dood
van Stichus, door de vrouw worden gedragen; hoewel, zelfs indien haar echtgenoot in gebreke was geweest met het doen van
een vordering voor hem, en indien Stichus was gestorven terwijl hij in handen van haar echtgenoot was, hij niet aansprakelijk
zou zijn voor een vordering wegens bruidsschat.
236. De bruidsschat moet onder het toezicht staan van hem, die de lasten van het huwelijk draagt.
237. Na de dood van de vader gaan de lasten van het huwelijk onmiddellijk over op de zoon, evenals de kinderen en de
weduwe aan zijn gezag worden onderworpen.
238. Wanneer gezegd wordt, dat de bruidsschat van rechtswege verminderd wordt met de noodzakelijke uitgaven, geldt dit
alleen, wanneer een bij wijze van bruidsschat gegeven stuk grond gedeeltelijk ophoudt dotaal te zijn, maar wanneer de
uitgaven niet vergoed worden, kan een gedeelte van de grond, of het geheel daarvan, behouden blijven. Wanneer echter op
verschillende tijdstippen uitgaven worden gedaan, die de waarde van de grond vertegenwoordigen, houdt het volgens
Scaevola op dotaal te zijn, tenzij de vrouw vrijwillig binnen een jaar het bedrag van de uitgaven aan haar echtgenoot zou
terugbetalen. Als zowel geld als land deel uitmaken van de bruidsschat, en noodzakelijke uitgaven zijn gedaan voor het land,
zegt Nerva dat de uitgaven moeten worden afgetrokken van het geld dat deel uitmaakt van de bruidsschat. Maar wat als de
vrouw de kosten aan haar man betaalt, wordt de bruidsschat dan verhoogd, of wordt deze geacht ongeschonden te zijn
gegeven? Wanneer de bruidsschat uit grond bestaat, lijkt de onrechtvaardigheid hiervan groter te zijn, volgens de mening van
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Scaevola; want als het ophoudt dotaal te zijn, kan de echtgenoot het vervreemden. Nogmaals, hoe kan op deze wijze betaald
geld dotaal worden, of zal het geld niet reeds als deel van de bruidsschat worden beschouwd? De betere mening is, dat de
grond weer in zijn vroegere toestand van bruidsschat zal terugkeren, en dat de vervreemding daarvan in de tussentijd
verboden zal zijn.
239. Javolenus, Over Plautius, Boek I.
Wanneer een vrouw op het punt staat een zoon te huwen die onder vaders toezicht staat, en een bruidsschat belooft aan haar
schoonvader in de volgende bewoordingen: "Wat uw zoon mij schuldig is, zal de uwe zijn als mijn bruidsschat", denk ik dat
het verschil uitmaakt of de belofte betrekking heeft op de verplichting van de zoon of op het vorderingsrecht dat de vrouw
tegen de vader heeft voor goederen die te zijnen behoeve worden gebruikt; want als bedoeld wordt wat de zoon moet betalen,
is al het geld waarvoor hij aansprakelijk is, inbegrepen in de belofte van de bruidsschat. Indien echter wordt bedoeld hetgeen
de vader moet betalen uit het peculium voor goederen die te zijnen behoeve worden gebruikt, moet worden geschat, hoeveel
dat was op het tijdstip, waarop de belofte werd gedaan, en deze som zal worden geacht de bruidsschat te vormen, waarvoor
tegen de vader, in naam van de zoon, vonnis kan worden gewezen op het bovenvermelde tijdstip. Indien het echter niet
volkomen duidelijk is, welke verbintenis de vrouw in gedachten had, wordt vermoed, dat zij doelde op de schuld van de
zoon, tenzij het tegendeel volkomen duidelijk blijkt.
240. Celsus, Digest, Boek XIX.
Als de verloving nog niet heeft plaatsgevonden, en u belooft een bruidsschat aan Titius ten behoeve van Seia, op een moment
dat zij weigert met hem te trouwen, en zij zou desondanks daarna met hem trouwen, dan bent u de bruidsschat verschuldigd,
tenzij er in de tussentijd een ander huwelijk zou hebben plaatsgevonden.
241. Als een vrouw met Titius een overeenkomst sloot over de slavin Pamphila, en zij daarna, op het punt staande met hem te
trouwen, hem toestond als bruidsschat te nemen wat hij haar schuldig was; zou Pamphila, ook al behoorde zij hem niet toe,
toch in de bruidsschat begrepen zijn, en zou zij voor risico van de vrouw zijn in geval van haar dood? Of moet zij, indien zij
een kind zou krijgen, aan de vrouw worden teruggegeven? Indien de eerste bepaling van kracht bleef, zou het nageslacht van
de slavin niet moeten worden prijsgegeven, tenzij het verschil zou maken, of de man het eigendom, dat hij verschuldigd was,
bezat op het ogenblik, dat de bruidsschat werd samengesteld (want men zou kunnen oordelen, dat het eigendom zelf in zijn
handen kwam), of het niet bezat; want indien het laatste het geval was, is de betere mening, dat de vrijgave van de
verplichting eerder geacht moet worden in zijn handen te zijn gekomen dan het eigendom zelf, en dat dus het nageslacht van
de slavin niet aan de vrouw verschuldigd is.
242. Marcellus, Digest, Boek VII.
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Als een vrouw een bruidsschat belooft als volgt: "Tien aurei zullen u of Titius toebehoren als mijn bruidsschat," dan kan men
zeggen, dat zij de som aan Titius kan geven, maar dat haar man altijd aansprakelijk zal blijven voor de bruidsschat, alsof hij
bevolen had die aan Titius te geven. Hieraan is niets buitengewoons, daar een vrouw die voornemens is aan een man een
bruidsschat te beloven, door hem in zijn plaats kan worden gesteld om de belofte aan een ander te doen, hoewel gewoonlijk
wordt aangenomen dat een vrouw voor haar bruidsschat aan niemand anders dan aan haar man aansprakelijk zal zijn, daar in
deze gevallen de bruidsschat door de man wordt verworven; want wij geloven niet dat zij een dergelijke belofte zou hebben
gedaan toen zij dacht aan haar huwelijk met Titius.
243. Wanneer een erfgenaam wordt aangesteld met een gehele nalatenschap, en wordt verzocht drievierde daarvan aan een
vrouw af te staan, en onder haar leiding aan haar man belooft, bij wijze van bruidsschat, wat hij haar verschuldigd is, dan
vrees ik, dat hij niet aansprakelijk zal zijn. Hij zal echter aansprakelijk zijn, bij de levering van de nalatenschap, om aan de
vrouw alle vorderingsrechten over te dragen, zowel die ten gunste van hem, als die waarvoor hij gebonden is; maar hij kan
deze rechten aan niemand anders overdragen, dan aan degene aan wie hij ze uit hoofde van de trust verschuldigd is. Een
ander zou kunnen zeggen dat de echtgenoot een rechtsvordering tegen hem kan instellen voor een onzeker bedrag, om hem te
dwingen het geschatte bedrag te betalen dat hij uit hoofde van de trust verschuldigd is. Ik kan het daar niet mee eens zijn,
want het is juist dat de schuldenaar van de vrouw slechts aansprakelijk is voor het bedrag dat de man kan ontvangen van
hetgeen hem verschuldigd is. Maar opdat zij niet zonder bruidsschat zou komen te zitten, moet haar een deel van de haar
nagelaten nalatenschap worden teruggegeven krachtens het Trebelliaans decreet van de Senaat, zodat zij zelf dit als
bruidsschat aan haar echtgenoot kan geven, want de trust en al zijn schulden behoren haar toe, en wegens de uiterste
subtiliteit en noodzakelijkheid van de zaak zal de plaatsvervanging geen kracht en gevolg hebben.
244. U hebt tien aurei als bruidsschat gegeven voor een vrouw die geacht werd vrij te zijn, en in dit geval hebt u recht op een
vordering om terug te krijgen wat u gegeven hebt; net alsof u dit gedaan had ten behoeve van een vrije vrouw, en het
huwelijk heeft niet plaatsgevonden. Indien de vrouw huwt, na gemanumitteerd te zijn, zal hetgeen gij gegeven hebt, alleen
een bruidsschat zijn, indien gij het gegeven hebt met de bedoeling, dat het een bruidsschat zou worden, wanneer de
huwelijksplechtigheid plaats had. Daarom zal, indien gij het goed als geschenk aan de vrouw hebt gegeven, haar meester het
recht hebben het terug te vorderen; evenals wanneer een partij op het punt staat iets aan een vrouw te geven, en deze beveelt
het aan haar man te geven.
245. Celsus, Digest, Boek XI.
Ik vraag welk bedrag een curator moet toestaan als bruidsschat te worden gegeven door zijn pupil aan een volwassen vrouw.
Het antwoord was dat dit afhangt van de hoogte van zijn middelen en van de rang van de vrouw en haar echtgenoot, zoals de
rede kan doen vermoeden.
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246. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Een curator kan worden aangesteld voor het algemene beheer van goederen, of met het doel een bruidsschat te geven, en
wanneer een grotere bruidsschat wordt beloofd dan gerechtvaardigd is door het vermogen van de vrouw, zal de belofte van
rechtswege nietig zijn, omdat een machtiging die op bedrieglijke wijze is verleend, niet geacht wordt te worden bevestigd
door de wet. Toch moet de vraag worden gesteld, of de gehele verbintenis nietig is, dan wel alleen hetgeen beloofd is boven
hetgeen had behoren te zijn. Het is billijker te oordelen dat alleen datgene wordt vernietigd wat overbodig is.
247. De genoemde curator moet het als bruidsschat geschonken goed afgeven, maar hij kan het aan niemand verkopen, en de
prijs daarvan geven, bij wijze van bruidsschat. Maar men kan betwijfelen, of dit juist is, want wat als het kind niet eervol kan
trouwen, tenzij zij geld als bruidsschat geeft, en dit voor haar voordeliger zal zijn? Maar eigendom dat bij wijze van
bruidsschat wordt gegeven, kan zeer dikwijls worden vervreemd, en het geld wordt de bruidsschat. Opdat deze vraag kan
worden beantwoord, behoeft men, indien de man verkiest het goed als bruidsschat te ontvangen, niet verder te onderzoeken;
maar indien hij niet bereid is een huwelijk aan te gaan, tenzij geld als bruidsschat wordt gegeven, dan wordt het de plicht van
den curator, voor den rechter te verschijnen, die hem heeft aangewezen, opdat deze, indien daartoe gegronde redenen worden
aangevoerd, ook al is de man afwezig, kan toestaan, dat de bruidsschat wordt gevormd door de opbrengst van den verkoop
van het goed.
248. Modestinus, Opinies, Boek V.
Titia, een minderjarige jonger dan vijfentwintig jaar, ruilde het vierde deel van de nalatenschap van haar moeder, dat zij
gemeenschappelijk met haar broers bezat, en ontving in plaats van haar deel een stuk land, net alsof er een verkoop had
plaatsgevonden. Dit land en andere goederen heeft zij als bruidsschat gegeven. Ik vraag of zij volledig schadeloos gesteld zal
worden en of zij haar deel van een vierde van de nalatenschap zal krijgen; en als zij het land teruggeeft, welke weg moet haar
echtgenoot dan volgen, of moet hij genoegen nemen met de andere goederen die als bruidsschat zijn gegeven? Ik vraag ook,
als hij sterft, en haar erfgenamen, als haar vertegenwoordigers, een proces aanspannen voor volledige teruggave, en
sommigen van hen een vierde deel van het landgoed eisen, en anderen het land, of de echtgenoot dan gedwongen zal zijn om
het land terug te geven, en tevreden zal zijn met het andere bezit van de bruidsschat als zijn winst. Modestinus antwoordde,
dat niets in het voorgestelde geval rechtvaardigt, dat de echtgenoot de bruidsschat wordt ontnomen, maar dat de vrouw of
haar erfgenamen tegen hen moeten worden veroordeeld voor de werkelijke waarde van de grond, en dat bij de taxatie
daarvan moet worden uitgegaan van wat deze waard was op het tijdstip, dat zij als bruidsschat werd gegeven.
249. Hetzelfde geldt voor ontdekkingen.
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Wanneer een beding tot teruggave van een bruidsschat door een vreemde is gemaakt, wordt het van kracht op het ogenblik,
dat de echtscheiding plaats heeft, en het recht van vordering, door de bedenker verkregen, vervalt niet, indien het huwelijk
mocht worden vernieuwd. Indien dus de vrouw geen bruidsschat heeft op het ogenblik van het tweede huwelijk, moet de
bedenker opnieuw toestemmen voor de vorming van de bruidsschat; mits de genoemde bruidsschat, die een ander met haar
toestemming bedongen heeft, niet afkomstig is van de vrouw zelf, want dan is zijn toestemming niet nodig.
250. Javolenus, Over Cassius, Boek IV.
Als een echtgenoot achteraf geen bruidsschat heeft bedongen, en de vrouw na een echtscheiding met een andere man trouwt
en daarna, na opnieuw gescheiden te zijn, terugkeert naar haar eerste echtgenoot, dan wordt de bruidsschat hem stilzwijgend
onaangetast teruggegeven.
251. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.
Als een slaaf, die als bruidsschat is gegeven, door een legaat of door vererving een of ander goed heeft verkregen, en de
erflater wilde niet dat dit goed aan de man zou toebehoren, dan moet het bij ontbinding van het huwelijk aan de vrouw
worden teruggegeven.
252. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Als het vruchtgebruik van land, waarvan de eigendom niet aan mijn vrouw toebehoort, aan mij wordt gegeven als bruidsschat
door de eigenaar ervan, zou het moeilijk zijn, na een echtscheiding, te bepalen hoe het recht van vruchtgebruik aan de vrouw
kan worden teruggegeven; Wij hebben immers gezegd, dat het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker niet kan worden
overgedragen aan iemand anders dan aan de eigenaar van het goed, en indien het wordt overgedragen aan een vreemdeling,
dat wil zeggen aan iemand die het goed niet bezit, gaat er niets op hem over en keert het vruchtgebruik terug naar de eigenaar
van het land. Daarom zijn sommige autoriteiten terecht van mening, dat het de man moet worden toegestaan het
vruchtgebruik aan zijn vrouw te verhuren of het aan haar te verkopen voor een nominale vergoeding, zodat het recht zelf bij
de man blijft, maar de bevoegdheid om de oogst te verzamelen aan de vrouw toebehoort.
253. Proculus, Epistels, Boek VII.
Proculus aan zijn kleinzoon, Gegroet. Wanneer een slavin trouwt en haar man geld geeft als bruidsschat, of zij nu weet dat zij
slavin is of niet, dan kan zij haar man niet de eigenaar van dat geld maken, en blijft het eigendom van degene aan wie het
toebehoorde voordat het als bruidsschat aan haar man werd gegeven, tenzij hij het door usucaptie zou hebben verkregen. En
zelfs nadat de vrouw vrij is geworden, terwijl zij met dezelfde man samenleeft, zal zij niet in staat zijn de toestand van dit

1567

geld te veranderen. Derhalve kan zij zelfs na een echtscheiding geen rechtsvordering instellen op grond van haar recht op
bruidsschat, of een persoonlijke vordering om het geld terug te vorderen, maar degene aan wie het toebehoort, kan het
rechtmatig vorderen. Maar als de man het recht op dat geld heeft verkregen door usucaptie, nadat hij het in zijn bezit had
gehad, natuurlijk omdat hij dacht dat de vrouw vrij was, dan word ik bevestigd in mijn overtuiging dat hij profijt heeft gehad
van de transactie, mits hij het recht op het geld vóór het huwelijk door usucaptie heeft verkregen. Ik ben dezelfde mening
toegedaan als hij iets door middel van genoemd geld heeft verkregen voordat het de bruidsschat werd, mits hij het niet in
bezit had, en zich niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog om te voorkomen dat hij het in bezit had.
254. Papinianus, Vragen, Boek X.
De belofte van een bruidsschat is niet minder geldig wanneer de vader in het begin onwetend was dat het huwelijk was
voltrokken, als hij er naderhand mee zou instemmen; aangezien elke belofte van een bruidsschat wordt begrepen te berusten
op de stilzwijgende voorwaarde waaronder het huwelijk zal plaatsvinden. Want wanneer een meisje, dat nog geen twaalf
jaren oud is, is gehuwd, alsof zij ouder was, kan haar man de bruidsschat vorderen, wanneer zij, terwijl zij nog bij hem
woont, de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt. Hoewel algemeen wordt beweerd, dat de belofte van een bruidsschat alleen
betrekking heeft op eerste huwelijken, en dat de verplichting niet blijft bestaan, indien de vrouw trouwt met de man aan wie
zij de bruidsschat heeft beloofd, nadat deze met een ander is getrouwd, is zij dan toch van kracht, wanneer een ander
huwelijk is tussengekomen.
255. Dezelfde, Meningen, Boek IV.
Wanneer een vrouw, na een echtscheiding, met medeweten van haar man, als bruidsschat landerijen belooft, waarvan zij
reeds lang in het bezit is, wordt geoordeeld, dat stilzwijgend is overeengekomen, dat de beloofde bruidsschat niet zal worden
opgeëist; en indien de man er een vordering toe zou instellen, kan hij worden uitgesloten door een exceptie op grond van een
door de vrouw aangevoerd contract.
256. Wanneer een vrouw geld, haar verschuldigd door Seius, tezamen met de in de toekomst op te lopen rente, als beloofde
bruidsschat heeft gegeven, is het redelijk, dat de rente, die na het huwelijk mocht zijn opgekomen, ook een deel van de
bruidsschat vormt.
257. Besloten werd, wanneer na een echtscheiding was bedongen, dat het geld, dat de bruidsschat met de rente vormde, na de
datum van het tweede huwelijk niet mocht worden betaald, omdat alleen de betaling van de hoofdsom kon worden geïnd; dat
de rente over de tussenliggende tijd verschuldigd zou zijn.
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258. Wanneer een vrouw tijdens de afwezigheid van haar man is getrouwd en naar zijn huis is gevoerd, en intussen geen
kosten heeft gemaakt die ten laste van het vermogen van haar man komen, kan deze laatste niet eervol rente eisen over de
bruidsschat die was toegezegd om hem te vergoeden voor het onderhoud van zijn vrouw.
259. Een schoonzoon heeft met zijn schoonvader bedongen, dat de bruidsschat op een bepaalde dag zou worden betaald,
overeenkomstig de wens van laatstgenoemde, zonder het eigendom of het bedrag daarvan te hebben genoemd. Het staat vast,
dat het beding geldig zou zijn, zonder rekening te houden met de wensen van de schoonvader; evenmin moet het geval
worden geacht gelijk te zijn aan het geval, waarin een stuk land niet is genoemd, en wordt geoordeeld, dat een legaat, of een
beding van dat land nietig is; daar er een groot verschil bestaat tussen de wijze van samenstelling van een bruidsschat, en de
onzekerheid van het eigendom, waarop zij betrekking heeft, want het bedrag van de bruidsschat kan altijd worden vastgesteld
overeenkomstig de middelen van de vader en de rang van de echtgenoot.
260. Wanneer een meisje formeel in het huwelijk is verbonden met de zoon van haar voogd, met toestemming van haar
vader; kan een bruidsschat wettig worden vastgesteld door de voogd in verhouding tot de rijkdom van de eerstgenoemde, en
de rang en de geboorte van het meisje.
261. Wanneer een bruidsschat wettig beloofd is ten behoeve van een vrije vrouw door haar beschermvrouwe, kan deze dit
niet behouden indien de vrije vrouw ondankbaar mocht blijken.
262. Wanneer een huwelijk ontbonden wordt, en de goederen, die getaxeerd en als bruidsschat gegeven zijn, moeten worden
teruggegeven, moet het bedrag worden aangegeven, maar een verkoop wordt niet aangegaan. Daarom zal, wanneer het
eigendom wordt uitgewonnen, als de vrouw het te goeder trouw heeft gegeven, haar echtgenoot geen recht van verhaal
hebben; zo niet, dan zal zij aansprakelijk zijn wegens bedrog.
263. Wanneer een goed is getaxeerd en afgestaan bij wijze van bruidsschat, ook al kan de vrouw het blijven gebruiken, zal de
eigendom geacht worden te zijn overgegaan op de echtgenoot.
264. Het is juist, dat de nakomelingen van slavinnen, die als bruidsschat worden gegeven, als een deel van dezelve worden
beschouwd; en daarom is een overeenkomst met de man, dat de genoemde nakomelingen gemeenschappelijk door hem en
zijn vrouw zullen worden gehouden, nietig.
265. Paulus, Vragen, Boek VI.
Waar twijfelachtige vragen rijzen, is het beter te beslissen ten gunste van de bruidsschat.
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266. Dezelfde, Vragen, Boek XXXII.
Wanneer een vreemdeling een bruidsschat belooft ten behoeve van een vrouw, moet de laatste het risico dragen. Indien
echter de echtgenoot de vordering op zich neemt, en de rente int, is men van oordeel, dat het risico het zijne zal zijn.
267. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een vrouw gaf al haar bezittingen als bruidsschat. Ik vraag of haar man, als haar erfgenaam, verplicht is verantwoordelijk te
zijn voor de schulden van haar nalatenschap? Paulus antwoordt, dat wanneer iemand al het eigendom van een vrouw behoudt
uit hoofde van een dotale verplichting, hij niet door haar schuldeisers kan worden aangesproken, maar dat de belofte van het
eigendom alleen geldt voor wat overblijft na aftrek van de schulden.
268. Paulus stelt met betrekking tot dotalbezit, dat zelfs de vader van de echtgenoot verantwoordelijk is voor bedrog en
nalatigheid.
269. Paulus is ook van mening, dat wanneer een vrouw een bruidsschat geeft uit haar eigen bezit, en haar moeder bepalingen
laat maken, zij naderhand de dotale akte kan veranderen.
270. Dezelfde, Zinnen, Boek II.
Iemand die stom, doof of blind is, is aansprakelijk voor een bruidsschat, omdat ieder van hen een huwelijk kan sluiten.
271. Zolang het huwelijk bestaat, kan de bruidsschat aan de vrouw worden teruggegeven om de volgende redenen, mits zij
die niet verkwist, namelijk: opdat zij zichzelf en haar kinderen kan onderhouden, of een geschikt landgoed kan kopen, of haar
vader, die naar een of ander eiland verbannen is, van levensonderhoud kan voorzien, of haar broeder of zuster, die in gebrek
verkeert, kan ontlasten.
272. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Wanneer een verloofde vrouw een bruidsschat geeft en niet trouwt, of wanneer een meisje, om een echtgenote te worden,
deze geeft voordat zij de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, is men van mening dat het voorrecht dat geldt voor
persoonlijke vorderingen, bij wijze van gunst, zoals in het geval van een regelmatige bruidsschat, moet worden uitgebreid tot
een persoonlijke vordering tot terugvordering.
273. Tryphoninus, Disputaties, Boek VI.
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Hoewel de bruidsschat een deel wordt van het eigendom van de man, behoort zij toch in feite toe aan de vrouw. Met reden is
beslist, dat als zij land gaf, dat niet als bruidsschat was getaxeerd, en op grond daarvan een beding van dubbele
schadevergoeding was voorzien, en het land zou aan de man worden onttrokken, deze laatste onmiddellijk een vordering op
het beding kan instellen. Daar zij er bovendien belang bij heeft dat de als bruidsschat gegeven goederen niet worden uitgezet,
en zij zelf door de uitzetting wordt benadeeld omdat zij ophoudt te bezitten wat de bruidsschat vormde, heeft zij volgens het
Hof ook recht op de voordelen daarvan zolang het huwelijk voortduurt, ook al is de echtgenoot eigenaar van de goederen en
draagt hij de lasten van de huwelijksvoltrekking.
274. Dezelfde, Disputaties, Boek IX.
Wanneer een vader aan zijn dochter een bruidsschat belooft door een schenking mortis causa, zal de belofte geldig zijn, want
hij zal gebonden zijn alsof hij die had gedaan op het moment van zijn eigen dood. Waarom zou hij echter niet van zijn
verbintenis kunnen worden bevrijd door middel van een persoonlijke vordering, zoals het geval zou zijn wanneer iemand
anders een beding aangaat of een bruidsschat belooft voor rekening van een ander? Hetzelfde geldt voor de persoonlijke
vordering tot terugvordering van een schenking of tot kwijtschelding van een verbintenis die mortis causa is aangegaan.
Hetzelfde kan niet worden gezegd van een vrouw, indien zij een bruidsschat heeft beloofd mortis causa, want een bruidsschat
is nietig, tenzij zij kan worden gebruikt om de kosten van het huwelijk te dekken.
275. Dezelfde, Disputaties, Boek X.
Wanneer een vrouw op het punt staat te trouwen met haar schuldenaar, die haar geld schuldig is tegen rente, belooft hem, bij
wijze van bruidsschat, wat hij haar schuldig is; de rente die verschuldigd is geworden nadat het huwelijk heeft
plaatsgevonden, maakt geen deel uit van de bruidsschat, omdat de gehele verplichting tenietgaat; net alsof de gehele schuld
aan de vrouw was betaald, en zij het bij wijze van bruidsschat had gegeven.
276. Dezelfde, Disputaties, Boek XI.
Wanneer een vrouw, die een recht van vruchtgebruik heeft op grond, welke aan haar man toebehoort, aan hem geeft bij wijze
van bruidsschat, hoewel het vruchtgebruik niet meer het hare is, toch heeft de man er geen recht op, omdat hij zijn eigen
grond gebruikt, als eigenaar; maar door middel van de bruidsschat verkrijgt hij het volledige eigendomsrecht op genoemde
grond, en houdt het niet gescheiden van het vruchtgebruik, en hij kan het niet verliezen door niet-gebruik. Maar in geval van
echtscheiding moet hij het vruchtgebruik van dat land ten gunste van zijn vrouw herstellen. Indien zij echter tijdens het
huwelijk overlijdt, wordt geoordeeld, dat de echtgenoot geen voordeel heeft gehad uit de bruidsschat, want zelfs indien hij de
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vrouw niet had gehuwd, zou het vruchtgebruik, dat door haar dood is geëindigd, op de grond terugvallen, en zou hij dus niet
verplicht zijn bij te dragen in de begrafeniskosten van zijn vrouw.
277. Het is duidelijk, dat indien een vader, die het vruchtgebruik heeft van een stuk land, dit aan zijn schoonzoon geeft als
bruidsschat voor zijn dochter, en zij overlijdt tijdens het huwelijk, hij een vordering zal hebben tegen zijn schoonzoon tot
herstel van het vruchtgebruik.
278. Indien een vrouw een bruidsschat voor haar man vormt door hem het vruchtgebruik van haar land te schenken, dan zal
het vruchtgebruik, als het ware, verbonden zijn aan de persoon van haar man, en hij zal het verliezen door niet-gebruik. Als
dit gebeurt, moeten wij zien, of de vrouw dan nog begiftigd is. Indien inderdaad de eigendom van het land aan de vrouw
toebehoort en het vruchtgebruik aan haar toekomt, blijft er van de bruidsschat niets over dat door hem kan worden
teruggevorderd in een vordering wegens bruidsschat, omdat hem niet kan worden verweten dat hij het vruchtgebruik door
niet-gebruik heeft verloren, daar zij er zelf van heeft geprofiteerd, en zij dus zonder bruidsschat zal blijven. Maar indien de
vrouw het goed vervreemdt en het zonder enig voordeel voor haar waardevoller wordt, behoudt zij toch het recht op haar
bruidsschat, omdat de man, die het vruchtgebruik had kunnen genieten, het door niet-gebruik heeft verloren, aansprakelijk is
voor een bruidsschatvordering. Indien echter het vruchtgebruik is blijven bestaan totdat de echtscheiding plaatsvond, zal de
teruggave ervan ten goede komen aan de vrouw, want ofschoon het vruchtgebruik niet onmiddellijk op haar overgaat, komt
het toch weer aan de eigendom toe, hetzij tegen een prijs of een tegenprestatie, en zonder dat de eigenaar daarvan enig nadeel
ondervindt. Maar wanneer de man het vruchtgebruik niet heeft verloren, vervalt zijn recht daarop niet door het overlijden van
de vrouw. Maar in geval van echtscheiding, moeten wij in het eerste en tweede geval nagaan, of de winst moet worden
verdeeld naar evenredigheid van de tijd van het verstreken jaar. Deze mening moet worden gevolgd. De teruggave van het
vruchtgebruik moet echter zodanig geschieden, dat het overgaat op de vrouw die eigenaar van het land is, en verenigd wordt
met de eigendom van het land. Ook al is de vrouw niet de eigenares van het land, toch zal een vordering wegens bruidsschat
kunnen worden ingesteld om de man te dwingen van het vruchtgebruik afstand te doen; want de vrouw zal een vordering
wegens verkoop kunnen instellen om haar te dwingen het vruchtgebruik af te staan, of zij nu verwacht er een bepaalde prijs
voor te krijgen van de koper, dan wel er de voorkeur aan geeft hem een gunst te bewijzen, liever dan het recht over te laten
aan iemand die haar onvriendelijk is, en aan wie het is overgedragen; hetgeen zij volgens de wet mag doen.
279. Een vrouw gaf een vruchtgebruik aan haar man bij wijze van bruidsschat, en tijdens het huwelijk verkocht zij hem het
stuk land. De vraag rees wat zij zou kunnen terugvorderen in een vordering wegens bruidsschat, indien een echtscheiding zou
plaatsvinden. Ik antwoordde, dat het van belang was na te gaan, voor welk bedrag het land was verkocht; want indien een
taxatie van het zuivere eigendom was opgemaakt, had de vrouw, in een vordering tot bruidsschat, het recht de prijs van het
vruchtgebruik terug te vorderen. Maar wat als de echtgenoot zou overlijden voordat er een erfgenaam was? Zijn erfgenamen
zouden voor niets aansprakelijk zijn. Want zelfs indien iemand anders als koper van het goed zou verschijnen, zou de
erfgenaam van de echtgenoot tegenover de vrouw voor niets aansprakelijk zijn, en het vruchtgebruik zou op het land
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terugvallen. Indien echter het geheele perceel verkocht werd voor zooveel het waard was, en het vruchtgebruik niet geacht
werd te zijn voorbehouden, zou men oordelen, dat de vrouw recht had op de bruidsschat gedurende het bestaan van het
huwelijk.
280. Wanneer een stuk grond dat gemeenschappelijk bezit was, als bruidsschat was gegeven en de andere mede-eigenaar een
vordering tot verdeling tegen de echtgenoot instelde en de grond aan hem werd toegewezen, zou het bedrag van het vonnis
tegen de mede-eigenaar ten gunste van de echtgenoot de bruidsschat zijn, maar als de grond zonder enig bod aan een
vreemde werd toegewezen, zou de bruidsschat een deel zijn van de prijs waarvoor de grond werd verkocht. Maar dit zou niet
geacht worden in de plaats van het eigendom te treden, en in geval van echtscheiding zou het niet nodig zijn het in één keer te
betalen, maar het zou binnen een bepaalde tijd betaald moeten worden. Indien echter het land aan de man zou worden
toegewezen, zou het gedeelte dat als bruidsschat was gegeven, nog dotaal blijven; maar indien een echtscheiding plaats had,
moet het andere gedeelte, uit hoofde waarvan het eerste als bruidsschat in handen van de man was gekomen, worden
teruggegeven; dat wil zeggen, hij zal als prijs evenveel van zijn vrouw ontvangen als hij aan haar mede-eigenaar had betaald
uit hoofde van het vonnis dat tegen hem was uitgesproken. Als een van de partijen dit als onrechtvaardig aanvecht, moet geen
van beiden worden gehoord, noch de vrouw als zij bezwaar maakt tegen het ontvangen van het andere deel van het land, noch
de man als hij weigert het af te staan; maar laten we zien of, zolang het huwelijk bestaat, alleen het deel van het land dat als
bruidsschat is gegeven, dotaal is, of dat het andere deel dat ook niet is. Julianus zegt dat slechts één van de delen dotaal is, en
ik heb voor de rechtbank verklaard dat slechts één van de delen als zodanig moet worden beschouwd.
281. Wanneer iemand die door een uitzondering wordt beschermd, zich door een vergissing met een echtgenoot verbindt om
hem een som geld te betalen bij wijze van bruidsschat, en dit niet doet, kan hij gedwongen worden om hem te betalen; en hij
zal recht hebben op een persoonlijke vordering tot terugvordering tegen de vrouw of haar vader, afhankelijk van wie van hen
hem heeft vervangen wegens het bedrag dat hij niet verschuldigd was, en dat hij ofwel heeft beloofd, ofwel aan de
echtgenoot heeft betaald.
282. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek VI.
Een grootvader gaf een bruidsschat voor zijn kleindochter, de dochter van zijn zoon, aan zijn schoonzoon, en stierf daarna.
Servius ontkent dat de bruidsschat aan de vader toekomt, en ik ben het met hem eens, omdat het niet kan worden geacht van
hem afkomstig te zijn, daar hij nooit eigenaar van het eigendom is geweest.
283. Een vader beloofde honderd aurei aan zijn dochter, bij wijze van bruidsschat, op voorwaarde dat het betaald zou worden
wanneer het hem goed uitkwam. Ateius zegt dat Servius het als zijn mening gaf, dat de vader de bruidsschat moest betalen
zodra hij dat kon doen zonder zichzelf te onderwerpen aan schande en oneervolheid.
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284. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Als de schuldenaar van een vrouw een bruidsschat belooft aan haar verloofde, kan de vrouw een vordering instellen tegen
haar schuldenaar voor het huwelijk; en Labeo zegt dat de schuldenaar niet aansprakelijk zal zijn jegens de echtgenoot op deze
grond naderhand. Deze mening is onjuist, want de belofte is in spanning zolang de verbintenis in deze toestand blijft.
285. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
Een vader gaf als bruidsschat voor zijn dochter een zekere som geld, die hij had geleend, of waarvoor hij aansprakelijkheid
was aangegaan. Zodra dit geld was uitgegeven werd de bruidsschat profectitious.
286. Proculus, Epistels, Boek V.
Wanneer een vrouw haar man opdroeg haar een bepaalde som geld te geven die hij haar schuldig was als bruidsschat voor
hun gemeenschappelijke dochter, en hij deed dat, dan denk ik dat men moet overwegen of hij de bruidsschat in zijn eigen
naam gaf, of in de naam van zijn vrouw. Indien hij het op zijn eigen naam heeft gegeven, blijft hij het geld aan zijn vrouw
verschuldigd, maar indien hij het op naam van zijn vrouw heeft gegeven, is hij van zijn aansprakelijkheid jegens zijn vrouw
bevrijd.
287. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Als de schuldenaar van een vrouw haar verloofde een bruidsschat belooft, kan zij het geld niet van haar schuldenaar innen
vóór het huwelijk, omdat de belofte in spanning is zolang de verplichting in deze toestand blijft.
288. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek VI.
Wanneer de belofte van een bruidsschat in het geding is, moet het vonnis worden uitgesproken tegen de partij die de belofte
heeft gedaan, zonder rekening te houden met zijn geldelijke middelen. Paulus zegt, dat dit altijd geldt ten opzichte van een
vreemde, maar wanneer een schoonzoon de beloofde bruidsschat opeist van zijn schoonvader, terwijl de band tussen hen
bestaat, zal vonnis worden gewezen tegen de schoonvader, overeenkomstig het bedrag dat hij kan betalen. Indien hij een
vordering instelt nadat het huwelijk is ontbonden, zal het te betalen bedrag volgens mij afhangen van de omstandigheden en
het persoonlijke karakter van de partijen. Want wat als de schoonvader zijn schoonzoon heeft gedwongen een bruidsschat te
verwachten, terwijl hij wist dat hij die niet kon geven, en hij dit heeft gedaan om zijn schoonzoon te bedriegen?
289. Scaevola, Digest, Boek VIII.
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Een vader gaf een stuk land als bruidsschat voor een dochter en liet, na te zijn overleden, de dochter na als enige erfgenaam
van zijn nalatenschap. Nadat zij door de schuldeisers onder druk was gezet, besloot zij dat het beter zou zijn het stuk land dat
als bruidsschat was gegeven te verkopen, omdat het minder opbracht, en de andere stukken land die tot de nalatenschap
behoorden te behouden, omdat die meer opbrachten. De echtgenoot stemde hiermee in, op voorwaarde dat er geen sprake
was van bedrog bij de transactie. Ik vraag, of het gedeelte van de bruidsschat, dat in dit stuk land was begrepen, tijdens het
huwelijk rechtmatig aan de vrouw kon worden overgedragen. Het antwoord luidde dat dit mogelijk was, indien de prijs ervan
aan een schuldeiser werd betaald.

Tit. 4. Betreffende dotale overeenkomsten.

290. Javolenus, Over Cassius, Boek IV.
Het is geoorloofd dat na het huwelijk een overeenkomst wordt gesloten, zelfs als er voordien geen is aangegaan.
291. Overeenkomsten die gesloten worden om een bruidsschat terug te geven, moeten gesloten worden door alle partijen die
het recht hebben om de bruidsschat terug te vorderen, of van wie de bruidsschat teruggevorderd kan worden, zodat een van
hen, die geen partij is in de procedure, geen voordeel zal kunnen behalen bij de magistraat die de overeenkomst zal moeten
afdwingen.
292. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Wanneer een overeenkomst is gesloten dat de bruidsschat in handen van de echtgenoot blijft, ongeacht op welke wijze het
huwelijk wordt ontbonden, mits er kinderen zijn, verklaarde Papinianus aan Junianus, de Praetor, dat in geval het huwelijk
werd beëindigd door de dood van de echtgenoot, moest worden geoordeeld dat er geen overeenkomst had plaatsgevonden
voor het behoud van de bruidsschat, en dat onder dergelijke omstandigheden een overeenkomst die nadelig was voor de
bruidsschat, niet moest worden nageleefd wanneer de dood van de echtgenoot plaatsvond.
293. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een overeenkomst is aangegaan die betrekking heeft op het tijdstip van een echtscheiding, en een echtscheiding
vindt niet plaats, wordt de overeenkomst niet van kracht.
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294. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Als men overeenkomt dat de winst van een goed wordt omgezet in een bruidsschat, is de overeenkomst dan geldig?
Marcellus zegt in het achtste boek van de Digest dat zo'n overeenkomst niet geldig is, omdat een vrouw door zo'n
overeenkomst bijna onmondig wordt. Hij maakt echter het onderscheid dat, als een vrouw een stuk land als bruidsschat geeft,
onder de voorwaarde dat haar man haar de opbrengst daarvan zal geven, zo'n overeenkomst nietig is; en dezelfde regel geldt
als zij een vruchtgebruik als bruidsschat geeft onder een soortgelijke overeenkomst. Indien echter een overeenkomst wordt
gesloten met betrekking tot het geven van de winst, dat wil zeggen dat de winst die kan worden verkregen de bruidsschat zal
vormen, en het land, of het vruchtgebruik daarvan, wordt geleverd in overeenstemming daarmee, niet met dien verstande dat
de winst tot een schuld zal worden, maar dat de echtgenoot de winst kan innen die een deel van de bruidsschat zal worden;
hij kan door een vordering wegens bruidsschat worden gedwongen die winst te geven. De winst zal dus de bruidsschat
vormen, en hij kan de daaruit verkregen rente genieten, alsmede verwerven wat aan de hoofdsom wordt toegevoegd. Ik denk
dat in beide gevallen rekening moet worden gehouden met de bedoeling waarmee de bruidsschat is gegeven, zodat als de
vrouw een grote bruidsschat gaf, omdat zij wilde dat de inkomsten daarvan die zouden vormen, en verwachtte dat de
echtgenoot tevreden zou zijn met de rente die de bruidsschat zou kunnen opleveren, kan worden gezegd dat de overeenkomst
geldig zal zijn, want dan is de bruidsschat niet onrendabel. Veronderstel bijvoorbeeld, dat de echtgenoot als bruidsschat een
jaarlijks inkomen van veertig aurei ontvangt, terwijl hij, indien zulk een overeenkomst niet was aangegaan, meer dan
driehonderd zou hebben ontvangen, zou het dan geen groot voordeel voor hem zijn, zulk een winstgevende bruidsschat te
verkrijgen? En wat te zeggen als de overeenkomst zo is opgesteld dat de man de winst kan omzetten in een bruidsschat, en
dat de vrouw zichzelf en haar gezin moet onderhouden, in hun onderhoud moet voorzien en al hun kosten moet betalen?
Waarom kunt gij een dergelijke overeenkomst niet geldig verklaren?

295. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Er kan geen overeenkomst gesloten worden die de echtgenoot zal verhinderen om op te treden in geval van de onzedelijkheid
van zijn vrouw, of die hem zal toestaan om meer of minder te innen dan de wet onder zulke omstandigheden toestaat; want
het recht om publieke straffen op te leggen kan niet teniet gedaan worden door een private overeenkomst.
296. Overeenkomsten van deze aard moeten niet worden nageleefd, waar verwezen wordt naar de terugvordering van
gegeven of weggenomen goederen, omdat in het eerste geval de vrouw wordt uitgenodigd om te stelen, en in het tweede
geval het Burgerlijk Recht wordt geschonden.
297. Indien wordt overeengekomen, dat de echtgenoot geen proces zal aanspannen voor gemaakte noodzakelijke kosten,
moet de overeenkomst niet worden nageleefd, omdat dit soort kosten de bruidsschat van rechtswege verminderen.
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298. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Pomponius zegt dat een echtgenoot niet kan overeenkomen alleen een garantie te geven tegen bedrog met betrekking tot de
bruidsschat, die is voorzien ten behoeve van gehuwden, hoewel hij kan overeenkomen dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor
de vordering van een schuldenaar, die hem een bruidsschat heeft beloofd. Pomponius meent, dat hij kan overeenkomen, dat
de bruidsschat voor risico van de vrouw zal zijn; en anderzijds bedingen, dat de bruidsschat, die voor risico van de vrouw is,
voor risico van den man zal zijn.
299. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een bruidsschat wordt gegeven ten behoeve van een dochter, is het het beste dat de schoonzoon een overeenkomst
sluit met beide partijen; hoewel, in het begin, wanneer een bruidsschat wordt gegeven, de vader elke voorwaarde kan stellen
die hij wil, zonder rekening te houden met de persoon van de vrouw. Maar als hij, nadat de bruidsschat is gegeven, een
overeenkomst wil sluiten, moet daarbij met beide partijen rekening worden gehouden, daar de bruidsschat reeds door de
vrouw is verworven. In dit geval sluit de vader de overeenkomst zonder zijn dochter, of alleen, of hij doet dit nadat hij zijn
dochter heeft binnengeroepen, en de overeenkomst zal niemand dan hemzelf baten of schaden. Indien echter de dochter
alleen een overeenkomst sluit, waardoor de toestand van haar vader wordt verbeterd, zal dit ook hem ten goede komen, daar
hij door middel van zijn dochter eigendom kan verwerven, terwijl een dochter dit niet door middel van haar vader kan doen.
Maar wanneer het door de dochter gesloten contract schadelijk is, terwijl het haar rechten kan schaden, zal het in geen geval
nadelig zijn voor de vader, tenzij hij samen met zijn dochter een procedure instelt. Er zij op gewezen, dat de dochter nooit
door het sluiten van een overeenkomst de toestand van haar vader kan doen verslechteren, daar in geval zij tijdens het
huwelijk zou overlijden de bruidsschat aan haar vader zal toekomen.
300. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, trouwt terwijl zijn vader krankzinnig is, of in handen van de vijand, of
wanneer zijn dochter onder soortgelijke omstandigheden trouwt, moet een overeenkomst die betrekking heeft op een
bruidsschat die met een van beiden wordt gesloten, met ieder afzonderlijk worden gesloten.
301. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan, waarin wordt bepaald, dat indien een dochter tijdens het leven van haar
schoonvader overlijdt, haar gehele bruidsschat aan deze laatste zal worden gegeven, en indien hij overlijdt, aan zijn zoon, en
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indien ook zijn zoon overlijdt, aan de erfgenaam van de schoonvader, dan kan een dergelijke bepaling door een toegeeflijke
constructie als billijk worden gehandhaafd.
302. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVI.
Een grootvader, die zijn kleindochter een bruidsschat gaf, stemde ermee in dat deze nooit door hemzelf of zijn zoon mocht
worden opgeëist, maar dat deze door iedere andere erfgenaam dan zijn zoon mocht worden opgeëist. Deze laatste wordt
beschermd door een uitzondering op grond van het contract, want het is ons toegestaan voor onze erfgenamen te zorgen en
niets belet ons dit te doen voor een bepaalde persoon, indien hij onze erfgenaam is; maar dit geldt niet voor andere
erfgenamen. Celsus was dezelfde mening toegedaan.
303. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer een vader een bruidsschat beloofde, en overeenkwam dat deze door hem niet zou worden opgeëist zolang hij leefde,
en in geen geval zolang het huwelijk voortduurde, verordende de goddelijke Severus dat de overeenkomst moest worden
uitgelegd alsof zij de toevoeging had bevat: "Zolang hij leefde." Want dit moet worden opgevat als betrekking hebbende op
de vaderlijke genegenheid en de wensen van de contracterende partijen, op zodanige wijze dat het laatste deel van de
overeenkomst zal worden geacht betrekking te hebben op het leven van de vader, omdat een andere constructie de winst van
de bruidsschat zou scheiden van de kosten van het huwelijk, hetgeen onverdraaglijk zou zijn; en het resultaat zou zijn dat de
vrouw zou worden geacht geen bruidsschat te hebben. Daarom werd door dit Rescript bewerkstelligd, dat indien de dochter
zou overlijden terwijl haar vader nog leefde, of zou worden gescheiden zonder dat haar enige blaam treft, de bruidsschat in
geen geval door haar echtgenoot zou kunnen worden opgeëist, maar dat hij die wel zou kunnen opeisen indien de vader zou
overlijden terwijl het huwelijk nog bestond.
304. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Wanneer een vader een bruidsschat gaf, en overeenkwam dat als zijn dochter tijdens het huwelijk zou sterven, de bruidsschat
in handen van haar man zou blijven, dan denk ik dat de overeenkomst moet worden nageleefd, zelfs als er geen kinderen
waren geboren.
305. Onder de overeenkomsten, die gewoonlijk voor en na het huwelijk worden aangegaan, zijn sommige vrijwillig, zoals
bijvoorbeeld wanneer wordt verklaard dat de vrouw zichzelf zal onderhouden met de beloofde bruidsschat; en, zolang het
huwelijk voortduurt, de bruidsschat niet door haar man van haar kan worden geëist; of zij hem een bepaalde som kan
verstrekken voor zijn onderhoud; of enige andere bepalingen die hierop lijken, kunnen worden gemaakt. Er zijn andere
overeenkomsten die betrekking hebben op de wet, bijvoorbeeld die welke voorschrijven op welke wijze een bruidsschat moet
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worden teruggegeven wanneer deze wordt opgeëist; en in dit soort gevallen wordt de wil van de contracterende partijen niet
altijd gerespecteerd. Indien echter wordt overeengekomen, dat de bruidsschat in geen geval kan worden opgeëist, blijft de
vrouw onbedeeld.
306. Wanneer een vrouw overeenkomt, dat niet meer dan de helft van de bruidsschat van haar kan worden gevorderd, en zij
bedingt een boete; Mela zegt, dat zij genoegen moet nemen met het een of het ander van twee dingen; òf met een
uitzondering op grond van de overeenkomst met een ontheffing van de verplichting van een boete, òf indien zij onder de
bedinging voortgaat, moet haar het recht op. een uitzondering worden ontzegd.
307. Wanneer een stuk land, dat getaxeerd is, bij wijze van bruidsschat wordt gegeven, en de vrouw ermee instemt, dat,
indien het bij verkoop meer opbrengt, het overschot deel van haar bruidsschat zal worden; zegt Mela, dat zulk een
overeenkomst moet worden uitgevoerd, evenals, aan de andere kant, zij ermee kan instemmen aansprakelijk te zijn voor het
tekort, indien het land voor minder zou worden verkocht.
308. Indien een vrouw mocht overeenkomen, dat, ongeacht of een bij wijze van bruidsschat gegeven stuk land voor meer of
minder dan de taxatie wordt verkocht, de prijs, die het opbrengt, haar bruidsschat zal vormen, moet deze overeenkomst
worden uitgevoerd; maar indien het goed voor minder mocht worden verkocht, door schuld van de man, kan de vrouw het
tekort op hem verhalen.
309. Julianus, Digest, Boek XVII.
Bovendien, als het land niet wordt verkocht, moet de taxatie ervan worden verstrekt.
310. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wat betreft het tijdstip waarop de bruidsschat moet worden teruggegeven, staat de wet toe dat er een overeenkomst wordt
gesloten waarin de dag wordt vastgelegd waarop dit kan gebeuren, mits de toestand van de vrouw daardoor niet verslechtert:
311. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI. Dat wil zeggen, ze kan eerder worden teruggegeven.
312. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Men kan niet overeenkomen dat de bruidsschat op een later tijdstip wordt teruggegeven dan bij de wet is vastgesteld;
evenmin als men kan overeenkomen dat zij in het geheel niet zal worden teruggegeven.
313. Proculus, Epistels, Boek XI.
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Atilicinus aan zijn vriend Proculus, Gegroet: "Waar tussen een man en zijn vrouw voor het huwelijk een afspraak was
gemaakt, dat in geval van een echtscheiding dezelfde tijd zou worden gegund voor de teruggave van de bruidsschat die voor
de schenking ervan was gegeven, gaf de vrouw de bruidsschat vijf jaar na het huwelijk aan haar man. Nu de echtscheiding
een feit is, vraag ik of de echtgenoot de bruidsschat binnen vijf jaar aan zijn vrouw moet teruggeven, of dat hij dat binnen de
door de wet gestelde termijn moet doen? Proculus antwoordde met betrekking tot het tijdstip van teruggave van de
bruidsschat: "Ik ben van mening dat een overeenkomst de toestand van de vrouw kan verbeteren en niet kan verslechteren;
als dus wordt bepaald dat de bruidsschat moet worden teruggegeven binnen een kortere tijd dan door de wet is vastgesteld,
moet deze worden uitgevoerd, maar als wordt overeengekomen om de bruidsschat na een langere tijd terug te geven, is zo'n
overeenkomst niet geldig. Wat dit oordeel betreft, is het juist te stellen, dat, indien uit de overeenkomst blijkt, dat er na de
echtscheiding evenveel uitstel voor de teruggave van de bruidsschat zou moeten zijn als er was voor de overhandiging na het
huwelijk, en indien dit uitstel voor de teruggave korter was dan door de wet is toegestaan, de overeenkomst geldig is, maar
indien zij langer is, is zij dat niet.
314. Julianus, Digest, Boek XVIII.
Ook al kunnen man en vrouw tijdens het huwelijk niet overeenkomen de teruggave van de bruidsschat langer uit te stellen
dan de wet toestaat, na een scheiding moet de overeenkomst toch worden nagekomen, als er een goede reden voor was.
315. Alfenus, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek III.
Het is anders wanneer een vader, bij het beloven van een bruidsschat voor zijn dochter, overeenkomt dat deze door hem zal
worden betaald in één, twee, drie, vier en vijf jaar; en verklaart dat deze op dezelfde manier zal worden teruggegeven, als het
huwelijk zou worden ontbonden, want deze overeenkomst is geldig als de dochter erfgenaam van haar vader zou worden, en
als zij aanwezig was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.
316. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Een overeenkomst, gesloten wegens door de vrouw gegeven of toegeëigende goederen, of gemaakte onkosten, zal geldig
zijn; dat wil zeggen nadat een echtscheiding heeft plaatsgevonden.
317. Wanneer een vreemdeling op het punt staat uit zijn eigen vermogen een bruidsschat te geven, kan hij alles bedingen en
overeenkomen wat hij wil, zelfs zonder medeweten van de vrouw; want hij stelt voorwaarden aan wat hem toebehoort, maar
nadat hij de bruidsschat heeft gegeven, kan hij daarover alleen een overeenkomst sluiten met toestemming van de vrouw.
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318. Indien mocht zijn overeengekomen, dat de bruidsschat noch van de vrouw, noch van de vader kan worden gevorderd,
zal de erfgenaam van een van beiden geen recht op uitzondering hebben. Indien echter de overeenkomst luidde, dat zij tijdens
het huwelijk, bij leven van de vader, niet mocht worden gevorderd, kan zij onmiddellijk na diens dood worden gevorderd; en
indien de echtgenoot haar niet mocht vorderen, zal hij aansprakelijk zijn op grond van nalatigheid, indien de bruidsschat kon
worden gevorderd; tenzij het huwelijk werd ontbonden, voordat hij de bevoegdheid had haar te vorderen.
319. Julianus, Digest, Boek XVII.
Wanneer een vrouw bij wijze van bruidsschat een zekere som geld belooft, en in plaats daarvan slaven geeft onder de
voorwaarde, dat zij voor haar risico zullen zijn, en als er kinderen uit geboren worden, die aan haar zullen toebehoren, moet
de overeenkomst uitgevoerd worden; want het staat vast, dat tussen man en vrouw een contract gemaakt kan worden, waarin
bepaald wordt, dat een bruidsschat, bestaande uit een som geld, veranderd en op andere goederen overgedragen kan worden,
als dat voor de vrouw voordelig zal zijn.
320. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Een zekere man ontving van zijn vrouw een stuk land als bruidsschat, en er werd tussen hen overeengekomen dat de man de
huur van dat land aan zijn vrouw zou geven als jaarlijks inkomen. De man verpachtte het land aan de moeder van de vrouw
om het te bewerken voor een bepaald bedrag aan pacht, en zij stierf zonder het te hebben betaald, en liet haar dochter als
enige erfgenaam achter, waarna een echtscheiding plaatsvond. Haar man spande een proces aan tegen de vrouw voor de huur
die haar moeder hem verschuldigd was, en er werd beslist dat haar geen uitzondering mocht worden toegestaan, alsof tussen
haar en haar man niet was overeengekomen dat de genoemde huur aan haar moest worden gegeven voor haar onderhoud;
aangezien onder bepaalde omstandigheden schenkingen rechtmatig kunnen worden gedaan tussen man en vrouw, want wat
bij wijze van jaarlijkse inkomsten wordt gegeven, is een soort schenking.
321. Africanus, Vragen, Boek VII.
Een vader, op het moment dat hij een bruidsschat aan zijn dochter gaf, kwam overeen dat als zij zou sterven met een of meer
kinderen, de bruidsschat aan hem zou worden teruggegeven, na aftrek van het derde deel ervan; of, na zijn dood, dat het zou
worden gegeven aan de een of de andere van de kinderen die onder zijn beheer stonden. Dit werd naderhand uitdrukkelijk
bepaald. Na de dood van de vader overleed de vrouw tijdens het huwelijk en liet kinderen na. De vraag rees of de kinderen
aanspraak konden maken op tweederde van de bruidsschat, overeenkomstig het beding. Ik antwoordde dat zij dat konden,
omdat het beding inhield dat, indien de vrouw tijdens het huwelijk zou overlijden, haar bruidsschat aan haar vader zou
worden teruggegeven, en dat dezelfde regel van toepassing is als wanneer een beding in de volgende bewoordingen was
aangegaan: "Als er een schip uit Azië komt, stemt u er dan mee in mij een bepaalde som geld te betalen, of, na mijn dood, het
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aan Lucius Titius te betalen?" want als het schip zou aankomen na de dood van de bedenker, zal het geld verschuldigd zijn
aan mijn erfgenaam.
322. Florentinus, Instituten, Boek III.
Wanneer tussen man en vrouw is overeengekomen, dat een bepaald deel van de bruidsschat, of het geheel daarvan, moet
worden ingehouden in geval van de geboorte van een of meer kinderen, dan moet de overeenkomst worden uitgevoerd, zelfs
wegens kinderen, die geboren zijn, voordat de bruidsschat werd gegeven of verhoogd, want het is voldoende, dat zij geboren
zijn tijdens het huwelijk, met het oog waarop de bruidsschat werd geschonken.
323. Ulpianus, Meningen, Boek I.
Met betrekking tot de teruggave van een bruidsschat, waartoe was overeengekomen, indien het meisje vóór het huwelijk zou
zijn overleden, wordt eveneens geoordeeld, dat de echtgenoot ermee had ingestemd daarop geen aanspraak te maken, en dat
de vader het recht had verkregen om aan zijn erfgenaam een uitzondering op grond van overeenkomst over te dragen.
324. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Tussen een schoonvader en zijn schoonzoon was overeengekomen, dat, indien de dochter zou overlijden met achterlating van
een kind van een jaar oud, de bruidsschat aan haar man zou toebehoren, maar dat, indien het kind tijdens het leven van de
moeder zou overlijden, de man slechts een gedeelte van de bruidsschat zou kunnen behouden, indien de vrouw tijdens het
huwelijk zou zijn overleden. De vrouw verloor het leven door schipbreuk op hetzelfde tijdstip als haar kind, dat één jaar oud
was. Omdat het waarschijnlijk leek dat het kind vóór zijn moeder was gestorven, werd beslist dat de man een deel van de
bruidsschat mocht behouden.
325. Een echtgenoot kan een aan een dochter bij overeenkomst toegekende bruidsschat behouden, en indien hij dit door
vergissing nalaat, kan de dochter, die enig erfgenaam is van haar vader en erfgenaam van een gedeelte van haar moeders
goederen, bij de verdeling van haar moeders nalatenschap, naar men niet ten onrechte meent, een bevoorrechte aanspraak
doen gelden op de door haar vader onverschuldigd betaalde bruidsschat.
326. Wanneer tussen een vader en een schoonzoon is overeengekomen, dat de bruidsschat aan de vader zal worden
teruggegeven, ingeval de dochter tijdens het huwelijk zou overlijden zonder kinderen na te laten, moet tussen partijen worden
verstaan, dat, indien de dochter zou overlijden met kinderen na, de bruidsschat zal worden behouden, en dat daarvan geen
gedeelte zal worden afgescheiden wegens enige toevoeging, die daarbij is gedaan, indien geen andersluidende overeenkomst
is gesloten.
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327. Er was overeengekomen, dat de vrouw op kosten van haar man zou worden vervoerd, waarheen zij zich ook begaf, en
daarom volgde de vrouw, strikt volgens deze overeenkomst, haar man, en zocht hem in de provincie, waar hij als centurio
diende. Indien de echtgenoot de overeenkomst niet nakwam, zou weliswaar een rechtstreekse vordering niet kunnen worden
ingesteld, maar toch een billijke vordering in factum moeten worden toegewezen.
328. Wanneer een dochter, die voor zichzelf een bruidsschat beloofde, in de overeenkomst opnam, dat, indien zij tijdens het
huwelijk zou overlijden zonder kinderen na te laten, haar bruidsschat aan haar moeder zou worden uitbetaald, dan verleent
deze overeenkomst van haar dochter aan de moeder geen recht van rechtsvordering. Indien echter de erfgenaam van de
dochter het geld van de bruidsschat betaalt en de echtgenoot de bruidsschat vordert, kan hem worden tegengeworpen, dat hij
de bruidsschat vordert in strijd met zijn eigen overeenkomst.
329. Een vader bedong, dat de bruidsschat aan hem zou worden gegeven, indien zijn dochter tijdens het huwelijk zou
overlijden. Terwijl het huwelijk nog liep, werd de vader veroordeeld wegens een halsmisdrijf. De voorwaarde van het beding
zou niet in werking treden, indien een echtscheiding plaats had, of het huwelijk ontbonden werd door de dood van de
echtgenoot. Indien echter de vrouw tijdens het huwelijk zou overlijden, zou het uit het beding voortvloeiende recht op een
vordering wegens bruidsschat door de schatkist worden verkregen. Maar als de partijen zouden hertrouwen na een
echtscheiding, zou het beding niet van kracht worden ten gunste van de schatkist, ook al zou de dochter tijdens het tweede
huwelijk overlijden, aangezien het betrekking had op het eerste huwelijk.
330. Dezelfde, Definities, Boek I.
Indien een vrouw, die kinderen heeft, na een twist door dubbelhartigheid tot haar man zou terugkeren; zoals bijvoorbeeld,
wanneer zij door venale motieven overeenkomt, dat zij niet begiftigd zal worden; zou deze overeenkomst, die in strijd is met
de gewoonte, niet mogen worden afgedwongen, overeenkomstig de omstandigheden van het geval.
331. Paulus, Vragen, Boek V.
De vraag wordt gesteld of, wanneer een vrouw, hetzij voor of na het huwelijk, overeenkomt dat haar schuldeiser tevreden zal
zijn met de opbrengst van de grond die zij als bruidsschat heeft gegeven, deze overeenkomst geldig is? Ik zeg, dat zij geldig
zal zijn, als zij vóór het huwelijk wordt gemaakt en dat op deze wijze de bruidsschat zal worden verminderd; maar als zij na
het huwelijk wordt gemaakt, omdat de opbrengst van de bruidsschat bestemd is om de huwelijkslasten te verlichten, stemt de
echtgenoot er praktisch in toe om de schuldeiser uit zijn eigen bezit te betalen en zal de transactie louter een gift zijn.
332. Scaevola, Opinies, Boek II.
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Toen een echtgenoot als bruidsschat bepaalde getaxeerde landerijen ontving en tijdens het huwelijk, met de bedoeling zijn
echtgenote te bedriegen, overeenkwam dat die landerijen niet als getaxeerd zouden worden beschouwd, zodat hij ze minder
waard kon maken zonder enig risico te lopen, rees de vraag of de getaxeerde landerijen volgens de dotale schatting zo
moesten blijven en de echtgenoot aansprakelijk moest worden gesteld voor de verslechtering ervan. Ik antwoordde, dat de
overeenkomst niet zou worden aangetast door hetgeen werd voorgesteld, omdat dit tijdens het huwelijk werd gedaan, mits de
bruidsschat niet in waarde werd verminderd; maar toch, indien de landerijen na het sluiten van de overeenkomst zouden
worden aangetast, zou de vrouw gerechtigd zijn om op deze grond een dotale vordering tegen haar man in te stellen.
333. Titius gaf een bruidsschat voor een vrouw, en maakte een bepaling met betrekking tot het in geval van overlijden of
echtscheiding. Nadat de echtscheiding had plaatsgevonden, stierf Titius zonder aanspraak te maken op de bruidsschat, en de
vrouw hertrouwde met toestemming van de erfgenaam. De vraag rees of de erfgenaam de bruidsschat kon opeisen op grond
van het beding. Ik antwoordde, dat de erfgenaam van Titius door een exceptie op grond van een overeenkomst zou zijn
uitgesloten, indien hij zijn toestemming had gegeven, dat het bedrag, dat hij op grond van het beding kon terugvorderen, de
bruidsschat van zijn moeder zou worden, wanneer het huwelijk werd vernieuwd.
334. Een vrouw, die goederen als bruidsschat gaf, kwam overeen dat, indien zij tijdens het huwelijk zou overlijden, deze aan
haar broer zouden worden teruggegeven, en deze laatste maakte een beding in die zin. De vrouw legateerde bij haar
overlijden bepaalde dotale goederen aan haar echtgenoot, alsmede aan anderen, en zij manumitteerde ook bepaalde slaven die
deel uitmaakten van de bruidsschat. De vraag rees of de echtgenoot jegens de broer aansprakelijk was voor de goederen die
de vrouw had nagelaten en de slaven die zij had gemanumitteerd. Ik antwoordde dat er in de genoemde feiten niets was
waarom hij dat niet zou zijn, aangezien de erfgenamen van de overledene, evenals de legatarissen aansprakelijk waren uit
hoofde van de manumissie.
335. Tryphoninus, Disputaties, Boek X.
Baebius Marcellus beloofde Baebius Maryllus honderd aurei, als bruidsschat voor zijn dochter, en er werd tussen hen
overeengekomen dat de bruidsschat niet opgeëist zou worden tijdens het bestaan van het huwelijk; of, als de dochter tijdens
het huwelijk zou sterven zonder kinderen na te laten, na de dood van haar vader, zou de helft van de bruidsschat in handen
van Maryllus blijven, en de helft zou teruggegeven worden aan de broer van de vrouw; en deze zaken werden ook vastgelegd
in een bepaling. Toen Marcellus stierf met een zoon en een dochter, en de gehele bruidsschat aan zijn dochter naliet, scheidde
Maryllus van zijn vrouw, bij wie hij een dochter had, en zijn vrouw stierf, haar broer en haar dochter erfgenamen
achterlatend met gelijke delen van haar nalatenschap. Maryllus klaagde Petronius Magnus, de Praetor, aan voor de gehele
bruidsschat, tegen de zoon van Marcellus, die zijn erfgenaam was, op grond van de belofte daarvan; hij beweerde dat tussen
beide partijen was overeengekomen dat, indien de vrouw zou sterven zonder kinderen na te laten, de helft van de bruidsschat

1584

in handen van haar echtgenoot zou blijven, en dat de juiste interpretatie van de overeenkomst was dat de gehele bruidsschat
aan hem zou toebehoren indien de vrouw een zoon of een dochter zou krijgen. Anderzijds was men van mening dat de
uitzondering op grond van de gemeenschappelijke overeenkomst ook voordelig was voor de erfgenaam, maar dat in het
voorgestelde geval de erfgenaam, die als het ware de vertegenwoordiger van de overledene was, zich niet kon beschermen
door middel van een uitzondering op grond van overeenkomst; maar dat, indien hij zelf tijdens het leven van de vrouw was
aangesproken voor de bruidsschat, hij Maryllus had kunnen weren door middel van deze uitzondering, omdat er een
echtscheiding had plaatsgevonden, en hij hetzelfde verweer kon voeren, zelfs na de dood van zijn zuster. Daarom werd
besloten dat de erfgenaam voor de genoemde vordering moest worden vrijgesteld, maar dat niets in dit advies in de weg
mocht staan aan het geldend maken van de vordering op grond van het vertrouwen, krachtens hetwelk Maryllus als
erfgenaam van zijn vrouw recht had op de helft van de nalatenschap, verkregen via zijn dochter door erfelijk recht.

336. Scaevola, Vragen, Boek III.
Indien tussen man en vrouw is overeengekomen, dat de nog niet verkregen winst van het laatste huwelijksjaar ten gunste van
haar zal worden aangewend, is een dergelijk contract geldig.
337. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Een vrouw gaf aan haar man, als bruidsschat, land dat op honderd aurei werd geschat, en sloot daarna een overeenkomst met
hem om het land aan haar terug te geven voor dezelfde prijs in geval van een echtscheiding. De echtgenoot verkocht dit land
vervolgens voor tweehonderd aurei, met toestemming van zijn vrouw, en vervolgens vond de echtscheiding plaats. Labeo
meent dat de echtgenoot het voorrecht moet hebben haar tweehonderd aurei te betalen, of het land terug te geven, wat hij
verkiest; en dat de verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, niet mag worden opgeheven. Ik denk dat Labeo deze
mening gaf omdat het land was verkocht met toestemming van de vrouw, anders zou het in elk geval moeten worden
teruggegeven.
338. Als een vader een bepaalde som geld belooft als bruidsschat voor zijn dochter, en er is overeengekomen dat hij niet
gedwongen zal worden die te betalen tegen zijn instemming, dan denk ik dat er niets van hem geïnd kan worden; omdat de
clausule in het contract waarin stond dat hij niet gedwongen kon worden die te betalen, geacht moet worden betrekking te
hebben op de bruidsschat.

Tit. 5. Betreffende land gegeven bij wijze van bruidsschat.
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339. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
De Lex Julia, die betrekking heeft op land dat als bruidsschat is gegeven, is soms niet van toepassing; bijvoorbeeld wanneer
de echtgenoot nalaat een voorziening te treffen tegen dreigende schade, en de buurman in het bezit wordt gesteld van het
pand dat als bruidsschat is gegeven, en hem later wordt opgedragen dit terug te geven. In dit geval wordt de buurman
eigenaar, omdat de vervreemding niet vrijwillig is.
340. Maar het is mogelijk dat de gehele eigendom van het land op een ander overgaat, zoals bijvoorbeeld op de erfgenaam
van de echtgenoot, maar nog steeds onder dezelfde voorwaarde dat het niet kan worden vervreemd.
341. Ulpianus, Over overspel, Boek V.
Als een echtgenoot tot slaaf wordt gemaakt, kan zijn eigenaar dan zijn land niet vervreemden? Ik denk dat de betere mening
is dat hij dat niet kan.
342. Daarom, als het eigendom van de echtgenoot zou worden geconfisqueerd, zou de verkoop van het land niettemin
worden verhinderd; ook al wordt de schatkist altijd beschouwd als een goede en solvabele opvolger.
343. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Wanneer een stuk land wordt gegeven aan slaven die deel uitmaken van de bruidsschat, wordt het volgens de Lex Julia ook
dotal.
344. Land dat als bruidsschat is gegeven, kan niet worden vervreemd wanneer de vrouw recht heeft op een dotale vordering,
of wanneer er met alle middelen een moet worden ingesteld.
345. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
De Lex Julia, die verwijst naar land dat als bruidsschat is gegeven, en bepaalt dat een echtgenoot het niet kan bezwaren of
vervreemden, moet ruimer worden geïnterpreteerd, zodat het zowel van toepassing is op een verloofde als op een echtgenoot.
346. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek II.
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Julianus stelt in het Zestiende Boek van de Digest dat een echtgenoot geen aan het land verbonden erfdienstbaarheden kan
verliezen, of er nieuwe aan opleggen.
347. Dezelfde, Over overspel, Boek V.
Vrijstelling van een dienstbaarheid uit hoofde van een stedelijk goed onderworpen aan bruidsschat kan niet door de
echtgenoot worden verleend, uit vrees dat daardoor de toestand van het goed verslechterd wordt.
348. Julianus, Digest, Boek XVI.
Wanneer een echtgenoot een stuk land verwerft dat aan Titius toebehoort, en dat onderworpen is aan een erfdienstbaarheid
ten behoeve van onroerend goed onderworpen aan bruidsschat, raakt de erfdienstbaarheid in de war. Maar als hij dat stuk
land aan Titius teruggeeft, zonder de erfdienstbaarheid te vernieuwen, is de echtgenoot schuldig, en in dat geval moet hij de
schadevergoeding betalen die de rechter zal vaststellen. Wanneer echter de echtgenoot niet solvabel is, zullen praetoriaanse
acties worden toegestaan tegen Titius ten gunste van de vrouw voor het herstel van de dienstbaarheid.
349. Wanneer echter een vrouw als bruidsschat land geeft, waarop een aan haar man toebehorend stuk grond een
erfdienstbaarheid rust, komt het zonder de erfdienstbaarheid in handen van de man; en daarom kan niet worden geoordeeld,
dat de rechten, die aan dat land verbonden zijn, door toedoen van de man zijn aangetast. Wat moet er dan gebeuren? Het is de
taak van de rechter, die over de bruidsschat moet beslissen, te gelasten dat de grond aan de vrouw of aan haar erfgenaam
wordt teruggegeven, en dat de dienstbaarheid wordt hersteld.
350. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Boek III.
Een zekere man verzocht zijn vrouw een olijfboomplantage, die zich op het dotale land bevond, te rooien, om deze door een
nieuwe te vervangen. Daarna stierf de man, nadat hij zijn vrouw de bruidsschat had nagelaten, en er werd besloten dat het
hout dat van de olijfbomen was gekapt, aan haar moest worden teruggegeven.
351. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Als een vrouw bij wijze van bruidsschat aan haar man, die haar schuldenaar is, land belooft waarvoor hij haar iets schuldig is,
wordt dat land dotaal.
352. Als zij hem als bruidsschat belooft, hetzij de grond, hetzij tien aurei die hij haar schuldig is, heeft hij het recht te
beslissen uit welke van deze de bruidsschat zal bestaan.
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353. Maar als de echtgenoot aan Stichus een stuk land schuldig was, en zijn schuld hem als bruidsschat beloofd was, en
Stichus zou sterven, dan zal de bruidsschat uit het land bestaan.
354. Julianus zegt dat het resultaat van dit alles zou zijn dat als ofwel het Corneliaanse ofwel het Sempronische landgoed
waarvoor hij schulden had, aan hem als bruidsschat was beloofd, welke van deze hij ook koos, de bruidsschat zou vormen; en
het is duidelijk dat als hij een van beide zou willen vervreemden, hij de andere niet zou kunnen vervreemden. Indien hij
echter later het door hem vervreemde zou kopen, zou hij nog steeds de macht hebben om het door hem behoudene te
vervreemden, indien hij dit wenste.
355. Paulus, Vragen, Boek V.
De toepassing van deze wet is dus onbepaald, omdat de verplichting dotaal was. Wanneer de echtgenoot dus in staat was het
ene stuk land te vervreemden, kon hij dan ook het andere vervreemden, omdat hij het recht had het eerste terug te kopen,
zelfs als dit nog niet gedaan was? Of zou dit niet mogen worden toegestaan, uit vrees dat een van beiden de bruidsschat zou
kunnen samenstellen? Het is zeker, dat een hunner zou worden geacht wettig te zijn vervreemd, indien de andere naderhand
werd teruggekocht.
356. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Wanneer een stuk land dat als bruidsschat is gegeven, wordt getaxeerd opdat de vrouw het recht van keuze heeft, is men van
mening dat het land niet kan worden vervreemd. De tegenovergestelde regel geldt echter, als dit afhangt van de wil van de
echtgenoot.
357. Papinianus, Over overspel, Boek I.
Ook al zou het huwelijk ontbonden worden, dan nog wordt het land als dotal begrepen.
358. De toestemming van een schoonvader voor de verkoop van land dat tot een bruidsschat behoort, is van geen kracht of
gevolg.
13. Ulpianus, Over overspel, Boek V.
Onder dotale grond moeten we zowel de grond in de stad als die op het platteland verstaan, want de Lex Julia had het over
alle soorten gebouwen.
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359. De term "land" is ook van toepassing op een deel van het stuk land, dus of het gehele stuk land als bruidsschat is
gegeven of slechts een deel ervan, het kan niet worden vervreemd. Dit is de huidige wet.
360. Wij verstaan onder de term "dotal land" datgene waarvan de eigendom door de echtgenoot is verworven, zodat het hem
alleen dan verboden is het te vervreemden.
361. Dezelfde verlichting wordt door de wet verleend aan de erfgenaam van de vrouw, als wordt verleend aan de vrouw zelf.
362. Wanneer een vrouw tot erfgenaam van haar man wordt benoemd, en de bij de bruidsschat behorende grond wordt
nagelaten, zal, indien de vrouw na aftrek van de erfenis een belang in de nalatenschap zou hebben, dat in waarde gelijk is aan
de bruidsschat, de erfenis geldig zijn. De vraag rijst, of het legaat ook geldig is, indien het minder bedraagt. Scaevola zegt,
dat een deel ervan kan worden teruggevorderd, zo niet het gehele, indien een bepaald bedrag ontbreekt om de bruidsschat aan
te vullen; en dat slechts dat deel in handen van de vrouw zal blijven, dat nodig is om het tekort aan te vullen.
363. Paulus, Over overspel, Boek III.
Wanneer een vrouw, die op het punt stond met Titius te trouwen, met toestemming van haar man het land, dat zij als
bruidsschat had gegeven, aan Maevius overdroeg, zal de bruidsschat in dezelfde toestand verkeren als wanneer zij het aan
Titius zelf had overgedragen.
364. Indien iemand een stuk land als bruidsschat voor een vrouw geeft, wordt het dotaal; want het wordt geacht in handen
van de man te zijn gekomen voor rekening van zijn vrouw.
365. Wanneer een man aan zijn vrouw land schuldig is, dat aan een ander toebehoort, en zij belooft het hem bij wijze van
bruidsschat, dan is het in opschorting, en wordt het dotal wanneer het in zijn handen komt.
366. Indien een vrouw land verwerpt, dat haar bij wijze van bruidsschat is toevertrouwd, of zelfs indien zij een nalatenschap
of een legaat niet aanvaardt, waar haar man voor in de plaats is gekomen, wordt het land dotaal.
367. Papinianus, Opinies, Boek I.
Men heeft beslist dat dotal land, waarvan het bezit door de echtgenoot werd behouden na brieven die hij aan zijn vrouw had
gezonden, waarin hij verklaarde dat het land niet dotal zou worden, door de echtgenoot kan worden behouden nadat de vrouw
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tijdens het huwelijk was overleden, om de reden dat zij niet gerechtigd zou zijn tot een vordering op grond van
overeenkomst.
368. Tryphoninus, Disputaties, Boek XI.
Wanneer een vrouw haar echtgenoot als bruidsschat een stuk land heeft geschonken dat Titius te goeder trouw in bezit had en
dat hij op grond van verjaring voor zichzelf kon opeisen, en haar echtgenoot heeft nagelaten dit land op te eisen, terwijl hij
dat wel had kunnen doen, dan is hij aansprakelijk. Want hoewel de Lex Julia, die verbiedt dat dotal land wordt vervreemd,
ook betrekking heeft op een verkrijging van deze beschrijving, stuit zij echter niet op reeds lang bestaand bezit, indien dit
reeds was begonnen voordat het land tot dotal werd verklaard. Het is duidelijk, dat indien een zeer gering aantal dagen
ontbreekt om het voorloopig recht te vestigen, de echtgenoot in het geheel geen schuld treft.
369. Marcianus, Digest, Boek VII.
Een echtgenoot verkocht en leverde land dat deel uitmaakte van een bruidsschat. Indien zijn vrouw tijdens het huwelijk is
overleden, en de bruidsschat een bron van winst voor de echtgenoot was, kan de koper niet van het land worden beroofd.
370. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Een echtgenoot opende marmergroeven op dotale grond. Na een echtscheiding rees de vraag aan wie het marmer
toebehoorde dat was uitgegraven, maar nog niet was weggehaald, en of de vrouw of de man de kosten moest dragen voor het
bewerken van de groeven. Labeo zei dat het marmer aan de echtgenoot toebehoorde, maar hij ontkende dat de echtgenote
hem iets moest betalen, omdat de kosten niet noodzakelijk waren en de grond minder waard was geworden. Ik ben van
mening dat niet alleen noodzakelijke uitgaven, maar ook uitgaven die nuttig zijn, door de echtgenote moeten worden betaald,
en ik geloof niet dat de grond in waarde is verminderd, als de groeven van dien aard waren dat de hoeveelheid steen erin
mettertijd zou toenemen.
371. Als de vrouw in gebreke is, wanneer is overeengekomen dat zij het land zal ontvangen nadat zij de geschatte waarde van
een deel daarvan aan haar man heeft betaald, dan zegt Labeo dat alle winsten die in de tussentijd zijn gemaakt, aan de laatste
toebehoren. Ik denk dat het beter is dat de man recht heeft op een evenredig deel van de winst, en dat de rest aan de vrouw
moet worden terugbetaald; dat is momenteel de wet.
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Boek XXIV
1. Betreffende de schenkingen tussen man en vrouw.
2. 2. Betreffende echtscheidingen en verstotingen.
3. Op welke wijze de bruidsschat kan worden ingevorderd nadat het huwelijk is ontbonden.

Tit. 1. Betreffende schenkingen tussen man en vrouw.
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Volgens de door ons aangenomen gewoonte zijn giften tussen man en vrouw niet geldig. Deze regel is aangenomen om te
voorkomen dat gehuwden zichzelf door wederzijdse genegenheid beroven, door geen grenzen te stellen aan hun
vrijgevigheid, maar te overvloedig zijn tegenover elkaar door de gelegenheid die hen daartoe geboden wordt.
(2) Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Een andere reden is dat gehuwden anders misschien niet zo'n grote behoefte zouden hebben om hun kinderen op te voeden.
Sextus Caecilius voegde er nog een andere aan toe, namelijk omdat het huwelijk dikwijls zou worden ontbonden wanneer de
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echtgenoot bezittingen had en deze kon geven, maar dit niet deed; en daarom zou het gevolg zijn dat het huwelijk koopbaar
zou worden.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Deze reden wordt ook ontleend aan een Rescript van Keizer Antoninus, want daarin staat: "Onze voorvaderen verboden
schenkingen tussen man en vrouw, omdat zij van mening waren dat ware genegenheid gebaseerd was op hun wederzijdse
genegenheid, en ook rekening houdend met de reputatie van de partijen die in het huwelijk verenigd waren, opdat hun
overeenkomst niet tegen een prijs tot stand zou lijken te zijn gekomen, en om te voorkomen dat de betere van de twee arm
zou worden, en de slechtere rijker."
1. Laat ons zien tussen welke personen schenkingen verboden zijn; en inderdaad, indien een huwelijk volgens onze
gewoonten en wetten wordt voltrokken, zal zulk een schenking niet geldig zijn. Zij is echter wel geldig, indien zich een
beletsel voordoet, waardoor het huwelijk niet kan worden gesloten. Als dus de dochter van een senator in strijd met het
senaatsbesluit trouwt met een vrije man, of als een vrouw in een provincie in strijd met het keizerlijk decreet trouwt met een
ambtenaar die daar zijn ambt uitoefent, dan is de schenking geldig, want zo'n huwelijk is ongeldig. Maar het is niet juist, dat
dergelijke schenkingen geldig zijn, noch dat de toestand van hen, die schuldig zijn aan een overtreding, verbeterd wordt; toch
heeft de goddelijke Severus in het geval van de vrijster van Pontius Paulinus, een senator, een ander besluit genomen, omdat
de vrouw niet behandeld was met de genegenheid, waarop een echtgenote recht had, maar veeleer met die, welke aan een
concubine toekomt.
2. 2. Het is aan hen, die onder toezicht staan van dezelfde persoon, verboden elkaar geschenken te geven; zoals bijvoorbeeld
de broer van een echtgenoot, die onder toezicht staat van de schoonvader van de echtgenote.
3. Wij passen de term "zeggenschap" niet alleen toe op kinderen, maar ook op slaven, want het is de betere mening, dat zij,
die door enige wet aan de man onderworpen zijn, dergelijke schenkingen niet kunnen doen.
4. Vandaar, dat indien een moeder een schenking doet aan haar zoon, die onder het beheer van zijn vader staat, de schenking
geen gevolg zal hebben, omdat hij het voor zijn vader verwerft. Indien zij het hem echter schenkt terwijl hij soldaat is en op
het punt staat naar het kamp te vertrekken, is men van oordeel dat de schenking geldig is, omdat zij door de zoon is
verworven en deel uitmaakt van zijn castrense peculium. Indien dus een zoon of stiefzoon, of ieder ander die aan het gezag
van de echtgenoot is onderworpen, een schenking doet uit zijn castrense peculium, zal deze niet nietig zijn.
5. Daarom is het een persoon, die onder het gezag van de schoonvader staat, verboden geschenken te doen aan de vrouw en
de schoondochter, mits de echtgenoot onder het gezag van de vader staat.
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6. Het is de echtgenote en de schoondochter van hun kant verboden geschenken te geven aan een echtgenoot of een
schoonzoon. Bovendien zal een gift niet geldig zijn, wanneer zij wordt gegeven aan hen, die onder hun toezicht staan of
onder het toezicht van degenen, aan wier gezag zij onderworpen zijn; mits de echtgenoot en de schoonvader onder het
toezicht staan van dezelfde persoon, of de echtgenoot onder het toezicht staat van de schoonvader. Bovendien, wanneer de
echtgenoot tot een andere familie behoort, is het noch de schoonvader, noch iemand die onder zijn toezicht staat, noch
iemand die aan het gezag van deze laatste is onderworpen, verboden een geschenk van de echtgenote te ontvangen.
7. Het is een schoonmoeder niet verboden geschenken te schenken aan haar schoondochter, of omgekeerd, omdat in dit geval
het recht van vaderlijk gezag niet in het geding is.
8. Indien mijn slaaf, in wie een ander het vruchtgebruik geniet, uit zijn peculium een geschenk aan mijn vrouw geeft, dat mij
niet toebehoort, of een vrije man, die mij te goeder trouw als slaaf dient, dit doet; rijst de vraag, of zulk een schenking geldig
zal zijn? In het geval van een vrij persoon kan een schenking inderdaad tot op zekere hoogte worden toegestaan, maar
anderen hebben niet het recht hun peculium te vervreemden door het weg te geven.
9. Niet alleen is het man en vrouw zelf niet geoorloofd om schenkingen te doen, maar ook andere personen kunnen dit niet
doen.
10. Bovendien moet men bedenken, dat schenkingen tussen man en vrouw in die mate verboden zijn, dat zij van rechtswege
nietig zijn. Daarom zal, indien een bepaald artikel moet worden gegeven, de levering daarvan niet geldig zijn, en indien een
belofte wordt gedaan aan een partij die een beding maakt, of indien hij wordt ontslagen van aansprakelijkheid voor een
schuld, zal de transactie niet geldig zijn; want van rechtswege zal elke transactie, aangegaan door man en vrouw met
betrekking tot een schenking, van geen gevolg zijn.
11. 11. Indien dus een man geld aan zijn vrouw schenkt, wordt het niet haar eigendom, omdat het duidelijk is, dat zij daarvan
niet de eigendom kan verkrijgen.
12. 12. Indien echter een man zijn schuldenaar gelast de verplichting aan zijn vrouw te voldoen, rijst in dit geval de vraag of
het geld haar eigendom wordt, en of de schuldenaar zal worden vrijgelaten. Celsus zegt in het Dertiende Boek van de Digest
dat het erop lijkt dat niet kan worden gezegd dat de schuldenaar wordt vrijgelaten, en dat het geld eigendom wordt van de
man en niet van de vrouw. Want als de schenking niet door het burgerlijk recht verboden is, zal het gevolg van de transactie
zijn, dat het geld van uw schuldenaar in uw handen komt, en dan van u op uw vrouw overgaat; want door de snelheid
waarmee de twee handelingen worden verenigd, wordt één ervan verduisterd. Het is echter niet nieuw of vreemd, dat een
schuldenaar aan een schuldeiser betaalt en de schuldeiser aan zijn vrouw, want men begrijpt, dat gij zelf ontvangt, wat gij
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door toedoen van een ander verkrijgt. Want indien iemand, die zich voordoet als gemachtigde van uw schuldeiser, onder uw
leiding geld ontvangt van uw schuldenaar, dan is het geregeld, dat u recht hebt op een vordering wegens diefstal, en dat het
geld zelf van u is.
13. Deze mening bevestigt wat Julianus in het Zeventiende Boek van de Digest heeft verklaard, namelijk: dat als ik iemand
die op het punt staat mij een geschenk te geven, opdracht zou geven het aan mijn vrouw te geven, de transactie geen effect
zal hebben, want het zou worden beschouwd alsof ik het zelf had ontvangen, en, nu het mijn eigendom was geworden, ik het
aan mijn vrouw gaf. Deze mening is juist.
(4) Julianus, Digest, Boek XVII.
Dezelfde regel is van toepassing als ik iemand die op het punt staat mij een schenking te doen mortis causa, zou opdragen
deze te doen aan mijn vrouw; noch maakt het enig verschil of de schenker herstelt, of sterft. Het maakt ook niet uit of de
schenker sterft of dat hij herstelt. Het maakt ook niet uit of de schenker sterft of dat ik armer word, want als de schenker
herstelt, ben ik persoonlijk aansprakelijk, maar als hij sterft, heb ik niet meer het eigendom dat anders tot mijn bezittingen
zou hebben behoord, omdat ik het heb geschonken.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een man die een schenking wil doen aan zijn verloofde, die schenking aan Titius geeft, opdat hij die aan de vrouw
schenkt, en Titius schenkt nadat het huwelijk heeft plaatsgevonden; als de man hem als tussenpersoon heeft gebruikt, is de
schenking die is gedaan nadat het huwelijk heeft plaatsgevonden, niet geldig. Maar als de vrouw hem heeft ingeschakeld en
de schenking al enige tijd geleden, dat wil zeggen vóór het huwelijk, is gedaan, dan is de schenking geldig, ook al heeft
Titius haar afgeleverd nadat het huwelijk was voltrokken.
1. Wanneer een man twee schuldenaren had, Titius en zijn vrouw, en hij ontslaat de vrouw van haar aansprakelijkheid door
middel van een schenking, dan zal geen van beide partijen worden bevrijd, omdat de kwijting van de vrouw nietig is. Dit zegt
Julianus ook in het Zeventiende Boek van de Digest. Het is duidelijk dat als men veronderstelt dat Titius wordt ontslagen, hij
inderdaad wordt ontslagen van aansprakelijkheid, maar dat de vrouw nog steeds aansprakelijk is.
2. In het algemeen moet men aannemen, dat elke transactie, die een schenking inhoudt, die betrekking heeft op gehuwden
zelf, of op anderen, die tussenbeide komen, niet geldig zal zijn. Indien de aangelegenheid gemengd is, en andere goederen en
personen betreft op zulk een wijze dat de bestanddelen niet kunnen worden gescheiden, zal de schenking niet worden
verhinderd; maar indien zij kunnen worden gescheiden, zullen de andere bestanddelen van de transactie wel geldig zijn, maar
de schenking niet.
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3. Wanneer een schuldenaar van de echtgenoot, op aanwijzing van deze laatste, aan zijn vrouw het geld belooft, dat hij
verschuldigd is, is de belofte nietig.
4. 4. Wanneer een vrouw, om een schenking aan haar man te doen, belooft zijn schuldeiser te betalen en zich borg stelt, zegt
Julianus, dat de man niet zal worden vrijgelaten, noch de vrouw of haar borg aansprakelijk zal zijn, en het resultaat zal zijn
alsof zij geen belofte had gedaan.
5. 5. Julianus zegt ook met betrekking tot verkopen, dat wanneer een eigendom wordt verkocht voor een prijs lager dan de
waarde, door man of vrouw, het geen effect zal hebben. Neratius echter (wiens mening Pomponius niet verwerpt), zegt, dat
wanneer een verkoop tussen man en vrouw als schenking geschiedt, deze geen gevolg heeft, mits de man niet de bedoeling
had het goed te verkopen, maar slechts voorwendde het te verkopen, opdat hij het kon schenken. Immers, indien hij de
bedoeling had het goed te verkopen en een gedeelte van de prijs aan de vrouw heeft afgestaan, is de verkoop geldig, maar de
afdracht van de prijs is nietig ten belope van de winst die aan de vrouw toekomt. Indien dus een goed, dat vijftien aurei waard
is, verkocht wordt voor vijf, en de waarde is slechts tien, dan moet de vrouw slechts vijf aurei terugbetalen, omdat zij geacht
wordt met dat bedrag winst te hebben gemaakt.
6. Wanneer een vrouw, of een man, nalaat gebruik te maken van een erfdienstbaarheid door middel van een schenking, denk
ik dat de erfdienstbaarheid verloren is; maar na een echtscheiding kan zij worden teruggevorderd door een rechtsvordering.
7. 7. Wanneer een echtgenote of een echtgenoot ermee instemt, dat zij door een exceptie wordt uitgesloten met het oog op het
doen van een schenking, zal een door de rechter gegeven beslissing tot vrijlating geldig zijn; maar er kan een rechtsvordering
worden ingesteld tegen de partij die het voordeel heeft verkregen.
8. Een schenking van een begraafplaats is geoorloofd, want het is een vaste regel, dat een man een begraafplaats aan zijn
vrouw kan schenken, en omgekeerd, dat zij er een aan hem kan schenken. Als degene die het ontvangt er iemand begraaft,
wordt de plaats religieus. Dit vloeit voort uit het feit, dat men gewoonlijk zegt, dat alleen een schenking verboden is, die de
gever armer, en de ontvanger rijker dreigt te maken. In dit geval wordt dus niet gezegd dat iemand rijker wordt door de
verwerving van een goed dat voor godsdienstige doeleinden bestemd is. Evenmin moet de verklaring enig gewicht hebben,
dat de vrouw een andere begraafplaats zou hebben gekocht, indien zij deze niet van haar man had ontvangen; want hoewel zij
armer zou zijn geworden, indien haar man haar die niet had gegeven, toch wordt zij niet rijker, om de reden, dat zij geen
kosten heeft.
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9. 9. Dit geeft ook grond voor de mening, dat indien een man zijn vrouw grond voor een begraafplaats schenkt, het pas de
hare wordt wanneer er een lijk in is begraven. Want voordat de plaats religieus wordt, blijft zij eigendom van de schenker, en
als de vrouw haar land verkoopt, blijft het desalniettemin zijn eigendom.
10. Volgens dit, indien een man zijn vrouw een monument van grote waarde zou schenken, dat niet gebruikt was, zal de
schenking geldig zijn, maar zij zou pas geldig zijn, wanneer zij religieus werd.
11. Zelfs indien de vrouw zelf daar begraven zou worden, hoewel het huwelijk door haar dood was geëindigd, toch zou de
plaats door gunstige interpretatie religieus worden.
12. 12. Als dus een man zijn vrouw iets geeft als offerande aan God, of grond, waarop zij beloofd heeft een openbaar werk op
te richten, of een openbare tempel te bouwen, wordt de plaats heilig. Maar als hij haar iets geeft om aan God te schenken of
te wijden, is er geen twijfel aan, dat de schenking geldig zal zijn. Indien hij haar dus olie geeft om in een tempel te gebruiken,
zal de schenking geldig zijn.
13. Wanneer een echtgenoot tot erfgenaam wordt benoemd en de nalatenschap verwerpt om een schenking aan zijn vrouw te
doen, zegt Julianus in het zeventiende boek van de Digest dat de schenking geldig is. Want hij wordt niet armer door het
landgoed niet te verwerven, want dat doet alleen hij die zijn eigen patrimonium verliest. De verwerping van de nalatenschap
door de man komt de vrouw ten goede als zij in haar plaats komt, of ab intestato erfgenaam wordt.
14. Op dezelfde manier, als een echtgenoot een erfenis verwerpt, zijn wij van mening dat de schenking geldig is als de vrouw
wordt gesubstitueerd met betrekking tot de erfenis, of zelfs als men veronderstelt dat zij tot erfgenaam werd benoemd.
15. Wanneer iemand gevraagd wordt een goed aan zijn vrouw te geven, nadat hij een bepaald deel ervan voor zichzelf heeft
gereserveerd, en hij geeft het zonder enige aftrek, zegt Celsus in het tiende boek van de Digesten, dat de echtgenoot eerder
geacht wordt met een gewetensvoller besef van zijn plicht te hebben gehandeld bij het geven van het goed, dan dat hij het
geschonken heeft. Celsus geeft een zeer goede reden voor deze opvatting, want zeer velen menen in een dergelijk geval liever
dat zij zich van hun plicht kwijten dan dat zij iets schenken, en dat wanneer zij een goed van een ander ruimer afstaan dan
waartoe zij verplicht zijn, zij voldoen aan de wensen van de overledene en niets van zichzelf afstaan; en het is niet zonder
reden dat wij vaak denken dat de overledene verlangde dat er iets zou gebeuren waar hij niet om gevraagd heeft. Deze
mening is meer van toepassing op een geval waarin een man gevraagd werd een nalatenschap af te geven, en niet het vierde
reserveerde waarop hij recht had, maar toch zijn vertrouwen ontlaadde, nadat hij verzuimd had gebruik te maken van wat
door het decreet van de Senaat was verleend. Hij heeft zich immers van zijn vertrouwen gekweten door de wil van de erflater
uit te voeren. Dit is het geval wanneer hij geen rekenfout heeft gemaakt, maar het lijdt geen twijfel dat hij recht zou hebben
op een vordering tot terugvordering van geld dat niet verschuldigd was, en dat hij in uitvoering van de trust had betaald.
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16. Wanneer dus niets uit het vermogen is betaald, is men terecht van oordeel, dat een schenking tussen man en vrouw geldig
zal zijn; want zij is geldig, wanneer degene, die de schenking doet, zijn middelen niet vermindert; en de schenking zal nog
geldig zijn, zelfs indien het vermogen zou worden verminderd, mits degene, die haar ontvangt, daardoor niet rijker wordt.
17. Marcellus vraagt in het Zevende Boek van de Digest of de schenking geldig is wanneer een vrouw geld van haar man
heeft ontvangen en dit heeft uitgegeven ten behoeve van een van haar verwanten die de rang van centurio bekleedde. Hij zegt
dat de schenking geldig is, want de vrouw is er niet rijker door geworden, net zo min als wanneer zij het geld had geleend om
het uit te geven voor haar verwant.
18. Bovendien, met betrekking tot schenkingen die door het Burgerlijk Recht verboden zijn, kan de schenking herroepen
worden op zodanige wijze dat, indien het goed nog bestaat, het teruggevorderd kan worden van hem aan wie het geschonken
is. Maar als het is verbruikt, is een persoonlijke vordering mogelijk om het bedrag terug te vorderen waartoe een van de
partijen is verrijkt.
(6) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Wat wordt ingehouden op grond van een schenking die niet door de wet is toegestaan, wordt geacht te zijn ingehouden
zonder enige reden, of ten onrechte; in beide gevallen zal gewoonlijk een vordering tot terugvordering ontstaan.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Bovendien, welk tijdstip moet in aanmerking worden genomen om te bepalen of de partijen geldelijk voordeel hebben
behaald: moet het de datum zijn waarop de zaak aanhangig werd gemaakt, of die waarop het vonnis werd uitgesproken? Het
tijdstip van de voeging moet in aanmerking worden genomen, en onze Keizer en zijn vader hebben dat in een Rescript
verklaard.
(1) Wanneer een man zijn vrouw geld geeft voor de aankoop van parfum, en zij betaalt het aan zijn schuldeiser, en daarna
met haar eigen geld parfum koopt, dan zegt Marcellus in het Zevende Boek van de Digest dat zij niet geacht zal worden
voordeel te hebben gehad van de transactie. Hij zegt ook, dat als hij haar voor hetzelfde doel een schotel zou geven, en zij
zou die houden en met haar eigen geld parfum kopen, de echtgenoot geen recht zou hebben op een vordering om de schotel
terug te krijgen, omdat de echtgenote niet rijker is geworden, omdat zij een gelijke som heeft uitgegeven voor iets dat
vergankelijk was.
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(2) Wanneer een man en zijn vrouw elkaar de som van vijf aurei schenken en de man de zijne houdt en de vrouw de hare
uitgeeft, werd zeer juist besloten dat er een verrekening van de twee schenkingen was; en dit verordende de Goddelijke
Hadrianus.
(3) Marcellus zegt ook, dat als een man zijn vrouw geld geeft, en zij koopt er land mee, er een schatting moet worden
gemaakt hoeveel de vrouw door de transactie had geprofiteerd. Indien de grond op dit ogenblik weinig waard was, moeten
wij dus aannemen, dat de waarde ervan op het ogenblik van de huwelijkssluiting in aanmerking moet worden genomen. Het
is duidelijk, dat indien de grond een grote waarde heeft, alleen het betaalde bedrag moet worden terugbetaald, en niet de rente
over de prijs.
(4) Een aardige vraag doet zich voor, wanneer een vrouw land koopt voor vijftien aurei, en haar man niet de gehele prijs
betaalt, maar slechts tweederde daarvan, d.w.z. tien aurei; en zijn vrouw vijf van haar eigen geld betaalt; en het genoemde
land op het ogenblik slechts tien aurei waard is, hoeveel zal de man dan gerechtigd zijn terug te vorderen? De beste mening
is, dat hij tweederde van tien moet terugvorderen, en dat wat van de prijs verloren is gegaan, gelijkelijk door de man en de
vrouw moet worden gedragen.
(5) Wanneer een echtgenoot beweert, dat hij de waarde van het eigendom, dat hij als bruidsschat heeft ontvangen, heeft
verhoogd ten bate van zijn vrouw, hebben onze Keizer en zijn vader in een Rescript daarvoor de volgende remedie
aangegeven: "Daar gij zegt, dat de prijs van het goed verhoogd is ten bate van uw vrouw, zal de rechter, die over de zaak
bevoegd is, bepalen, dat, indien gij een bepaald gedeelte van het geld weigert, gij het land zelf moet teruggeven, na aftrek van
de redelijke kosten, die gij gemaakt hebt." Het wordt dus aan de keuze van de echtgenoot overgelaten om te leveren wat hij
verkiest. Dezelfde rechtsregel is van toepassing wanneer de vrouw daarentegen klaagt over een waardevermindering van het
goed. Het beginsel is hetzelfde als dat wat gewoonlijk wordt gevolgd wanneer een goed na taxatie in bruikleen wordt
gegeven, zoals Pomponius in het Vierde Boek der Diverse Uittreksels verklaart.
(6) Wanneer een vrouw van haar man land koopt dat zij had ontvangen als onderpand voor de teruggave van haar
bruidsschat, en men zegt dat de aankoop is gedaan om haar te bevoordelen, dan is de transactie nietig. Maar onze Keizer en
zijn vader hebben in een Rescript verklaard dat de verplichting van het pandrecht zal blijven bestaan. Ik geef de
bewoordingen van dit Rescript om vast te stellen dat een verkoop te goeder trouw tussen man en vrouw niet nietig kan
worden verklaard. "Als uw echtgenoot u pand verkocht, gegeven tot zekerheid van uw bruidsschat en geld, dat hem geleend
was, niet met het doel u te bevoordelen, en de transactie was te goeder trouw gesloten, zal zij geldig zijn. Indien echter wordt
aangetoond, dat dit slechts onder voorwendsel van schenking is geschied, en bijgevolg de verkoop voor nietig wordt
gehouden, blijft uw recht op het verpande goed door het publiek recht onaangetast."
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(7) Als een vrouw een voorwerp koopt en haar man betaalt de koopsom ervoor, wordt soms geoordeeld, dat het gehele goed
van de vrouw kan worden teruggevorderd, daar zij met betrekking tot het gehele goed geldelijk voordeel heeft verkregen;
evenals wanneer een vrouw een voorwerp koopt en de prijs daarvan verschuldigd is, en haar man haar van de vordering van
de verkoper bevrijdt. Want wat maakt het uit of hij haar schuldeiser betaalt of de verkoper?
(8) Een zeker man gaf een slaaf aan zijn vrouw onder de voorwaarde, dat zij hem binnen een jaar zou manumiteren. Als de
vrouw niet aan de wens van haar man zou voldoen, geeft dan de grondwet van de Goddelijke Marcus de slaaf niet de
vrijheid, of de man nog leeft of dat hij dood is? Papinianus zegt, zoals de mening van Sabinus is aanvaard, die meent dat de
slaaf pas eigendom wordt van degene aan wie hij is gegeven op het moment dat hem de vrijheid werd verleend, dat daarom
de vrouw hem niet kan manumiteren nadat de vastgestelde tijd is verstreken, zelfs als zij dat zou willen; dat de keizerlijke
grondwet niet van toepassing is, noch de wil van de echtgenoot haar van toepassing kan verklaren, omdat hij zijn eigen slaaf
kon manumiteren. Ik keur deze mening ook goed, omdat noch de verkoper noch de schenker enige voorwaarde aan zichzelf
wil of kan opleggen, maar hij kan dat wel doen aan degene die de slaaf ontvangt. Daarom blijft het eigendom bij hem, en is
de grondwet niet van kracht.
(9) Een schenking gedaan met het oog op manumissie is geldig; hoewel dit kan worden gedaan, niet met dien verstande dat
de vrijheid onmiddellijk zal worden verleend, maar binnen een bepaalde tijd. Als dus een man zijn vrouw een slaaf schenkt,
die na een bepaalde tijd gemanumitteerd moet worden, wordt de slaaf pas de hare, wanneer zij hem begint te manumiteren,
na het verstrijken van de genoemde termijn. Indien hij dus vóór die tijd wordt gemanumitteerd, zal haar handeling niet geldig
zijn, want men moet bedenken, dat indien iemand zijn vrouw een slaaf geeft om binnen een jaar te worden gemanumitteerd,
en zij hem niet binnen het jaar, maar daarna manumiteert, haar handeling nietig zal zijn.
8. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Als, voordat de slaaf is gemanumitteerd, het huwelijk wordt ontbonden door overlijden of echtscheiding, wordt de schenking
nietig verklaard; want het wordt beschouwd als een voorwaarde voor zo'n schenking dat de slaaf gemanumitteerd moet
worden tijdens het huwelijk.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als een man zijn vrouw een slaaf schenkt onder de voorwaarde dat hij nooit vrij zal worden, moet worden geoordeeld dat een
dergelijke schenking absoluut nietig is.
1. Wanneer een vrouw, geld ontvangen hebbende van een slaaf, hem manumitteert of hem bepaalde diensten oplegt als
voorwaarde voor zijn vrijheid, zegt Julianus dat deze diensten wettelijk opgelegd zijn, dat de verplichting standhoudt, en dat
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de vrouw niet geacht wordt profijt te hebben gehad van het eigendom van de man, daar de slaaf zijn diensten als vrij man
belooft. Wanneer echter de vrouw het geld van de slaaf voor zijn manumissie ontvangt, en hem uit dien hoofde manumitteert;
indien hij het geld uit zijn peculium betaalde, blijft het eigendom van de man, maar indien iemand anders het voor de slaaf
betaalde, wordt het eigendom van de vrouw. Dit oordeel is op rechtvaardigheid gegrond.
2. Schenkingen mortis causa kunnen plaatsvinden tussen man en vrouw,
10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Om de reden dat de gebeurtenis van de schenking zich uitstrekt tot een tijdstip waarop de partijen ophouden man en vrouw te
zijn.
11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIII.
In de tussentijd gaat het goed echter niet onmiddellijk over op degene aan wie het geschonken is, maar pas wanneer de dood
intreedt, en daarom blijft het gedurende de tussenliggende tijd in handen van de schenker.
1. Wat gezegd is met betrekking tot de geldigheid van schenkingen mortis causa tussen man en vrouw, is zo waar, dat
volgens Julianus niet alleen een schenking die gedaan is met de bedoeling dat het goed aan de vrouw of man zal toebehoren,
geldig zal zijn wanneer het overlijden plaatsvindt, maar ook elke schenking mortis causa hem of haar de eigendom van het
voorwerp van hetzelfde zal verschaffen.
2. Wanneer een schenking geen terugwerkende kracht heeft, ontstaan er dus moeilijkheden, zoals Marcellus in het volgende
voorbeeld verklaart: "Een echtgenoot wenste een zekere schenking mortis causa aan zijn vrouw te doen, en deze laatste stelde
een zoon onder vaderlijk toezicht die de schenking in ontvangst moest nemen en aan haar moest geven; dan, na de dood van
de echtgenoot, werd hij die de schenking ontving zijn eigen meester. Is de levering geldig?" Hij zegt dat de levering geldig
moet worden geacht, omdat de zoon zijn eigen meester werd op het tijdstip waartoe de levering was uitgesteld, namelijk toen
de echtgenoot stierf.
3. Hij zegt ook dat hij wist dat het de mening van Sabinus was, dat wanneer een man zijn vrouw eigendom mortis causa
schonk terwijl zij onder vaderlijk toezicht stond, de schenking met al haar voordelen aan haar zou toebehoren als zij
onafhankelijk zou worden tijdens het leven van haar man. Deze opvatting wordt ook goedgekeurd door Julianus in het
Zeventiende Boek van de Digest.
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4. Als dus een vrouw aan haar man een goed mortis causa schenkt, terwijl hij onder vaderlijk gezag staat, en hij wordt
zelfstandig, dan zeggen wij zonder aarzelen, dat het goed hem toebehoort.
5. Bovendien, aan de andere kant, als een vrouw een schenking mortis causa aan haar man zou doen terwijl hij het hoofd van
de huishouding is en hij, op het moment van haar dood, onder vaderlijk toezicht zou komen te staan, zal het gehele voordeel
van de schenking door de vader worden verkregen.
6. Bijgevolg verklaart Scaevola in een noot over Marcellus, dat indien een vrouw een slaaf tussenbeide stelt om haar een
schenking mortis causa te bezorgen, en hij het goed aan de vrouw levert, en hij daarna op het ogenblik van de dood van de
echtgenoot vrij zou moeten zijn, dezelfde regel moet worden geacht van toepassing te zijn.
7. Marcellus is ook van mening, dat als de tussenpersoon sterft, nadat hij het eigendom aan de vrouw heeft gegeven, terwijl
de schenker nog leeft, de schenking tenietgaat, omdat het voor enige tijd eigendom wordt van de tussenpersoon, en van hem
op de vrouw overgaat. Dit is het geval wanneer de vrouw aan wie het goed is gegeven, en niet de schenker, de tussenkomst
van de derde veroorzaakt. Want indien hij door de echtgenoot is tussengekomen, komt de eigendom van het goed hem
onmiddellijk toe, en indien hij het voor de dood van de echtgenoot zou leveren en daarna zou overlijden, zou de levering tot
op zekere hoogte van kracht zijn, maar zij zou nog in spanning blijven tot de dood van de schenker heeft plaatsgehad.
8. Als een vrouw een goed aan Titius geeft opdat hij het aan haar man mortis causa kan leveren, en na haar dood zou Titius
het goed aan de man leveren tegen de toestemming van de erfgenamen, dan maakt het verschil of Titius werd tussengekomen
door de vrouw, of door de man aan wie het goed was geschonken. Indien hij door de vrouw is tussengekomen, kan hij
persoonlijk tot terugvordering worden aangesproken, indien hij het goed aan de man heeft afgestaan; maar indien hij door de
man is tussengekomen bij de dood van de vrouw, komt de eigendom van het land onmiddellijk toe aan hem die de man
tussenbeide heeft gebracht, en heeft deze laatste het recht om een vordering tegen hem in te stellen.
9. Indien een vrouw een goed, dat zij van haar man mortis causa heeft ontvangen, aan iemand anders schenkt, zal een
dergelijke schenking nietig zijn, omdat de eigendom eerst op het laatste ogenblik van het leven van haar man op de vrouw
komt te rusten. Het is duidelijk dat in die gevallen waarin is overeengekomen dat de schenking terugwerkende kracht heeft,
een door de vrouw gedane levering opschortende werking heeft.
10. Als een man een schenking doet aan zijn vrouw, en zij wordt daarna gescheiden, wordt de schenking dan nietig
verklaard? Julianus zegt dat de schenking nietig is, en niet afhankelijk is van enige voorwaarde.
11. 11. Hij zegt ook, dat een schenking, gedaan wegens een echtscheiding, geldig is:
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12. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Op voorwaarde echter, dat de schenking is gedaan op het moment van de echtscheiding, en niet na beraad, terwijl de partijen
een echtscheiding overwogen.
13. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Indien echter de dood uitbleef, zou het goed niet geacht worden aan de vrouw toe te behoren, omdat de schenking was
gedaan met het oog op een andere gebeurtenis.
1. Als dus een man een schenking mortis causa aan zijn vrouw doet, en zij wordt verbannen, laten wij dan overwegen of de
schenking geldig is. Volgens de rechtspraak is een schenking die is gedaan om van kracht te worden in geval van verbanning
geldig, net als in geval van echtscheiding. Daar het huwelijk dus door verbanning niet wordt ontbonden en de vrouw niets te
verwijten valt, is het alleen maar in overeenstemming met de menselijkheid, dat een schenking mortis causa die in de eerste
plaats is gedaan om door een dergelijke verbanning te worden bevestigd, geldig is, net zoals zij geldig zou zijn als de
echtgenoot zou overlijden. Dit geldt echter slechts in zoverre, dat de echtgenoot niet het recht mag worden ontnomen om de
schenking te herroepen, omdat zijn dood moet worden afgewacht, wil de schenking volledig effect sorteren; ongeacht of hij
de schenking herroept op het ogenblik van zijn dood, dan wel of hij nog aan de straf onderworpen blijft.
2. Wanneer iemand eigendom ontvangt om op zijn eigen grond te bouwen, kan het niet op hem worden verhaald, omdat het
als een schenking wordt beschouwd. Dit was ook de mening van Neratius, die zegt: "Wanneer eigendom is gegeven voor het
bouwen van een huis of voor het inzaaien van land, zal al het andere dat hij die het ontvangt nalaat, onder de schenking
vallen." Daarom zullen dergelijke schenkingen tussen man en vrouw verboden zijn.
(14) Paulus, Over het Edict, Boek LXXI.
Wanneer een man zijn vrouw geld geeft voor de herbouw van een huis dat haar toebehoort en dat door brand is verwoest, is
de schenking slechts geldig tot het bedrag dat nodig is voor de bouw van het huis.
15. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Wat een man aan zijn vrouw geeft, per jaar of per maand, kan herroepen worden tot de omvang van het overschot, als het de
grenzen van de matigheid overschrijdt, dat wil zeggen, als het meer bedraagt dan de inkomsten van de bruidsschat.
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(1) Indien een echtgenoot geld aan zijn vrouw geeft en zij de rente daarvan int, zal zij daarvan profiteren. Julianus heeft in het
Achttiende Boek van de Digest deze mening verkondigd met betrekking tot een echtgenoot.
16. Tryphoninus, Disputaties, Boek X.
Maar wat als van een som van honderd aurei, die een echtgenoot aan zijn vrouw heeft geschonken, er vijftig verloren gaan
door een schuldenaar, en de vrouw de andere vijftig verdubbeld krijgt door de rente? De echtgenoot kan niet meer dan vijftig
van haar terugvorderen wegens de genoemde schenking.
(17) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Laten we ook met betrekking tot de oogst van land die geschonken wordt, waarbij de vrouw geldelijk voordeel heeft, nagaan
of die deel uitmaakt van de schenking. Julianus zegt dat zowel de oogst als de rente een wettige schenking vormen.
(1) Wanneer een slaaf, die geschonken is, enig eigendom verkrijgt, behoort het aan hem, die hem geschonken heeft.
18. Pomponius, Over verschillende uittreksels, Boek IV.
Wanneer hetzij een echtgenoot hetzij een echtgenote de slaven of de klederen gebruikt die aan de ander toebehoren, of om
niet in het huis van de ander woont, is een dergelijke schenking geldig.
19. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Wanneer een vrouw een slaaf schenkt aan haar zoon die onder het vaderlijk gezag van haar man stond, en de genoemde slaaf
vervolgens een vrouwelijke slaaf verwerft, komt de eigendom van deze laatste toe aan de vrouw. Julianus zegt dat het geen
verschil maakt met wiens geld de genoemde slavin is gekocht, omdat niets kan worden verkregen, zelfs niet met zijn eigen
bezit, via de slaaf door de begiftigde, want dit voorrecht wordt alleen verleend aan bona fide bezitters. Wanneer hij echter
weet, dat de slavin aan een ander toebehoort, is hij niet diens bezitter te goeder trouw.
1. Hij vraagt ook, of, wanneer de slavin gekocht is met het eigendom van de echtgenoot, deze laatste bij wijze van
uitzondering de prijs van de slavin kan inhouden tegen zijn echtgenote, wanneer hij een vordering instelt voor haar
bruidsschat. Volgens Marcellus heeft de echtgenoot recht op een uitzondering wanneer hij wordt aangesproken voor de
bruidsschat, en volgens Julianus kan hij, als hij die zou betalen, een vordering instellen om de koopsom terug te vorderen.
20. Javolenus, Epistels, Boek XI.
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Als een slaaf, die mortis causa aan een vrouw is geschonken voordat haar man stierf, een bepaling aangaat, denk ik dat het
effect van de verplichting opgeschort blijft totdat de man ofwel dood is, ofwel vrij is van het gevaar van de dood op grond
waarvan hij de schenking deed, en als een van deze gebeurtenissen plaatsvindt waardoor de schenking nietig wordt verklaard
of bevestigd, zal dit ook de bepaling bevestigen of nietig verklaren.
21. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Wanneer een echtgenoot voor zijn vrouw een bedrag betaalt dat zij verschuldigd is wegens een door haar ondernomen reis,
heeft hij dan het recht dit bedrag te innen op grond van het feit dat zij daardoor geldelijk werd bevoordeeld, of kan men
stellen dat het hier niet om een schenking gaat? Ik denk dat de betere mening is dat dit niet verboden is, vooral als zij de reis
heeft gemaakt in het belang van haar man; want Papinianus zegt in het Vierde Boek der Meningen dat een man de reiskosten
van zijn vrouw en haar slaven niet kan terugvorderen als de reis in zijn belang is ondernomen. Een reis wordt geacht te zijn
ondernomen in naam van een echtgenoot, wanneer zijn vrouw hem komt zoeken; en het maakt geen verschil of in het
huwelijkscontract iets was overeengekomen met betrekking tot de reiskosten of niet, want hij doet geen schenking die in
noodzakelijke uitgaven voorziet. Indien dus de vrouw de reis heeft gemaakt met toestemming van haar echtgenoot, wegens
de behoeften van zijn bedrijf, en de echtgenoot haar iets geeft voor onkosten, kan dit niet worden teruggevorderd.
1. Wanneer een vrouw aan haar man een bruidsschat belooft, alsmede de rente daarover, moet ongetwijfeld worden
geoordeeld, dat hij de rente kan invorderen; want dit is geen schenking, daar de rente wordt gevorderd om de kosten van het
huwelijk te voldoen. Maar wat zou het geval zijn als de man de vordering van de rente aan zijn vrouw zou kwijtschelden; zou
dan dezelfde vraag over de rechtmatigheid van de schenking blijven bestaan? Julianus zegt van wel, en dat is juist. Het is
duidelijk dat als overeengekomen wordt dat de vrouw zichzelf en haar slaven zal onderhouden, en haar man haar toestaat
haar bruidsschat te gebruiken om zichzelf en de leden van haar huishouding te onderhouden, de kwestie is opgelost; want ik
denk dat haar man niet als schenking van haar kan eisen wat al verrekend is.
(22) Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Een man gaf een slaaf mortis causa aan zijn vrouw, en benoemde hem vervolgens tot zijn erfgenaam met toekenning van zijn
vrijheid. De vraag rijst, is zo'n benoeming geldig? Ik denk dat als hij hem tot zijn erfgenaam benoemde omdat hij zei dat hij
van gedachten was veranderd, de benoeming geldig is, en de slaaf de noodzakelijke erfgenaam van zijn meester wordt. Maar
als hij hem, nadat hij hem tot zijn erfgenaam heeft benoemd, heeft weggegeven, zal de schenking een groter gewicht hebben;
of als hij hem heeft weggegeven voordat hij dit deed, maar hem toch zijn vrijheid niet heeft geschonken met de bedoeling
hem die te ontnemen, zal het resultaat hetzelfde zijn.
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23. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Papinianus meent zeer juist, dat het Rescript van de Goddelijke Severus alleen betrekking heeft op de schenking van
eigendom; vandaar, dat als de echtgenoot zich door een beding ten gunste van zijn vrouw heeft verbonden, hij niet van
mening is, dat de erfgenaam van de echtgenoot kan worden aangesproken, ook al zou de echtgenoot sterven zonder van
gedachten te zijn veranderd.
24. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer een schenking wordt gedaan tussen personen die niet gehuwd zijn, en die verenigd zijn vóór de tijd die door de wet
is voorgeschreven voor het verkrijgen van de eigendom van goederen; of, anderzijds, wanneer een schenking wordt gedaan
tussen man en vrouw, en vóór het verstrijken van voornoemde tijd het huwelijk wordt ontbonden, dan wordt bepaald dat de
tijd van de verjaring niettemin blijft lopen, omdat in het eerste geval het bezit wordt overgedragen zonder enig gebrek, en in
het tweede geval het gebrek dat bestond, wordt opgeheven.
25. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Wanneer echter tijdens het bestaan van het huwelijk een aan iemand anders toebehorend goed door de man aan zijn vrouw
wordt gegeven, moet worden gezegd dat het de vrouw onmiddellijk is toegestaan het door verovering te gaan bezitten, want
hoewel het haar niet mortis causa is gegeven, wordt de verovering ervan niet verhinderd. Want de wet, zoals die is
vastgesteld, heeft betrekking op die schenkingen waardoor de echtgenote verrijkt wordt en de echtgenoot armer; en daarom
kan een schenking mortis causa plaatsvinden, zoals begrepen wordt tussen personen die niet gehuwd zijn, met betrekking tot
goederen die door usucaptie verkregen kunnen worden, omdat ze aan een ander toebehoren.

26. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Als ik iemand die mij iets verkocht heeft, beveel het als schenking aan mijn vrouw te geven, en hij draagt het bezit ervan op
mijn aanwijzing aan haar over, dan wordt hij van zijn aansprakelijkheid ontheven; want hoewel zij volgens het burgerlijk
recht niet geacht zal worden het bezit van dat goed te hebben, is het toch duidelijk dat de verkoper niets heeft dat hij kan
leveren.
(1) Neratius zegt dat dezelfde redenen die schenkingen tussen man en vrouw mogelijk maken, ook die tussen een
schoonvader en een zoon of een schoondochter legitiem maken. Daarom kan een schoonvader een schenking doen aan zijn
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schoonzoon in afwachting van de dood of echtscheiding, en een schoonzoon kan er ook een doen aan zijn schoonvader met
het oog op het zich voordoen van een van deze gebeurtenissen.
27. Modestinus, Regels, Boek VII.
Een schenking gedaan vóór het huwelijk tussen partijen die op het punt staan een huwelijk aan te gaan, is geldig volgens de
wet, zelfs als het huwelijk op dezelfde dag zou plaatsvinden.
28. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer het geschonken goed wordt vernietigd of verbruikt, moet het verlies worden gedragen door de schenker. Dit is
redelijk, omdat het eigendom nog steeds toebehoort aan hem die het geschonken heeft, en hij verliest wat van hem is.
1. Wanneer een echtgenoot kosten maakt met betrekking tot kinderen, geboren uit slavinnen, die de bruidsschat van zijn
vrouw vormen, hetzij voor onderricht, hetzij voor levensonderhoud, zal dit geen voordeel voor de echtgenoot opleveren,
omdat hij zelf van hun diensten gebruik maakt. Hij kan echter wel rekenschap geven van hetgeen aan hun voedster is
gegeven voor hun opvoeding, omdat hij iets geeft tot behoud van hun leven; evenals hij slavinnen, die deel uitmaken van de
bruidsschat, van rovers zou hebben vrijgekocht.
2. 2. Wanneer slaven van de echtgenoot diensten hebben bewezen aan de echtgenote, of omgekeerd, dan is de betere mening,
dat geen rekening moet worden gehouden met hetgeen zij hebben gedaan; en inderdaad, de wet, die van toepassing is op
verboden schenkingen, moet in dit geval niet strikt worden uitgelegd, zoals tussen personen, die elkander vijandig gezind
zijn; maar dit moet geschieden als tussen personen, die door de grootste genegenheid verenigd zijn, en die slechts beducht
zijn voor gebrek.
3. Wanneer een vrouw een slaaf koopt voor tien aurei, die haar door haar man zijn geschonken, en de slaaf is er slechts vijf
waard, dan kan volgens Plautius slechts vijf worden teruggevorderd; net zoals wanneer, als de slaaf zou sterven, niets kan
worden teruggevorderd. Indien echter de slavin vijftien aurei waard was, kan de echtgenoot niet meer dan tien opeisen, daar
hij slechts tot dat bedrag armer is geworden.
4. Maar als de vrouw twee slaven gekocht heeft, en een van hen zou sterven, en de andere is tien aurei waard, dan rijst de
vraag, wat zal er gedaan worden? Pomponius en de meeste autoriteiten menen, dat het verschil uitmaakt, of de twee slaven
voor één prijs verkocht zijn, of elk voor een andere. Indien zij voor één prijs zijn verkocht, kan de gehele tien aurei worden
teruggevorderd, evenals wanneer een gekocht voorwerp bederft, of wanneer een kudde of een voertuig wordt verkocht, en
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een gedeelte daarvan wordt vernietigd; maar indien de slaven voor verschillende prijzen zijn verkocht, kan alleen dat bedrag
worden teruggevorderd, waarvoor de overlevende slaaf is gekocht.
5. Pomponius verklaart, dat Julianus van mening was, dat wanneer een vrouw iets verwerft door middel van een slaaf, die
gekocht was met geld, dat haar door haar man gegeven was, hetzij een legaat, een landgoed, of kinderen geboren uit
vrouwelijke slaven, de man ook het recht zal hebben om het op deze grond terug te vorderen.
6. 6. Het is vaststaand, dat indien een vrouw, voordat zij haar jaarlijks inkomen van haar man heeft ontvangen, enig geld van
hem of van een geleend geld uitgeeft, zij geacht zal worden het uitgegeven bedrag uit haar jaarlijks inkomen te hebben
genomen.
7. Celsus zegt, dat het zeer juist is beslist, dat wanneer een vrouw een jaarlijkse rente op haar bruidsschat heeft bedongen,
hoewel de rente misschien niet verschuldigd is, omdat de afspraak was gemaakt voor jaarlijkse betalingen, de vrouw geen
vordering wegens bruidsschat kan instellen, maar dat de partijen hun vorderingen kunnen verrekenen. Wij zijn derhalve van
mening dat dezelfde regel van toepassing is op elke overeenkomst die is aangegaan onder verwijzing naar jaarlijkse
betalingen.
29. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Als een vrouw een slaaf verkoopt, die zij gekocht heeft met geld dat haar man haar gegeven heeft, en daarna een andere
koopt, dan moet de vrouw volgens Fulcinius verantwoordelijk zijn voor het verlies van de laatste slaaf. Dit is niet waar, ook
al is de tweede slaaf niet gekocht met geld dat aan de man toebehoorde.
1. Wanneer een man wol aan zijn vrouw geeft en zij daarvan kleding voor zichzelf maakt, zegt Labeo dat de kleding aan de
vrouw toebehoort.
30. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Toch zal de echtgenoot recht hebben op een billijke vordering.
31. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Wanneer echter een man voor zijn vrouw kleding maakt van zijn eigen wol, ook al gebeurt dit voor zijn vrouw en uit zorg
voor haar, dan komt de kleding toch toe aan de man; en het maakt ook geen verschil of de vrouw hielp bij het bereiden van
de wol en de zaak voor haar man regelde.
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1. 1. Wanneer een vrouw haar eigen wol gebruikt, maar voor zichzelf kleding maakt met behulp van slavinnen, die aan haar
man toebehoren, zal de kleding haar toebehoren, en zij zal haar man niets verschuldigd zijn voor de arbeid van de slavinnen;
maar wanneer de kleding voor haar man is gemaakt, zal zij hem toebehoren, als hij zijn vrouw de waarde van de wol heeft
betaald. Maar wanneer de vrouw de kleding niet voor haar man heeft gemaakt, maar aan hem heeft gegeven, zal de schenking
niet geldig zijn; want zij zal alleen geldig zijn, wanneer de kleding voor haar man is gemaakt, en het zal haar nimmer zijn
toegestaan een rekening te betalen voor de arbeid van de slavinnen van haar man.
2. 2. Indien een man een stuk grond aan zijn vrouw geeft, opdat zij daarop een huis kan oprichten, is er geen twijfel aan, dat
het huis aan de man zal toebehoren; maar het is geregeld, dat de vrouw recht zal hebben op haar onkosten, want indien de
man het huis zou opeisen, kan de vrouw de onkosten behouden, die zij bij de bouw heeft gemaakt.
3. Wanneer er twee slaven waren, die elk vijf aurei waard waren, maar die beide tezamen voor vijf aurei door een man aan
zijn vrouw werden verkocht om haar te bevoordelen, of omgekeerd, dan is de betere mening, dat zij door beide partijen
gemeenschappelijk worden gehouden in verhouding tot de prijs; want inderdaad moet niet in aanmerking worden genomen
wat de slaven waard zijn, maar hoeveel van de prijs is kwijtgescholden bij wijze van schenking. Het lijdt geen twijfel, dat een
man of een vrouw goederen van elkander kunnen kopen voor minder dan zij waard zijn, indien er geen voornemen tot
schenking bestaat.
4. Indien een man iets aan zijn vrouw verkoopt voor de werkelijke waarde, of omgekeerd, en om een schenking te doen, en
zij komen overeen dat de verkoper geen enkele garantie met betrekking tot het goed zal geven, moet worden nagegaan wat de
overeenkomst was met betrekking tot de verkoop, of het goed werkelijk is verkocht en de gehele transactie geldig was, of,
inderdaad, of alleen het laatste deel van de overeenkomst nietig was; net als wanneer de koop was gesloten, de overeenkomst
was gemaakt na een verandering van mening. De betere mening is, dat alleen het laatste gedeelte van de overeenkomst nietig
is.
5. Wij zijn van mening, dat dezelfde regel van toepassing is, indien de partijen met het oog op het doen van een schenking
overeenkomen, dat de verkoper er niet voor in zal staan, dat een slaaf de gewoonte heeft weg te lopen, of een zwerver is; dat
wil zeggen, dat de vorderingsrechten krachtens het Edict van de Aediles en bij de koop onaangetast blijven.
6. Wanneer een man aan zijn vrouw een som geld verschuldigd is, die op een bepaalde tijd opeisbaar is, kan hij het terstond
betalen zonder te vrezen, dat het als een schenking zal worden beschouwd, ofschoon hij, indien hij het geld had ingehouden
tot de tijd, waarop het opeisbaar was, het voordeel van het gebruik ervan had kunnen genieten.
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7. En Proculus zegt, dat de voornaamste reden, waarom onze voorvaderen de schenker te hulp kwamen, was, dat een van de
partijen niet door genegenheid voor de ander zou worden beroofd; maar zij waren niet zo slecht gezind, dat zij wilden
voorkomen, dat een van hen rijker zou worden.
8. 8. Wanneer een man zijn vrouw een zeer kostbaar geschenk geeft op de Kalends van Maart of op haar verjaardag, dan is
dit een schenking; maar als zijn vrouw een uitgave moet doen, waardoor zij eervoller kan worden onderhouden, moet de
tegenovergestelde mening worden gehuldigd.
9. 9. Een vrouw wordt niet geacht rijker te zijn geworden, indien zij geld uitgeeft, dat haar door haar man is gegeven voor
banketten, voor parfums, of voor spijzen voor haar slavinnen.
10. De proviand die een man voor de slaven of de paarden van zijn vrouw verschaft, en die hun gemeenschappelijk
toebehoort, kan door hem niet worden teruggevorderd. Ik denk echter, dat de tegenovergestelde regel in acht moet worden
genomen, wanneer hij de slaven van zijn vrouw, of die welke voor de verkoop worden gehouden, onderhoudt.
(32) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Dit was de toestand van de wetten met betrekking tot schenkingen tussen man en vrouw, zoals wij eerder hebben verklaard,
toen onze keizer Antoninus, vóór de dood van zijn vader, de goddelijke Severus, in een Adres aan de Senaat tijdens het
consulaat van Fulvius Aemilianus en Nummius Albinus, de Senaat ertoe bracht de strengheid van hun bepalingen enigszins
te versoepelen.
1. Het adres van onze Keizer met betrekking tot de bevestiging van schenkingen heeft niet alleen betrekking op goederen die
door een echtgenoot in naam van zijn echtgenote zijn verkregen, maar ook op alle schenkingen die tussen een echtgenoot en
echtgenote zijn gedaan; zodat het goed van rechtswege toebehoort aan degene aan wie het is geschonken, een burgerlijke
verplichting doet ontstaan, en onder het toepassingsgebied van de Lex Falcidia valt, waar deze van kracht kan worden. Ik
denk dat deze wet van toepassing zal zijn, omdat hetgeen geschonken is, als het ware bij testament wordt bevestigd.
2. Het Rescript zegt: "Het is verkeerd dat iemand die een schenking doet, van gedachten verandert, maar het zou hard en
gierig zijn als de erfgenaam het goed zou nemen, terwijl dit misschien in strijd zou zijn met de wil van degene die het heeft
geschonken."
3. Want als hij een schenking aan zijn vrouw heeft gedaan en daarna van gedachten is veranderd, en daarna weer van
gedachten is veranderd, moet gezegd worden dat de schenking geldig is, omdat wij de laatste wensen van de man in
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overweging nemen, zoals wij gewoon zijn te doen met betrekking tot trusts, wanneer wij een exceptie bespreken die op grond
van bedrog is ingeroepen, omdat de wil van de partij onbepaald kan zijn tot het laatste ogenblik van zijn bestaan.
4. Indien de schenker echter slechts eenmaal van gedachten verandert, kennen wij zijn erfgenaam het recht van herroeping
toe, indien het volkomen duidelijk is dat de overledene van gedachten is veranderd. Maar als dat twijfelachtig is, moet de
rechter eerder geneigd zijn de schenking te bevestigen.
5. Indien een echtgenoot de door hem geschonken goederen in pand geeft, zijn wij geneigd te oordelen dat hij van gedachten
is veranderd, hoewel hij er nog steeds eigenaar van blijft. Welke weg moet echter worden gevolgd, als het zijn bedoeling was
dat de schenking zou blijven bestaan? Veronderstel dat het goed in het bezit van de vrouw is gebleven onder een onzekere
titel, en dat zij bereid was de schuldeiser te voldoen? Dan moet men de schenking geldig achten. Want als de man haar het
goed in de eerste plaats met deze bedoeling heeft gegeven, zou ik zeggen dat de schenking geldig was, zodat, als de vrouw
bereid was de schuldeiser te voldoen, zij recht zal hebben op een exceptie op grond van kwade trouw; en bovendien, als zij
de schuld zou betalen, zou zij door middel van een exceptie op grond van kwade trouw kunnen bewerkstelligen dat het
vorderingsrecht van de schuldeiser aan haar zou worden toegewezen.
6. Wanneer de schenker slaaf wordt van een particulier, moet worden gezegd dat de schenking niet wordt voltooid, maar
wordt vernietigd, hoewel de dienstbaarheid wordt vergeleken met de dood. Als dus de vrouw aan wie de schenking is gedaan,
tot slavernij wordt teruggebracht, zal de schenking tenietgaan.
7. Wanneer een echtgenoot een schenking aan zijn vrouw heeft gedaan, en uit wroeging over een of andere misdaad
zelfmoord heeft gepleegd, of, zelfs na de dood, zijn nagedachtenis berucht is geworden, zal de schenking worden herroepen;
hoewel schenkingen, die hij aan anderen heeft gedaan, geldig zullen zijn, wanneer hij zulke schenkingen niet mortis causa
heeft gedaan.
8. Evenzo, wanneer een echtgenoot, die in het leger is, een schenking doet uit zijn castrense peculium, en daarna wordt
veroordeeld wegens een misdrijf; om de reden dat het hem zal zijn toegestaan te getuigen met betrekking tot dit soort
goederen, zelfs na te zijn veroordeeld, mits hij het recht daartoe verkrijgt, zal de schenking geldig zijn; want hij die is
toegestaan te getuigen, kan een schenking mortis causa doen.
9. Het Rescript zegt: "Heeft verbruikt," en deze term moeten wij verstaan in die zin, dat hij die de schenking heeft ontvangen,
daardoor niet rijker is geworden. Indien hij echter geldelijk voordeel heeft genoten, is het voordeel van het Rescript niet van
toepassing. Maar als hij niet rijker is geworden, en een bedrag gelijk aan de schenking aan de wederpartij heeft gegeven,
moet gezegd worden, dat als degene die gestorven is, verrijkt is, de ander kan terugvorderen wat hij heeft gegeven, en niet
verplicht is te verrekenen wat hij heeft verbruikt, hoewel bij echtscheiding een dergelijke verrekening wel kan plaatsvinden.
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10. Indien na de schenking een echtscheiding plaats heeft, of indien de partij, die de schenking heeft gedaan, eerst overlijdt,
moet de oude wet in acht worden genomen; dat wil zeggen, de schenking zal geldig zijn, indien de man wenst, dat de vrouw
haar heeft, maar indien hij dat niet doet, zal zij tenietgaan; want vele gehuwden scheiden zich goed van elkander af, en vele
anderen koesteren boosheid en haat.
11. Wat nu, indien een echtscheiding plaats heeft, en het huwelijk daarna hersteld wordt, en het gemoed van de schenker
ofwel gedurende de echtscheiding veranderd is, ofwel hetzelfde blijft; of, wanneer het huwelijk hersteld wordt, de wens van
de schenker wordt, zoals het in de eerste plaats was; zal de schenking geldig blijven, indien de schenker zou overlijden,
terwijl het huwelijk nog bestaat? Men kan volhouden dat zij geldig zal zijn.
12. 12. Indien echter geen echtscheiding plaatsvindt, maar slechts een klein misverstand ontstaat, is het zeker dat de
schenking geldig zal zijn, indien het misverstand is opgeheven.
13. 13. Wanneer een echtgenote en haar echtgenoot lange tijd gescheiden hebben geleefd, maar toch de huwelijksband in
stand hebben gehouden (hetgeen, zoals wij weten, soms gebeurt bij personen van consulaire rang), denk ik dat schenkingen
niet geldig zullen zijn, omdat de verbintenis altijd heeft bestaan; want echtelijke genegenheid, en niet coïtus, vormt het
huwelijk. Wanneer echter de schenker eerst overlijdt, zal de schenking wel geldig zijn.
14. Wat zullen wij zeggen, wanneer beide partijen, degene die de schenking heeft gedaan en degene aan wie zij is gedaan,
door de vijand gevangen zijn genomen? En voordat ik mij aan de bespreking van deze vraag waag, moet het Adres van de
Keizer in aanmerking worden genomen, waarin werd beslist dat een schenking geen kracht en gevolg heeft, indien degene
aan wie zij geschonken is, sterft. Als dus beide partijen sterven, hetzij door schipbreuk, hetzij door de val of het verbranden
van een huis, wat zullen wij dan zeggen? Als kan worden vastgesteld wie van beiden het eerst is overleden, is de vraag snel
beantwoord, maar als dit niet kan worden bewezen, wordt de vraag moeilijk en ben ik eerder van mening dat de schenking
geldig is, zoals blijkt uit de woorden van het adres: "Indien degene die de schenking ontving het eerst overlijdt". Maar als
beiden tegelijk sterven, kan niet worden gezegd dat degene die de schenking ontving, het eerst van het leven is heengegaan.
Daarom is het zeer juist geoordeeld, dat, wanneer zij aan elkander een schenking hebben gedaan, beide schenkingen geldig
zullen zijn, indien de partijen tegelijkertijd overlijden, omdat, hoewel geen van beiden de ander overleefde, het adres niet de
dood van beiden te zamen heeft overwogen. Wanneer echter geen van beiden de ander overleeft, zal de wederzijdse
schenking geldig zijn, want met betrekking tot wederzijdse schenkingen mortis causa moet worden gezegd, dat aan geen van
beiden een rechtsvordering tot terugvordering kan worden toegewezen, en dat dus de erfgenamen van beiden van de
schenkingen profiteren. Als beide partijen op hetzelfde ogenblik door de vijand gevangen zijn genomen en beiden op
verschillende tijdstippen in gevangenschap overlijden, moet dan de datum van hun gevangenneming in aanmerking worden
genomen om de geldigheid van de schenkingen vast te stellen, net alsof beiden op hetzelfde ogenblik waren gestorven? Of
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zullen wij zeggen, dat geen van beide schenkingen geldig is, omdat het huwelijk tijdens het leven van de betrokkene is
beëindigd? Of moeten wij nagaan wie van beiden het eerst is overleden, om te besluiten dat de schenking met betrekking tot
hem niet geldig was, of dat, indien de ander naar zijn land zou terugkeren, zijn testament geldig zou zijn? Ik ben van mening,
dat wanneer de partijen niet terugkeren, het tijdstip van hun gevangenneming in aanmerking moet worden genomen, alsof zij
toen waren gestorven; maar als een van hen zou terugkeren, zal hij worden geacht te hebben overleefd, omdat hij dat heeft
gedaan.

15. 15. Wanneer een man een bepaald goed nalaat uit hetgeen hij reeds geschonken had, maar de rest niet schenkt, wordt hij
niet geacht onwillig te zijn geweest, dat de rest aan zijn vrouw zou toebehoren; want dikwijls maakt een partij een legaat, en
daarna een schenking, of er kan een andere reden voor zijn geweest, dat hij het legaat deed.
16. Het adres heeft niet alleen betrekking op man en vrouw, maar ook op andere partijen, die ook geen schenkingen mogen
doen uit hoofde van het huwelijk; zoals bijvoorbeeld wanneer een schoonvader een schenking doet aan zijn schoondochter,
of omgekeerd; of een schoonvader aan zijn schoonzoon, of omgekeerd; of een van twee schoonvaders die de in het huwelijk
verenigde partijen onder hun beheer hebben, een schenking doet aan de ander; want overeenkomstig de geest van het adres is
het al deze personen toegestaan om onder dezelfde omstandigheden schenkingen te doen. Dit was ook de mening van
Papinianus in het Vierde Boek der Meningen, want hij zei: "Een schoonvader heeft een schenking gedaan aan zijn
schoondochter, of aan zijn schoonzoon, en daarna is de een of de ander van hen tijdens het huwelijk overleden. Ofschoon het
gebrek van de schenking blijft bestaan, zullen toch, indien de schoonvader met betrekking tot die schenking geen enkele
vraag heeft opgeworpen, de bepalingen van het adres worden geacht te werken tegen zijn erfgenamen na zijn dood, want
dezelfde reden, die een dergelijke schenking verbiedt, eist, dat het voordeel wordt toegekend." Daarom eist Papinianus, opdat
een dergelijke schenking geldig zou zijn, dat de zoon van degene die de schenking heeft gedaan, vóór hem sterft, en dat de
schoonvader daarna sterft, zonder van mening te zijn veranderd.
17. Wanneer een zoon onder vaders toezicht, die een castrense, of een quasi castrense peculium heeft, een schenking aan zijn
vrouw doet, moeten wij rekening houden met de persoon van de zoon, en met zijn overlijden.
18. Indien een schoondochter een schenking doet aan haar schoonvader, moeten wij rekening houden met haar dood en met
de voortzetting van haar wil tot haar laatste ogenblikken. Indien echter haar schoonvader eerst sterft, is de schenking volgens
ons tenietgegaan. Maar als de man blijft leven en zijn vrouw overleeft, moeten wij dan toegeven dat de schenking van kracht
wordt? Als inderdaad de echtgenoot de enige erfgenaam van zijn schoonvader wordt, kan men zeggen, dat een nieuwe
schenking is gedaan ten gunste van de echtgenoot, zodat waar de eerste eindigt, de andere begint; en als de zoon niet de
erfgenaam van zijn vader is, zal de schenking om een andere reden worden beëindigd.
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19. Indien de schoonvader zijn schoondochter verstoot, zal de schenking nietig zijn, ook al blijft het huwelijk, wanneer man
en vrouw het eens zijn, nog bestaan, overeenkomstig het Rescript van onze Keizer; maar het huwelijk zal ten aanzien van de
partijen, onder wie de schenking is gedaan, ten einde zijn.
20. Indien dus twee schoonvaders aan elkander schenkingen doen, zal dezelfde regel gelden, indien zij hun zoon en
schoondochter verstoten, en de schenkingen, die zij aan elkander doen, zullen nietig zijn. Wanneer echter een dergelijke
schenking tussen schoonvaders wordt gedaan, is het overlijden van hem die de schenking deed tijdens het huwelijk en terwijl
het recht van vaderlijk toezicht bestond, vereist om de schenking geldig te maken. Dezelfde regel geldt ook voor hen die
onder het gezag van genoemde partijen staan.
21. Wanneer een schoonvader een schenking doet aan een ander, en een, of beiden emanciperen de in het huwelijk verenigde
personen, moet worden geoordeeld, dat deze schenking geen betrekking heeft op degenen, die in het Adres worden genoemd,
en dat zij dus nietig wordt.
22. Wanneer een man aan zijn verloofde een schenking doet, die op het ogenblik van het huwelijk moet ingaan, hoewel de
schenking niet geacht wordt te zijn gedaan tussen man en vrouw, en de woorden van het Adres er niet uitdrukkelijk op van
toepassing zijn, toch moet gezegd worden, dat de schenking binnen de werkingssfeer ervan valt, en zij is geldig, indien de wil
van de partij dezelfde voortzet tot zijn dood.
23. Wanneer bijvoorbeeld een man zijn vrouw ontslaat van haar schuld door middel van een schenking, kan men zeggen dat
de schenking zelf niet opgeschort is, maar dat de gevolgen ervan dat wel zijn. In het algemeen zullen alle schenkingen, die
wij als verboden hebben genoemd, geldig zijn volgens de bepalingen van het Adres.
24. Ook de liberale uitlegging van het senaatsdecreet geeft niet het voordeel dat een vordering tot partnerschap mogelijk is;
toch kan het gemeenschappelijk bezit van de echtgenoten niet worden herroepen volgens de bepalingen van hun
overeenkomst. Derhalve zal een vordering tot partnerschap niet openstaan, omdat dit geen partnerschap is dat wordt ingesteld
ten behoeve van slechts een der partijen, zelfs wanneer dit door anderen geschiedt; en om deze reden wordt het niet van
kracht tussen man en vrouw.
25. 25. Hetzelfde moet worden gezegd van een koop bij wijze van schenking, want die is nietig.
26. 26. Het is duidelijk, dat als een goed voor een schenking wordt verkocht voor minder dan het waard is, of als de prijs
naderhand wordt kwijtgescholden, wij moeten toegeven, dat de schenking geldig is, overeenkomstig het decreet van de
Senaat.
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27. Als een man een verloofde had en daarna met haar trouwde, terwijl het hem niet geoorloofd was dit te doen; laten we dan
zien of schenkingen die als het ware tijdens de verloving zijn gedaan, geldig zijn. Julianus bespreekt deze kwestie met
betrekking tot een minderjarige van twaalf jaar die naar het huis van haar zogenaamde echtgenoot was gebracht toen zij nog
te jong was om te trouwen; en hij zegt dat zij zijn verloofde is, maar zij is niet zijn echtgenote. De betere mening is echter die
van Labeo, van mijzelf en van Papinianus in het Tiende Boek der Vragen, dat indien de verloving voorafging aan het
vermeende huwelijk, deze blijft bestaan, hoewel degene die het meisje huwde kan denken dat zij zijn wettige echtgenote is.
Wanneer zij echter niet aan het huwelijk voorafging, kan er geen sprake zijn van een verloving, omdat zij niet heeft
plaatsgehad, en evenmin van een huwelijk, omdat het niet kon worden voltrokken. Waar de ondertrouw voorafging, is de
schenking dus geldig, maar waar zij niet voorafging, is zij nietig, omdat de partij de schenking als het ware niet deed aan een
vreemde, maar aan zijn vermeende echtgenote, en daarom zal het Adres niet van toepassing zijn.
28. Wanneer echter een senator zich ondertrouwt met een vrije vrouw, of een voogd met zijn voogd, of iemand anders die
niet mag trouwen, dit doet, en daarna met het meisje trouwt, is dan een schenking, als het ware tijdens de ondertrouw gedaan,
geldig? Ik ben van mening dat dergelijke verlovingen moeten worden afgewezen, en dat het geschonken eigendom in beslag
moet worden genomen en verbeurd verklaard door de schatkist, omdat het geschonken is aan personen die het niet waard zijn
het te bezitten.
(33) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Wanneer een echtgenoot overeenkomt zijn vrouw jaarlijks een bepaalde som te betalen, kan zij tijdens het huwelijk geen
vordering instellen op grond van het beding. Maar als, terwijl het huwelijk nog loopt, de echtgenoot komt te overlijden, denk
ik dat, omdat de schenking betrekking heeft op een jaarlijkse betaling, het beding kan worden afgedwongen krachtens het
decreet van de Senaat.
1. Anderzijds, wanneer een echtgenote met haar echtgenoot overeenkomt hem elk jaar een bepaald bedrag te betalen, kan dit
aan haar worden terugbetaald en kan zij een vordering instellen om terug te krijgen wat overblijft. Ik denk dat zij ook een
persoonlijke vordering kan instellen voor het bedrag waartoe haar man zich heeft verrijkt; want de jaarlijkse toelage die een
man aan zijn vrouw betaalt, is niet zo belangrijk als die welke een vrouw aan haar man betaalt, want dit is onverenigbaar en
in strijd met de aard van het geslacht.
2. Indien de man met zijn vrouw de jaarlijkse uitkeringen bedingt, en de vrouw mocht tijdens het huwelijk overlijden, dan
moet gezegd worden, dat de schenking geldig wordt volgens het Adres.
34. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
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Als de vrouw een goed aan haar man geeft en hij schenkt het als bruidsschat voor hun gemeenschappelijke dochter, of als zij
hem toestaat het als bruidsschat voor hun dochter te geven, nadat zij een schenking aan haar man heeft gedaan, dan kan
volgens de rechtvaardigheid worden geoordeeld, dat hoewel de schenking geen kracht of gevolg heeft, toch de schenking van
de bruidsschat geldig wordt door de latere toestemming van de vrouw.
35. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
Indien de echtscheiding niet volgens de voorgeschreven wettige formaliteiten is geschied, hebben schenkingen, na zulk een
echtscheiding gedaan, geen gevolg, daar niet kan worden geoordeeld, dat het huwelijk ontbonden is.
(36) Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Wanneer een geschonken goed nog bestaat, kan het ook worden teruggevorderd door een proces; maar omdat een schenking
het recht van bezit met zich meebrengt, kan, als het goed niet wordt teruggegeven, een schatting worden gemaakt van de
juiste waarde ervan, en moet aan de bezitter zekerheid tegen uitzetting worden geboden voor het bedrag dat het goed waard
is. Deze mening werd ook door Pedius gedeeld.
1. Een man stuurde een ring die aan een ander toebehoorde als geschenk aan zijn verloofde, en na het huwelijk gaf hij haar in
plaats daarvan een van zijn eigen ringen. Sommige autoriteiten (Nerva bijvoorbeeld) menen dat deze ring het eigendom van
de vrouw werd, omdat de schenking die gedaan was, zou zijn bevestigd, en niet een nieuwe gegeven. Ik denk dat deze
mening juist is.
37. Julianus, Digest, Boek XVII.
Wanneer een vrouw bedrog pleegde om het behoud te voorkomen van eigendom dat haar man haar had gegeven, of om de
overlegging daarvan voor het gerecht te voorkomen, kan hij een vordering tegen haar instellen wegens toegebrachte schade,
als zij dit deed nadat een echtscheiding had plaatsgevonden.
(38) Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Boek III.
Wanneer een slaaf, gemeenschappelijk gehouden door een echtgenoot en zijn broeder, een jonge slaaf schonk aan de vrouw
van de broeder, werd geoordeeld dat de schenking niet geldig was voor zover het ging om het aandeel dat aan de echtgenoot
toebehoorde en dat de slaaf had gegeven.
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1. De wet zal dezelfde zijn, wanneer een van drie broeders een vrouw heeft en haar goederen schenkt, die zij allen
gemeenschappelijk bezitten, want een derde deel van de schenking zal de vrouw niet toebehoren; maar met betrekking tot de
andere twee derden, indien de broeders weten, dat zij gegeven zijn, of, nadat dit was geschied, zij de handeling bevestigen,
zal de vrouw niet tot teruggave verplicht zijn.
39. Julianus, Over Minicius, Boek V.
Een echtgenoot die een som geld aan zijn vrouw wilde geven, stond haar toe een beding te maken met zijn schuldenaar. Zij
deed dit, maar voordat zij het geld had ontvangen, scheidde zij zich van haar man. Ik vraag, of deze laatste het gehele bedrag
kan terugvorderen, of dat een op de belofte gegronde rechtsvordering nietig zal zijn wegens de schenking. Ik antwoordde dat
het beding geen effect zal hebben. Indien echter de beloftegever, niet op de hoogte van de feiten, de vrouw zou betalen en het
geld niet is uitgegeven, kan de schuldenaar het terugvorderen. Maar als hij bereid is zijn vorderingsrechten aan de echtgenoot
over te dragen, wordt hij beschermd door een exceptie op grond van bedrog, en kan de echtgenoot dit geld dus terugvorderen
door middel van een vordering in naam van de schuldenaar. Indien echter het geld niet bestaat, en de vrouw er rijker door is
geworden, kan de man het opeisen; want men verstaat, dat de vrouw rijker is geworden doordat zij eigendom van haar man
heeft ontvangen, daar de schuldenaar zich kan beschermen door een exceptie op grond van bedrog.
40. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Wanneer eigendom door zijn vrouw aan een echtgenoot wordt gegeven met het doel een of ander ambt te verkrijgen, is de
schenking geldig voor zover zij nodig was om haar echtgenoot het ambt te verschaffen.
41. Licinius, Rufinus, Regels, Boek VI.
Want keizer Antoninus besliste dat een echtgenote haar echtgenoot goederen mocht schenken ter bevordering van zijn
belangen.
42. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Een andere reden voor een schenking is onlangs ingevoerd door de toegeeflijkheid van keizer Antoninus, waarvan wij zeggen
dat het gebeurt omwille van de eer; bijvoorbeeld wanneer een echtgenote een schenking doet aan haar echtgenoot om hem in
staat te stellen toelating te verkrijgen tot de senatoriale of ruiterorde, of ten behoeve van tentoonstellingen.
43. Paulus, Regels.
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Een schenking kan gedaan worden tussen man en vrouw in geval van verbanning.
44. Neratius, Perkamenten, Boek V.
Wanneer een vreemdeling eigendom dat aan een man toebehoort, schenkt aan de vrouw van deze laatste, terwijl beiden
hiervan niet op de hoogte zijn, en wanneer ook de man niet weet dat hij eigendom dat aan hemzelf toebehoort heeft
geschonken, kan de vrouw dit eigendom rechtmatig verkrijgen door verovering. Dezelfde rechtsregel is van toepassing
wanneer iemand die onder het toezicht van de echtgenoot staat, in de veronderstelling dat hij onafhankelijk is, een schenking
doet aan de vrouw van zijn vader. Indien echter de echtgenoot vaststelt, dat het goed van hem is, voordat het recht door
vererving is ontstaan, kan hij het terugvorderen en zal haar bezit worden gestuit, ook al wil de echtgenoot dit niet en wordt de
vrouw zich ervan bewust, dat het van haar is, omdat dit een geval is, waarin de vrouw zelf weet, dat de schenking door haar
echtgenoot is gedaan. Het is juister te stellen, dat er geen beletsel bestaat voor de verkrijging van het eigendom van het goed
door haar; want het is de vrouw niet absoluut verboden het eigendom van haar man te verkrijgen, behalve wanneer haar door
deze laatste schenkingen worden gedaan.
45. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Marcellus verklaart in het Zeventiende Boek van de Digest dat de echtgenoot zelfs zijn eigendom kan wegnemen zonder
schade aan zijn vrouw, en zonder vrees voor het decreet van de Senaat, wanneer de transactie die tussen hen heeft
plaatsgevonden onwettig is.
(46) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXII.
Bezit van eigendom impliceert niet noodzakelijk een schenking van hetzelfde tussen man en vrouw.
(47) Celsus, Digest, Boek I.
De vraag of de echtgenoot, in de uitoefening van zijn functie bij het zakendoen met zijn vrouw, kosten heeft gemaakt met
betrekking tot haar eigendom, is er een van feit en niet van wet. Een vermoeden op grond van de hoogte en de aard van de
door hem gemaakte kosten zal niet moeilijk zijn.
48. Dezelfde, Digest, Boek IX.
Wat een man aan zijn vrouw geeft, blijft zijn eigendom, en hij kan het terugvorderen, noch maakt het enig verschil of hij
grote legaten van zijn vrouw heeft gekregen.
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49. Marcellus, Digest, Boek VII.
Sulpicius aan Marcellus. Een vrouw die wenste dat haar land na de dood van haar man zou overgaan op de
gemeenschappelijke zoon van haar en haar man, die onder het gezag van zijn vader stond, droeg het land over aan haar man,
opdat hij het na zijn dood aan zijn zoon zou nalaten. Ik vraag, of gij meent, dat de schenking van dien aard is, dat de
transactie nietig is, of dat, indien zij geldig is, de vrouw de macht zal hebben haar te herroepen, indien zij haar niet wil laten
voortbestaan? Het antwoord luidde: indien voor de schenking een voorwendsel of een verontschuldiging (om zo te zeggen)
wordt gezocht, zal de levering niet geldig zijn; dat wil zeggen, indien de vrouw verwachtte, dat haar man er intussen enig
voordeel uit zou trekken. Anders, indien zij slechts gebruik maakte van de diensten van haar man, en hij ze gaf opdat zij de
schenking zou kunnen herroepen; of, opdat het goed met al zijn emolumenten door de vader op de zoon zou overgaan,
waarom zou de schenking dan niet geldig worden geacht, net alsof de transactie met een vreemde had plaatsgevonden, dat
wil zeggen, als het goed aan hem onder dezelfde omstandigheden was geleverd?
50. Javolenus, Epistels, Boek XIII.
Als een vrouw een slaaf koopt voor twintig aurei, en haar man betaalt vijf aan de verkoper bij de koop, dan kan hij, als er een
echtscheiding plaatsvindt, deze som zeker terugvorderen. Het maakt geen verschil, of de slaaf in waarde is verminderd, of
zelfs dat hij dood is, de man zal nog steeds gerechtigd zijn de vijf aurei te eisen; want de vraag rijst, of de vrouw verrijkt is
geworden door het eigendom van haar man, op het tijdstip dat de vraag over de teruggave van de bruidsschat opkwam. In dit
geval wordt zij geacht geldelijk te zijn bevoordeeld doordat zij door tussenkomst van haar echtgenoot is bevrijd van een
schuld die zij nog zou hebben als haar echtgenoot het geld niet had betaald. Het maakt ook geen verschil om welke reden de
vrouw het geld verschuldigd was, dat wil zeggen of het geleend was, of dat zij het verschuldigd was wegens een aankoop.
1. Wanneer de vrouw de slaaf niet gekocht heeft, maar het geld van haar man ontvangen heeft om hem te kopen, dan moet, in
geval de slaaf zou sterven, of in waarde verminderen, het verlies door haar man gedragen worden, want daar zij de slaaf niet
gekocht zou hebben, indien zij het geld niet van haar man ontvangen had, moet hij, die het gegeven heeft, het verlies dragen,
mits de slaaf gestorven is; noch wordt de vrouw geacht zich verrijkt te hebben, die niet door haar schuldeiser is vrijgelaten,
en niet in het bezit is van hetgeen zij met het geld van haar man gekocht heeft.
51. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.
Quintus Mucius zegt dat wanneer er een controverse ontstaat over de vraag of een vrouw iets in handen heeft gekregen, het
beter en eervoller is om aan te nemen dat het goed in haar handen is gekomen door haar man, of door iemand die onder zijn
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toezicht staat, wanneer niet bewezen is uit welke bron zij het heeft verkregen. Quintus Mucius schijnt deze opvatting te
hebben gevolgd, om een schandelijk onderzoek naar een echtgenote te vermijden.
52. Papinianus, Vragen, Boek X.
Wanneer een man, met het doel zijn vrouw te bevoordelen, eigendom aan haar verhuurt voor een zeer klein bedrag, is de
transactie nietig. Wanneer echter tussen de partijen een borgstelling tegen een lage taxatie plaatsvindt, met het doel een van
hen te bevoordelen, zal deze geldig zijn. Deze meningen zijn verschillend, omdat de huurovereenkomst niet kan worden
gesloten zonder een bepaalde huurprijs, maar een storting kan worden gedaan zonder enige taxatie van het goed.
1. Een vrouw bepaalde, dat de oogst van een stuk land door haar erfgenaam aan haar man zou worden gegeven, en indien dit
niet zou geschieden, beloofde zij een zekere som geld mortis causa. Daar de echtgenoot tijdens het leven van de echtgenote is
overleden, is het beding vervallen, evenals de levering die mortis causa is geschied op last van laatstgenoemde; want in een
geval waarin een persoonlijke vordering tot terugverkrijging van eigendom tussen vreemden zal bestaan, zal dit niet
plaatsvinden tussen gehuwden.
53. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Het staat vast, dat een schoonvader noch aan zijn schoonzoon, noch aan zijn schoondochter een schenking mortis causa kan
doen, omdat, indien de schoonvader zou overlijden, het huwelijk niet ontbonden zal zijn; en het maakt ook geen verschil, of
de vader zijn zoon of zijn dochter al dan niet onterfd heeft. In geval van echtscheiding is de regel om dezelfde reden anders.
1. Een vrouw heeft gebruik gemaakt van een goed dat als bruidsschat was gegeven, nadat het met toestemming van haar man
was getaxeerd. Indien dit goed door het gebruik in waarde is verminderd, is verrekening van de schade niet toegestaan.
Evenmin kan de vrouw staande houden, dat het goed haar als het ware is nagelaten krachtens de bepalingen van het
testament, waarbij haar man haar legaten heeft gedaan; aangezien een dergelijke veronderstelling haar het genoemde goed
niet schijnt te hebben gegeven of ontnomen.
54. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een echtgenoot bedong de rente over een toegezegde bruidsschat, maar eiste die niet op. Daar hij zijn vrouw en haar slaven
gedurende de gehele tijd van het huwelijk op eigen kosten had onderhouden en haar de bruidsschat als een preferent legaat
had nagelaten, alsmede de schenkingen, die hij haar had gedaan, door de gewone wettelijke formaliteiten van een trust had
bekrachtigd, werd geoordeeld, dat de rente van de bruidsschat niet in het legaat was begrepen, maar door de voorwaarden van
de schenking was kwijtgescholden.
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55. Paulus, Vragen, Boek VI.
Een vrouw gaf een som geld aan haar man, en deze kocht met dit geld, dat hem gegeven was, een persoonlijk of een
onroerend goed, en daar hij niet solvabel was, en het goed nog steeds bestond, vraag ik, indien de vrouw de schenking zou
willen herroepen, of zij rechtmatig kan overgaan tot een persoonlijke vordering tot terugvordering; want de man, hoewel hij
insolvabel is, schijnt door de schenking geprofiteerd te hebben, daar het met het geld van zijn vrouw verworven goed nog
steeds in zijn bezit was. Ik antwoordde, dat niet kon worden ontkend, dat hij door de schenking profijt had gehad, want wij
vragen niet, welk goed hij daardoor van zijn schuld heeft bevrijd, maar welk goed van zijn vrouw hij in zijn bezit heeft. Hij
verschilt immers niet van iemand, aan wie haar eigendom is geschonken, behalve in het enkele feit, dat in dit geval het
eigendom nog aan de vrouw toebehoort, en zij het door middel van een rechtstreekse vordering kan terugvorderen. De
situatie van de echtgenoot is slechter wanneer hij wordt aangesproken voor het bedrag dat het goed waard is, en niet voor het
bedrag dat het geschonken goed overschrijdt, dan wanneer hij wordt aangesproken voor een bruidsschatvordering. Niets belet
echter de vrouw om ook een vordering in rechte in te stellen tot terugverkrijging van haar eigen goederen.
56. Scaevola, Vragen, Boek III.
Als ik mijn vrouw absoluut iets wil geven, wat een ander haar mortis causa wil geven, dan is datgene wat ik haar wil geven
nietig, want als diegene weer gezond wordt, dan kan ik een persoonlijke vordering tot terugvordering instellen, en als hij
sterft, dan word ik toch armer, want dan heb ik niet waar ik recht op heb.
(57) Paulus, Opinies, Boek VII.
Een vrouw ontving van haar man een som geld bij wijze van schenking, en schreef hem in de volgende bewoordingen: "Toen
u, mijn waarde heer, mij op mijn verzoek twintig aurei schonk om bepaalde zaken van mij af te handelen, werd deze som aan
mij betaald onder de voorwaarde dat als ons huwelijk tijdens ons leven door een fout of slecht gedrag van mij ontbonden zou
worden, of als ik uw huis zonder uw toestemming zou verlaten; of u zou verstoten zonder enige reden tot klacht, of als
bewezen zou worden dat een echtscheiding voor mijn rekening is verkregen, beloof ik dat ik in elk van deze gevallen de
twintig aurei, die u mij vandaag bij wijze van schenking hebt willen geven, onverwijld zal terugbetalen en aan u zal
teruggeven. " Ik vraag of deze vrouw, als zij haar man Titius zou verstoten, het geld moet teruggeven. Paulus was van
mening, dat het geld, dat de man aan de vrouw heeft gegeven overeenkomstig de voorwaarden van het beding, kan worden
teruggevorderd, indien aan de voorwaarde is voldaan, omdat het dan van een schenking in een lening is veranderd. Wanneer
echter niet is aangetoond dat aan de voorwaarde van het beding is voldaan, kan slechts het bedrag worden teruggevorderd
waarmee de echtgenote aantoonbaar is verrijkt door de gedane schenking.
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58. Scaevola, Meningen, Boek II.
Wat is de wet in het geval, dat aan Seia tijdens het concubinaat landerijen en slaven zijn geschonken, die later door haar bij
haar huwelijk zijn teruggegeven, en dat daarvoor in de plaats anderen zijn gekomen? Het antwoord luidde, dat volgens de
vermelde feiten veeleer een zakelijke transactie lijkt te zijn gesloten dan een schenking te zijn gedaan.
1. En wanneer een vraag rijst over het voedsel van slaven, was het antwoord, dat het voedsel, gegeven gedurende de tijd van
concubinage, niet kan worden teruggevorderd, zelfs niet datgene, wat gedurende de tijd van het huwelijk was verstrekt,
indien de slaven zowel door de vrouw als door de man werden gebruikt.
2. Wanneer een zoon gewoon was de zaken van zijn moeder te behartigen, en met haar toestemming slaven en andere
goederen met haar geld kocht, en hij de koopaktes in eigen naam opmaakte, en stierf terwijl hij nog onder het beheer van zijn
vader stond, rees de vraag of zijn moeder een rechtsvordering tegen haar echtgenoot kon instellen, en zo ja, van welke
rechtsvordering zij gebruik kon maken. Het antwoord luidde dat indien de moeder de bedoeling had dat haar zoon
aansprakelijk zou zijn voor dat geld, zij het recht zou hebben op een vordering De peculio tegen de vader onder wiens beheer
de zoon stond, binnen een jaar na diens dood; en indien zij het goed had geschonken, zou zij het kunnen terugvorderen voor
zover de vader voordeel had bij die schenking.
59. Paulus, Opiniën, Boek II.
Wanneer iemand een schenking doet aan zijn vrouw onder de voorwaarde dat zij zal ontvangen wat hij haar als bruidsschat
geeft, en hij sterft, dan wordt de schenking geldig.
(60) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Het is een stiefvader en een stiefzoon niet verboden aan elkander schenkingen te doen ter gelegenheid van een huwelijk.
1. Schenkingen tussen man en vrouw zijn toegestaan in geval van echtscheiding; want dit gebeurt dikwijls, hetzij omdat de
man tot het priesterschap is toegetreden, hetzij wegens onvruchtbaarheid,
61. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Of waar het huwelijk niet gemakkelijk kan bestaan vanwege ouderdom, ziekte of militaire dienst,
62. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
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En om deze redenen wordt het huwelijk ontbonden met een minnelijke schikking.
1. Een schenking gedaan tussen man en vrouw, of tussen patron en vrijster, wordt niet bevestigd wanneer er een
echtscheiding plaatsvindt of een huwelijk niet wordt ingezegend. 2. Indien een schenking is gedaan, en tussen partijen een
echtscheiding heeft plaats gehad, wordt deze niet onder hen verdeeld, wanneer het de vrouw niet geoorloofd is van haar man
te scheiden tegen zijn toestemming. Vandaar dat de schenking wordt beschouwd alsof zij niet was gedaan, wanneer een
echtscheiding onder zulke omstandigheden plaatsvindt.
63. Paulus, Over Neratius, Boek III.
Wanneer aan een vrouw toebehorend materiaal zodanig met een gebouw van haar man is verbonden, dat het, wanneer het
wordt verwijderd, van enig nut kan zijn, moet worden geoordeeld dat de vrouw een rechtsvordering kan instellen, om de
reden dat de wet van de Twaalf Tafelen dit niet toestaat, hoewel het niet waarschijnlijk is dat de Decemvirs geen partijen in
gedachten hadden met wier toestemming hun eigendom met de gebouwen van anderen was verbonden. Paulus merkt op dat
in dit geval alleen een proces kan worden aangespannen op zodanige wijze dat een proces voor het terugwinnen van alleen
het eigendom wanneer het uit het gebouw is verwijderd, ten gunste van de vrouw zal zijn, en niet een proces voor dubbele
schadevergoeding in overeenstemming met de Wet van de Twaalf Tafelen; want wat in het gebouw is opgenomen met
medeweten van de eigenaar van het gebouw, is niet gestolen.
64. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Een man gaf iets aan zijn vrouw nadat een echtscheiding had plaatsgevonden, om haar ertoe te bewegen naar hem terug te
keren; en de vrouw, die was teruggekeerd, verkreeg daarna een echtscheiding. Labeo en Trebatius gaven hun mening in een
geval dat zich voordeed tussen Terentia en Maecenas, dat als de echtscheiding echt was, de schenking geldig zou zijn, maar
als zij geveinsd was, zou zij ongeldig zijn. Maar wat Proculus en Caecilius beweren is waar, namelijk dat een echtscheiding
echt is en een schenking op grond daarvan geldig, wanneer er een ander huwelijk volgt, of de vrouw zo lang ongehuwd blijft
dat er geen twijfel bestaat over een ontbinding van het huwelijk, anders heeft de schenking geen kracht of gevolg.
65. Labeo, Epitomes of Last Works, door Javolenus, Boek VI.
Wanneer een man een schenking doet aan een vrouw die nog niet huwbaar is, denk ik dat die schenking geldig zal zijn.
66. Scaevola, Digest, Boek IX.
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Seia, toen zij op een zekere dag op het punt stond met Sempronius te trouwen, gaf hem, voordat zij naar zijn huis werd
geleid, en voordat het huwelijkscontract werd ondertekend, een bepaald aantal aurei. Ik vraag of deze schenking geldig is. Ik
antwoordde dat men niet strikt moest letten op het tijdstip, dat wil zeggen, of de schenking werd gedaan voordat zij naar zijn
huis werd geleid, of voordat het huwelijkscontract werd getekend, want heel vaak wordt dit gedaan nadat het huwelijk is
voltrokken; want tenzij de schenking werd gedaan voordat het huwelijk werd gesloten, hetgeen wordt verstaan te zijn gedaan
met instemming van de partijen, is zij niet geldig.
1. Een meisje werd drie dagen voor de plechtigheid naar het landhuis van haar toekomstige echtgenoot geleid, bleef in een
afzonderlijke kamer van die van haar echtgenoot, en op de dag van het huwelijk, voordat zij in zijn macht overging, en
voordat zij onder de rite van water en vuur werd ontvangen, d.w.z. voordat de huwelijksvoltrekking werd gevierd, bood hij
haar tien aurei als gift aan. De vraag rees, of, indien na de voltrekking van het huwelijk een echtscheiding plaatsvond, de
geschonken som kon worden teruggevorderd. Het antwoord was, dat hetgeen vóór het huwelijk als geschenk was
geschonken, niet van de bruidsschat kon worden afgetrokken.
67. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus, Boek II.
Als een vrouw een slaaf koopt met geld dat haar door haar man, of door iemand die onder zijn toezicht staat, is gegeven, en
nadat de slaaf haar eigendom is geworden, levert zij hem als schenking aan haar man, dan is de levering geldig, ook al
gebeurt dit met dezelfde bedoeling als waarmee andere schenkingen worden gedaan, en kan haar geen rechtsvordering tot
terugvordering op deze grond worden toegekend.

Tit. 2. Betreffende echtscheidingen en verstotingen.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, dood, gevangenschap, of door enige andere vorm van dienstbaarheid die
toevallig aan een van de partijen kan worden opgelegd.
(2) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Het woord echtscheiding is afgeleid hetzij van verscheidenheid van mening, hetzij omdat zij die hun huwelijk ontbinden
verschillende wegen gaan.
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1. In gevallen van verstoting, d.w.z. in het afzien van het huwelijk, worden de volgende woorden gebruikt: "Behoud uw
eigendom" of "Behoud het beheer over uw eigendom".
2. Voor de ontbinding van ondertrouw staat vast, dat afstand moet worden gedaan, in welk geval de volgende woorden
worden gebruikt, namelijk: "Ik zal uw voorwaarden niet aanvaarden."
3. Het maakt geen verschil of de afstand geschiedt in tegenwoordigheid of in afwezigheid van degene onder wiens toezicht
een der partijen zich bevindt, of van hem die onder genoemd toezicht staat.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het is geen echte of feitelijke echtscheiding tenzij het doel is om een eeuwigdurende scheiding tot stand te brengen. Daarom
is alles wat gedaan of gezegd wordt in de hitte van de woede niet geldig, tenzij de vastberadenheid duidelijk wordt doordat de
partijen volharden in hun voornemen, en daarom, wanneer de verstoting plaatsvindt in de hitte van de woede en de vrouw
binnen korte tijd terugkeert, wordt zij niet geacht gescheiden te zijn.
4. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Julianus vraagt in het Achttiende Boek van de Digest of een vrouw die krankzinnig is geworden, haar man kan verstoten, of
zelf verstoten kan worden; en hij zegt dat een krankzinnige vrouw verstoten kan worden, omdat zij in de positie is van een
persoon die nergens verstand van heeft, maar dat zij haar man niet kan verstoten vanwege haar krankzinnigheid, noch kan
haar curator dat doen, maar haar vader kan hem verstoten. Hij zou de kwestie van de verstoting niet hebben behandeld, tenzij
vaststond dat het huwelijk zou blijven bestaan, ook al was de vrouw krankzinnig. Dit oordeel lijkt mij juist.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
Als een meisje, dat geëmancipeerd is, een scheiding aanvraagt om haar echtgenoot te laten profiteren van haar bruidsschat, en
haar vader bedriegt, die deze als profijt zou kunnen opeisen als zij tijdens het huwelijk zou overlijden, moet de vader worden
vrijgesteld om te voorkomen dat hij de bruidsschat verliest, want de Praetor moet de vader net zo goed te hulp komen als de
echtgenoot. Het recht om de bruidsschat op te eisen moet dus aan de vader worden toegekend, net als wanneer zijn dochter
tijdens het huwelijk zou zijn overleden.
6. Julianus, Digest, Boek LXII.
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De vrouwen van hen die in handen van de vijand zijn, kunnen geacht worden altijd de plaats van gehuwde vrouwen te
behouden, uitsluitend op grond van het feit dat anderen niet onbezonnen met hen kunnen trouwen. En in het algemeen moet
worden gezegd dat, zolang het zeker is dat de echtgenoot in gevangenschap is en leeft, zijn vrouw niet het recht heeft een
andere huwelijksband aan te gaan, tenzij zij zelf enige reden tot verstoting heeft gegeven. Maar indien het onzeker is, of de
man, die door de vijand gevangen wordt gehouden, leeft of dood is, dan zal, indien de termijn van vijf jaren is verstreken
sedert het tijdstip, waarop hij gevangen is genomen, zijn vrouw het recht hebben opnieuw te huwen, zodat het eerste huwelijk
geacht zal worden in der minne te zijn ontbonden, en elk der partijen haar respectieve rechten nietig zal hebben verklaard.
Dezelfde regel moet in acht worden genomen, wanneer een man thuis blijft, en zijn vrouw gevangen wordt genomen.
(7) Papinianus, Over overspel, Boek I.
Wanneer de ene partij, die de andere van de echtscheiding in kennis heeft gesteld, berouw toont, en de andere partij van de
verandering van de gezindheid onkundig is, moet het huwelijk geacht worden te blijven bestaan; tenzij degene, die de
kennisgeving heeft ontvangen en van de verandering van de gezindheid op de hoogte is, zelf wenst het huwelijk te ontbinden,
want dan zal het ontbonden worden door degene, die de kennisgeving heeft ontvangen.
8. Dezelfde, Over overspel, Boek II.
De goddelijke Hadrianus verbande voor de tijd van drie jaar een man die, terwijl hij op reis was, de vrouw van een andere
man meenam naar zijn huis, vanwaar zij haar man een bericht van verstoting zond.
9. Paulus, Over overspel, Boek II.
Geen echtscheiding is geldig, tenzij zij plaats heeft in tegenwoordigheid van zeven meerderjarige Romeinsche burgers,
benevens den vrijgelatene van de partij, die daartoe een proces aanspant. Onder de vrijgelatene verstaan wij iemand die door
de vader, de grootvader, de overgrootvader en andere ascendenten die bij de bovengenoemde procedure belang hebben, is
gemanumitteerd.
(10) Modestinus, Rides, Boek I.
Een vrijgevochten vrouw, die met haar patroon getrouwd is, kan niet van hem scheiden zonder zijn toestemming, tenzij zij
gemanumitteerd is onder de voorwaarden van een trust, want dan kan zij dat doen, ook al is zij zijn vrijgevochten vrouw.
11. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
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12. Waar de wet zegt: "Het recht van een vrije vrouw, die met haar patroon getrouwd is, om te scheiden, zal niet worden
toegestaan", wordt dit niet geacht de scheiding ongeldig te hebben gemaakt, omdat het huwelijk gewoonlijk door het
burgerlijk recht wordt ontbonden; daarom kan men niet zeggen dat het huwelijk bestaat, omdat er een scheiding heeft
plaatsgevonden. Julianus zegt dat een echtgenote onder dergelijke omstandigheden niet het recht heeft om haar bruidsschat
terug te vorderen; daarom is het redelijk dat wanneer haar beschermheer wenst dat zij zijn echtgenote blijft, zij niet met
iemand anders kan trouwen. Want omdat de wetgever begreep dat het huwelijk tot op zekere hoogte was ontbonden door de
daad van de vrijster, verhinderde hij haar met een ander te trouwen; daarom zal zij, als zij met iemand anders zou trouwen,
worden beschouwd als niet getrouwd. Julianus gaat zelfs nog verder, want hij meent dat zo'n vrouw zelfs niet in concubinaat
kan leven met iemand anders dan haar beschermheer.
1. De wet zegt: "Zolang de patroon wenst dat zij zijn vrouw blijft." Dit betekent, dat de beschermheer wenst, dat zij zijn
vrouw blijft, en dat zijn verhouding tot haar blijft bestaan; dus wanneer hij ophoudt haar beschermheer te zijn, of te
verlangen, dat zij zijn vrouw blijft, is het gezag van de wet ten einde.
2. Het is zeer juist vastgesteld dat het voordeel van deze wet eindigt wanneer de patroon, door welke aanwijzing van zijn wil
dan ook, geacht wordt afstand te hebben gedaan van zijn wens om de vrouw als zijn echtgenote te behouden. Vandaar dat
onze Keizer en zijne Goddelijke Vader, wanneer hij een proces aanspant tegen zijne vrijster op grond van onttrekking van
goederen, nadat zij zonder zijne toestemming van hem gescheiden is, in een Rescript verklaren, dat men verstaat, dat de partij
niet wil, dat de vrouw zijne vrouw blijft, wanneer hij dit of een ander soortgelijk proces aanspant, hetgeen niet gebruikelijk
is, tenzij in geval van echtscheiding. Als de man haar dus beschuldigt van overspel of van een andere misdaad, waarvan
alleen haar man de echtgenote kan beschuldigen, is de betere mening, dat het huwelijk ontbonden is; want men moet
bedenken, dat de echtgenote niet het recht wordt ontnomen om met een ander te trouwen, behalve wanneer de patroon zelf
haar in die hoedanigheid wenst te behouden. Wanneer dus ook maar een geringe reden erop wijst, dat de echtgenoot niet
wenst, dat zij zijn vrouw blijft, moet worden gezegd, dat de vrijster reeds het recht heeft verkregen, met een ander een
huwelijk aan te gaan. Indien dus de patroon zich met een andere vrouw heeft verloofd of voorbestemd, of het huwelijk met
een ander heeft gezocht, moet hij geacht worden niet langer te verlangen, dat de vrije vrouw zijn echtgenote zal zijn.
Dezelfde regel is van toepassing als hij de vrouw als zijn concubine houdt.

Tit. 3. Op welke wijze de bruidsschat kan worden ingevorderd, nadat het huwelijk ontbonden is.

1. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
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De zaak van de bruidsschat gaat altijd en overal voor, want het is in het algemeen belang dat bruidsschatten voor echtgenotes
behouden blijven, omdat het absoluut noodzakelijk is dat vrouwen begiftigd worden voor de voortplanting van nageslacht, en
om de staat te voorzien van vrijgeboren burgers.
(2) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Wanneer het huwelijk wordt ontbonden, moet de bruidsschat aan de vrouw worden overhandigd. De man is in het begin niet
verplicht de bruidsschat bij beding aan een ander toe te zeggen, tenzij dit op geen enkele manier afbreuk doet aan zijn
rechten; want men moet ervan uitgaan dat als hij reden heeft om iets te vrezen dat hemzelf zou kunnen schaden, hij niet
gedwongen mag worden de bruidsschat aan iemand anders dan zijn vrouw toe te zeggen. Dit is het geval, wanneer de vrouw
haar eigen meesteres is.
1. Maar indien zij onder het gezag van haar vader staat, en de bruidsschat van hem afkomstig is, behoort zij aan hem en aan
zijn dochter. Daarom kan de vader noch in eigen persoon, noch door een gemachtigde de bruidsschat opeisen zonder de
toestemming van zijn dochter; en daarom zegt Sabinus, dat zij op deze wijze moet worden beloofd. Daarom moet de
bruidsschat worden beloofd aan wie van beide partijen daartoe opdracht geeft. Nogmaals, als de vader dit alleen beveelt, zal
het recht om de bruidsschat te vorderen zijn dochter niet worden ontnomen nadat zij haar eigen minnares is geworden.
Bovendien, indien de vader alleen een belofte doet met de toestemming van zijn dochter, blijft het vorderingsrecht
onaangetast wat hem betreft. Maar kan hij alleen handelen, of kan hij samen met zijn dochter een vordering instellen? Ik
denk dat het vorderingsrecht dat de vader samen met zijn dochter toekomt, niet verloren gaat; maar als de dochter haar eigen
minnares wordt, zal dit beding hem benadelen.
2. Moet men, wanneer de vader een vordering wegens bruidsschat instelt, onder toestemming van de dochter verstaan, dat zij
uitdrukkelijk toestemt, of dat zij geen verzet biedt? In een Rescript van Keizer Antoninus wordt gesteld dat een dochter
geacht wordt haar toestemming aan haar vader te geven, wanneer zij niet duidelijk verzet aantekent. Julianus zegt in het
achtenveertigste boek van de Digest dat een vader geacht wordt een proces aan te spannen met toestemming van zijn dochter,
wanneer deze krankzinnig is; want wanneer zij zich wegens krankzinnigheid niet kan verzetten, meent hij heel redelijk dat zij
toestemming geeft. Maar wanneer de dochter afwezig is, moet worden gezegd dat haar vader niet met haar toestemming
handelt, en moet hij zekerheid verschaffen dat zij zal bekrachtigen wat hij doet. Wanneer de dochter bij haar volle verstand
is, moet zij op de hoogte zijn van de procedure, zodat kan blijken dat zij zich daar niet tegen verzet.
3. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
De toestemming van vader en dochter is vereist, niet alleen bij het eisen van de bruidsschat, maar ook bij de betaling ervan,
omdat beiden er een gemeenschappelijk belang bij hebben en geen van beiden de toestand van de ander kan verslechteren.
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Wanneer echter het geld, dat de dochter heeft ontvangen, in handen van de vader komt, zijn beiden van het recht op
bruidsschat beroofd.
(4) Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een vader een bruidsschat van de echtgenoot van de dochter int zonder haar toestemming, en deze aan haar tweede
echtgenoot geeft in haar naam, en de vader, overleden zijnde, de dochter een vordering instelt tegen haar eerste echtgenoot,
zal zij worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Met betrekking tot de verdeling van de bruidsschat in het jaar waarin de echtscheiding plaatsvond, rijst de vraag of de tijd
moet worden berekend vanaf de dag van het huwelijk of vanaf de dag waarop het eigendom aan de echtgenoot werd
overhandigd. Wanneer de winst aan de echtgenoot toekomt, moet dus noch de dag van de vorming van de bruidsschat noch
de dag van het huwelijk in aanmerking worden genomen, maar die waarop de als bruidsschat gegeven grond voor het eerst is
geleverd, dat wil zeggen toen het bezit werd gegeven.
6. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Indien het land vóór het huwelijk is afgestaan, moet het jaar worden gerekend van de dag van het huwelijk tot dezelfde dag
van het volgende jaar. Deze regel moet in acht genomen worden voor alle andere jaren, totdat de echtscheiding plaats vindt,
want als het land geleverd is vóór het huwelijk, en de oogst ervan is binnengehaald op het moment van de echtscheiding, dan
moeten deze teruggegeven worden als deel van de bruidsschat.
(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
Men is van mening dat de winst is wat overblijft na aftrek van de uitgaven, en Scaevola past dit toe op de uitgaven die zowel
door man als vrouw zijn gedaan. Want als de vrouw de dag vóór de wijnoogst haar bruidsschat heeft gegeven, en de
echtgenoot, nadat de wijnoogst was weggenomen, een echtscheiding verkrijgt, meent Scaevola dat niet alleen de winst van de
elf maanden moet worden terugbetaald, maar dat ook de gemaakte onkosten moeten worden afgetrokken, alvorens de winst
te verdelen. Indien de echtgenoot dus iets uitgeeft voor dit jaar, moeten de uitgaven van beide partijen in aanmerking worden
genomen. Indien dus rekening wordt gehouden met de uitgaven die de vrouw gedurende verschillende huwelijksjaren heeft
gedaan, zullen deze moeten worden berekend vanaf het eerste jaar, voordat de grond als bruidsschat werd gegeven.
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1. Papinianus zegt echter in het Elfde Boek der Vragen, dat in geval van echtscheiding de winst moet worden verdeeld, niet
vanaf de dag, waarop het goed werd verpacht, maar dat rekening moet worden gehouden met de voorafgaande tijd,
gedurende welke het huwelijk heeft bestaan. Want indien het land als bruidsschat is gegeven ten tijde van de wijnoogst, en de
echtgenoot het heeft verpacht om het te houden vanaf de Kalends van November, en de echtscheiding heeft plaatsgehad op
de laatste dag van de maand Januari, dan is het niet billijk, dat hij tegelijkertijd de winst van de wijnoogst en het vierde deel
van de pacht kan behouden voor het jaar, waarin de echtscheiding heeft plaatsgehad; anders zou, indien de echtscheiding was
verkregen op de dag vóór de wijnoogst, de echtgenoot de gehele winst behouden. Indien dus de echtscheiding aan het einde
van de maand januari plaats had, en het huwelijk vier maanden had geduurd, zou de winst van de wijnoogst en het vierde
deel van de huur van het lopende jaar moeten worden samengevoegd, en van dit geld zou een derde deel aan de echtgenoot
moeten worden uitbetaald.
2. Dezelfde regel moet ook in acht genomen worden in het tegenovergestelde geval. Want als een vrouw, onmiddellijk nadat
de wijnoogst is binnengehaald, een stuk land als bruidsschat aan haar man geeft, en de laatste huurt datzelfde land vanaf de
kalends van maart, en de scheiding vindt plaats op de kalends van april, dan kan de man niet alleen het twaalfde deel van de
huur behouden, maar ook een evenredig deel van de huur die verschuldigd zal zijn voor het gehele aantal maanden,
gedurende welke het land als bruidsschat werd gehouden.
3. Bovendien, indien de oogst gedurende het jaar, waarin de echtscheiding werd verkregen, aan de pachter toebehoorde
overeenkomstig de bepalingen van de pachtovereenkomst, en het huwelijk wordt ontbonden vóór de oogst, moet het geld,
afkomstig van de oogst, worden berekend met betrekking tot de verwachte opbrengst van de volgende oogst.
4. Uit hetgeen is gezegd, blijkt dus, dat de winsten, die de vrouw vóór haar huwelijk heeft behaald, niet in de verdeling
mogen worden betrokken.
5. 5. Verrekening is mogelijk wegens schenkingen, zowel als wegens hetgeen na de echtscheiding uit de behaalde winst is
toegeëigend.
6. 6. Wat met betrekking tot een jaar is gezegd, geldt ook voor de termijn van zes maanden, wanneer jaarlijks twee oogsten
worden verzameld, zoals het geval is wanneer land wordt geïrrigeerd.
7. Dezelfde regel geldt, wanneer slechts eenmaal in verscheidene jaren winst wordt ingezameld, zoals bij het kappen van
bomen.
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8. Bovendien, indien de pacht van grond van dien aard is, dat aan het einde van vijf jaren iets boven de jaarlijkse pacht moet
worden betaald, moet men het bedrag van het overschot in aanmerking nemen naar evenredigheid van het gedeelte van de
vijf jaren, dat verstreken is.
9. Wij zijn van mening, dat hetzelfde beginsel niet alleen voor land, maar ook voor vee geldt, zodat de wol van schapen en de
vermeerdering van kudden moeten worden geleverd. Want als de echtgenoot als bruidsschat enkele ooien aanvaardt, die op
het punt staan jongen te krijgen, of die weldra zullen worden geschoren, zal hij dan verplicht zijn niets terug te geven, indien
een scheiding plaats heeft onmiddellijk nadat de lammeren zijn geboren, of de schapen zijn geschoren? In dit geval moet men
rekening houden met de winst gedurende de gehele tijd, gedurende welke de dieren werden verzorgd, en niet alleen
gedurende de tijd, gedurende welke zij werden opgehaald.
10. Met betrekking tot een slaaf moet het gehele jaar in aanmerking worden genomen, indien zijn diensten voor die tijd zijn
verpacht, zodat zij aan de man zullen toebehoren gedurende de tijd, voorafgaande aan de echtscheiding, maar daarna aan de
vrouw.
11. Dezelfde regel geldt ook voor de pachten van stadslandgoederen als voor de oogsten van landbouwgronden.
12. 12. Wanneer een vrouw als bruidsschat land aan haar man geeft en hij de bomen omhakt, moet, indien dit als winst wordt
opgevat, de waarde daarvan naar evenredigheid van het verstreken deel van het jaar worden terugbetaald. Ik ben evenwel van
mening, dat indien de gekapte bomen een struikgewas vormen of klein zijn, zij als oogst moeten worden aangemerkt. Indien
dit niet het geval is, moet de echtgenoot aansprakelijk worden gesteld omdat hij de grond heeft aangetast. Maar indien de
bomen door een storm omver zijn geworpen, moet hun waarde aan de vrouw worden betaald en mogen zij niet als oogst
worden aangemerkt, evenmin als wanneer een schat wordt gevonden, deze niet als deel van de oogst wordt gerekend, maar
de helft daarvan aan de vrouw moet worden teruggegeven, evenals in het geval, waarin een schat wordt gevonden op het land
van een ander.
13. Indien een man marmergroeven vindt op het land van zijn vrouw, als bruidsschat gegeven, en zij het land winstgevender
maken, zal het marmer, dat er uit gehaald is, maar niet weggenomen, aan de man toebehoren, maar de kosten, die hij gemaakt
heeft, zullen hem niet vergoed worden, omdat het marmer geen deel uitmaakt van de opbrengst van het land, tenzij het van
dien aard is, dat de steen vernieuwd wordt, zoals het geval is in sommige groeven in Gallië en Azië.
14. 14. De opbrengst van krijtgroeven echter, evenals van mijnen van goud of zilver of van enig ander metaal, of van
zandgroeven, wordt geacht deel uit te maken van de opbrengst van het land.
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15. Soms wordt door zijn vrouw aan de man zekerheid gegeven voor de opbrengst, en behoudt hij niets, indien de vrouw het
land ontvangt terwijl de gewassen nog staan. Soms behoudt de man de oogst en behoudt hij niets, hetgeen geschiedt, wanneer
er niet meer is, dan hij als zijn deel gerechtigd is te behouden. Soms moet hij zelfs de oogst teruggeven, wanneer hij meer
heeft vergaard dan hij mag behouden. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer een vordering met betrekking tot de
bruidsschat wordt ingesteld tegen een schoonvader, of tegen de erfgenaam van een der mede-eigenaars van het eigendom.
16. Pomponius zegt, dat alles, wat is besteed aan het bebouwen en beplanten van de grond, moet worden beschouwd als
besteed voor het bijeenbrengen van de oogst, evenals alles, wat is besteed voor het behoud van gebouwen, of voor de
verzorging van een zieke slaaf; dat wil zeggen, wanneer enige winst wordt verkregen uit het genoemde gebouw of de slaaf.
Deze uitgaven kunnen echter niet worden gevorderd, wanneer de echtgenoot de gehele winst van het jaar behoudt, omdat de
uitgaven in de eerste plaats uit de inkomsten moeten worden voldaan. Het is duidelijk, dat wanneer de echtgenoot een nieuw
huis heeft gebouwd, dat noodzakelijk was, of een oud huis heeft herbouwd, dat buiten zijn schuld geheel in verval was
geraakt, hij gerechtigd zal zijn de rekening van de uitgaven in te dienen. Op dezelfde manier geldt dezelfde regel wanneer hij
een schoffel gebruikt op het land; want zulke uitgaven zijn ofwel noodzakelijk ofwel nuttig voor het eigendom, en geven
aanleiding tot een vordering ten gunste van de echtgenoot.
(8) Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer een stuk land als bruidsschat wordt gegeven, en er worden stenen uit gehaald, dan is het zo dat de winst van de
steengroeven aan de man toekomt; want het is duidelijk dat de vrouw het genoemde stuk land gaf met de bedoeling dat de
winst ervan aan hem zou toebehoren, tenzij zij het tegendeel beweerde in de schenking van de bruidsschat.
1. Wat voor het zaaien van graan wordt uitgegeven, kan van de oogst worden afgetrokken, indien de oogst mislukt; want de
opbrengst van het gehele jaar wordt geacht dezelfde te zijn.
(9) Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
9. Als een vrouw in gebreke blijft haar bruidsschat te ontvangen, is haar man alleen verantwoordelijk voor kwade trouw, en
niet voor nalatigheid met betrekking tot de zaak, om te voorkomen dat hij door de daad van zijn vrouw gedwongen wordt
haar land voor onbepaalde tijd te bebouwen; maar de oogst die in handen van de man is gekomen, moet worden afgestaan.
10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een gehuwde dochter, die door de vijand gevangen was genomen, en die een bruidsschat van haar vader had
verkregen, in gevangenschap is gestorven, moet mijns inziens worden geoordeeld, dat hetzelfde beginsel van toepassing is,
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als wanneer zij tijdens het huwelijk was gestorven; zodat, zelfs indien zij niet onder het toezicht van haar vader stond, de
bruidsschat zal terugkeren naar hem, van wie zij afkomstig was.
1. Proculus zegt, dat wanneer een man zijn vrouw doodt, een vordering wegens bruidsschat moet worden toegekend aan haar
erfgenaam; en dit is volkomen juist, want het is niet rechtvaardig, dat een echtgenoot verwacht winst te maken uit de
bruidsschat ten gevolge van zijn eigen misdaad. Dezelfde regel moet in acht worden genomen in het tegenovergestelde geval.
11. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVI.
Als een vrouw willens en wetens als bruidsschat bezit geeft dat aan een ander toebehoort, moet het aan haar man worden
afgestaan, net alsof zij hem iets had gegeven dat van haar was, evenals de oogst voor het evenredige deel van het jaar waarin
de scheiding plaatsvond.
12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Het staat vast dat de echtgenoot een vonnis tegen zich kan laten uitspreken voor het bedrag dat hij kan betalen, maar dit
voorrecht kan niet worden verleend aan zijn erfgenaam;
13. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Omdat een dergelijk voorrecht een persoonlijk voorrecht is, en teniet gaat door de dood van de rechtstreeks belanghebbende.
(14) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Het geval is anders wanneer een verdediger verschijnt, want men is van mening dat hij de echtgenoot naar behoren verdedigt
als hij aan de vrouw slechts het bedrag geeft dat zij had kunnen terugvorderen als zij tegen haar echtgenoot zelf een proces
had aangespannen.
1. Pomponius vraagt, in het Zestiende Boek over Sabinus, heel juist, wanneer een echtgenoot een overeenkomst met zijn
vrouw had gesloten dat het vonnis niet tegen hem zou worden uitgesproken tot de hoogte van zijn middelen, maar voor het
gehele bedrag; of zo'n overeenkomst moet worden nageleefd. Hij ontkent dat deze moet worden nageleefd. Deze opvatting
lijkt mij juist, want het is beter te oordelen dat een dergelijke overeenkomst in strijd met de goede zeden is gesloten, omdat
het duidelijk is dat zij is aangegaan in strijd met de eerbied die een vrouw voor haar echtgenoot behoort te tonen.
(15) Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
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Om het bedrag van de geldelijke middelen van de echtgenoot te bepalen, moet rekening worden gehouden met het tijdstip
waarop de zaak werd beslist.
1. 1. Ofschoon de erfgenaam van de echtgenoot een vonnis tegen hem kan hebben voor het gehele bedrag van de bruidsschat,
zal hij toch recht hebben op elke verrekening die betrekking heeft op geldelijke verplichtingen van de echtgenote, om zijn
aansprakelijkheid te verminderen; zoals bijvoorbeeld wanneer schenkingen zijn gedaan door de echtgenoot van goederen die
door zijn echtgenote zijn toegeëigend, of gemaakte kosten, maar hij zal niet het recht hebben haar te straffen voor slecht
gedrag.
2. 2. Hetzelfde voorrecht zal de schoonvader genieten, dat wil zeggen, hij kan een vonnis tegen zich laten uitspreken ten
belope van zijn middelen, wanneer zijn schoondochter een vordering wegens bruidsschat tegen hem instelt;
16. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Om de reden dat een schoonvader de plaats van een ouder inneemt.
17. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Aan de andere kant, als een schoonvader door de echtgenoot wordt aangesproken op zijn belofte, kan de vraag worden
gesteld of hij recht heeft op ditzelfde voorrecht. Neratius en Proculus verklaren in het Boek der Perkamenten dat dit
rechtvaardig is.
1. Bovendien, wanneer de vrouw wordt aangesproken op haar belofte, is de betere mening dat zij zich kan beschermen door
een uitzondering. Proculus zegt hetzelfde; net zoals het geval is wanneer haar een uitzondering wordt toegestaan wanneer zij
tot een maatschap behoort, hoewel zij volgens het burgerlijk recht aansprakelijk is.
2. Neratius en Sabinus zijn van mening, dat wanneer een rechter in een bruidsschatzaak door onwetendheid over de wet een
man voor het gehele bedrag veroordeelt, hij zich kan beroepen op een exceptie op grond van bedrog, en dat hij daardoor
beschermd wordt.
18. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Labeo zegt, dat ook de kinderen van een vrouw, die erfgenamen van hun vader zijn, slechts ten belope van hun middelen een
vonnis tegen hen kunnen laten uitspreken.
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(1) Hoewel een echtgenoot in zaken betreffende de bruidsschat niet alleen aansprakelijk is voor bedrog, maar ook voor
nalatigheid; toch wordt, wanneer in een vordering wegens bruidsschat naar zijn geldelijke aansprakelijkheid wordt gevraagd,
alleen bedrog in aanmerking genomen, omdat hij in het beheer van zijn eigen zaken niet aansprakelijk is voor nalatigheid. Ik
denk dat, hoewel fraude hem alleen kan treffen als hij niet solvabel is, dit alleen geldt voor zijn onvermogen om het aan zijn
vrouw verschuldigde bedrag te betalen, en niet voor de fraude waaraan hij zich tegenover iemand anders schuldig kan hebben
gemaakt. Ofilius zegt echter, dat als het dotale bedrag verloren gaat door de kwade trouw van de echtgenoot en hij in andere
opzichten insolvent is, ook al heeft hij geen fraude gepleegd om zichzelf insolvent te maken, er toch een vonnis tegen hem
moet worden uitgesproken alleen voor het bedrag van het dotale bedrag ten aanzien waarvan hij frauduleus heeft gehandeld;
net alsof hij zichzelf door kwade trouw geldelijk aansprakelijk had gesteld. Indien echter de echtgenoot noch bedrog noch
nalatigheid heeft gepleegd met betrekking tot het verlies van het dotatiebezit, moeten alleen de vorderingsrechten waarop de
echtgenoot op deze grond aanspraak zou kunnen maken, aan zijn echtgenote worden toegewezen, zoals bijvoorbeeld die
wegens diefstal of onrechtmatige schade.
19. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Maar als een vrouw van haar man scheidt en een bruidsschat krijgt toegewezen, en zij keert terug naar haar man, dan is het
huwelijk hersteld, en is de vordering ten einde en blijft alles in de oude toestand.
20. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Ook al heeft een vrouw haar bruidsschat tijdens haar huwelijk ontvangen, niet om haar schulden af te betalen of om bepaalde
gewenste landerijen te kopen, maar opdat zij haar kinderen van een vorige echtgenoot of haar broers of haar ouders zou
kunnen bijstaan, of hen uit de handen van de vijand zou kunnen loskopen, toch zal de bruidsschat niet geacht worden ten
onrechte te zijn ontvangen, en daarom, in overeenstemming met de gerechtigheid, terecht aan haar betaald zijn. Deze regel
moet ook in acht worden genomen met betrekking tot een dochter die onder vaders toezicht staat.
21. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wanneer een echtgenoot geld, behorende tot de bruidsschat, heeft uitgegeven om slaven, nodig voor de dienst van zijn
vrouw, van rovers los te kopen, of om de vrouw een van haar noodzakelijke slaven uit gevangenschap te bevrijden, is hij
aansprakelijk voor wat is uitgegeven; en als slechts een gedeelte van de bruidsschat is gebruikt, is hij aansprakelijk voor dat
gedeelte, maar als het geheel is verbruikt, is de vordering uit bruidsschat teniet gedaan. Deze regel geldt met veel meer
kracht, wanneer een schoonvader een vordering wegens bruidsschat instelt, want een vordering moet worden ingesteld voor
hetgeen te zijnen behoeve is besteed, ongeacht of de echtgenoot dit zelf heeft gedaan, dan wel of hij het geld aan de dochter
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heeft gegeven, opdat zij het zou doen. Indien echter de vader geen rechtsvordering instelt, maar zijn dochter na zijn dood
alleen een rechtsvordering instelt om haar bruidsschat terug te vorderen, moet worden geoordeeld, dat dezelfde regel van
toepassing is; want aangezien een uitzondering op grond van bedrog is opgenomen in een rechtsvordering wegens
bruidsschat, als in andere rechtsvorderingen te goeder trouw; want men kan zeggen (zoals ook door Celsus wordt
geoordeeld), dat deze uitgave is opgenomen in een rechtsvordering wegens bruidsschat, vooral als zij is gemaakt met
toestemming van de dochter.
22. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
Wanneer een vader de bruidsschat geeft, of een vreemdeling die dit doet, deze onder voorbehoud van een zekere eventualiteit
contracteert, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding of overlijden, moet gezegd worden dat de vrouw in ieder geval recht heeft
op de actie die niet in de overeenkomst vermeld was.
1. Indien na de ontbinding van het huwelijk de vrouw, die onder vaderlijk gezag staat, de haar en haar vader gezamenlijk
toebehorende bruidsschat opgebruikt zonder toestemming van laatstgenoemde, heeft de vader het recht een rechtsvordering
in te stellen teneinde de overhandiging van de bruidsschat aan zichzelf te verkrijgen, ongeacht of zijn dochter leeft of is
overleden. Deze regel is ook van toepassing wanneer de bruidsschat wordt gegeven aan een vrouw die deze waarschijnlijk zal
verspillen. Indien de bruidsschat echter om goede redenen is gegeven aan een vrouw die haar waarschijnlijk niet zal
verkwisten, is er geen vordering mogelijk en na de dood van de vader kunnen noch zijn erfgenamen noch de vrouw een
vordering instellen om de bruidsschat terug te vorderen.
2. 2. Indien de vrouw, na de ontbinding van het huwelijk, door bedrog een schuldenaar aanvaardt die onvermogend is, kan zij
niettemin een vordering wegens bruidsschat instellen.
3. Wanneer een vader tijdens de afwezigheid van zijn dochter een vordering instelt om de bruidsschat terug te vorderen, ook
al stelt hij geen zekerheid voor de bekrachtiging van zijn daad, moet het recht om te vorderen de dochter worden ontzegd,
ongeacht of zij erfgenaam van haar vader wordt, dan wel of zij van hem bij wijze van legaat een bedrag ontvangt gelijk aan
haar bruidsschat. Daarom verklaarde Julianus op verschillende plaatsen, dat wat haar vader haar had gegeven, verrekend
moest worden met haar bruidsschat, en dat het in haar voordeel zou zijn, als zij van hem evenveel ontving als haar man als
bruidsschat verschuldigd was, en wat hij aan haar vader had betaald.
4. 4. Indien het de vader wegens een hem opgelegd vonnis niet is toegestaan te Rome te blijven, waar het geding over de
bruidsschat aanhangig is gemaakt, moet het bedrag van de bruidsschat aan de dochter worden betaald, mits zij zekerheid stelt,
dat haar vader haar daad zal bekrachtigen.
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5. Het is noodzakelijk, dat de dochter haar toestemming geeft, dat haar vader de vordering instelt, op het tijdstip, waarop de
zaak is gevoegd. Als zij haar toestemming geeft en vóór de voeging van de kinderen van mening verandert of zelfs wordt
geëmancipeerd, heeft de vordering van haar vader geen gevolg.
6. Wij zijn het ook met Labeo eens, dat soms een vordering aan de vader moet worden geweigerd, indien zijn karakter
zodanig is aangetast, dat te vrezen valt, dat hij de bruidsschat na ontvangst zal verkwisten; daarom moet het gezag van de
rechter worden ingeroepen, voor zover hij dit kan doen, om de belangen van zowel dochter als vader te beschermen. Indien
echter de dochter zich verbergt om haar toestemming aan zulk een vader te onthouden, meen ik zeker, dat aan de vader een
vordering moet worden toegekend, maar alleen nadat een behoorlijke reden is aangetoond. Want als de dochter uit eerbied
voor haar kinderen met haar vader instemt met zijn afwezigheid, waarom zouden wij dan niet oordelen dat hem geen
rechtsvordering moet worden toegekend? Maar als de vader zo iemand is, dat zijn dochter er in elk geval mee zou moeten
instemmen, dat wil zeggen als hij een man is met een uitstekende reputatie, en zijn dochter is een vrouw met een wispelturig
karakter, of erg jong, of te veel onder de invloed van een echtgenoot, die het niet verdient; dan moet gezegd worden, dat de
Praetor de vader eerder moet bevoordelen en hem een vordering moet toekennen.
7. Wanneer een echtgenoot of een echtgenote tijdens het huwelijk krankzinnig wordt, laten wij dan overwegen, wat gedaan
moet worden. In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat er geen twijfel over bestaat, dat degene, die door
krankzinnigheid wordt overvallen, geen bericht van verstoting aan de ander kan zenden, omdat hij of zij niet bij zijn of haar
volle verstand is. Men moet zich echter afvragen of de vrouw in dergelijke omstandigheden moet worden verstoten. Indien de
krankzinnigheid weliswaar met tussenpozen van helderheid is, of indien de aandoening voortdurend is, maar nog door
degenen die met de vrouw omgaan, kan worden verdragen, dan moet het huwelijk in geen geval worden ontbonden. En als de
verstandige, die dit weet, de krankzinnige van zijn kant afwijst, is hij, zoals gezegd, schuldig aan de ontbinding van het
huwelijk; want wat is er zo welwillend aan, dat de man of de vrouw deelt in de toevallige tegenslagen van de ander? Indien
echter de krankzinnigheid zo hevig, woest en gevaarlijk is, dat er geen hoop op herstel bestaat, en zij de aanwezigen angst
inboezemt; dan zal, indien de andere partij het huwelijk wenst te ontbinden, hetzij wegens wreedheid, welke met de
krankzinnigheid gepaard gaat, hetzij omdat hij geen kinderen heeft en verleid wordt door de begeerte nakomelingen te
hebben, de genoemde partij, die gezond van geest is, toegestaan worden de andere partij, die krankzinnig is, van de
ontbinding in kennis te stellen, zodat het huwelijk kan worden ontbonden zonder dat een van beide partijen enig verwijt treft,
en geen van beide partijen schade lijdt.
8. 8. Wanneer echter de vrouw aan de hevigste vorm van krankzinnigheid lijdt, en de echtgenoot door listige motieven niet
bereid is het huwelijk te ontbinden, maar de ongelukkige toestand van zijn vrouw met minachting behandelt, en geen
medelijden met haar toont, en het volkomen duidelijk is dat hij haar geen behoorlijke verzorging geeft, en onrechtmatig
gebruik maakt van haar bruidsschat; dan hebben hetzij de curator van de krankzinnige vrouw, hetzij haar verwanten het recht
om naar de rechter te stappen om van de echtgenoot te eisen, dat hij haar onderhoudt, haar van levensmiddelen voorziet, haar

1636

medicijnen geeft en niets nalaat, wat een echtgenoot voor zijn vrouw behoort te doen, naar evenredigheid van het bedrag van
de bruidsschat, die hij heeft ontvangen. Als echter blijkt, dat hij op het punt staat de bruidsschat te verkwisten en er niet van
te genieten, zoals een man behoort te doen, dan zal de bruidsschat in beslag worden genomen, en er zal genoeg van worden
genomen voor het onderhoud van de vrouw en haar slaven, en alle dotale overeenkomsten, die tussen de partijen ten tijde van
het huwelijk zijn gemaakt, zullen in hun oude staat blijven, en afhankelijk zijn van de genezing van de vrouw, of de dood van
een van de partijen.
9. 9. Bovendien kan de vader van de krankzinnig geworden vrouw wettelijk een vordering instellen tot teruggave van de
bruidsschat aan hemzelf of aan zijn dochter; want hoewel zij, krankzinnig zijnde, geen kennisgeving van afstand kan doen, is
het zeker dat haar vader dat wel kan doen.
10. 10. Indien na de ontbinding van het huwelijk de vader krankzinnig wordt, kan zijn curator met toestemming van zijn
dochter een vordering instellen tot teruggave van de bruidsschat; of, indien er geen curator is, kan zijn dochter de vordering
instellen, maar zij moet zekerheid stellen voor de bekrachtiging van haar daad.
11. 11. Ook moet worden aangenomen, dat, wanneer de vader door de vijand gevangen is genomen, een vordering tot
terugvordering van de bruidsschat aan de dochter moet worden toegestaan.
12. Laten wij nu overgaan tot een ander onderwerp, en ons afvragen tegen wie de vordering tot inning van de bruidsschat zal
worden ingesteld. Het is duidelijk, dat de vordering tegen de echtgenoot zelf is gericht, of de bruidsschat aan hem is gegeven,
of aan een ander met zijn toestemming, of deze laatste onder zijn toezicht stond of niet. Indien echter de echtgenoot aan het
vaderlijk gezag is onderworpen, en de bruidsschat aan zijn schoonvader is gegeven, moet de vordering tegen de schoonvader
worden ingesteld. Het is duidelijk, dat indien de bruidsschat aan de zoon is gegeven, of is gegeven op aanwijzing van zijn
schoonvader, deze laatste nog steeds absoluut aansprakelijk is. Maar als het aan de zoon is gegeven, maar niet op aanwijzing
van de vader, dan menen Sabinus en Cassius dat er toch een vordering tegen de vader kan worden ingesteld, omdat de
bruidsschat geacht wordt in handen te zijn gekomen van hem die het peculium heeft. Het is echter voldoende dat tegen hem
een vonnis wordt gewezen voor het bedrag van het peculium, of voor de mate waarin het eigendom van de vader is
bevoordeeld. Indien echter de bruidsschat aan de schoonvader is gegeven, kan deze geen vordering instellen tegen de
echtgenoot, tenzij deze de erfgenaam van de vader wordt.
13. 13. Wanneer een vrouw zich vergist in de toestand van haar man en denkt dat hij een vrije man is, terwijl hij in
werkelijkheid een slaaf is, moet haar een zekere voorrang worden gegeven met betrekking tot de goederen van haar man;
bijvoorbeeld, als er andere schuldeisers zijn, moet zij voorrang krijgen in geval een vordering de peculio wordt ingesteld, en
als de slaaf iets aan zijn meester verschuldigd is, mag de vrouw niet voorrang krijgen boven hem, behalve met betrekking tot
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wat ofwel als bruidsschat is gegeven, ofwel is gekocht met geld dat er deel van uitmaakt, aangezien goederen van deze aard
dotaal zijn.
(23) Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
En wanneer iets is uitgegeven aan goederen die tot de bruidsschat behoren, en daarvan door de vrouw geen rekenschap wordt
gegeven, zal een uitzondering op grond van kwade trouw mogelijk zijn.
24. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Indien de vrouw tijdens het huwelijk een rechtsvordering wenst in te stellen wegens de dreigende insolventie van haar man,
binnen welke termijn moet zij dan aanspraak maken op de bruidsschat? Het is vaststaand, dat zij kan worden gevorderd vanaf
het tijdstip, waarop volkomen duidelijk is, dat de geldelijke middelen van de echtgenoot niet toereikend zijn voor de levering
van de bruidsschat.
1. Indien de vrouw een vordering instelt nadat haar man onterfd is, is de betere mening dat de vordering van de bruidsschat
moet beginnen te lopen vanaf het tijdstip dat de erfgenaam in het vermogen van de vader van haar man is getreden.
2. 2. Wanneer aan een vrouw zekerheid moet worden gesteld voor de betaling van haar bruidsschat na een bepaalde datum,
en haar echtgenoot kan geen zekerheid stellen, dan moet, na aftrek van het voordeel dat voortvloeit uit het genot van de
bruidsschat gedurende de tussenliggende tijd, het vonnis voor het resterende gedeelte tegen hem worden uitgesproken.
Weigert de echtgenoot echter zekerheid te stellen, terwijl hij daartoe in staat is, dan moet volgens Mela het volledige bedrag
tegen hem worden veroordeeld en mag geen rekening worden gehouden met enige aftrek die voortvloeit uit het in de
tussenliggende periode verkregen voordeel. Het behoort dus tot de plicht van de rechter, de man vrij te laten, indien
zekerheid wordt gesteld, of tegen hem vonnis te wijzen, na rekening te hebben gehouden met de verrekening. Dit is ook de
huidige praktijk, en een vrouw mag niet zeggen dat zij liever uitstel heeft dan dat zij zich neerlegt bij een verlaging van het te
betalen bedrag.
3. Of de bruidsschat nu voor risico van de man of van de vrouw is, de man moet haar toch binnen de bij de wet gestelde
termijn betalen.
4. 4. Wanneer een man, met toestemming van zijn vrouw, de slaven, die deel uitmaken van de bruidsschat, verbeurd
verklaart, zelfs indien zijn vrouw voornemens was de slaven aan hem te schenken, zal hij niet aansprakelijk zijn voor de
kosten, gemaakt om hen hun vrijheid te schenken; maar indien dit een zakelijke transactie tussen hen was, zal hij door het

1638

gerecht gedwongen worden zekerheid te stellen om alles wat hem uit de goederen of de verplichtingen van de vrijgelatenen
in handen komt, aan zijn vrouw terug te geven.
5. Indien de echtgenoot wreed is jegens de vrijgelatenen, zullen wij zien of er een vordering tegen hem kan worden ingesteld
op deze grond. En als hij alleen wreed is tegen de slaven van zijn vrouw, dan is het zeker dat hij daarvoor aansprakelijk is;
maar als hij van nature wreed is tegen zijn eigen slaven, dan moet gezegd worden dat zijn buitensporige strengheid door een
gerechtelijk bevel moet worden beteugeld; Want al kan een vrouw van haar man niet meer ijver eisen dan hij in zijn eigen
zaken betracht, toch moet een wreedheid die laakbaar is met betrekking tot zijn eigen bezit, worden beteugeld met betrekking
tot dat van anderen, dat wil zeggen met betrekking tot de slaven die de bruidsschat vormen.
6. 6. Wanneer een vrouw een eigendom van haar man uitleent en dit verloren gaat, moet worden overwogen of zij moet
toestaan, dat dit wordt verrekend met haar bruidsschat; en ik meen, dat als haar man haar verbood het uit te lenen, de
verrekening onmiddellijk moet geschieden; maar als hij haar dit niet toestond, kan de rechter haar een redelijke termijn geven
om het terug te geven, als zij zekerheid stelt.
7. Wanneer een deel van het eigendom van een echtgenote verbeurd wordt verklaard, heeft zij het recht om de rest van haar
bruidsschat terug te vorderen. Ik ben ook van mening dat, indien een deel van de bruidsschat is geconfisqueerd na de
voeging, de rechter kan volstaan met een bevel aan de echtgenoot om het restant terug te geven. Indien echter de gehele
bruidsschat is geconfisqueerd, vervalt de vordering.
(25) Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Wanneer een bruidsschat aan een zoon onder vaderlijk toezicht wordt gegeven zonder dat zijn vader daartoe opdracht heeft
gegeven, komt een vordering de peculio toe; maar wanneer door de zoon kosten zijn gemaakt, of een rekening van door hem
gegeven goederen, of omdat artikelen die tot de peculium behoren door de vrouw zijn toegeëigend, wordt de peculium
verhoogd; aangezien de vader een vorderingsrecht verkrijgt dat ontleend is aan de persoon van zijn zoon, en dus alles wat tot
de peculium behoort aan de vrouw moet worden gegeven, als haar nog iets toekomt.
1. De man moet bij de teruggave van de bruidsschat zekerheid stellen tegen bedrog en nalatigheid. Indien hij bedrieglijk heeft
gehandeld om teruggave te voorkomen, zal tegen hem vonnis worden gewezen voor het bedrag, dat de vrouw voor het
gerecht zweert, want niemand mag eigendommen, die ons toebehoren, tegen onze toestemming behouden.
2. Indien het dotale goed na een echtscheiding in waarde vermindert, en de man in gebreke blijft de bruidsschat terug te
geven, zal hij onder alle omstandigheden aansprakelijk zijn voor de waardevermindering.
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3. 3. Wanneer slaven, die deel uitmaken van de bruidsschat, op de vlucht slaan, moet de echtgenoot zekerheid stellen om hen
te achtervolgen, zoals een goed burger betaamt, en hen terug te geven.
4. 4. Wanneer een man een stuk land huurt voor vijf jaar en na het eerste jaar wordt hij gescheiden, dan zegt Sabinus, dat hij
niet verplicht is het land aan zijn vrouw terug te geven, tenzij zij zekerheid geeft om haar man schadeloos te stellen, als er een
vonnis tegen hem wordt uitgesproken voor iets, dat zich voordoet na het eerste jaar van de huur; en hij moet zijn vrouw
zekerheid geven om haar alles te betalen, wat hij uit de pacht heeft verkregen, behalve de huur van het eerste jaar.
26. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVII.
Wanneer de echtgenoot eenmaal in gebreke is geweest, en zijn vrouw weigert een dotale slaaf aan te nemen, nadat deze door
hem is aanbesteed, en de slaaf daarna sterft; zal noch de echtgenoot, noch zijn erfgenaam aansprakelijk zijn voor de waarde
van genoemde slaaf, noch zal hij aansprakelijk zijn voor schadevergoeding, omdat zijn vrouw weigerde de slaaf aan te
nemen, nadat haar echtgenoot hem had aanbesteed.
(27) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Als de vrouw na de echtscheiding overlijdt en haar erfgenaam een vordering voor de bruidsschat instelt tegen haar man of
diens vader, dan gelden voor het herstel van de bruidsschat dezelfde regels als gewoonlijk van toepassing zijn wanneer de
vrouw zelf een vordering instelt.
28. Ulpianus, Instituten, Boek I.
Men is van mening dat de echtgenoot ook kan optreden wanneer hij het recht heeft iets van zijn vrouw terug te vorderen;
bijvoorbeeld wanneer hij voor haar rekening geld heeft verloren, hetzij omdat hij het voor haar heeft uitgegeven, hetzij omdat
hij het op haar aanwijzing heeft uitbetaald. Maar indien hij tot dusver niets heeft verloren, bijvoorbeeld wanneer hij
voorwaardelijk aansprakelijk is, wordt hij nog niet bevoegd geacht om op te treden.
29. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Wanneer een vader een bruidsschat geeft en bedingt dat deze wordt teruggegeven, draagt hij het recht van vordering voor de
bruidsschat niet over op haar persoon, tenzij was overeengekomen dat dit voortdurend zou zijn. Maar indien hij het
voornemen had de teruggave te bedingen voor de tussenliggende tijd, kan hij dit niet doen zonder de toestemming van zijn
dochter, ook al staat zij onder zijn gezag; want hij kan de toestand van de bruidsschat niet verslechteren, tenzij zij toestemt.
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Het is duidelijk, dat hij, indien hij de bruidsschat vóór het huwelijk heeft gegeven, zelfs vóór het huwelijk, en zonder
toestemming van zijn dochter, kan bedingen met betrekking tot de tussenliggende tijd.
(1) Wanneer iemand een bruidsschat geeft ten behoeve van een vrouw, en overeenkomt dat deze aan hem zal worden betaald
bij de ontbinding van het huwelijk, op welke wijze dit ook geschiedt, en de echtgenoot daarna aan de vrouw haar bruidsschat
betaalt, is het zeer juist geoordeeld dat een vordering tot terugvordering van de bruidsschat niettemin tegen de echtgenoot zal
worden ingesteld ten gunste van degene die de bruidsschat heeft gegeven.
30. Julianus, Digest, Boek XVI.
Een vrouw die voor de tweede maal gehuwd is, wordt niet verhinderd tegen haar eerste echtgenoot een rechtsvordering in te
stellen tot terugvordering van haar bruidsschat.
1. Wanneer, door de schuld van de echtgenoot, de bruidsschat niet wordt opgeëist van de schoonvader, of van iemand anders
die het namens de vrouw heeft beloofd; of wanneer de dochter tijdens het huwelijk is overleden, of wanneer zij, moeder
geworden van een gezin, degene die de bruidsschat voor haar had beloofd, tot erfgenaam heeft benoemd; dan is het
vaststaand dat de echtgenoot voor niets anders aansprakelijk is dan om hen van de verplichting te ontslaan.
(31) Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Indien de echtgenoot wegens een strafbaar feit veroordeeld is, en een deel van zijn goederen verbeurd is verklaard, moet de
schatkist zijn schuldeisers betalen, onder wie zijn vrouw is begrepen.
1. 1. Wanneer een vader, die aan zijn dochter tweehonderd aurei als bruidsschat beloofd heeft, overeenkomt, dat niet meer
dan honderd aurei van haar mogen worden gevorderd, en het huwelijk ontbonden is, hij een vordering instelt tot betaling van
de honderd aurei, waaromtrent overeengekomen was, dat zij niet gevorderd mochten worden, worden zij niet geacht deel uit
te maken van de bruidsschat. Wanneer echter de man na de dood van de vader een vordering tegen diens erfgenaam instelt,
behoort ook deze som tot de bruidsschat.
2. 2. Indien een door de vader benoemde gemachtigde met toestemming van de dochter een vordering tot betaling van de
bruidsschat instelt en de vader overlijdt nadat vonnis is gewezen, komt het vorderingsrecht tot tenuitvoerlegging van het
vonnis toe aan de dochter en niet aan de erfgenamen van de vader.
3. Wanneer de bruidsschat aan de vader is gegeven, en een van de zonen van deze laatste onder voorwaarde tot erfgenaam is
benoemd van een bepaald deel van zijn nalatenschap, en terwijl de voorwaarde hangende is, zijn mede-erfgenamen de
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bruidsschat aan de vrouw betalen naar evenredigheid van hun respectieve aandelen, zal de genoemde zoon worden ontheven
van de verplichting tot betaling van zijn deel van de bruidsschat, daar hij niet gerechtigd zal zijn tot een vordering tegen zijn
mede-erfgenamen tot terugvordering van zijn deel van het geld.
4. Wanneer een vrouw een stuk land als haar bruidsschat ontvangt, maar er geen rekening is gehouden met de oogst naar
evenredigheid van de tijd gedurende het jaar, dat zij niet gehuwd was, kan zij niettemin de rechtsvordering instellen, omdat
zij bij wijze van bruidsschat minder heeft ontvangen dan waarop zij recht had, want dit heeft betrekking op een
vermeerdering van bruidsschat; evenals wanneer zij niet de nakomelingen van slaven had ontvangen, of legaten of erfenissen,
die door haar man waren verkregen door middel van dotale slaven, nadat een echtscheiding had plaatsgehad.
(32) Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Indien een vroegere echtgenoot, als schuldenaar van zijn vrouw, de levering van het dotalbezit aan haar tweede echtgenoot
bij wijze van bruidsschat zou beloven, zal het bedrag van de bruidsschat niet meer zijn dan de geldelijke middelen van de
eerste echtgenoot zullen rechtvaardigen.
33. Africanus, Vragen, Boek VII.
Een vrouw beloofde een bepaalde som geld bij wijze van bruidsschat, en legde partijen voor die bedongen dat een deel
daarvan aan hen zou worden betaald, in geval het huwelijk werd ontbonden. De vrouw stierf voordat een bruidsschat was
gegeven, nadat zij haar echtgenoot tot erfgenaam had benoemd, en hij trad in haar nalatenschap, die onrendabel bleek te zijn.
Niettemin is hij aansprakelijk tegenover degenen, met wie het beding was gemaakt, daar hij, door in te treden in de
nalatenschap van de vrouw, die zijn schuldenaar was, geacht wordt zichzelf te hebben terugbetaald; en het maakt, wat hem
betreft, geen verschil, dat de nalatenschap onvermogend was, daar hij aansprakelijk is tegenover de andere schuldeisers.
34. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Titia verkreeg een echtscheiding van Seius. Titius verklaarde dat zij onder zijn gezag stond, en eiste dat de bruidsschat aan
hem zou worden afgestaan, terwijl zij beweerde dat zij haar eigen meesteres was, en een vordering wenste in te stellen tot
terugvordering van de bruidsschat. De vraag rees welke weg de rechter zou moeten volgen. Ik antwoordde dat hij een
vordering aan de vader moest weigeren, tenzij deze kon bewijzen dat zijn dochter niet alleen onder zijn gezag stond, maar
ook haar toestemming had gegeven voor de rechtszaak, zoals hij ook geweigerd moest worden hoewel hij kon bewijzen dat
zijn dochter onder zijn gezag stond.
35. Marcianus, Instituten, Boek X.
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Een vrije vrouw, die met zijn toestemming van haar beschermheer gescheiden is, kan tegen hem een rechtsvordering instellen
tot terugbetaling van de bruidsschat die zij hem gegeven heeft.
36. Paulus, Over overspel, Boek II.
Wanneer de echtgenoot niet in staat is de bruidsschat te betalen en deze wordt verbeurd verklaard, moet er een vonnis tegen
hem worden uitgesproken ten gunste van de schatkist voor het bedrag dat hij wel kan betalen, opdat de vrouw niet wordt
gestraft ten koste van de echtgenoot.
37. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Een vader wordt geacht de bruidsschat met toestemming van zijn dochter te hebben ontvangen, wanneer deze geen goede
reden heeft om zich tegen zijn aanspraak te verzetten, en vooral wanneer zij naderhand door hem met een grotere som
begiftigd is.
38. Marcellus, Meningen.
Lucius Titius trouwde, terwijl hij onder vaders toezicht stond, met toestemming van zijn vader met Maevia, en deze laatste
ontving de bruidsschat. Maevia stelde Titius vervolgens in kennis van zijn verstoting, en zijn vader sloot daarna, in
afwezigheid van zijn zoon die verstoten was, een verloving met haar in naam van zijn genoemde zoon. Maevia gaf toen
kennis van de verstoting van de verloving, en trouwde met een andere man. Ik vraag: als Maevia een rechtszaak aanspant om
haar bruidsschat terug te krijgen van Lucius Titius, haar vroegere echtgenoot, aan wie de bruidsschat was nagelaten als
erfgenaam van zijn vader, en als bewezen zou worden dat het huwelijk door de schuld van de vrouw was ontbonden, kan de
echtgenoot dan de bruidsschat behouden op grond van het feit dat zij de schuldige was? Marcellus antwoordde, dat zelfs
indien Lucius Titius als de door zijn vader aangewezen erfgenaam zou worden aangeklaagd, toch, indien hij niet met de
verloving had ingestemd, de schuld van de vrouw met een boete zou moeten worden bestraft.
39. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Wanneer een echtgenoot en een echtgenote elkaar voor de rechtbank beschuldigen van slecht gedrag, en de rechter verklaart
dat beiden reden tot verstoting hebben gegeven, moet de beslissing zo worden begrepen dat, aangezien beiden de wet met
minachting hebben behandeld, geen van beiden aanspraak kan maken op het voordeel ervan, aangezien de overtreding van
elk van beiden is goedgemaakt door die van de ander.
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40. Dezelfde, Vragen, Boek XXVIII.
Nadat de bruidsschat was gegeven en het huwelijk gesloten, bedong de vader, met toestemming van zijn dochter, dat de
bruidsschat aan hem zou worden teruggegeven in geval van echtscheiding. Indien aan de voorwaarde van dit beding was
voldaan, en de dochter daarna zonder kinderen zou overlijden, zou de vader niet worden verhinderd om op het beding een
beroep te doen; maar indien hij dit tijdens het leven van zijn dochter zou willen doen, zou hij door een exceptie kunnen
worden verhinderd.
41. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVII.
Wanneer een vader, onwetend dat zijn dochter gescheiden is, de bruidsschat aan haar echtgenoot betaalt overeenkomstig
diens belofte, kan het geld worden teruggevorderd, niet door de vordering tot betaling van wat niet verschuldigd was, maar
door de vordering wegens bruidsschat.
42. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Wanneer een vader, die een bruidsschat voor zijn dochter heeft gegeven, naar een eiland wordt verbannen, kan de dochter
een vordering instellen tot terugbetaling daarvan. Bovendien, indien de vader veroordeeld is nadat een echtscheiding heeft
plaatsgevonden, kan de vordering tot terugbetaling van de bruidsschat ook door de vrouw worden ingesteld, wanneer de
vader deze niet reeds met haar toestemming heeft ingesteld.
(1) Volgens het Hof kunnen de als bruidsschat gegeven en te goeder trouw verzamelde oogsten van grond, die zijn gebruikt
om de kosten van het huwelijk te betalen voordat de vraag naar de vrijheid van de echtgenote aan de orde is gesteld, niet
worden teruggevorderd, zelfs indien later zou komen vast te staan dat zij slavin was. Het is juist, dat noodzakelijke en nuttige
uitgaven, die zijn gedaan met betrekking tot grond, welke tot de bruidsschat bleek te behoren, worden verrekend met de
winst, en dat het meerdere wordt teruggegeven.
(2) Wanneer een vader, na het overlijden van zijn dochter tijdens het huwelijk, een vordering instelt op grond van een beding
tot invordering van de rente over geld dat bij wijze van bruidsschat is betaald, kan zijn schoonzoon, die de rente over het
resterende deel van de bruidsschat heeft bedongen, volgens de rechtspraak terecht verrekening vorderen met het
verschuldigde bedrag, indien hij zijn echtgenote op eigen kosten heeft onderhouden; indien zij anders door haar vader werd
onderhouden, zal het beding tot invordering van de rente, dat nietig is, de schoonzoon niet het voordeel van de verrekening
verschaffen.
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(3. Indien na de echtscheiding de vrouw tot haar man terugkeert, zal het vonnis, verkregen op grond van een beding, dat een
vreemdeling, die de bruidsschat gaf, heeft aangegaan, niet worden vernietigd, noch kan door de rechter vrijlating worden
bevolen.
43. Scaevola, Vragen, Boek II.
Wanneer tegen een echtgenoot een vonnis is uitgesproken voor een bedrag dat hij kan betalen, en hij vorderingen heeft gelijk
aan, maar niet groter dan het bedrag van de bruidsschat, zal hij niet gedwongen worden zijn vorderingsrechten over te
dragen.
44. Paulus, Vragen, Boek V.
Als een schoonvader, die door zijn schoonzoon tot erfgenaam is benoemd, in diens nalatenschap treedt, en de vader sterft,
kan zijn dochter een vordering wegens bruidsschat instellen, zo stellen Nerva en Cato; en deze mening wordt ook verkondigd
door Sextus Pomponius in het Vijfde Boek van de Digest van Aristo. Pomponius, op dezelfde plaats, is het eens met Aristo.
Ik zal echter zeggen dat als de vader zijn dochter emancipeert, hij ook door haar kan worden aangeklaagd.
(1) Lucius Titius beloofde Gaius Seius honderd aurei als bruidsschat voor zijn dochter, en tussen Gaius Seius en Lucius
Titius, de vader van de vrouw, werd overeengekomen dat de bruidsschat niet van de echtgenoot kon worden geëist tijdens het
leven van Lucius Titius, dat wil zeggen, de vader van de vrouw. Het huwelijk werd later ontbonden door een echtscheiding
door toedoen van de echtgenoot, en de vader van de vrouw, die was overleden, wees andere erfgenamen aan, na zijn dochter
onterfd te hebben. Ik vroeg of de man de bruidsschat kon innen bij de erfgenamen van zijn schoonvader, daar hij verplicht
was deze aan de vrouw terug te geven. Ik antwoordde, dat, aangezien de dochter het recht had haar bruidsschat terug te
vorderen, daar haar vader haar andere erfgenamen had aangewezen, haar man verplicht zou zijn, hetzij de werkelijke
bruidsschat aan haar terug te geven, hetzij haar zijn vorderingsrecht over te dragen, en dat de erfgenamen van de schoonvader
niet het recht zouden hebben, tegen hem een exceptie in te roepen, daar het absurd zou zijn, dat een partij schuldig zou
worden geacht aan kwade trouw, wanneer zij eist, dat een som geld wordt teruggegeven, niet aan hem, die zij heeft
gedagvaard, maar aan een ander. Anderzijds, indien de echtscheiding had plaatsgehad na de dood van de vader en voordat de
bruidsschat was opgeëist, zou de echtgenoot uitgesloten zijn van het instellen van een vordering tot betaling van de
bruidsschat, die niet moet worden toegestaan. Maar zelfs indien de dochter tot erfgenaam was benoemd van een deel van haar
vaders nalatenschap, zou de echtgenoot een vordering moeten instellen tegen haar mede-erfgenamen voor hun individuele
aandeel in de bruidsschat, en ofwel aan de vrouw teruggeven wat hij heeft geïncasseerd, ofwel aan haar zijn vorderingsrecht
overdragen.
45. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
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Gaius Seius, de grootvader van moederszijde van Seia, die onder vaderlijk gezag stond, gaf een zekere som geld bij wijze van
bruidsschat aan Lucius Titius, haar echtgenoot, en nam in de akte van het testament de volgende overeenkomst en bepaling
op: "Indien er een echtscheiding plaatsvindt tussen Lucius Titius, de echtgenoot, en Seia, buiten haar schuld, zal de gehele
bruidsschat worden teruggegeven aan Seia, zijn echtgenote, of aan Gaius Seius, haar grootvader van moederszijde." Ik vraag,
of Seius, de grootvader van moederszijde, onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst zou overlijden en Seia
vervolgens, zonder dat haar iets te verwijten viel, tijdens het leven van haar vader zou scheiden, onder wiens gezag zij stond,
ten gunste van wie een vordering zou openstaan volgens de overeenkomst in de bepaling, de erfgenaam van de grootvader
van moederszijde, of van zijn kleindochter. Ik antwoordde, dat het beding nietig schijnt te zijn, wat de kleindochter
persoonlijk betreft, daar de grootvader van moederszijde het beding ten gunste van haar heeft gemaakt; want aangezien dit
waar is, zou een vordering kunnen worden ingesteld ten gunste van de erfgenaam van de bedinger, wanneer de vrouw zou
zijn gescheiden. Maar de bruidsschat kan aan Seia worden betaald, ook al is er geen vordering ten gunste van haar, alsof haar
grootvader had bedongen dat zij aan hem of aan iemand anders zou worden gegeven. De kleindochter moet echter op grond
van de overeenkomst van haar grootvader in staat worden gesteld een rechtsvordering in billijkheid in te stellen om te
voorkomen dat zij wordt beroofd van het voordeel van de bruidsschat; of van deze rechtsvordering moet gebruik worden
gemaakt op grond van de gunst die aan het huwelijk is verleend, en vooral op grond van de genegenheid die tussen de
partijen bestaat.

46. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Wanneer een persoon aan een echtgenote bij beding een bruidsschat heeft beloofd en haar bij testament bepaalde goederen
heeft nagelaten, maar onder de voorwaarde dat zij de bruidsschat niet van zijn erfgenaam zou opeisen, kon zij de aan haar
nagelaten goederen niet ontvangen. Ik antwoordde, dat een vordering wegens bruidsschat tegen de erfgenamen de vrouw niet
mocht worden ontzegd.
47. Scaevola, Vragen, Boek XVII.
Als een vrouw overspel pleegt door toedoen van haar echtgenoot, kan hij niets van haar bruidsschat behouden; want waarom
zou een echtgenoot daden afkeuren, die hij zelf heeft veroorzaakt, of die hij later heeft goedgekeurd? Maar als iemand
beweert, dat volgens de geest der wet een man, die zijn vrouw de gelegenheid heeft gegeven zich te prostitueren, haar niet
kan beschuldigen, dan moet zijn mening juist worden geacht.
48. Callistratus, Vragen, Boek II.
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Als in de akte van het testament is bepaald dat de bruidsschat in handen van de man moet blijven ten behoeve van de
kinderen, kan deze ook door hem worden behouden ten behoeve van de kleinkinderen.
49. Paulus, Opinies, Boek VII.
Maevia gaf naast andere goederen, die haar bruidsschat uitmaakten, aan haar echtgenoot ook een akte af, waarin tien solidi
werd geëist, die een zekere Otacilius ten gunste van genoemde Maevia had opgemaakt, waarin stond, dat hij haar bij haar
huwelijk tienduizend solidi zou geven; en de echtgenoot maakte geen aanspraak op deze verplichting, omdat hij dat niet kon
doen. De vraag rees, als de bruidsschat van de echtgenoot zou worden gevorderd, of hij ook kon worden gedwongen de som
terug te betalen die in de genoemde verplichting was begrepen. Ik antwoordde, dat de man de schuldenaar kon aanklagen,
daar de vorderingsrechten van zijn vrouw op hem waren overgegaan, maar dat, indien hij het geld niet kon opeisen zonder
schuldig te zijn aan kwade trouw of nalatigheid, hij niet kon worden aangesproken wegens de bruidsschat, noch in een
vordering op lastgeving.
(1) Een stuk grond, na te zijn getaxeerd en als bruidsschat te zijn gegeven, werd door een eerdere schuldeiser in beslag
genomen omdat het in pand was gegeven. De vraag rees, of de vrouw, indien zij de waarde van de bruidsschat van haar man
vorderde, door een exceptie moest worden uitgesloten; want men is van mening, dat zij niet gebonden is, omdat haar vader
haar de bruidsschat voor zichzelf heeft gegeven en zij niet zijn erfgenaam was. Paulus antwoordde, dat wanneer het land was
uitgezet zonder dat haar man te kwader trouw of nalatig was geweest, deze laatste een exceptie op grond van bedrog tegen de
vrouw kon inbrengen, door het bedrag van de bruidsschat te vorderen, daar het klaarblijkelijk onrechtvaardig zou zijn, dat zij
de waarde van het land zou terugvorderen, daar het bedrog van de vader alleen de dochter zelf zou mogen schaden.
50. Scaevola, Meningen, Boek II.
Een bepaald goed werd, na te zijn getaxeerd, als bruidsschat gegeven, en er werd een overeenkomst opgesteld, waarin werd
bepaald, dat indien de bruidsschat om welke reden dan ook moest worden teruggegeven, het identieke goed moest worden
afgestaan, en een rekening moest worden opgemaakt van de vermeerdering of vermindering ervan naar het oordeel van een
goed burger; en wat betreft een goed dat niet meer bestond, moest de waarde ervan worden geschat overeenkomstig de
oorspronkelijke taxatie. De vraag rees of, indien bepaalde goederen die de echtgenoot had verkocht, nog bestonden, deze
overeenkomstig de overeenkomst aan de vrouw moesten toebehoren. Ik antwoordde dat, indien dergelijke goederen nog
bestonden en zonder toestemming van de vrouw of haar latere bekrachtiging waren verkocht, zij moesten worden
teruggegeven; net alsof er geen taxatie had plaatsgevonden.
51. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
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Wanneer een goed is getaxeerd, is het voor risico van de man, ook al is het door het gebruik van de vrouw in kwaliteit
achteruitgegaan.
52. Tryphoninus, Disputaties, Boek VII.
Een echtgenoot heeft na een echtscheiding per vergissing een bruidsschat betaald die hij niet had ontvangen. Hij kan het
terugvorderen, omdat hij kan bewijzen dat het niet aan hem was betaald, want het kan niet van hem worden geëist.
53. Dezelfde, Disputaties, Boek XII.
Indien een bruidsschat wordt gegeven aan een zoon onder vaders toezicht, zal hij zelf aansprakelijk zijn voor een vordering
wegens bruidsschat; zijn vader echter zal aansprakelijk zijn voor een ten bedrage van het peculium. Het maakt geen verschil
of de partij al dan niet het eigendom van de peculium heeft, of het als bruidsschat houdt, maar tegen hem moet vonnis
worden gewezen naar de mate van zijn vermogen om te betalen. Het is echter duidelijk, dat zijn vermogen om te betalen
afhangt van het bedrag van het peculium, dat hij bezat op het ogenblik, dat het vonnis tegen hem werd uitgesproken. Maar
indien een vordering wordt ingesteld tegen de vader, moet alles wat de zoon verschuldigd is aan laatstgenoemde of aan
andere personen die onder zijn toezicht staan, in mindering worden gebracht op het peculium; maar indien een vordering
wordt ingesteld tegen de zoon zelf, kan geen enkele andere schuld in mindering worden gebracht, wanneer rekening wordt
gehouden met het bedrag dat de zoon in staat is te betalen.
54. Paulus, Over individuele rechten.
Het vermogen van een echtgenoot om te betalen wordt geschat zonder aftrek van enige schuld; en dezelfde regel geldt voor
een partner, een mecenas en een ouder. Wanneer echter iemand wegens een schenking wordt aangesproken, worden haar
geldelijke middelen geschat na aftrek van al zijn schulden.
55. Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Wanneer een vrouw een vordering instelt tot terugvordering van haar bruidsschat, nadat haar huwelijk is ontbonden, moet zij
haar echtgenoot schadeloos stellen wanneer hij zekerheid heeft gesteld tegen het toebrengen van dreigende schade, als zij
haar bruidsschat wil terugvorderen, zodat zij haar echtgenoot tegen elk risico kan beschermen.
56. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
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Als iemand met een echtgenoot als volgt overeenkomt: "Indien Titia, om welke reden ook, ophoudt uw vrouw te zijn, moet
gij haar bruidsschat afstaan"; door deze algemene verklaring wordt het beding van kracht, of de vrouw nu door de vijand
gevangen wordt genomen, of dat zij verbannen of tot slaaf gemaakt wordt, want in zulk een beding zijn al zulke ongelukken
begrepen. Maar als de bepalingen van het beding strikt worden uitgelegd, is dit dan van toepassing als de vrouw sterft of van
haar man wordt gescheiden? Het wordt billijker geacht, dat het van toepassing is in geval van overlijden.
57. Marcellus, Digest, Boek VII.
Wanneer een vruchtgebruik als bruidsschat is gegeven en er een echtscheiding plaatsvindt, komt het eigendom van het goed
noch aan de man noch aan de vrouw toe, en wanneer de teruggave van de bruidsschat moet plaatsvinden, moet de man
zekerheid geven dat, zolang hij leeft, de vrouw en haar erfgenamen het vruchtgebruik zullen mogen genieten. Ik betwijfel of
deze toevoeging met betrekking tot de erfgenamen juist is, want het maakt verschil op welke wijze het vruchtgebruik is
gegeven, als bruidsschat; want als de vrouw de winst moet hebben, gaat het vruchtgebruik bij haar dood over op haar
echtgenoot, aan wie het eigendom van het goed toebehoort, en zij laat geen recht daarop na aan haar erfgenaam, want het
vruchtgebruik komt dan toe aan haar echtgenoot; het is immers niet gebruikelijk, dat het overgaat op de erfgenaam. Maar
indien de vrouw het vruchtgebruik met het land aan haar man heeft geschonken, moet het door hem aan haar erfgenamen
worden teruggegeven, daar het met het eigendom op haar erfgenamen overgaat, indien haar man niet in gebreke is gebleven
het af te staan. Maar indien het goed vervreemd is, of iemand het vruchtgebruik van zijn land, in opdracht van de vrouw, aan
haar man als bruidsschat had gegeven, moet eerst worden nagegaan op welke wijze het aan de vrouw kan worden
teruggegeven. Dit kan geschieden, hetzij door middel van een door den man gestelde zekerheid, hetzij door zijne rechten aan
zijne vrouw over te dragen, zoover hij daartoe in staat is, en haar het genot van het eigendom te schenken, hetzij door eene
schikking te treffen met den eigenaar van hetzelve, zoodat, met diens toestemming, het vruchtgebruik aan de vrouw kan
worden overgedragen, daar deze haar ofwel het vruchtgebruik van het land kan schenken, ofwel haar daarvoor in de plaats
iets kan geven, zooals tusschen hen mocht worden overeengekomen. Want stel, dat de vrouw het vruchtgebruik verkoopt aan
de eigenaar van het goed; in dat geval zou het niet onbillijk zijn, dat de man gedwongen zou worden het vruchtgebruik over
te dragen, daar hij zelfs door de erfgenaam van de vrouw kan worden aangesproken, want indien hij niet in gebreke was
gebleven met de overdracht, had zij de prijs van het vruchtgebruik aan haar erfgenaam kunnen nalaten. Indien zij echter niet
de bevoegdheid had om het vruchtgebruik aan de eigenaar van het goed te verkopen, zou de man gedwongen zijn om de
erfgenaam toe te staan de oogst te vergaren, welk voorrecht hij verplicht was aan de vrouw zelf te verlenen.

58. Modestinus, Over ontdekkingen.
Wanneer een dotal slaaf door iemand tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij op bevel van de echtgenoot ofwel het landgoed
betreden, ofwel het verwerpen. Maar om te voorkomen dat de echtgenoot aansprakelijk wordt gesteld voor een
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bruidsschatvordering, hetzij door het te snel verwerpen van een nalatenschap, hetzij door het overhaast aanvaarden ervan,
terwijl de toestand ervan onbekend is, wordt geadviseerd om de vrouw in aanwezigheid van getuigen te vragen of zij de
nalatenschap wil verwerpen of aanvaarden. Indien zij zegt dat zij het verwerpt, kan de slavin het op bevel van haar
echtgenoot gemakkelijk verwerpen. Indien zij echter verkiest het te aanvaarden, moet de slaaf door de echtgenoot aan de
echtgenote worden teruggegeven op voorwaarde dat hij, wanneer hij op haar bevel het landgoed betreedt, opnieuw aan haar
echtgenoot zal worden overgedragen. Op deze wijze wordt voorzien in de eventuele ongerustheid van de echtgenoot, en
wordt aan de wens van de vrouw voldaan.
59. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek II.
De echtgenoot van mijn dochter, die geëmancipeerd was en op dat moment ziek, stuurde haar een bericht van verstoting,
zodat hij na haar dood haar bruidsschat gemakkelijker aan haar erfgenamen kon overhandigen dan aan mij. Sabinus zei dat
mij een rechtsvordering moest worden toegekend om de bruidsschat terug te krijgen, en Gaius is dezelfde mening toegedaan.
60. Proculus, Epistels, Boek V.
Wanneer een gehuwde dochter, die onder vaders toezicht staat, sterft, en haar vader betaalt haar begrafeniskosten, dan kan hij
die onmiddellijk door middel van een rechtsvordering terugvorderen, ook al was de schoonzoon verplicht de bruidsschat na
een bepaalde datum terug te geven; en nadat hij de kosten van de begrafenis heeft ontvangen, kan het restant van de
bruidsschat op het afgesproken tijdstip worden uitbetaald.
61. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Een echtgenoot manumitteerde een dotal slaaf zonder de toestemming van zijn vrouw. Hij is dan door de vrijgemaakte tot
enig erfgenaam benoemd van een deel van de nalatenschap, die hij als patroon had kunnen en moeten verwerven en aan zijn
vrouw had moeten teruggeven; het resterende deel echter zal zij door middel van een dotale vordering kunnen terugvorderen,
mits zij zich tegen de manumissie van de slaaf heeft verzet.
62. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Als een echtgenoot dotale slaven met toestemming van zijn vrouw manumitteert, is dat net alsof zij van plan was hen aan
hem te schenken, en zal hij niet aansprakelijk zijn voor enige vordering wegens het feit dat hij hen hun vrijheid heeft
gegeven.
63. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
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In dit geval houdt de slaaf op deel uit te maken van de bruidsschat, want wanneer het iemand is toegestaan een slaaf te
schenken met het doel hem te manumitteren, is het hetzelfde als wanneer de slaaf werd geschonken, omdat toestemming
werd gegeven hem te manumitteren.
64. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
Wanneer echter een man, die de zaken van zijn vrouw behartigt, met haar toestemming een dotale slaaf manumitteert, moet
hij aan zijn vrouw teruggeven wat door die slaaf in zijn handen is gekomen.
(1) Indien hij aan de slaaf enige voorwaarde stelt ter vergoeding van zijn vrijheid, moet hij daarvoor verantwoording afleggen
aan zijn vrouw.
(2) Het is duidelijk, dat indien de vrijgelatene enige prestatie voor zijn echtgenoot verricht en deze niet wordt gewaardeerd,
het niet billijk is, dat de echtgenoot daarvoor iets aan zijn echtgenote betaalt.
(3) Maar indien na de manumissie enige last aan de vrijgelatene is opgelegd, moet deze aan de vrouw worden verantwoord.
(4) Wanneer echter de vrijgelatene schuldenaar van de echtgenoot is, of zich voor een andere verplichting aansprakelijk heeft
gesteld, moet hij de vordering, die hij op hem heeft, aan zijn vrouw cederen.
(5) Hij is tevens verplicht aan zijn vrouw alle goederen van de vrijgelatene af te staan, die hem in handen mochten komen,
mits hij ze als patroon heeft verkregen. Indien hij ze echter op een andere wijze verkrijgt, is hij niet verplicht ze over te
dragen, want hij is tegenover zijn vrouw niet aansprakelijk voor hetgeen de vrijheer hem om niet geeft, maar alleen voor
hetgeen hij uit hoofde van zijn rechten als beschermheer verkrijgt of kan verkrijgen. Het is duidelijk, dat indien hij door de
vrijheer tot erfgenaam wordt benoemd voor het grootste deel van de schuld, die deze hem schuldig is, hij niet aansprakelijk is
voor het meerdere; en indien de vrijheer hem tot erfgenaam zou benoemen, terwijl hij hem niets schuldig is, is hij niet
gehouden iets aan zijn vrouw te geven.
(6) Hij moet echter (zoals de wet zegt) geven "wat in zijn handen komt". Wij vatten dit op als alles wat hij verzamelt, of kan
verzamelen, omdat hem daartoe een vorderingsrecht is toegekend.
(7) In de wet is toegevoegd dat de echtgenoot aansprakelijk is wanneer hij een bedrieglijke handeling heeft gepleegd om te
voorkomen dat het eigendom in zijn handen komt.
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(8) Indien een patroon zijn zoon onterft, en het goed van de vrijgelatene door deze laatste wordt verkregen, moet worden
nagegaan of de erfgenaam op deze grond aansprakelijk zal zijn. En ook, wanneer niets in de handen van de patroon zelf of in
de handen van zijn erfgenaam komt, hoe kan hij dan op deze grond aansprakelijk worden gesteld?
(9) De wet spreekt alleen van de echtgenoot en zijn erfgenaam. Er wordt niets in gezegd over een schoonvader en zijn
opvolgers; en Labeo merkt op dat dit is weggelaten. In deze gevallen is de wet dus gebrekkig, en kan zelfs een praetoriaanse
actie niet worden toegestaan.
(10) Waar de wet zegt dat de man het geld moet afstaan dat hij heeft ontvangen, is het duidelijk dat het niet de bedoeling was
dat hij het landgoed zelf zou afstaan, maar alleen de waarde ervan, of van het eigendom van de vrijgelatene; tenzij de man er
de voorkeur aan zou geven het eigendom zelf af te staan, en dit zou moeten worden aanvaard als de gunstigere constructie.
65. Scaevola, Publiekelijk behandelde vragen.
Deze vordering kan door de vrouw worden ingesteld, zelfs tijdens het huwelijk.
66. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VI.
Servius zegt dat de echtgenoot verantwoordelijk is voor bedrog en nalatigheid met betrekking tot alle goederen die behoren
tot de bruidsschat, die hij heeft ontvangen, met uitzondering van geld. Dit is ook de mening van Publius Mucius, want hij
besliste in het geval van Licinnia, de vrouw van Gracchus, wier dotale bezittingen verloren waren gegaan in de opruiing
waarbij Gracchus gedood werd; hij was namelijk van mening dat het bezit aan Licinnia moest worden teruggegeven, omdat
Gracchus de opruiing aan zichzelf te wijten had.
(1) Een echtgenoot gaf geld aan de slaaf van zijn vrouw voor de aankoop van kleding, en nadat dit was verkregen, vond
binnen een jaar de echtscheiding plaats. Labeo en Trebatius oordeelden dat de kleding aan de echtgenoot moest worden
teruggegeven in de toestand waarin zij zich na de echtscheiding bevond. De rechtsregel zou dezelfde zijn indien de
echtgenoot de kleding had gekocht en aan de slaaf had gegeven. Indien echter de kleding niet wordt teruggegeven, kan de
prijs ervan door de echtgenoot met de bruidsschat worden verrekend.
(2) Een vader beval zijn dochter, die onder zijn toezicht stond, haar bruidsschat aan haar schoonvader terug te geven, nadat
een echtscheiding had plaats gehad; en nadat een gedeelte van de bruidsschat was betaald, stierf de vader. Labeo en Trebatius
menen, dat het restant, indien het niet aan de schoonvader was overgedragen of beloofd om vernieuwd te worden, aan haar
moest worden betaald; en dit is juist.
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(3) Gij hebt bij wijze van bruidsschat een aantal slaven ontvangen, waarvan de waarde was getaxeerd, en er is toen een
overeenkomst gesloten, dat gij in geval van echtscheiding slaven van gelijke waarde zoudt teruggeven, maar er is geen
melding gemaakt van het feit, dat de nakomelingen der slavinnen deel van de bruidsschat zouden uitmaken. Labeo zegt dat
deze nakomelingen u zullen toebehoren, omdat zij de uwe moeten zijn wegens het risico van verlies der slaven, dat gij
verplicht zijt op u te nemen.
(4) Een vrouw had honderd aurei in handen van haar man, als bruidsschat, en nadat een echtscheiding had plaats gehad,
bedong zij door een fout van haar man, dat hij haar tweehonderd verschuldigd zou zijn. Labeo meent dat de echtgenoot alleen
aansprakelijk is voor de bruidsschat, of de vrouw die nu eerlijk of oneerlijk heeft bedongen. Ik neem deze mening over.
(5) Een vrouw heeft na haar echtscheiding een deel van haar bruidsschat ontvangen, en een deel in handen van haar man
gelaten, en is daarna met een andere man getrouwd, en daarna, weduwe geworden, naar haar eerste man teruggekeerd, aan
wie zij honderd aurei als bruidsschat heeft gegeven, zonder het geld te noemen, dat van de vroegere bruidsschat is
overgebleven. Indien zich een nieuwe echtscheiding voordoet, zegt Labeo, dat de echtgenoot verplicht zal zijn het restant van
de eerste bruidsschat terug te geven, onder dezelfde voorwaarden als hij het zou hebben teruggegeven, indien de eerste
echtscheiding tussen hen niet had plaatsgehad, daar het restant van de eerste bruidsschat is overgegaan op de verplichting van
de tweede. Dit meen ik juist te zijn.
(6) Wanneer een man, zonder bevel van zijn vrouw, tijdens het huwelijk zijn schoonvader bevrijdt van de bruidsschat die hij
beloofd had, zegt Labeo dat dit voor risico van de man komt, ook al is het gedaan wegens de armoede van de schoonvader.
Dit is waar.
(7) Wanneer iemand aan een echtgenoot een bruidsschat belooft ten behoeve van zijn vrouw en vervolgens, na haar tot
erfgenaam te hebben benoemd, overlijdt, zegt Labeo dat de vrouw het risico moet dragen van dat deel van de bruidsschat
waarvoor de echtgenoot aansprakelijk was, om de reden dat het niet rechtvaardig zou zijn haar te verrijken ten koste van haar
echtgenoot, en hem verantwoordelijk te stellen voor wat hij haar niet had kunnen afdwingen. Ik denk dat dit juist is.
67. Pomponius, Epistels, Boek XX.
Wat een echtgenoot aan zijn vrouw moet teruggeven uit het peculium van een slavin, zal deel uitmaken van de bruidsschat
die moet worden afgestaan, en daarom zal de echtgenoot aansprakelijk zijn voor bedrog en nalatigheid bij het verkrijgen of
behouden van het genoemde peculium; en de winsten die daaruit worden verkregen zullen, net als die van elk ander dotaal
bezit, aan de echtgenoot toebehoren.
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Boek XXV
1. Betreffende gemaakte kosten met betrekking tot dotal eigendom.
2. 2. Aangaande de vordering tot terugvordering van goederen die zijn weggenomen.
3. Betreffende de erkenning en het onderhoud van kinderen, ouders, mecenassen en vrijgelatenen.
4. Over het onderzoek van zwangere vrouwen (..)
5. Wanneer een vrouw in het bezit wordt gesteld van de nalatenschap van haar echtgenoot (..)
6. 6. Wanneer van een vrouw wordt gezegd dat zij in het bezit is gekomen van de nalatenschap van haar echtgenoot (...)
7. Betreffende bijwijven.

Tit. 1. Betreffende uitgaven gedaan met betrekking tot dotaal bezit.
1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIX.
Uitgaven zijn ofwel noodzakelijk, nuttig, of gemaakt voor doeleinden van plezier.
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(1) Men noemt die uitgaven noodzakelijk die uit noodzaak worden gedaan. Wanneer er echter geen noodzaak bestaat, vallen
ze onder een ander hoofd.
(2) Wat de noodzakelijke uitgaven betreft, moet men bedenken dat zij de bruidsschat slechts verminderen wanneer zij uit
dien hoofde worden gedaan. Wanneer zij echter niet in verband met de bruidsschat worden gemaakt, kunnen zij er niet van
worden afgetrokken.
(3) Labeo zegt dat dijken die in de zee of de rivier zijn gebouwd, onder de noodzakelijke uitgaven vallen. Wanneer een
molen of een graanschuur, die nodig is, gebouwd wordt, moet dit onder de noodzakelijke uitgaven gerekend worden.
Falcinius zegt, dat als de echtgenoot een huis moet herbouwen, dat nuttig is voor zijn vrouw en dat in verval is geraakt, of als
hij een olijfboomgaard moet herplanten, waar de bomen zijn omgewaaid, of als hij een beding aangaat, dat voorziet tegen het
ontstaan van dreigende schade:
2. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Of geld moet uitgeven voor de genezing van zieke slaven;
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Of als hij wijnstokken plant, of zorgt voor bomen of kwekerijen ten bate van het land, dan zal hij geacht worden
noodzakelijke uitgaven te hebben gedaan.
(1) In het algemeen maken wij een onderscheid, en in feite is er veel verschil tussen uitgaven die gedaan worden ten blijvend
nutte van het land, en uitgaven die alleen gedaan worden voor de tegenwoordige tijd, of voor de oogst van het lopende jaar.
In het laatste geval moeten de uitgaven worden verrekend met de oogst, maar wanneer zij niet tijdelijk zijn gemaakt, moeten
zij worden gerekend tot de noodzakelijke uitgaven.
4. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Over het geheel genomen zal de rechter de echtgenoot verantwoordelijk houden voor alles wat door hem is verzuimd, voor
zover het in het belang van zijn vrouw was om die kosten te laten maken, omdat ze tot de noodzakelijke kosten worden
gerekend, maar met dit verschil, namelijk: een rekening van de kosten zal worden toegestaan, als het eigendom niet bewaard
is gebleven, en hij zal niet verantwoordelijk zijn als ze niet zijn gemaakt, tenzij het eigendom daardoor is vernietigd. Indien
hij dus een huis ondersteunt, dat op het punt staat in te storten, en het wordt verbrand, kan hij de kosten terugvorderen; maar
indien hij dit niet heeft gedaan, en het huis wordt verbrand, zal hij voor niets aansprakelijk zijn.
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5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Waar staat dat noodzakelijke uitgaven de bruidsschat verminderen, moet dit (zoals Pomponius zegt) zo worden opgevat dat
het niet betekent dat het eigendom zelf daadwerkelijk wordt verminderd, zoals bijvoorbeeld land of enig ander dotaal
eigendom, want het is absurd om te stellen dat enige vermindering van hetzelve kan plaatsvinden op grond van uitgegeven
geld; maar het betekent dat het genoemde eigendom ophoudt dotaal te worden, hetzij geheel, hetzij ten dele. De echtgenoot
blijft er dus over beschikken totdat zijn vordering is voldaan, want van rechtswege treedt er geen vermindering op, maar
vindt er slechts een vermindering van de bruidsschat plaats. Wanneer moeten wij dus erkennen dat de bruidsschat van
rechtswege wordt verminderd? Dit zal het geval zijn wanneer de bruidsschat uit andere goederen dan geld bestaat, want het is
redelijk toe te geven dat een vermindering van geld kan plaatsvinden. Indien dus bepaalde goederen, na taxatie, als
bruidsschat worden gegeven, wordt de bruidsschat van rechtswege verminderd met het bedrag van de gemaakte
noodzakelijke kosten. Dit geldt voor kosten die zijn gemaakt in verband met de bruidsschat zelf, maar indien zij zijn gemaakt
in verband met andere zaken, verminderen zij de bruidsschat niet.
(1) Wanneer de echtgenote dergelijke noodzakelijke uitgaven betaalt, kan men dan zeggen dat de bruidsschat wordt
verhoogd, of moet worden aangenomen dat zij onaangetast blijft? Wanneer de bruidsschat uit geld bestaat, twijfel ik er niet
aan, dat zij geacht moet worden te zijn vermeerderd.
(2) Wanneer de gehele bruidsschat wordt betaald zonder dat rekening is gehouden met de kosten, moet worden nagegaan of
het bedrag dat gewoonlijk wordt verrekend met de noodzakelijke kosten, kan worden teruggevorderd door middel van een
persoonlijke vordering. Marcellus is van mening dat een dergelijke vordering mogelijk is, en hoewel vele autoriteiten dit
ontkennen, moet de mening van Marcellus op grond van de billijkheid toch worden gevolgd.
(3) Nuttige uitgaven zijn uitgaven die de echtgenoot doet ten behoeve van het goed, en die het goed van de echtgenote
verbeteren, dat wil zeggen haar bruidsschat.
6. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Bijvoorbeeld, wanneer een nieuwe plantage wordt gemaakt op het land, of wanneer de echtgenoot een bakkerij of een winkel
toevoegt aan het huis, of de slaven een of ander vak leert.
(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Uitgaven ten behoeve van het genot zijn die, welke de echtgenoot daartoe doet, en die een sieraad zijn voor het bezit.
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1. Dergelijke uitgaven verminderen de bruidsschat niet van rechtswege, zoals de uitgaven die nuttig zijn, maar zij kunnen wel
geëist worden.
8. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Bepaalde autoriteiten zijn van mening, dat een aftrek wegens nuttige uitgaven slechts mag geschieden, wanneer zij met
toestemming van de echtgenote zijn gemaakt; want het zou onrechtvaardig zijn, wanneer zij gedwongen zou worden het
eigendom te verkopen om de uitgaven te betalen, die daarop betrekking hebben, indien zij niet in staat is deze op andere
wijze te voldoen. Dit oordeel berust op de hoogste beginselen van rechtvaardigheid.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Het is de echtgenoot geoorloofd van zijn vrouw de kosten te vorderen die zij voor haar plezier heeft gemaakt, als zij hem niet
toestaat te verwijderen wat de oorzaak daarvan is. Want als de vrouw deze verbeteringen wenst te behouden, moet zij het
door haar man uitgegeven bedrag terugbetalen; of als zij ze niet wenst te behouden, moet zij hem toestaan ze te verwijderen,
mits ze scheiding toelaten. Indien zij echter niet kunnen worden gescheiden, moeten zij worden gelaten; want het is de
echtgenoot niet geoorloofd, enige versiering weg te nemen, die hij aan het eigendom heeft toegevoegd, tenzij hij ze daardoor
tot het zijne kan maken.
10. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Indien het goed, uit hoofde waarvan de uitgaven gedaan zijn, te koop is, worden die uitgaven niet onder het hoofd genot,
maar onder het hoofd nut gerangschikt.
11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Aristo echter zegt met betrekking tot uitgaven die voor het plezier zijn gedaan, dat de echtgenoot ze niet kan eisen, zelfs als
ze zijn gedaan met toestemming van zijn vrouw.
1. Sabinus is zeer juist van mening, dat de giften, die tussen man en vrouw verboden zijn, zich ook uitstrekken tot de
uitgaven, die wegens de bruidsschat zijn gedaan.
12. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
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Een rechter moet geen aandacht schenken aan gematigde uitgaven voor het bouwen van huizen, of voor het planten en
cultiveren van wijnstokken, of voor de behandeling van slaven die ziek zijn; anders zou een rechterlijke beslissing eerder
lijken te verwijzen naar de verrichting van zaken dan naar zaken die verband houden met de bruidsschat.
13. Dezelfde, Abridgments, Boek VII.
Een echtgenoot kan van zijn vrouw geen belasting of tribuut innen, betaald uit hoofde van dotale landerijen, want deze lasten
moeten uit de oogst betaald worden.
14. Ulpianus, Regels, Boek V.
Noodzakelijke uitgaven zijn uitgaven waardoor de bruidsschat vermindert, zoals bijvoorbeeld de uitgaven voor het aanleggen
van dijken, het omleggen van beken, het stutten en repareren van oude huizen, en het vervangen van bomen waar andere zijn
afgestorven.
(1) Nuttige uitgaven zijn bijvoorbeeld het plaatsen van vee op akkers om ze te bemesten.
(2) Uitgaven voor het plezier zijn bijvoorbeeld de bouw van baden.
15. Neratius, Perkamenten, Boek II.
16. Waar staat dat noodzakelijke uitgaven met betrekking tot dotale bezittingen de bruidsschat verminderen, moet dit worden
opgevat als uitgaven voor dergelijke bezittingen die verder gaan dan wat noodzakelijk is voor de instandhouding ervan, dat
wil zeggen, voor het nut ervan. Want een man moet zijn dotale bezittingen op eigen kosten in stand houden; anders zouden
de voorzieningen die aan de dotale slaven worden verstrekt, en alle matige reparaties aan gebouwen, of zelfs het bewerken
van de grond, de bruidsschat verminderen; want al deze dingen vallen onder het hoofd noodzakelijke uitgaven. Het eigendom
zelf wordt echter geacht een zeker inkomen op te leveren, zodat het lijkt alsof u er geen geld aan hebt uitgegeven, maar dat u
er, na aftrek van de uitgaven, een kleiner rendement van hebt ontvangen. Het is in het algemeen niet gemakkelijk om
overeenkomstig dit onderscheid te beslissen welke uitgaven van de bruidsschat moeten worden afgetrokken, maar zij kunnen
in detail worden geschat naar hun aard en hoogte.
(16) Dezelfde, Perkamenten, Boek VI.
En in elk geval moeten alle uitgaven, door de echtgenoot gedaan voor het oogsten van de oogst, door hem uit zijn eigen beurs
betaald worden, zelfs al zijn deze uitgaven gedaan voor het bewerken van het land; en daarom zijn niet alleen die, welke
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gedaan zijn voor het verzamelen van de oogst inbegrepen, maar ook die, welke noodzakelijk zijn voor het behoud van het
eigendom zelf, en de echtgenoot heeft geen recht op aftrek van de bruidsschat uit dien hoofde.

Tit. 2. Betreffende de vordering tot terugvordering van goederen die zijn weggenomen.

1. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
De vordering met betrekking tot weggenomen goederen is een bijzondere, en wordt ingesteld tegen een vrouw die voorheen
de echtgenote van de eiser was, want het werd niet raadzaam geacht dat een vordering wegens diefstal tegen haar zou worden
ingesteld; en sommige autoriteiten, zoals Nerva en Cassius, hebben gedacht dat zij geen diefstal had gepleegd, omdat het
partnerschap van het huwelijksleven haar, tot op zekere hoogte, de eigenares van het eigendom in kwestie maakte. Anderen,
zoals Sabinus en Proculus, zijn van mening dat zij wel degelijk een diefstal heeft gepleegd, zoals een dochter van haar vader
kan stelen, maar dat de wet niet voorziet in een vordering wegens diefstal. Julianus neemt deze mening zeer juist over.
(2) Gaius, Over het werk getiteld, Het Edict van de Praetor; Titel, Besluiten.
Want op grond van de eer die aan het huwelijk verbonden is, wordt een vordering tegen de echtgenote die schande inhoudt,
geweigerd.
3. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Daarom, als een vrouw zich na een scheiding hetzelfde eigendom toe-eigent, is zij ook aansprakelijk voor diefstal.
1. Bovendien kunnen wij een vordering wegens diefstal tegen een vrouw instellen, wanneer haar slaaf de diefstal heeft
gepleegd.
2. 2. Wij kunnen ook een vordering wegens diefstal tegen een vrouw instellen, als wij erfgenaam worden van degene van wie
het goed is gestolen, of als zij van ons heeft gestolen voordat wij met haar trouwden. Wegens de eerbied die men in
dergelijke omstandigheden aan personen verschuldigd is, zijn wij echter van mening dat in beide gevallen alleen een
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vordering wegens diefstal tot teruggave van het goed kan worden ingesteld, en niet een strafrechtelijke vordering op grond
van dat feit.
3. Het is ook waar, zoals Ofilius zegt, dat alle goederen die de vrouw op het moment van de echtscheiding heeft verbruikt,
verkocht, geschonken of op welke manier dan ook gebruikt, ook moeten worden opgenomen in de vordering tot teruggave
van de goederen die zij zich heeft toegeëigend.
4. Mela en Fulcinius zeggen, dat, wanneer een dochter onder vaders toezicht zich op bedrieglijke wijze goederen toe-eigent,
een vordering de peculio moet worden toegewezen, omdat het niet raadzaam werd geacht, dat zij aansprakelijk zou zijn voor
diefstal, of dat een vordering tegen haar zou worden ingesteld op grond van zich onrechtmatig toegeëigende goederen. Indien
echter een vader samen met zijn dochter een vordering wegens bruidsschat instelt, kan hem geen vordering worden
toegekend, tenzij hij zekerheid stelt om zijn dochter voor het gehele bedrag te verdedigen in een geding wegens
onrechtmatige toe-eigening. Maar wanneer de dochter dood is, zegt Proculus dat een vordering tegen de vader wegens
onrechtmatige toeëigening niet kan worden toegewezen, tenzij hij door de transactie geldelijk voordeel heeft gehad,
4. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Of wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog om te voorkomen dat het eigendom in zijn bezit zou komen.
5. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Alle vorderingen van billijkheid tot terugvordering van onrechtmatig toegeëigende goederen, die in zijn handen zijn
gekomen, kunnen tegen de vader worden ingesteld, zelfs tijdens het leven van zijn dochter.
6. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Atilicinus en Fulcinius zeggen dat deze rechtsvordering kan worden toegekend aan een schoonvader tegen zijn
schoondochter.
1. Wanneer een bruidsschat wordt gegeven aan een zoon onder vaderlijk toezicht, kan de schoonvader geen vordering
wegens diefstal instellen, wanneer het eigendom is toegeëigend door een echtscheiding.
2. Maar wordt een dergelijke vordering rechtstreeks tegen hem ingesteld, of alleen met betrekking tot het peculium? Wij
herhalen hier dezelfde regel als die welke wij reeds hebben uiteengezet voor een dochter die onder vaders gezag staat.
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3. 3. Indien de echtgenoot na de echtscheiding overlijdt, kan zijn erfgenaam de vordering instellen tot teruggave van het
bedrieglijk toegeëigende eigendom.
4. 4. De erfgenaam van de vrouw is ook aansprakelijk in een dergelijke vordering, zoals hij dat zou zijn in een vordering tot
terugvordering van gestolen goederen.
5. 5. Wanneer het huwelijk is ontbonden door de dood van de echtgenoot, kan zijn erfgenaam het goed terugvorderen, hetzij
door een vordering tot verdeling van de nalatenschap, hetzij door een vordering tot overlegging daarvan voor de rechter.
Aristo meent zeer juist, dat hij een persoonlijke vordering tot teruggave tegen de vrouw kan instellen, omdat het goed ten
onrechte in haar bezit is.
6. Wanneer een vrouw zich na de dood van haar man een goed toe-eigent, pleegt zij geen diefstal, omdat diefstal van een
goed dat tot een nalatenschap behoort en nog niet in het bezit van iemand is, niet gepleegd kan worden; en daarom kan de
erfgenaam een vordering instellen om het goed terug te krijgen, of een verzoekschrift indienen om de nalatenschap op te
eisen.
(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Een vrouw heeft het recht om een vordering in te stellen tegen haar man voor de terugvordering van eigendom dat zij zich op
frauduleuze wijze heeft toegeëigend, en zij kan de vordering in haar vordering verrekenen met de vordering van de man,
wanneer hij een vordering instelt voor dezelfde zaak.
8. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Indien, wanneer de bruidsschat aan de vrouw is betaald of zekerheid is gesteld om de betaling daarvan te verzekeren, niet
wordt bepaald, dat de echtgenoot het recht heeft een vordering in te stellen tot terugvordering van onrechtmatig toegeëigende
goederen, kan hij niettemin een dergelijke vordering instellen; want hij heeft daartoe het recht, zelfs wanneer er geen
bruidsschat is die moet worden teruggegeven.
1. Sabinus zegt, dat indien een vrouw het haar wederrechtelijk toegeëigende goed niet teruggeeft, het vonnis tegen haar zal
worden uitgesproken voor het bedrag, waarop haar man voor het gerecht zal zweren.
9. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
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Want het is niet rechtvaardig, dat de man gedwongen wordt zijn eigen bezit te verkopen, zelfs niet voor de volle waarde, als
hij daartoe niet bereid is.
10. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Daarom moet hij niet verplicht worden enige garantie te geven tegen uitzetting, omdat de affaire plaatsvond door de
halsstarrigheid van zijn vrouw.
(11) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Marcellus verklaarde in het Achtste Boek van de Digest dat of een echtgenoot zijn vrouw, of een echtgenote haar echtgenoot,
uit het huis verdreef, en de goederen wegnam, beiden aansprakelijk zouden zijn voor een vordering tot terugvordering van
onrechtmatig toegeëigende goederen.
1. 1. Wanneer iemand een vordering instelt tot terugvordering van onrechtmatig toegeëigende goederen, zal, indien hij er de
voorkeur aan geeft een eed af te leggen, zijn wederpartij verplicht zijn te zweren, dat ten tijde van de echtscheiding niets was
toegeëigend; mits degene die de eed aflegt, zelf eerst de eed de calumnia aflegt.
2. 2. Zowel de echtgenoot als de echtgenote zijn verplicht de eed af te leggen met betrekking tot goederen die ten onrechte
zijn toegeëigend. Maar de vader van hem of haar, die zich het eigendom heeft toegeëigend, is niet verplicht de eed af te
leggen, daar het onrechtvaardig zou zijn, dat iemand een eed aflegt met betrekking tot de daad van een ander. Degene, van
wie gezegd wordt, dat hij zich het eigendom heeft toegeëigend, is dus verplicht den eed af te leggen, en daarom is de
erfgenaam van hem, van wien gezegd wordt, dat hij zich het eigendom ten onrechte heeft toegeëigend, niet verplicht den eed
af te leggen.
3. Wanneer iemand de hem aangeboden eed wenst terug te geven, is besloten, dat de Praetor dit niet zal toestaan.
12. Paulus, Verkortingen, Boek VII.
Net zo min als wanneer iemand een eed aflegt aan een partij die hij vervolgt om gestolen goederen terug te krijgen, om na te
gaan of hij zelf de dief is.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
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Daarom stelt Labeo dat het een vrouw niet is toegestaan een eed terug te geven; en het Edict van de Praetor wordt geacht dit
vast te stellen.
14. Paulus, Over het Edict, Boek XXVIII.
In een proces voor de terugvordering van eigendom dat onrechtmatig is toegeëigend, is het de man of de vrouw toegestaan de
eed af te leggen met betrekking tot bepaald eigendom, en te bevestigen wat is getuigd met betrekking tot enig ander.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
In een dergelijk geval maakt het geen verschil of de partijen samen of gescheiden wonen; aangezien een vordering wegens
onrechtmatige toe-eigening van eigendom zelfs kan worden ingesteld tegen een vrouw die het heeft meegenomen naar een
huis waarin zij niet met haar man woont.
1. Een vrouw, een schoondochter of de vrouw van een kleinzoon kan stelen van haar man, haar schoonvader en de grootvader
van haar man, maar toch zal zij niet aansprakelijk zijn voor diefstal, tenzij de zoon niet geëmancipeerd is; want in dit geval
pleegt de schoondochter een diefstal tegen haar schoonvader, en is aansprakelijk voor een vordering wegens diefstal.
16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer het eigendom van een man in beslag is genomen, kan de vrouw alleen worden aangesproken voor de eenvoudige
waarde van wat onrechtmatig is toegeëigend; hoewel in alle andere gevallen een viervoudige schadevergoeding tegen haar
kan worden uitgesproken.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Wanneer een concubine zich onrechtmatig eigendom toe-eigent, is het gebruikelijk haar aansprakelijk te stellen voor diefstal.
Daarom zeggen wij, dat wanneer een huwelijk nietig is, zoals bijvoorbeeld wanneer een voogd haar voogd trouwt, of
wanneer het huwelijk in strijd met de wetten is gesloten, en in elk ander geval waarin het niet geldig is, de vordering tot
terugvordering van onrechtmatig toegeëigende goederen niet kan worden ingesteld, om de reden dat zij alleen kan worden
ingesteld wanneer een echtscheiding plaatsvindt.
(1) Wanneer wij spreken van wederrechtelijk toegeëigend bezit, bedoelen wij niet alleen datgene wat de vrouw wegneemt
wanneer zij de bedoeling heeft een echtscheiding te verkrijgen, maar ook datgene wat zij wegneemt terwijl zij nog gehuwd is,
indien zij, wanneer zij haar echtgenoot verlaat, het bezit verbergt.
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(2) Julianus zegt dat niet alleen bestaand bezit onder een vordering wegens onrechtmatige toe-eigening valt, maar ook bezit
dat reeds heeft opgehouden te bestaan. Hij zegt dat, onder deze omstandigheden, ook een persoonlijke vordering kan worden
ingesteld voor de terugvordering ervan.
(3) Wanneer een vrouw zich onrechtmatig een goed toe-eigent dat in pand is gegeven aan haar echtgenoot, zal zij
aansprakelijk zijn voor deze vordering.
18. Paulus, Vragen, Boek VI.
Een persoonlijke vordering voor de terugvordering van dergelijke goederen zal ook ten gunste van de eigenaar van hetzelfde
zijn, maar hij mag kiezen of hij deze, of een echte vordering zal instellen.
(19) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Als een vrouw op het moment van de echtscheiding dieven in het huis van haar man brengt, en door hun toedoen goederen
wegneemt, ook al heeft zij die zelf niet in handen, dan zal zij aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige toe-eigening ervan.
Het is dus waar, zoals Labeo stelt, dat een echtgenote aansprakelijk is voor deze vordering, zelfs indien het goed niet in haar
bezit is gekomen.
20. Marcellus, Digest, Boek VII.
Wanneer een echtgenote zelf goederen wegneemt, of gebruik maakt van de diensten van een dief om goederen weg te nemen
die haar echtgenoot te goeder trouw heeft gekocht, en dit doet met de bedoeling om een echtscheiding te verkrijgen, zal tegen
haar vonnis worden gewezen in een vordering tot terugvordering van goederen die onrechtmatig zijn toegeëigend.
21. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Als een vrouw, wanhopig aan het leven van haar man, na heimelijk een deel van zijn goederen te hebben weggenomen, een
echtscheiding verkrijgt, en haar man krijgt dat terug, dan moet hem een vordering tot terugvordering van onrechtmatig
toegeëigende goederen worden toegestaan.
1. Wanneer een slavin, die aan een vrouw toebehoort, goederen van haar man wegneemt op bevel van zijn meesteres, die
voornemens is een echtscheiding te verkrijgen, dan is Pedius van mening, dat zij niet schuldig is aan diefstal, daar zij niets tot
zijn eigen voordeel verkrijgt; ook wordt zij niet geacht hulp te hebben verleend aan de slaaf, die het strafbare feit beging, daar
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de vrouw zelf het niet beging, hoewel de slaaf zijn eigenaar niet behoort te gehoorzamen, wanneer deze bevolen wordt een
misdaad te begaan; maar een vordering op grond van onrechtmatig toegeëigende goederen is wel ontvankelijk.
2. Maar als zij niet op de hoogte was van het slechte karakter van de slaaf, zal zij niet verder aansprakelijk zijn dan de
overgave van de slaaf bij wijze van schadeloosstelling.
3. 3. De vordering tot terugvordering van onrechtmatig toegeëigende goederen wordt ingesteld tot herstel van de schade, ook
al kan de inning van de bruidsschat eerst later worden gevorderd.
4. 4. Indien de echtgenoot, wanneer zijn echtgenote zich op onrechtmatige wijze een goed heeft toegeëigend, van enig
voordeel verstoken is gebleven, moet dit in aanmerking worden genomen.
5. Hoewel deze vordering voortvloeit uit het begaan van een misdrijf, omvat zij toch de opeising van het goed, en is zij dus
niet verjaard na het verstrijken van een jaar, zoals het geval is bij een persoonlijke vordering tot terugvordering van gestolen
goederen. Bovendien komt zij toe aan de erfgenamen.
6. In deze vordering kan noch de echtgenoot noch de echtgenote enig voordeel verkrijgen uit onvermogen, omdat zij op
diefstal berust.
(22) Julianus, Digest, Boek XIX.
Als een man een vordering instelt tegen zijn vrouw op grond van eigendom dat zij zich onrechtmatig heeft toegeëigend, en de
taxatie van dat eigendom wordt voor de rechtbank gedaan, en het bedrag wordt betaald, heeft zij dan het recht om een
vordering in te stellen om het bezit van het eigendom terug te krijgen, als zij het verloren heeft? Hier doet zich een
moeilijkheid voor, omdat zij het bezit door bedrog heeft verkregen. Ik antwoordde, dat wanneer iemand het bedrag van de
taxatie van het eigendom voor de rechter betaalt, hij moet worden geacht de positie van koper in te nemen. Daarom, als de
vrouw, tegen wie een vordering is ingesteld op grond van onrechtmatig toegeëigende eigendom, de getaxeerde waarde
daarvan in de rechtbank betaalt, heeft zij recht op een uitzondering tegen de echtgenoot, of zijn erfgenaam, als een van beiden
een vordering instelt om het genoemde eigendom terug te krijgen; en als zij het bezit daarvan heeft verloren, moet haar een
echte vordering worden toegekend.
1. Wanneer een vrouw zich onrechtmatig eigendom heeft toegeëigend in afwachting van de dood van haar echtgenoot, en hij
vervolgens overlijdt, kan de erfgenaam het toegeëigende terugvorderen door middel van een vordering tot boedelafstand, of
door middel van een vordering tot overlegging van eigendom voor het gerecht.
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23. Africanus, Vragen, Boek VIII.
Wanneer het huwelijk wordt hersteld nadat een tweede echtscheiding heeft plaatsgevonden, is men van mening dat een
vorderingsrecht blijft bestaan op grond van goederen die zijn toegeëigend ten tijde van de eerste echtscheiding, alsmede op
grond van kosten die zijn gemaakt of giften die zijn gedaan tijdens het vorige huwelijk.
(24) Ulpianus, Regels, Boek V.
De echtgenoot heeft recht op zowel een vordering tot terugvordering als op een persoonlijke vordering tegen zijn echtgenote
op grond van goederen die zij zich onrechtmatig heeft toegeëigend, ongeacht of deze aan hem toebehoren of deel uitmaken
van de bruidsschat; en het ligt in zijn macht om gebruik te maken van welke vordering hij ook kiest.
25. Marcianus, Regels, Boek III.
De vordering tot terugvordering van onrechtmatig toegeëigende goederen is mogelijk wanneer deze goederen zijn
weggenomen met de bedoeling een echtscheiding te verkrijgen, en de echtscheiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;
maar als de vrouw zich tijdens het huwelijk de goederen van haar echtgenoot toeëigent, kan de echtgenoot, hoewel deze
vordering niet ontvankelijk is, niettemin een persoonlijke vordering instellen om de genoemde goederen terug te vorderen;
want in overeenstemming met het recht van de naties ben ik van mening dat goederen altijd door middel van een persoonlijke
vordering kunnen worden teruggevorderd van partijen die deze ten onrechte in bezit hebben.
26. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
De vordering voor onrechtmatig toegeëigend eigendom is een persoonlijke vordering.
27. Papinianus, Opinies, Boek IV.
De vordering wegens onrechtmatige toe-eigening van eigendom verschilt niet van die waarin de vrouw beschuldigd wordt
van de misdaad van overspel.
28. Paulus, Vragen, Boek VI.
Wanneer een vrouw een eigendom van haar man steelt van een persoon aan wie zij het heeft uitgeleend, heeft deze laatste het
recht om een vordering wegens diefstal tegen haar in te stellen, hoewel haar man een dergelijke vordering niet kan instellen.
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29. Tryphoninus, Disputaties, Boek XI.
De waarde van onrechtmatig toegeëigende goederen moet worden berekend op grond van het tijdstip waarop het werd
genomen, want de vrouw is in werkelijkheid schuldig aan diefstal, hoewel zij met meer clementie wordt gestraft. Om deze
reden kan een goed dat aldus ten onrechte is toegeëigend, niet worden verkregen door usucaptie door een bezitter te goeder
trouw; maar wanneer het in waarde toeneemt en niet wordt teruggegeven, zal de taxatie ook worden verhoogd; zoals het
geval is bij een vordering tot terugvordering van gestolen goed.
30. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen een vrouw op grond van eigendom dat onrechtmatig is toegeëigend na de
ontbinding van het huwelijk, vervalt de vordering in geval het huwelijk zou worden hersteld.

Tit. 3. Betreffende de erkenning en het onderhoud van kinderen, ouders, beschermelingen en vrijgelatenen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Het decreet van de Senaat, uitgevaardigd met betrekking tot de erkenning van kinderen, bestaat uit twee delen, waarvan het
ene betrekking heeft op de erkenning van kinderen door hun ouders, en het andere op hen die onechte nakomelingen in de
plaats stellen.
1. Het decreet staat de vrouw zelf, of haar vader onder wiens gezag zij staat, of iemand die door een van hen is aangesteld,
toe om, indien zij meent zwanger te zijn, haar echtgenoot of haar vader onder wiens gezag zij staat, daarvan binnen dertig
dagen na de echtscheiding in kennis te stellen; of de kennisgeving aan zijn woonplaats achter te laten indien er geen
gelegenheid tot persoonlijke betekening is.
2. Onder "woonplaats" moet worden verstaan de woning van de man, indien hij in een stad woont, maar indien hij dat niet
doet, maar in een landhuis woont, of in een provinciestad, de plaats waar partijen tijdens het huwelijk hun woonplaats hebben
gevestigd.
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3. De vrouw moet de echtgenoot alleen mededelen dat zij zwanger van hem is. Zij doet deze kennisgeving niet opdat haar
echtgenoot bewakers zou zenden om haar te bewaken; het is voldoende dat zij hem meedeelt dat zij zwanger is. De
echtgenoot moet dan hetzij bewakers zenden, hetzij haar mededelen, dat zij niet zwanger van hem is; en het is geoorloofd, dat
deze kennisgeving door de echtgenoot zelf geschiedt, of door een ander in zijn naam.
4. 4. De straf van de echtgenoot, indien hij geen personen laat waken, of de vrouw niet mededeelt, dat zij niet zwanger van
hem is, is, dat hij verplicht zal zijn het kind te erkennen; en indien hij dit niet doet, met buitengewone gestrengheid te worden
gestraft. Daarom moet hij de kennisgeving beantwoorden, of zij moet in zijn naam worden beantwoord, dat de vrouw niet
zwanger van hem is. Indien dit geschiedt, behoeft hij het kind niet te erkennen, tenzij het werkelijk van hem is.
5. Men moet bedenken, dat de kennisgeving niet uitgaat van de man, maar van de vrouw.
6. Indien echter de man bewakers aanbiedt om zijn vrouw te bewaken, en zij dit niet toestaat, of indien zij hem geen kennis
geeft van haar toestand, of indien zij hem wel kennis geeft, maar niet toestaat de door de rechter aangewezen bewakers te
aanvaarden, dan staat het de man of zijn vader vrij te weigeren het kind te erkennen.
7. 7. Wanneer een vrouw haar zwangerschap niet binnen dertig dagen aankondigt, maar dit nadien doet, moet zij worden
gehoord, nadat daartoe een geldige reden is aangevoerd.
8. 8. Indien zij echter de kennisgeving geheel achterwege laat, zegt Julianus, dat dit het kind geenszins benadeelt.
9. Wij moeten de dertig dagen na de scheiding opvatten als aaneengesloten, en niet als beschikbare dagen.
10. In het Negentiende Boek van de Digest van Julianus, wordt het volgende aardige punt gesuggereerd. Als de vrouw haar
man niet binnen dertig dagen van haar toestand op de hoogte stelt, maar binnen die periode een kind ter wereld brengt, is dan
het decreet van de Senaat van toepassing? Hij zegt dat in dit geval het Plautiaans Decreet van de Senaat niet van toepassing
zal zijn, omdat het niet geacht werd betrekking te hebben op een kind dat binnen dertig dagen geboren werd, want de Senaat
wees de dertig dagen aan voor de kennisgeving van de zwangerschap. Ik meen echter dat het kind hierdoor geenszins zou
worden benadeeld.
11. Evenals, anderzijds, indien de echtgenoot, na kennisgeving van zijn vrouw, wachters zou zenden, dit voor hemzelf geen
enkel nadeel zou veroorzaken. Hij zal dus mogen ontkennen, dat het kind van hem is, noch zal het hem schaden, omdat hij
een wacht over de vrouw heeft geplaatst. Deze mening wordt ook verkondigd door Marcellus in het Zevende Boek van de
Digest, want hij zegt dat als een partij ontkent dat een vrouw zijn vrouw is, of dat zij zwanger van hem is, hij, zonder enig
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nadeel voor hemzelf, heel goed personen kan sturen om haar te bewaken, vooral als hij protest aantekent op het moment dat
hij dit doet.
12. Julianus zegt in het Negentiende Boek van de Digest, dat in het Decreet van de Senaat staat, dat als de vrouw haar man
meedeelt, dat zij van hem zwanger is geworden, en hij na de mededeling geen personen stuurt om haar te bewaken of te
onderzoeken, en niet in tegenwoordigheid van getuigen verklaart, dat zij niet van hem zwanger is, hij verplicht is het kind te
erkennen als het geboren is; maar hieruit volgt niet, dat als hij zegt, dat het kind van hem is, hij het tot zijn erfgenaam moet
maken als het door een ander verwekt is. Toch is hij van mening, dat wanneer de zaak voor de rechter komt, de toelating van
de vader een sterk vermoeden ten gunste van het kind zal vestigen.
13. Hij zegt ook, dat aan de andere kant, wanneer de vrouw, nadat een echtscheiding heeft plaatsgevonden, zich niet houdt
aan hetgeen door het decreet van de Senaat is voorgeschreven, de vader het recht heeft het kind niet te erkennen; en dat
hieruit niet volgt, dat, nadat het kind geboren is, het niet als het zijne kan worden verklaard, maar alleen, dat de vader niet
gedwongen zal worden het te onderhouden, indien bewezen zou worden, dat het zijn eigen nakomelingschap is.
14. Julianus zegt ook, dat als een vrouw haar man meedeelt, dat zij zwanger is, en hij dit niet ontkent, daaruit niet moet
worden geconcludeerd, dat het kind van hem is, hoewel hij gedwongen kan worden het te onderhouden. Het zou echter zeer
onrechtvaardig zijn als een man, die lange tijd afwezig is geweest en na zijn terugkeer zijn vrouw zwanger aantreft en haar
om die reden verstoot, en hij verzuimt zich te houden aan een van de bepalingen van het decreet van de senaat, het kind zijn
erfgenaam zou zijn.
15. Uit hetgeen is gezegd, blijkt, dat het kind geenszins wordt benadeeld, indien de vrouw een der bepalingen van het Decreet
van de Senaat niet nakomt, wanneer het kind in feite aan haar man toebehoort ?en dit niet alleen met betrekking tot zijn
rechten, ja zelfs tot zijn onderhoud, volgens een Rescript van de Goddelijke Pius; of indien de man heeft nagelaten te doen
wat door het Decreet van de Senaat is voorgeschreven, kan hij zeker gedwongen worden het kind te onderhouden, maar hij
kan het verstoten.
16. Het is duidelijk, dat als de vrouw, nadat zij haar man heeft ingelicht, ontkent, dat zij van hem zwanger is, ook al mag hij
geen personen sturen om haar te bewaken, hij niet kan verhinderen, dat een onderzoek wordt ingesteld om vast te stellen, of
de vrouw al dan niet van hem zwanger is. Als deze zaak voor het gerecht wordt gebracht en er een uitspraak wordt gedaan
over de vraag of de vrouw al dan niet zwanger is van haar man, moet het kind door de man worden erkend, of het nu van hem
is of niet.

(2) Julianus, Digest, Boek XIX.
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Dit geldt voor alle gevallen, en daarom zal het kind bloedverwant zijn aan zijn broers.
(3) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Als de rechter daarentegen beslist dat het kind niet aan de echtgenoot toebehoort, hoewel het wel echt van hem is, is het
vaststaand dat zo'n beslissing gelijk staat aan de wet. Deze mening wordt door Marcellus in het Zevende Boek van de Digest
goedgekeurd, en wij maken er thans gebruik van.
1. Om de reden, dat het Plautiaansche Decreet van den Senaat betrekking heeft op kinderen, die na eene echtscheiding
geboren zijn, werd tijdens de regeering van den Goddelijken Hadrianus een ander Decreet van den Senaat uitgevaardigd, dat
voorschreef, dat kinderen, die tijdens het huwelijk geboren waren, door hunne ouders erkend moesten worden.
2. Maar wat als een kind geboren wordt na de dood van zijn vader, en tijdens het leven van zijn grootvader, onder wiens
toezicht het geplaatst zou worden, als bewezen zou worden dat het genoemde kind een afstammeling is van de zoon van de
grootvader? Overwogen moet worden, wat in dit geval moet worden geoordeeld. De mening moet worden aangenomen dat
de kwestie van zijn erkenning aan zijn grootvader moet worden overgelaten.
3. Maar wat als in dit geval de vraag zou rijzen of het kind tijdens het huwelijk is geboren, dan wel daarna? Het moet gezegd
worden dat de procedure voor de vaststelling van dit punt in overeenstemming met het besluit van de Senaat moet worden
gevoerd.
4. En wat moest er gebeuren als ontkend werd dat de vrouw de echtgenote was van de vermeende echtgenoot? Julianus
deelde Sextus Caecilius Africanus mede, dat er grond was voor een vooronderzoek.
5. Men moet aannemen dat deze decreten van de Senaat niet van toepassing zijn na de dood van de vader, als er geen verwant
is onder wiens toezicht het kind kan worden geplaatst. Welke aanspraak op de nalatenschap zou een kind in dit geval kunnen
maken? Kan hij een dergelijke aanspraak maken, of hij nu verwekt is door degene wiens nalatenschap hij opeist, of niet? Wat
Julianus schreef in het Negentiende Boek van de Digest is in zoverre waar dat, indien een procedure tot erkenning van het
kind was begonnen tijdens het leven van de vader, en deze zou overlijden voordat een beslissing was genomen, een beroep
moet worden gedaan op het Edict van Carbonus.
6. Deze decreten van de Senaat hebben ook betrekking op kinderen die als eigen erfgenamen zijn geboren. De betere mening
is echter, dat zij niet van toepassing zijn wanneer het kind, wiens erkenning in het geding is, niet onder het gezag stond van
de partij die het geding aanhangig maakte.
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4. Paulus, Opiniën, Boek II.
Niet alleen hij die een kind smoort, is gehouden het te doden, maar ook hij die het in de steek laat, of het voedsel onthoudt,
alsmede hij die het op een openbare plaats blootstelt met het doel medelijden op te wekken, dat hij zelf niet voelt.
5. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
Wanneer iemand steun van zijn kinderen vraagt, of wanneer kinderen door hun vader kunnen worden onderhouden, moet een
rechter kennis nemen van de zaak.
1. Moet een vader verplicht worden alleen die kinderen te onderhouden, die onder zijn toezicht staan, of moet hij ook die
kinderen onderhouden, die reeds geëmancipeerd zijn, of die, om welke andere reden ook, zelfstandig zijn geworden, is een
vraag ter overweging. Ik denk dat de betere mening is dat zelfs wanneer de kinderen niet onder vaders toezicht staan, zij door
hun ouders moeten worden onderhouden, en dat anderzijds hun ouders ook door hen moeten worden onderhouden.
2. Laten wij zien, of wij verplicht zijn alleen onze vaders, onze grootvaders van vaderszijde, onze overgrootvaders van
vaderszijde en andere verwanten van het mannelijk geslacht te onderhouden, of dat wij verplicht zijn onze moeders en onze
andere bloedverwanten in opgaande lijn van moederszijde te onderhouden. De betere mening is, dat in elk geval de rechter
tussenbeide moet komen om de nood van sommigen en de zwakheden van anderen te lenigen; en aangezien deze verplichting
voortvloeit uit rechtvaardigheid en uit de aan bloedverwantschap verbondenheid, moet de rechter de aanspraken van elk van
de partijen zorgvuldig afwegen.
3. 3. Dezelfde regel is van toepassing op het onderhoud van kinderen door hun ouders.
4. Daarom verplichten wij de moeder haar onwettige kinderen te onderhouden, en hen haar.
5. De goddelijke Pius laat ook doorschemeren dat een grootvader van moederszijde verplicht is zijn kleinkinderen te
onderhouden.
6. 6. Hij heeft ook in een Rescript verklaard, dat een vader zijn dochter moet onderhouden, indien voor het gerecht bewezen
wordt, dat hij haar werkelijk verwekt heeft.
7. 7. Wanneer een zoon in zijn eigen onderhoud kan voorzien, moet de rechter besluiten hem geen alimentatie op te leggen.
Daarom heeft keizer Pius in een Rescript verklaard: "De bevoegde rechters, voor wie u zult verschijnen, moeten bevelen dat
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u door uw vader zult worden onderhouden naar evenredigheid van zijn middelen, mits u aanvoert dat u een ambachtsman
bent en dat u wegens slechte gezondheid niet door uw eigen arbeid in uw onderhoud kunt voorzien."
8. Wanneer een vader ontkent, dat degene die om alimentatie verzoekt, zijn zoon is, en dus stelt, dat hij die niet moet
verschaffen, of wanneer een zoon ontkent, dat degene die om alimentatie verzoekt, zijn vader is, moeten de rechters de zaak
in kort geding beslissen, en als vaststaat, dat de verzoeker een zoon, of een vader is, moeten zij hem dan tot alimentatie
veroordelen. Indien dit echter niet wordt bewezen, beslissen zij niet dat alimentatie moet worden verstrekt.
9. Maar men moet bedenken, dat indien de rechters oordelen, dat alimentatie moet worden verstrekt, dit toch de waarheid niet
aantast, want zij beslissen niet, dat de partij een zoon is, maar alleen, dat hij moet worden onderhouden. Dit heeft de
Goddelijke Marcus ook in een Rescript verklaard.
10. Indien iemand weigert in zijn levensonderhoud te voorzien, moeten de rechters het bedrag vaststellen dat moet worden
verstrekt in verhouding tot zijn middelen, en indien hij nog steeds in gebreke blijft, kan hij worden gedwongen om aan het
vonnis te voldoen door zijn eigendom executoriaal in beslag te nemen en te verkopen.
11. De rechter moet ook nagaan of een familielid of een vader een goede reden heeft om te weigeren zijn kinderen te
onderhouden. Er is een rescriptie gericht aan Trebatius Marinus waarin staat dat een vader terecht kan weigeren zijn zoon te
onderhouden als deze tegen hem heeft geïnformeerd.
12. 12. In sommige geschriften staat dat een vader door de rechter kan worden gedwongen om zijn kinderen niet alleen van
levensmiddelen te voorzien, maar ook van alle andere benodigdheden.
13. 13. Wanneer een zoon vóór het bereiken van de puberteit is geëmancipeerd, kan hij worden gedwongen zijn vader te
onderhouden, indien deze in armoede verkeert; want een ieder zal met reden zeggen, dat het zeer onrechtvaardig is, dat een
vader in gebrek blijft, terwijl zijn zoon in welvarende omstandigheden verkeert.
14. 14. Wanneer een moeder, die haar kind heeft voorzien van levensmiddelen, een proces aanspant tegen de vader van haar
kind, moet zij onder bepaalde voorwaarden worden gehoord; want de Goddelijke Marcus heeft in een Rescript aan Antonia
Montana verklaard: "De rechters zullen schatten hoeveel aan u door de vader van uw dochter zal worden betaald in
verhouding tot de hoeveelheid noodzakelijke levensmiddelen, die u haar voor haar onderhoud hebt verstrekt; maar u kunt niet
zoveel krijgen als u uit moederlijke genegenheid voor uw dochter zou hebben uitgegeven, zelfs indien zij door haar vader zou
zijn verdreven."
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15. De kinderlijke genegenheid vereist, dat de ouders worden onderhouden door een zoon, die in militaire dienst is, mits hij
daartoe de middelen heeft.
16. 16. In een rescript staat dat, hoewel een ouder volgens de natuur behoort te worden onderhouden door zijn zoon, deze
laatste niet mag worden verplicht zijn schulden te betalen.
17. 17. Er is ook een rescript waarin staat dat de erfgenamen van de zoon, indien zij dit niet willen, niet verplicht zijn hun
vader die bijstand te verlenen die een levende zoon hem zou geven uit motieven van kinderlijke plicht, tenzij de vader in de
grootste armoede verkeert.
18. Rechters zijn ook gewoon te beslissen tussen beschermheren en vrijgelatenen, wanneer de kwestie van hun onderhoud
zich voordoet. Indien dus de opdrachtgevers ontkennen, dat de eisers hun vrijgelatenen zijn, moeten de rechters een
onderzoek instellen, en indien bewezen wordt, dat zij hun vrijgelatenen zijn, moeten zij bevelen, dat zij onderhouden worden.
Het bevel tot ondersteuning verhindert echter niet, dat de vrijgelatene (indien hij ontkent dat hij vrijgelatene is) zijn rechten
tegen zijn patroon kan doen gelden.
19. De vrijgelatenen moeten aan hun patroon, die in armoede verkeert, steun verlenen naar evenredigheid van zijn middelen.
Indien deze laatsten echter in staat zijn zichzelf te onderhouden, behoeft het gezag van de rechter niet te worden ingeroepen.
20. Men kan zich afvragen of alleen beschermheren moeten worden onderhouden, of dat ook hun kinderen moeten worden
onderhouden. Ik ben van mening dat de rechters, als er een goede reden wordt aangetoond, moeten beslissen dat de kinderen
van beschermheren ook moeten worden onderhouden, weliswaar niet zo gemakkelijk als beschermheren, maar soms; want
vrijgelatenen moeten niet alleen eerbied tonen voor hun beschermheren, maar ook voor de kinderen van deze laatsten.
21. De vrijgelatene van een vrouw is verplicht haar kinderen te onderhouden.
22. Als iemand verlangt onderhouden te worden door een vrijgelatene van zijn vrijgelatene, of door een slaaf die hij op grond
van een trust heeft gemanumitteerd, of door iemand die hij met zijn eigen geld uit de slavernij heeft verlost, mag hij niet
worden gehoord. Want, zoals Marcellus zegt, hij moet vergeleken worden met iemand die, door een beloning te eisen,
daarmee de rechten verliest die hij heeft op een vrijgemaakte.
23. Als de zoon van zijn beschermheer de vrijgelatene van zijn vader van een halsmisdaad heeft beschuldigd, ontkent hij dat
deze laatste verplicht is hem te onderhouden.
24. Een vrijvrouwe is ook verplicht haar patroon te onderhouden.
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25. Een arbiter wordt gewoonlijk aangesteld om te beslissen met betrekking tot het onderhoud van een patroon, en hij moet
de waarde van de middelen van de vrijgelatene vaststellen, opdat het bedrag van het onderhoud kan worden vastgesteld, en
hierin moet worden voorzien zolang de vrijgelatene daartoe in staat is, en de patroon dit verlangt.
26. Vrijgemaakten zijn verplicht, de vader en moeder van hun patroon te onderhouden, wanneer de patroon en zijn kinderen
niet meer in leven zijn, indien zij in nood verkeren, en de vrijgemaakten de middelen daartoe hebben.
6. Modestinus, Betreffende de Manumissie.
De patroon, die weigert op verzoek van zijn vrijgelatene steun te verlenen, verbeurt de voorrechten die hem wegens zijn
manumissie zijn opgelegd, en hij wordt gestraft met het verlies van het vermogen van de vrijgelatene; maar hij is niet
verplicht steun te verlenen, zelfs als hij daartoe in staat is.
1. In een grondwet van keizer Commodus staat het volgende: "Wanneer bewezen is dat een beschermheer door zijn
vrijgelatene grof is behandeld, of door hem ernstig is geslagen, of in de steek is gelaten terwijl hij in armoede verkeerde of
aan een lichamelijke ziekte leed, moet hij eerst weer onder het gezag van zijn beschermheer worden gebracht en gedwongen
worden hem als zijn meester diensten te bewijzen, en als hij zich door deze procedure niet laat waarschuwen, moet hij
worden verkocht aan een koper onder het gezag van een magistraat, en moet zijn prijs aan zijn beschermheer worden
gegeven".
7. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Indien hij, van wie beweerd wordt, dat hij de echtgenoot van een vrouw is geweest, ontkent, dat het huwelijk is aangegaan,
omdat hij bereid is te bewijzen, dat zij, die beweert zijn vrouw te zijn, een slavin is, zal hij verplicht zijn intussen haar
kinderen te onderhouden; maar indien mocht komen vast te staan, dat zij een slavin was, zal hij, die met hun onderhoud
belast was, uit dien hoofde niet worden benadeeld.
8. Marcellus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
De kinderen van onze mannelijke kinderen staan onder onze hoede, maar dit is niet het geval met de kinderen die van de
vrouwen afstammen; want het is duidelijk dat een kind dat een dochter ter wereld brengt, onder de hoede van haar vader
staat, en niet onder die van haar grootvader, tenzij de vader niet meer leeft, of in gebrek is.
9. Paulus, Over het recht van patronaat.
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Patroons en hun kinderen hebben geen recht op de goederen van hun langstlevende vrijgelatenen, tenzij zij aan het hof
bewijzen dat zij zo zwak of arm zijn dat zij door hun vrijgelatenen moeten worden bijgestaan met maandelijkse bijdragen van
voedsel. Deze regel is in vele keizerlijke grondwetten vastgelegd.

Tit. 4. Betreffende het onderzoek van zwangere vrouwen, en de te nemen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hun
bevalling.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIV.
In de tijd van de Goddelijke Broeders verscheen er een echtgenoot die verklaarde dat zijn vrouw zwanger was, maar zij
ontkende dit, waarop de Keizers, na hierover te zijn geraadpleegd, een Rescript richtten aan Valerius Priscianus, de Urban
Praetor, in de volgende bewoordingen. "Rutilius Severus schijnt iets buitengewoons te vragen door een voogd te vragen voor
zijn vrouw, die van hem gescheiden is, en die beweert dat zij niet zwanger is. Daarom zal het niemand verbazen als Wij ook
een nieuw plan en een remedie voorstellen. Indien de echtgenoot in zijn eis volhardt, zal het het beste zijn, dat het huis van
een achtenswaardige vrouw wordt gekozen, waar Domitia naar toe kan gaan, en dat drie vroedvrouwen, ervaren in hun vak
en betrouwbaar, nadat zij door u zijn uitgekozen, haar zullen onderzoeken. En indien zij allen, of slechts twee, te kennen
geven, dat zij zwanger schijnt te zijn, dan moet de vrouw overgehaald worden, om een voogd te ontvangen, alsof zij zelf
daarom verzocht had. Indien zij geen kind voortbrengt, zal haar man weten, dat hij oneer zal worden aangedaan, en dat zijn
reputatie in het geding zal zijn, en hij zal niet onredelijk worden geacht, dat te hebben beraamd om zijn vrouw te kwetsen.
Indien echter al deze vrouwen, of de meerderheid van hen, verklaren dat de vrouw niet zwanger is, zal er geen reden zijn
voor de aanstelling van een voogd."
1. Uit dit rescript blijkt volkomen duidelijk, dat de decreten van de Senaat betreffende de erkenning van kinderen niet van
toepassing zullen zijn, indien de vrouw doet alsof zij zwanger is, of zelfs ontkent dat dit het geval is. Dit is ook niet
onredelijk, want het kind is een deel van de vrouw, of van haar ingewanden, voordat het geboren wordt. Maar nadat het
geboren is, kan de man, overeenkomstig zijn rechten, door middel van een interdict eisen, dat het kind in zijn aanwezigheid
wordt getoond, of dat hem door een buitengewone procedure wordt toegestaan het weg te nemen. Daarom komt de keizer
hem te hulp wanneer dit noodzakelijk is.
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2. Overeenkomstig dit rescript kan een vrouw voor de Praetor worden gedagvaard en, na te zijn ondervraagd over de vraag of
zij meent zwanger te zijn, worden gedwongen te antwoorden.
3. Wat moet er gebeuren als zij niet antwoordt of niet voor de pretor verschijnt? Zullen wij de straf toepassen die in het
decreet van de Senaat is vastgesteld, namelijk dat de echtgenoot het recht heeft het kind niet te erkennen? Maar stel dat de
echtgenoot daar geen genoegen mee neemt, en dat hij liever vader is dan dat hem zijn zoon wordt ontnomen? Dan zal de
vrouw op gezag van de Praetor gedwongen worden voor de rechter te verschijnen, en als zij komt, zich te verantwoorden; en
als zij weigert, zal haar eigendom ten uitvoer worden gelegd en verkocht, of zij zal worden gestraft met een boete.
4. Maar wat als zij, na verhoord te zijn, zegt dat zij zwanger is? Dan moet de door het decreet van de Senaat voorgeschreven
weg worden gevolgd. Ontkent zij echter dat zij zwanger is, dan moet de Praetor, overeenkomstig dit rescript, vroedvrouwen
ontbieden.
5. Er zij op gewezen, dat noch de echtgenoot noch de echtgenote de vroedvrouwen mogen ontbieden, maar dat zij allen door
den Praetor moeten worden ontbonden.
6. De Praetor moet ook het huis van de achtenswaardige matrone uitkiezen, waarheen de vrouw moet gaan, opdat zij
onderzocht kan worden.
7. 7. Wat moet er geschieden, indien de vrouw zich niet wil laten onderzoeken, of weigert zich naar het huis te begeven?
Onder deze omstandigheden moet ook het gezag van de Praetor worden ingeroepen.
8. Indien alle, of de meerderheid der vroedvrouwen verklaren, dat de vrouw niet zwanger is, kan zij dan een vordering
instellen op grond van toegebrachte schade? Ik denk dat de betere mening is, dat zij een dergelijke vordering kan instellen,
mits echter haar echtgenoot door deze handelwijze haar schade heeft willen toebrengen. Maar als hij niet de bedoeling had
haar schade te berokkenen, maar wel geloofde dat zij zwanger was, onder invloed van een extreme kinderwens, of omdat zij
zelf hem daartoe aanzette door tijdens het huwelijk te doen alsof dat het geval was, dan is het volkomen billijk dat de man
zich verontschuldigt.
9. Bovendien moet men bedenken, dat in het rescript geen termijn is vastgesteld, ofschoon in de decreten van de Senaat
betreffende de erkenning van kinderen een termijn van dertig dagen was vastgesteld, waarbinnen de vrouw haar
zwangerschap moest aankondigen. Wat moet er dan gebeuren? Zullen wij zeggen dat de man zijn vrouw altijd voor de
Praetor kan dagvaarden of zullen wij hem daartoe een termijn van dertig dagen stellen? Ik ben van mening dat de Praetor ook
na het verstrijken van dertig dagen de echtgenoot moet horen, indien daartoe een gegronde reden wordt aangevoerd.

1676

10. Met betrekking tot het onderzoek van een zwangere vrouw en de voorzorgsmaatregelen die bij de bevalling moeten
worden genomen, zegt de Praetor: "Indien een vrouw na de dood van haar echtgenoot verklaart dat zij zwanger is, moet zij er
zorg voor dragen, dat zij tweemaal binnen de maand na zijn dood de belanghebbenden of hun gemachtigde daarvan op de
hoogte stelt, opdat deze desgewenst personen kunnen zenden om haar te onderzoeken. Er moeten vijf vrije vrouwen worden
gezonden, die allen tegelijk het onderzoek verrichten; maar niemand mag, terwijl zij het onderzoek verrichten, de buik van de
vrouw aanraken zonder haar toestemming. De vrouw zal worden afgeleverd in het huis van een deftige matrone, die ik zal
aanwijzen. Dertig dagen voordat zij haar opsluiting verwacht, zal zij de belanghebbenden of hun gemachtigden mededelen,
dat zij personen kunnen zenden, die bij haar bevalling aanwezig kunnen zijn, indien zij zulks wensen. Er zal slechts één
toegang zijn tot de kamer waar de vrouw zal worden afgeleverd en indien er meer zijn, zullen zij met planken worden
gesloten. Voor de deur van deze kamer zullen drie vrije mannen en drie vrije vrouwen, tezamen met twee metgezellen, de
wacht houden. Telkens wanneer de genoemde vrouw dit vertrek of een ander betreedt, of naar het bad gaat, kunnen de
bewaarders, indien zij dit wensen, tevoren een onderzoek daarnaar instellen en ook ieder fouilleren, die daarin mocht
binnenkomen. De bewaarders, die voor de kamer geplaatst zijn, mogen alle personen, die haar of het huis binnengaan,
fouilleren, indien zij dit verlangen. Wanneer de vrouw haar kind ter wereld brengt, moet zij alle belanghebbenden of hun
gemachtigden daarvan in kennis stellen, opdat zij personen kunnen zenden om bij haar bevalling aanwezig te zijn. Er moeten
vijf vrije vrouwen worden gezonden, zodat er naast de twee vroedvrouwen niet meer dan tien vrije vrouwen en niet meer dan
zes slavinnen in de genoemde kamer aanwezig mogen zijn. Al degenen, die in de kamer aanwezig zullen zijn, moeten
worden gefouilleerd, uit vrees dat één hunner zwanger kan zijn. Er mogen niet minder dan drie lichten in die kamer zijn, om
de reden dat duisternis beter geschikt is voor het verwekken van een kind. Wanneer het kind geboren is, moet het aan de
belanghebbenden worden getoond, of aan hun gemachtigden, indien zij het wensen te onderzoeken. Het zal worden opgevoed
door wie zijn vader zal aanwijzen. Indien de vader dienaangaande geen aanwijzingen geeft, of degene door wie hij wenst dat
het wordt opgevoed, de opvoeding niet op zich wil nemen, zal zulks geschieden door iemand, door mij aan te wijzen, na
behoorlijk bewijs van reden. Degene, door wie het kind zal worden opgevoed, zal het, nadat het de leeftijd van drie maanden
heeft bereikt, tweemaal in de maand te voorschijn brengen, totdat het zes maanden oud is; vervolgens eenmaal per maand, en
vanaf het tijdstip, waarop het zes maanden oud is, totdat het de leeftijd van een jaar heeft bereikt, zal het om de andere maand
te voorschijn worden gebracht; en nadat het een jaar oud is, totdat het kan spreken, zal hij het eenmaal in de zes maanden te
voorschijn brengen, waar hij zulks ook wenscht. Indien het de belanghebbenden niet is toegestaan, de vrouw te onderzoeken,
haar te bezien, of bij haar bevalling aanwezig te zijn, en er iets wordt gedaan om hetgeen boven is bepaald, te verhinderen,
zal ik geen toestemming geven tot het bezit van het kind, nadat ik van de zaak kennis heb genomen, noch zal ik dit doen,
wanneer het kind niet is toegestaan te worden onderzocht, zoals hiervoren is bepaald. Waar het mij voorkomt dat er een
goede reden bestaat, zal ik die handelingen niet toestaan die ik toezeg aan hen aan wie het bezit van eigendom is gegeven in
overeenstemming met mijn Edict."
11. Hoewel het Edict van de Praetor volkomen duidelijk is, mag toch de uitlegging ervan niet worden veronachtzaamd.
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12. Derhalve moet de vrouw de belanghebbenden in kennis stellen, dat wil zeggen degenen wier belang het is dat zij geen
kinderen krijgt, of degenen die recht hebben op de gehele nalatenschap of een gedeelte daarvan, hetzij als erfgenamen van
rechtswege, hetzij krachtens een testament.
13. Als echter een slaaf tot erfgenaam is benoemd, en er zijn geen kinderen, dan zegt Aristo, dat het in dit geval in de macht
van de Praetor ligt om hem toe te staan niet alle, maar sommige van de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de levering
te nemen. Ik denk dat deze mening juist is. Want het is in het belang van het publiek, dat een kind niet wordt vervangen,
opdat de eer van personen van stand, evenals die van families, behouden blijft. Daarom moet, wanneer zo'n slaaf in
afwachting van de opvolging is aangesteld, hij worden gehoord; wat zijn stand ook is, omdat hij zowel in het algemeen
belang als in zijn eigen belang handelt.
14. 14. Bovendien moeten ook diegenen in kennis worden gesteld, die in de lijn van de erfopvolging volgen; bijvoorbeeld de
erfgenaam, die in de eerste graad is benoemd, maar niet iemand, die in de plaats is getreden; en indien het hoofd van de
familie bij verstek is overleden, moeten diegenen in kennis worden gesteld, die de eerste plaats in de lijn van de erfopvolging
bekleden. Zijn er echter meerdere personen die tegelijkertijd recht op erfopvolging hebben, dan moet van allen kennis
worden gegeven.
15. Ook wanneer de Praetor zegt, dat hij geen bezit zal verlenen, nadat hij van de zaak kennis heeft genomen, of dat hij
bepaalde handelingen zal weigeren, heeft dit betrekking op een geval waarin, door onwetendheid, een of andere bepaling is
veronachtzaamd van die welke de Praetor in acht wilde nemen; maar dit doet geen afbreuk aan de rechten van het kind. Want
wat voor regel zou het zijn, als een van de onbeduidende formaliteiten, die volgens de Praetor in acht moeten worden
genomen, niet zou worden vervuld, en het kind het bezit van het eigendom zou worden ontzegd? De gewoonte van de
omgeving moet gevolgd worden, en in overeenstemming daarmede moet de vrouw onderzocht worden, en de bevalling en
het kind in het oog gehouden worden.
2. Julianus, Digest, Boek XXIV.
Het Edict dat betrekking heeft op de keuring van zwangere vrouwen is in strijd met het Edict dat overeenkomstig de
bepalingen van het Carbonische Decreet is verleend.
(1) Soms echter moet de Praetor van deze formaliteiten afzien, wanneer het onderzoek van de vrouw niet plaatsvindt, of haar
bevalling niet wordt gadegeslagen, en dit niet gebeurt door haar kwaadwilligheid, maar door haar onwetendheid.
3. Paulus, Over Plautius, Boek XIV.
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Wanneer iemand in de plaats van een ongeboren kind wordt gesteld, of tot erfgenaam wordt benoemd in geval er geen
kinderen zijn, en hij wenst dat de vrouw in de gaten wordt gehouden, dan moet hij worden gehoord.
4. Scaevola, Digest, Boek XX.
Een zekere man, door wie was bepaald, dat, indien hij zonder erfgenaam zou overlijden, alles wat in zijn handen kwam, ten
laste van zijn zuster als bewindvoerder zou blijven, stierf, nadat hij een postume erfgenaam had aangewezen, voor wie hij
anderen in de plaats stelde. De vraag rees of het de zuster of haar gemachtigde moest worden toegestaan de vrouw te
onderzoeken en toe te zien op haar bevalling, overeenkomstig de bepalingen van het Edict, aangezien de vrouw van de
overledene verklaarde zwanger te zijn. Ik antwoordde dat in een geval als het onderhavige de bezorgdheid van degene die
met het vertrouwen was belast, moest worden gerespecteerd, en dat het verzoek moest worden ingewilligd, mits daarvoor een
geldige reden werd aangevoerd.

Tit. 5. Wanneer een vrouw in naam van haar ongeboren kind in het bezit is gesteld van het vermogen van haar echtgenoot, en
dit bezit bedrieglijk aan een ander zou zijn overgedragen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
De Praetor heeft met dit Edict op de meest juiste wijze bepaald dat het bezit dat hij belooft ten gunste van een ongeboren
kind, geen aanleiding mag zijn voor plunderingen door anderen.
(1) Hij stelt daarom een vordering in tegen een vrouw die dit bezit op bedrieglijke wijze aan een ander overdraagt. Want hij
oefent niet alleen zijn gezag uit over de vrouw zelf, maar ook over een ieder onder wiens macht zij zich bevindt; dat wil
zeggen, wanneer een ander door hun bedrieglijke handelingen in het bezit mag komen, en hij belooft een vordering tegen hen
in de omvang van het belang van de partij die de vordering instelt.
(2) De Praetor voegt er noodzakelijkerwijs aan toe dat wanneer iemand op frauduleuze wijze in het bezit van het eigendom is
gekomen, hij gedwongen zal worden het af te staan. Hij zal hem hiertoe echter niet dwingen door middel van het gezag van
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zijn ambt, of door middel van zijn ondergeschikten, maar hij bereikt zijn doel beter, en meer in overeenstemming met het
burgerlijk recht, wanneer hij door middel van een interdict de partij in kwestie dwingt een beroep te doen op de gewone
procedure.
(3) Het is in het belang van degene die de vordering instelt, dat een ander geen bezit kan verkrijgen wanneer deze te goeder
trouw de geïnde inkomsten heeft verbruikt, of wanneer een plunderaar bezit heeft verkregen en de inkomsten niet van hem
kunnen worden teruggevorderd, omdat hij insolvent is.
(4) Deze vordering wordt ook na verloop van een jaar toegewezen, omdat zij strekt tot terugverkrijging van het eigendom.
(5) Indien de bedrieglijke vrouw onder vaderlijk gezag staat, kan de vordering tegen haar vader worden ingesteld, indien een
deel van het vermogen in zijn handen is gekomen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Een vrouw handelt bedrieglijk als zij een ander niet belet in het bezit te komen, of als zij, met het doel iemand te bedriegen,
een ander heimelijk en met behulp van een list in het bezit stelt.
1. Indien bewezen is dat de vader en de dochter bedrog hebben gepleegd, kan een vordering worden ingesteld tegen elk van
hen die de eiser mag kiezen; want de vordering wordt toegewezen ten gunste van de partij die er belang bij heeft. Hij kan dus
alles terugvorderen wat hij eventueel heeft verloren van de vrouw die onder vaderlijk gezag staat, maar deze vordering zal
hem niet verder kunnen brengen dan de kosten die de vervolging van de zaak met zich brengt.

Tit. 6. Wanneer een vrouw door een valse verklaring in het bezit zou zijn gekomen van de nalatenschap van haar man ten
name van haar ongeboren kind.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
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Wanneer bezit wordt geëist door een vrouw in de naam van haar ongeboren kind, en de eed is afgelegd door de erfgenaam
die zweert dat zij zwanger is, moet de eed worden bevestigd, en zal zij niet aansprakelijk zijn op grond van het feit dat zij
bezit heeft verkregen door een valse verklaring, noch zal enige dwang op haar worden toegepast nadat zij de eed heeft
afgelegd. Indien zij echter een kind ter wereld brengt, kan worden onderzocht of het waar is dat zij zwanger was van haar
echtgenoot; want wanneer een eed is afgelegd tussen twee personen, kan zij een derde niet bevoordelen, noch de rechten van
de anderen schaden. Evenmin kunnen onder deze omstandigheden de rechten van het kind worden geschaad.
1. Dit Edict berust op hetzelfde beginsel als het vorige, want de Praetor mag niet nalaten haar valse verklaring te bestraffen,
daar het gemakkelijk is de vrouw in naam van haar ongeboren kind in het bezit van het landgoed te stellen.
2. 2. Een vrouw wordt geacht op bedrieglijke wijze bezit te hebben verkregen, wanneer zij poogt bezit te verkrijgen, terwijl
zij goed weet, dat zij niet zwanger is.
3. De Praetor belooft deze actie binnen het beschikbare jaar, maar niet daarbuiten, omdat zij het karakter heeft van een
strafrechtelijke actie.
4. 4. Op dezelfde wijze belooft de pretor in dit geval een vordering tot invordering van het bedrag van de rente van de eiser.
5. 5. De Praetor belooft deze vordering ook tegen de vader van de vrouw, mits zij door zijn toedoen frauduleus bezit heeft
verkregen.
6. Deze vordering kan worden ingesteld door een ieder, wiens belang het is, dat een vrouw niet in het bezit van de
nalatenschap wordt gesteld; zoals bijvoorbeeld hetzij door een mede-erfgenaam, die wacht op de geboorte van een kind,
hetzij door een persoon, die in de plaats is gesteld, hetzij door iemand, die ab intestato zou erven, indien de vrouw zou
overlijden.
7. Het belang van de eiseres wordt in de eerste plaats geacht betrekking te hebben op de alimentatie die door de vrouw wordt
gevorderd wegens haar zwangerschap; want uit dien hoofde kan niets worden gevorderd, tenzij de vrouw de nalatenschap
door bedrieglijke voorstelling heeft verkregen. Indien er echter geen sprake is geweest van bedrog, zal zij tot niets worden
gedwongen, omdat zij zonder enige reden onder het voorwendsel van haar zwangerschap alimentatie heeft verkregen.
8. Soms wordt het bedrag van de rente verhoogd, wanneer bijvoorbeeld de erfgenaam, die in twijfel verkeert omtrent de
zwangerschap van de vrouw, van de nalatenschap wordt uitgesloten. Want Julianus zegt, dat deze actie aan de uitgesloten
erfgenaam moet worden toegestaan, als het in zijn belang was, dat de vrouw niet frauduleus bezit zou verkrijgen; want als dit
niet het geval was, zou de aangewezen erfgenaam, door in de nalatenschap te treden, een waardevoller erfdeel aan zijn eigen
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erfgenaam nalaten. De vrouw kon ook de vermindering van de waarde van de nalatenschap worden verweten, daar de
erfgenaam haar niet aanvaardde wegens het vooruitzicht van de geboorte van een kind.
9. Julianus zegt ook in het Negentiende Boek van de Digest, dat als een erfgenaam, die vervangen is, zou overlijden terwijl
de vrouw in het bezit is van de nalatenschap, zijn erfgenaam de waarde ervan kan innen bij de vrouw door middel van
dezelfde actie.
10. Maar er moet worden overwogen of de legaten en andere lasten van de nalatenschap door de vrouw moeten worden
prijsgegeven; en het komt mij voor dat kan worden geoordeeld dat de legatarissen het recht hebben om deze vordering tegen
haar in te stellen, omdat het in hun belang is dat de nalatenschap wordt betreden.
11. Het is duidelijk, dat aan de bevrijde slaven genoegdoening moet worden verleend tegenover degene, die deze vordering
namens de nalatenschap heeft ingesteld; dat wil zeggen, dat hij gedwongen zal worden het vertrouwen te lossen, daar hij hun
waarde heeft ontvangen. Ik ben echter van mening dat de Praetor degenen die direct zijn vrijgelaten, te hulp moet komen en
door zijn tussenkomst hun vrijheid moet handhaven.
12. Als er sprake is van bedrog van de kant van een vrouw die onder vaders toezicht staat, en haar vader heeft daaraan
deelgenomen, dan is hij in zijn eigen naam aansprakelijk.

Tit. 7. Betreffende bijwijven.

1. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Wanneer een vrije vrouw in concubinaat leeft met haar patroon, kan zij hem verlaten zonder zijn toestemming, en zich
verenigen met een andere man, hetzij in het huwelijk of in concubinaat. Ik ben echter van mening, dat een concubine niet het
recht moet hebben om te huwen, indien zij haar beschermheer verlaat zonder zijn toestemming, daar het eerbaarder is voor
een vrije vrouw om de concubine van een beschermheer te zijn, dan moeder van een gezin te worden.
1. Ik ben het met Atilicinus eens, dat alleen die vrouwen, die door zulk een verbinding niet te schande worden gemaakt, in
concubinaat kunnen worden gehouden, zonder vrees voor het begaan van een misdaad.
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2. 2. Wanneer een man een vrouw in concubinaat houdt die veroordeeld is wegens overspel, denk ik niet dat de Lex Julia de
Adulteriis van toepassing is, hoewel hij wel aansprakelijk is als hij met haar zou trouwen.
3. 3. Als een vrouw concubinage heeft beleefd met haar patroon, en vervolgens dezelfde relatie onderhoudt met zijn zoon of
kleinzoon, denk ik niet dat zij juist handelt, omdat een dergelijke relatie dicht in de buurt komt van een relatie die berucht is,
en daarom moet zulk schandelijk gedrag worden verboden.
4. Het is duidelijk dat iedereen een concubine van elke leeftijd kan houden, tenzij zij minder dan twaalf jaar oud is.
2. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XII.
Wanneer een beschermheer, die een vrije vrouw als concubinaat heeft, krankzinnig wordt, is het billijker te oordelen dat zij
in concubinaat blijft.
3. Marcianus, Instituten, Boek XII.
De vrije vrouw van een ander kan evengoed in concubinaat gehouden worden als een vrouw die vrij geboren is, en dit is
vooral het geval als zij van lage afkomst is, of van prostitutie geleefd heeft; anders, als een man er de voorkeur aan geeft een
vrouw van fatsoenlijk karakter en die vrij geboren is, in concubinaat te houden, is het duidelijk dat hem dit niet toegestaan
kan worden zonder openlijk het feit te verklaren in aanwezigheid van getuigen; maar het zal voor hem noodzakelijk zijn om
ofwel met haar te trouwen, of, als hij weigert, haar aan schande te onderwerpen.
1. Overspel wordt niet gepleegd door iemand die met een bijvrouw samenwoont, omdat het samenwonen zijn naam aan de
wet ontleent en geen wettelijke straf met zich meebrengt; zoals Marcellus verklaart in het Zevende Boek van de Digest.
4. Paulus, Opinies, Boek XIX.
De vrouw moet als concubine worden beschouwd, zelfs wanneer alleen de bedoeling om met haar te leven wordt
geopenbaard.
5. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Een ambtenaar die inwoner is van de provincie waar hij de plichten van zijn ambt uitoefent, mag een concubine houden.
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Boek XXVI
1. Betreffende de voogdij.
2. Betreffende de testamentaire voogdij.
3. Betreffende de bevestiging van een voogd of een curator.
4. Betreffende de wettelijke voogden.
5. Met betrekking tot voogden en curatoren die worden benoemd door hen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn (...)
6. Over degenen die voogden of curatoren kunnen eisen, en waar dit kan geschieden.
7. Over het beheer en de verantwoordelijkheid van voogden en curatoren (...)
8. 8. Betreffende het gezag en de toestemming van voogden en curatoren.
9. Wanneer minderjarigen kunnen worden aangesproken of vervolgd op grond van de handelingen van hun voogden of
curatoren.
10. Betreffende verdachte voogden en curatoren.
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Tit. 1. Betreffende de voogdij.

1. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Voogdij is (zoals Servius de term definieert), gezag en macht over een vrij persoon, verleend ter bescherming van hem die,
vanwege zijn leeftijd, niet in staat is zichzelf te beschermen; en dit gezag wordt verleend of toegelaten door het Burgerlijk
Recht.
(1) Voogden zijn zij die dit gezag en deze macht bezitten, en zij ontlenen hun naam aan het ambt zelf. Daarom worden zij
voogden genoemd, omdat zij als het ware beschermers en verdedigers zijn, zoals men voogden van een tempel noemt, die
met de zorg daarvan zijn belast.
(2) Iemand die stom is, kan niet tot voogd worden benoemd, omdat hij zijn gezag niet kan uitoefenen.
(3) Vele juridische schrijvers, waaronder Pomponius (in het Negenenzestigste Boek over het Edict), zijn van mening dat een
dove niet tot voogd kan worden benoemd, omdat een voogd niet alleen moet kunnen spreken, maar ook moet kunnen horen.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Van een minderjarige mag niet worden verlangd dat hij vraagt om een voogd aan te stellen, of dat hij op zoek gaat naar een
voogd.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVII.
Wanneer een mannelijke of vrouwelijke voogd een voogd heeft, en krankzinnig wordt, blijft hij of zij onder voogdij zolang
hij in deze toestand verkeert. Dit is de mening van Quintus Mucius, en werd goedgekeurd door Julianus; en wij nemen de
regel aan dat de voogdij ophoudt wanneer de leeftijd voogdij vereist. Als de voogden van de voogden zijn, worden zij dus
niet wegens hun krankzinnigheid onder curatele gesteld; en als zij er geen hebben en de krankzinnigheid overvalt hen,
kunnen zij niettemin voogden hebben, omdat de wet van de Twaalf Tafelen geacht wordt niet van toepassing te zijn op de
voogden van beide geslachten.
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(1) Maar omdat wij niet toestaan dat bloedverwanten curator over minderjarigen zijn, heb ik gemeend dat, ook al is een
minderjarige beneden de leeftijd van vijfentwintig jaar krankzinnig, toch een curator voor hem moet worden aangesteld; niet
omdat hij krankzinnig is, maar omdat hij minderjarig is, net alsof de leeftijd een beletsel zou zijn. Wij maken dit onderscheid
in het geval van een persoon wiens leeftijd hem aan curatele of voogdij onderwerpt, en het niet nodig is om een voogd voor
hem aan te stellen vanwege zijn demente toestand. Dit heeft keizer Antoninus Augustus in een Rescript verklaard, omdat
gedurende een bepaalde tijd eerder rekening moet worden gehouden met de ouderdom dan met de krankzinnigheid.
(2) Wanneer een voogd van beiderlei kunne een vordering tegen zijn wettelijke voogd wenst in te stellen, of wanneer deze
voogd dit met hem wenst te doen, en een curator wordt gevraagd, moet deze dan op verzoek van de voogd of op verzoek van
zijn tegenpartij worden benoemd? Er zij aan herinnerd, dat een curator kan worden aangesteld, ongeacht of een ward
dagvaardt of wordt gedagvaard, maar dit kan niet geschieden, tenzij hij, voor wie de curator moet worden aangesteld, dit
verzoekt. Daarom zegt Cassius in het Zesde Boek dat niemand onder zulke omstandigheden tot curator kan worden benoemd,
tenzij hij aanwezig is, en de partij die om zijn benoeming verzoekt, ook ter zitting is. Voor een zuigeling kan dus geen curator
worden aangesteld. Cassius zegt dat als een minderjarige niet om een curator wil vragen, hij, om te voorkomen dat er een
proces tegen hem wordt aangespannen, door de Praetor gedwongen moet worden er een aan te vragen.
(3) Pomponius zegt in het Zestiende Boek, dat zo'n curator op elke plaats en op elk moment aangesteld kan worden.
(4) Als een minderjarige zo'n curator aanvraagt, en niet aangeeft waarvoor hij hem wil hebben, moet hij dan worden
aangesteld voor alle geschillen waarin de minderjarige verwikkeld kan zijn? Celsus zegt dat Servius heeft besloten dat de
curator geacht moet worden te zijn aangesteld voor de verrichting van alle zaken.
0. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Waar staat dat de curator zonder onderscheid is aangesteld, wordt hij geacht te zijn aangewezen voor de behandeling van alle
geschillen, en wel in gevallen waarin tegen een voogd een vordering is ingesteld tot verdeling van een vermogen, of tot
verdeling van gemeenschappelijk bezit, of tot vaststelling van grenzen; en als de aanstelling aldus in algemene bewoordingen
is gesteld, wordt een curator geacht bevoegd te zijn op te treden, niet alleen in gevallen waarin de voogd eiser is, maar
anderzijds ook in gevallen waarin tegen hem een vordering is ingesteld.
23. Men kan verscheidene curatoren vragen in de plaats van verscheidene voogden, of één in de plaats van verscheidene, of
één curator in de plaats van één voogd, hetzij voor het beheer van een enkel rechtsgeding, hetzij voor het voeren van
verscheidene.
(23) Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
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Wanneer eenmaal om zulk een curator is gevraagd, blijft hij in functie totdat het geding is afgedaan, en kan in dezelfde
procedure niet om een andere curator worden gevraagd.
6. En als bijvoorbeeld de aanstelling van Titius wordt gevraagd, tegen Seius, kan diezelfde Titius worden aangesteld om de
zaak tegen een andere voogd te voeren, zodat in verschillende gevallen één curator de plaats inneemt van twee. Dit kan
inderdaad gebeuren met betrekking tot dezelfde voogd, als dezelfde curator wordt aangesteld voor het voeren van
verschillende zaken op verschillende tijdstippen.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Het is waar dat een voogd kan worden aangesteld voor minderjarigen die stom zijn, en de puberteit nog niet hebben bereikt.
Maar kan men niet betwijfelen of zij door hun voogd gemachtigd kunnen worden? Als de voogd een zwijgende voogd kan
machtigen, kan hij ook een stomme voogd machtigen. Het is echter volkomen waar (zoals Julianus in het Eenentwintigste
Boek van de Digest stelt), dat de voogd zijn voogd kan machtigen om te handelen, zelfs als deze zwijgt.
0. Het staat vast dat een voogd niet voorwaardelijk kan worden aangesteld door de Gouverneur van een provincie, en als er al
een wordt aangesteld, zal zijn aanstelling geen effect hebben. Dit is ook de mening van Pomponius. Maar als een Gouverneur
de benoeming doet in de volgende bewoordingen: "Ik benoem die-en-die tot voogd, indien hij zekerheid stelt"; dan bevat
deze benoeming geen voorwaarde, maar een waarschuwing dat het voogdijschap hem niet zal worden verleend, tenzij hij
zekerheid stelt; dat wil zeggen, dat het hem niet zal worden toegestaan de zaken van zijn ambt uit te voeren zonder een
borgstelling af te geven om het behoud van het eigendom te verzekeren.
1. De aanstelling van een voogd is geen keizerlijk privilege, noch een privilege dat behoort tot de magistratuur, maar behoort
alleen toe aan hem aan wie het recht is toegekend door de wet, of door een decreet van de Senaat, of door de keizer zelf.
2. Een voogd kan worden aangesteld voor een minderjarige die doof is.
3. 3. Het is duidelijk, dat geen voogd kan worden aangesteld voor een minderjarige, wiens vader in handen van de vijand is.
Indien er toch een zou worden benoemd, kan men zich afvragen of de benoeming al dan niet in spanning kan blijven. Ik denk
niet dat zo'n benoeming geldig is, want na de terugkeer van de vader komt de minderjarige weer onder zijn gezag, net alsof
zijn vader nooit door de vijand gevangen was genomen. Toch moet er een curator worden aangesteld voor het beheer van het
goed om te voorkomen dat het in de tussentijd verloren gaat.
8. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
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Wanneer een zoon die onder voogdij van zijn vader staat, door de Praetor tot voogd wordt benoemd, en zijn vader stemt in
met de benoeming, moet hij voor het gehele bedrag aansprakelijk worden gesteld, maar als hij niet instemt, is hij alleen
aansprakelijk voor het bedrag van de peculium. Hij wordt geacht met de benoeming te hebben ingestemd, indien hij zelf de
voogdij uitoefent, of ermee instemt, dat zijn zoon dit doet, of indien hij zich op enigerlei wijze met het ambt bezighoudt.
Vandaar, dat wanneer een man aan zijn zoon schreef om de voogdij zorgvuldig te beheren, en zei: "Want gij weet dat wij
verantwoordelijk zijn", ik oordeelde dat hij geacht moest worden de benoeming te hebben goedgekeurd. Het is duidelijk, dat
indien hij zijn zoon slechts raad geeft, hij niet moet worden geacht zijn goedkeuring te hebben gegeven.
9. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Een patroon, die tevens de voogd is van zijn vrijgelatene, moet zijn contracten uitvoeren, en als hij op enigerlei wijze de
schuldeisers van de voogd, die zijn vrijgelatene is, bedriegt, staat de wet toe, dat zijn benoeming wordt herroepen.
0. Marcianus, Instituten, Boek III.
Een buitengewone straf wordt opgelegd aan hen, van wie bewezen is, dat zij de voogdij verkregen hebben door betaling van
geld; of hun diensten tegen geldelijke vergoeding hebben verleend om de benoeming van een insolvente voogd te
bewerkstelligen; of, bij het opmaken van de inventaris, opzettelijk het bedrag van de goederen van de voogd hebben
verminderd; of deze klaarblijkelijk met bedrieglijkelijke bedoelingen hebben vervreemd.
65536. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Een man die geen inwoner van de stad is, kan tot voogd benoemd worden, mits de voogd voor wie hij benoemd wordt een
inwoner van de plaats is.
131072. Paulus, Over Vitellius, Boek III.
Indien een krankzinnige tot voogd wordt benoemd, moet de benoeming worden verstaan onder de voorwaarde dat hij gezond
van geest wordt.
23. Dezelfde, Opinies, Boek X.
De vraag rees of degenen die tot voogd zijn benoemd in de plaats van een ander, die afwezig is in dienst van de overheid, in
hun ambt zouden blijven als de eerste zou overlijden; of dat er een verzoek tot benoeming van anderen moet worden
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ingediend? Paulus antwoordt, dat wanneer zij aangesteld zijn in de plaats van een afwezige, en deze niet terugkeert, zij hun
ambt blijven uitoefenen totdat het kind de puberteitsleeftijd heeft bereikt.
23. Pomponius, Enchiridion, Boek II.
Het is soms gebruikelijk dat een curator wordt aangesteld voor een pupil die een voogd heeft, hetzij vanwege de slechte
gezondheid van de voogd, hetzij vanwege zijn hoge leeftijd; maar hij wordt eerder opgevat als een bedrijfsleider dan als een
echte curator.
15. De Praetor is gewoon de voogden toe te staan een assistent aan te stellen voor het beheer van de voogdij, wanneer zij die
zelf niet naar tevredenheid kunnen beheren, maar deze assistent wordt aangesteld op eigen risico van de voogd.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Wanneer de minderjarigen worden geabandonneerd of gedeporteerd, houden zij op voogden te hebben.
16. De voogdij eindigt ook wanneer een voogd tot slavernij wordt teruggebracht.
17. 17. De voogdij eindigt om verschillende andere redenen, bijvoorbeeld wanneer de voogd of de voogd door de vijand
gevangen is genomen.
18. 18. Wanneer een voogd voor een bepaalde tijd is benoemd, houdt hij aan het einde van die tijd op zijn ambt uit te
oefenen.
19. 19. Bovendien houdt een voogd op zijn ambt te bekleden, wanneer hij van zijn ambt wordt ontheven wegens verdenking.
20. Wanneer een voogd onder een bepaalde voorwaarde is benoemd, komt het ook voor dat hij ophoudt voogd te zijn
wanneer de voorwaarde is vervuld.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Wanneer een voogd niet door de vijand gevangen genomen wordt, maar in de hoedanigheid van ambassadeur gezonden
wordt, hetzij hij ontvangen wordt of deserteert, om reden dat hij geen slaaf wordt, blijft hij toch voogd, maar intussen wordt
door de gouverneur een andere voogd aangesteld.
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2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XII.
De voogdij is over het algemeen een ambt waarvan de taken door mannen worden uitgeoefend.
3. Men moet begrijpen dat het voogdijschap niet op een ander overgaat door erfelijk recht. De wettelijke voogdij van ouders
gaat echter over op meerderjarige kinderen van het mannelijk geslacht, maar andere worden niet overgedragen.
4. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Verscheidene decreten van de Senaat zijn uitgevaardigd, die bepalen dat andere voogden moeten worden aangesteld in de
plaats van krankzinnigen, stommen en doven.
5. Neratius, Regels, Boek III.
Vrouwen kunnen niet tot voogdes worden benoemd, omdat dit een ambt is dat aan mannen toebehoort, tenzij zij de voogdij
over hun kinderen verkrijgen door een uitdrukkelijk verzoek aan de keizer.

Tit. 2. Betreffende de testamentaire voogdij.

6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
De wet van de Twaalf Tafelen staat de ouders toe bij testament voogden aan te stellen voor hun kinderen, hetzij van het
vrouwelijke, hetzij van het mannelijke geslacht, mits zij onder hun gezag staan.
7. Wij moeten er ook aan denken dat het ouders is toegestaan om testamentaire voogden aan te stellen voor hun postume
kinderen, kleinkinderen, of enig ander nageslacht, indien, wanneer deze kinderen tijdens het leven van de erflater geboren
zouden zijn, zij onder zijn toezicht zouden hebben gestaan, en het testament niet zouden hebben verbroken.

1690

8. 8. Men moet ook niet vergeten, dat, wanneer iemand een zoon en ook een kleinzoon van die zoon onder zijn beheer heeft,
en hij een voogd voor zijn kleinzoon benoemt, hij geacht moet worden hem behoorlijk benoemd te hebben, indien de
kleinzoon na zijn dood niet weer onder het beheer van zijn vader komt, hetgeen het geval zou zijn, indien zijn zoon tijdens
het leven van de erflater zou ophouden onder zijn beheer te staan.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek II.
In een Rescript van de Goddelijke Broeders werd verklaard, dat een soldaat geen voogd voor zijn kleinkinderen kan
aanstellen, als zij weer onder het gezag van hun vader zouden kunnen komen.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Wij moeten personen, die in een door een testament bevestigd codicil worden genoemd, als testamentaire voogden
beschouwen.
11. Zij echter, die door de wet zijn aangesteld, moeten niet als testamentaire voogden worden beschouwd. 4. Modestinus,
Verschillen, Boek VII.
Een vader kan een voogd voor zijn zoon aanstellen, of hij hem tot erfgenaam heeft benoemd, of hem heeft onterfd. Een
moeder echter kan dit niet doen, tenzij zij haar zoon tot haar erfgenaam heeft benoemd, daar een voogd eerder wordt geacht
te zijn benoemd met betrekking tot het eigendom dan tot de persoon. Het is noodzakelijk, dat de door de wil van de moeder
benoemde persoon eerst na onderzoek wordt bevestigd, daar hij, wanneer hij door de vader is benoemd, ook al is dit geschied
met verzuim van enige wettige formaliteiten, toch zonder enig onderzoek zal worden bevestigd, tenzij de reden van zijn
benoeming blijkt te zijn gewijzigd; bijvoorbeeld wanneer hij van een vriend een vijand is geworden, of wanneer hij na
voorheen rijk te zijn geweest, arm is geworden.

12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer iemand een voogd aanwijst voor zijn dochters of zijn zonen, wordt hij geacht hem ook te hebben aangesteld voor
een postume dochter, omdat de term "postuum" is begrepen in de term dochter.
13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIX.
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Maar stel dat er kleinkinderen zijn, moet dan worden aangenomen dat voor hen een voogd wordt aangesteld onder de naam
"kinderen"? De betere mening is dat de voogd ook voor hen wordt aangesteld, mits de erflater het woord "kinderen" heeft
gebruikt. Heeft hij echter het woord "zonen" gebruikt, dan vallen zij er niet onder, want de term zoon is één ding, en de term
kleinzoon een ander. Het is duidelijk, dat indien hij een voogd heeft aangesteld voor zijn postume kinderen, de nakomelingen
van deze laatsten, evenals de andere kinderen, daaronder begrepen zullen zijn.
14. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Voogden ontlenen hun bevoegdheid niet aan de erfgenaam, maar rechtstreeks aan de erflater, en zij krijgen die zodra er een
erfgenaam verschijnt; of de erfgenaam zelf kan tot voogd worden benoemd, en een voogd kan wettelijk worden aangesteld na
de dood van de erfgenaam.
15. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer een voogd is aangesteld, kan de aanstelling worden herroepen, hetzij door een ander testament, hetzij door een
codicil.
16. Indien een voogd onder bepaalde voorwaarden is aangesteld, en de voorwaarde niet vervuld wordt, is de aanstelling
nietig.
17. 17. Bovendien kan een voogd worden benoemd vanaf een bepaalde tijd en tot een bepaalde datum, alsmede onder een
voorwaarde en tot de vervulling van de voorwaarde.
18. Moet bij de aanstelling van een voogd worden overwogen, of de voorwaarde het gemakkelijkst te vervullen is, of het
laatst; zoals bijvoorbeeld in het geval van een legaat, waar Titius tot voogd wordt aangesteld, wanneer hij in staat is te
handelen, of waar hij wordt aangesteld, als er een schip uit Azië zou komen? Julianus zegt zeer juist in het Twintigste Boek
van de Digest, dat de laatste voorwaarde, die genoemd wordt, in aanmerking moet worden genomen.
19. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
Wanneer niemand in de nalatenschap treedt, is niets in het testament vermeld geldig. Als echter één van de erfgenamen
toetreedt, is de benoeming van een voogd geldig en hoeft niet gewacht te worden totdat alle erfgenamen de nalatenschap
hebben aanvaard.
20. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
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Als een nalatenschap nog niet is betreden, en de benoeming van een voogd wordt verwacht op grond van het testament dat
erover beslist, is de betere mening dat een andere voogd kan worden benoemd, net alsof er geen was, noch enige verwachting
van een.
21. Bij testamentaire voogdij wordt de laatste wil van de erflater in acht genomen, en als hij verschillende voogden heeft
benoemd, nemen wij de laatst genoemde aan.
22. Wanneer een man een zoon had, en een kleinzoon door hem, en een voogd benoemde voor de kleinzoon, kan er een vraag
zijn of een benoeming onder zulke omstandigheden niet geldig zal zijn; bijvoorbeeld, als men veronderstelt dat de zoon stierf
tijdens het leven van zijn vader, en om deze reden de kleinzoon erfgenaam wordt van zijn grootvader tijdens het leven van de
laatste. Een dergelijke voogdij wordt bevestigd door de Lex Junia Velleia. Pomponius stelt in het Zestiende Boek over
Sabinus dat de aanstelling van een dergelijke voogd geldig is. Want als het testament geldig is, is de daarin gemaakte
aanstelling van de voogd bijgevolg ook geldig, dat wil zeggen als de kleinzoon ofwel tot erfgenaam is benoemd, ofwel
uitdrukkelijk onterfd is.
23. 23. Wanneer een krankzinnige bij testament tot voogd wordt benoemd, is Proculus van mening dat de benoeming naar
behoren is geschied, indien daarin is bepaald dat hij zal handelen wanneer hij ophoudt krankzinnig te zijn. Indien hij echter
onvoorwaardelijk wordt aangesteld, ontkent Proculus dat de aanstelling geldig is. Wat Pomponius zegt, is juister, namelijk
dat de benoeming naar behoren geschiedde, en dat de voogd kan handelen wanneer hij zijn verstand terugkrijgt.
24. Een slaaf die aan een ander toebehoort, kan tot voogd worden benoemd, wanneer er staat dat hij zal handelen als hij vrij
wordt. En zelfs indien de slaaf zonder enige voorwaarde wordt aangesteld, wordt de verkrijging van zijn vrijheid beschouwd
als een voorwaarde, waarvan zijn aanstelling afhankelijk is. Wanneer echter een slaaf van een ander wordt aangesteld, kan
een ieder staande houden, dat de erflater hem daardoor bij wijze van vertrouwen zijn vrijheid heeft nagelaten. Wat maakt het
immers uit of hij zijn eigen slaaf aanwijst dan wel die van een ander, daar in het belang van de erflater en met het oog op het
algemeen welzijn, de vrijheid van hem die tot voogd wordt aangesteld, wordt aangenomen? Men kan dus volhouden, dat aan
de slaaf de vrijheid door een trust is verleend, tenzij het volkomen duidelijk is, dat dit niet de bedoeling van de erflater was.
25. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVII.
Als iemand een voogd benoemt onder een voorwaarde of vanaf een bepaalde datum, moet er in de tussentijd een andere
voogd worden benoemd, ook al heeft de voogd misschien al een wettelijke voogd; want men moet bedenken dat de wettelijke
voogdij niet van kracht is zolang de benoeming van een testamentaire voogd wordt verwacht.
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26. Wanneer het voogdijambt toevalt aan een bij testament benoemde, en de testamentaire voogd later verschoond wordt van
zijn taak, kan men in dit geval zeggen, dat een ander moet worden benoemd in de plaats van degene die verschoond werd, en
dat het ambt niet terugkeert naar de wettige voogd.
27. 27. Wij zeggen ook, dat, indien de voogd wordt ontslagen, dezelfde regel van toepassing is; want hij treedt af, opdat een
ander kan worden benoemd.
28. 28. Indien echter de testamentaire voogd overlijdt, gaat het ambt terug naar de oorspronkelijke voogd, omdat in dit geval
het decreet van de Senaat niet van toepassing is.
29. Het is duidelijk, dat indien twee of meer testamentaire voogden zijn benoemd, en een van hen overlijdt of zijn burgerlijke
rechten verliest, een ander in zijn plaats kan worden benoemd; maar indien geen van beiden overleeft, of zijn burgerlijke
rechten behoudt, zal de wettelijke voogdij worden ingesteld.
30. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Een voogd kan niet bij testament worden aangesteld voor het beheer van bepaalde zaken, zonder dat daaronder het beheer
van goederen valt.
31. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
En als er een onder zulke voorwaarden wordt aangesteld, is de hele aanstelling nietig:
32. Marcianus, Instituten, Boek II.
Om de reden dat een voogd wordt aangesteld om over de persoon te waken, en niet alleen voor de zorg van bepaalde
goederen, of de verrichting van sommige zaken.
33. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Wanneer echter een voogd wordt aangesteld voor een goed dat zich in Afrika of Syrië bevindt, is de aanstelling geldig, want
dat is onze praktijk.
34. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIX.
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Als iemand een voogd benoemt als volgt: "Ik benoem zo-en-zo tot voogd over mijn kinderen", dan zal de benoeming geacht
worden te zijn gedaan voor zowel de zonen als de dochters van de erflater, want dochters vallen onder de term kinderen.
35. Indien een man een voogd aanwijst voor zijn zoon, en hij heeft meerdere zonen, wordt hij dan geacht hem voor alle zonen
te hebben aangesteld? Pomponius twijfelt op dit punt; maar de betere mening is, dat hij zal worden geacht de benoeming voor
allen te hebben gedaan.
36. Wanneer iemand een voogd aanwijst voor zijn kinderen, of alleen voor zijn zonen, dan wordt hij geacht de aanstelling te
hebben gedaan voor allen die hij heeft en die door de vijand gevangen worden gehouden, als niet duidelijk is vastgesteld dat
de bedoeling van de erflater anders was.
37. Indien iemand voor zijn kinderen een voogd benoemt, terwijl hij niet weet, dat Titius zijn kind is, wordt hij dan geacht de
benoeming alleen te hebben gedaan voor degenen, van wie hij wist, dat zij onder zijn toezicht stonden, of ook voor hem, van
wie hij niet wist, dat hij zijn zoon was? De betere mening is dat hij moet worden geacht de benoeming niet voor deze laatste
te hebben gedaan, hoewel hij onder het aantal van zijn zonen wordt gerekend; maar om de reden dat hij hem toen niet in
gedachten had, moet worden gezegd dat de benoeming geen betrekking op hem heeft.
38. Dezelfde regel zal dus gelden, wanneer een man zeker wist, dat zijn zoon dood was, terwijl hij in werkelijkheid leefde;
want hij wordt niet geacht een voogd te hebben aangesteld voor iemand, van wie hij meende, dat hij dood was.
39. 39. Wanneer iemand een voogd benoemt voor zijn postume kinderen, en deze laatsten worden tijdens zijn leven geboren,
zal de benoeming dan geldig zijn? De betere mening is, dat zij geldig is, zelfs al zouden de kinderen geboren worden, terwijl
hij leeft.
40. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Het is volkomen zeker, dat testamentaire voogden niet gedwongen mogen worden, zekerheid te stellen voor het behoud van
de goederen van hun beschermelingen. Maar wanneer één van hen aanbiedt zekerheid te stellen dat hij het ambt alleen zal
beheren, moet hij worden gehoord, zoals het Edict voorschrijft. Bovendien vraagt de pretor terecht aan de anderen of zij ook
bereid zijn zekerheid te stellen, want als zij daartoe bereid zijn, mogen zij niet worden uitgesloten door het aanbod van de
eerste; maar als allen zekerheid stellen, kunnen allen het vertrouwen beheren, zodat ieder van hen die er de voorkeur aan
geeft zekerheid te ontvangen in plaats van het te beheren, in veiligheid wordt gebracht.
41. Maar het is geenszins zo, dat een voogd die aanbiedt zekerheid te stellen, altijd de voorkeur verdient. Want wat als hij een
verdacht persoon was, of iemand die berucht is en aan wie de voogdij niet behoort te worden toevertrouwd, zelfs al zou hij
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zekerheid geven? Of, indien hij zich reeds aan vele misdaden in het beheer van de voogdij had schuldig gemaakt, zou hij dan
niet liever uit zijn ambt worden ontheven en verbannen, dan het alleen te mogen beheren? Wie geen zekerheid stelt, moet niet
overhaast worden afgewezen, want in het algemeen mogen personen, die te goeder naam en faam bekend staan, solvabel en
eerlijk zijn, niet als voogd worden uitgesloten, ook al stellen zij geen zekerheid, en moet hun ook niet worden bevolen deze te
stellen.
42. Daarom is het door de Praetor ingestelde onderzoek van tweeërlei aard; enerzijds moet worden nagegaan, wie en wat
voor iemand hij is, die aanbiedt zekerheid te stellen, en anderzijds moeten het karakter en de kwalificaties van zijn
medevoogd worden onderzocht. Want het is noodzakelijk te weten wat hun stand en eerlijkheid is, opdat zij niet aan de
belediging worden blootgesteld, gedwongen te worden zekerheid te stellen.
43. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek III.
Wanneer meerdere voogden bereid zijn om borg te staan, moet de meest solvabele van hen de voorkeur krijgen, zodat de
voogden en hun borg met elkaar vergeleken kunnen worden.
44. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Als geen van de voogden zich aanbiedt om borg te staan, maar een zekere persoon verschijnt die geen voogd is, en vraagt dat
de voogden die borg stellen, of, als zij dat niet doen, dat de voogdij aan hem wordt gegeven, omdat hij bereid is om borg te
staan; dan moet hij niet gehoord worden. Want de voogdij mag niet aan een vreemde worden toevertrouwd, en de
testamentaire voogden mogen niet worden gedwongen om in strijd met de wet zekerheid te stellen.
45. Dit Edict met betrekking tot het stellen van zekerheid geldt voor testamentaire voogden. Wanneer echter voogden worden
benoemd na een onderzoek, zegt Marcellus dat dit Edict ook op hen van toepassing is, en dit wordt ook aangegeven door een
Adres van de Goddelijke Broeders. Zij vallen dus onder dezelfde regel, vandaar dat als de meerderheid van de voogden
daartoe besluit, hij de voogdij zal beheren die de meerderheid mag kiezen, hoewel de bepalingen van het Edict specifiek van
toepassing zijn op testamentaire voogden.
46. Wanneer een voogd bij testament is aangesteld voor een posthuum kind, kan hij het ambt niet uitoefenen voordat het
posthuum kind is geboren. Een vordering op grond van vrijwilligheid zal echter worden toegewezen aan de
plaatsvervangende voogd ten opzichte van de voogd. Maar wanneer het kind geboren is en de voogd uit zijn ambt is ontheven
voordat hij een van zijn taken heeft vervuld, kan hij tegen dezelfde vordering worden ingesteld. Indien hij echter zaken doet
na de geboorte van het kind, zal hij aansprakelijk zijn voor een voogdijvordering met betrekking tot alle zaken die hij eerder
heeft behandeld, en zijn gehele administratie zal in deze vordering worden opgenomen.
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47. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Een man wiens naam of toestand onzeker is, kan niet tot voogd worden benoemd.
48. Wij kunnen bij testament een ieder tot voogd benoemen, ook al is hij Praetor of Consul, omdat de Wet van de Twaalf
Tafelen dit toestaat.
49. Dezelfde, Verkortingen, Boek VIII.
Zij kunnen tot testamentaire voogden worden benoemd, die bevoegd zijn om krachtens het testament te nemen.
50. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Als iemand een slaaf tot voogd van zijn zoon benoemt, denkend dat hij vrij was, terwijl hij in feite een slaaf was; zal hij noch
vrij worden, noch als voogd optreden krachtens de bepalingen van het testament.
51. Africanus, Vragen, Boek VIII.
De benoeming van een voogd is niet wettelijk gemaakt in de volgende bewoordingen: "Titius zal de voogd zijn van die-endie van mijn kinderen, welke hij verkiest". Want wat zouden we kunnen zeggen als Titius weigerde te beslissen voor welk
van de kinderen hij de voogd wilde zijn?
52. Een voogd kan echter wel degelijk in de volgende bewoordingen worden benoemd: "Ik benoem Titius tot voogd van Zoen-Zo, mijn zoon, als hij daartoe bereid is".
53. Javolenus, Over Cassius, Boek V.
Als er meerdere voogden zijn, is het overbodig om de Praetor te verzoeken een curator aan te stellen om een rechtszaak tegen
een van hen te voeren, omdat de voogd de rechtszaak kan beginnen met het gezag van een andere voogd.
54. Modestinus, Pandects, Boek IV.
Wanneer een voogd wordt aangesteld voor twee minderjarigen, zal hij, zelfs als hij zich kan verschonen van de voogdij over
een van hen, toch de voogd van de ander blijven, als de goederen van de minderjarigen gescheiden zijn.
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55. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Volgens onze wetten kan de voogdij over hun gemeenschappelijke kinderen niet door de wil van de vader aan de moeder
worden overgelaten, en als de gouverneur van de provincie door onwetendheid zou besluiten dat de wil van de vader zal
worden uitgevoerd, kan zijn opvolger zijn besluit niet naar behoren overnemen, wat volgens onze wetten niet is toegestaan.
56. Een voogd wordt niet beschouwd als een honorair voogd die de vader heeft aangesteld om rekeningen te ontvangen van
andere voogden, die hij heeft opgedragen de zaken van zijn kinderen te behartigen.
57. Wanneer een zoon, die onterfd is, bij testament van zijn vader een voogd heeft gekregen, en tegen dat testament wenst op
te komen als zijnde onachtzaam, moet de benoeming van de voogd door de Praetor bevestigd worden; en het resultaat van de
rechtszaak zal uitwijzen of hij zijn volmacht heeft ontvangen uit het testament van de vader, of uit het decreet van de Praetor.
58. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIV.
Dezelfde regel geldt wanneer het verweer wordt gevoerd in naam van de voogd dat zijn vader bij verstek is overleden, of
wanneer de bewering dat het testament vals is, in naam van de voogd wordt gedaan; en als er een oom van vaderskant in
leven is, wordt hij de wettelijke voogd ab intestato, omdat er geen voogd kan worden aangesteld voor een voogd die er al een
heeft. Het is echter handiger dat de in het testament genoemde voogd door de Praetor wordt benoemd, zodat de wettelijke
voogd de ward kan machtigen om verder te gaan zonder dat de zaak wordt geschaad.
59. Wanneer een oom van vaderskant, van wie de voogd verklaart dat hij zijn wettige voogd zou moeten zijn, hem ervan
beschuldigt een onecht kind te zijn, en beweert dat de nalatenschap hem rechtmatig toebehoort, is Julianus van mening dat
een verzoek tot benoeming van een andere voogd moet worden ingediend.
60. Papinianus, Opinies, Boek IV.
Wanneer een testamentair voogd niet bereid is de plichten van het ambt op zich te nemen, en redenen aanvoert waarom hij
verontschuldigd zou moeten worden, wordt hij beroofd van alle legaten die bij testament aan zijn kinderen zijn nagelaten;
mits de laatsten deze legaten niet door bijzondere genegenheid, maar ter wille van hun vader hebben verdiend.
61. Wanneer een slaaf krachtens een trust is gemanumitteerd, kan hij niet wettelijk bij testament tot voogd worden benoemd.
Daarom kan hij, nadat hem zijn vrijheid is verleend, overeenkomstig de wens van de erflater tot de voogdij worden geroepen.
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62. Een patroon kan niet bij testament een voogd voor zijn vrijgelatene aanstellen, maar de Praetor kan zijn wens uitvoeren,
indien hij na onderzoek het karakter van de aangestelde geschikt acht.
63. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Volgens de bewoordingen van het Libonisch Decreet van de Senaat kan een persoon niet handelen die zichzelf tot
testamentair voogd van een pupil heeft benoemd. Omdat de bedoeling van de vader niet twijfelachtig is, omdat hij die in een
akte met zijn eigen hand heeft vastgelegd, ben ik van mening dat hij tot curator moet worden benoemd, ook al zijn er
misschien andere voogden. In dit geval moet het excuus waarop hij volgens de wet recht zou hebben, niet worden toegelaten,
omdat hij geacht wordt zichzelf te hebben gebonden, en kan hij ook niet worden verwijderd op grond van verdenking.
64. Paulus, Vragen, Boek VI.
Twee personen worden Titius genoemd, vader en zoon; Titius wordt tot voogd benoemd, maar het blijkt niet welke de
erflater bedoelde. Ik vraag, wat is de wet in deze zaak? Het antwoord was, dat hij moet worden aangesteld die de erflater in
gedachten had. Als zijn bedoeling niet duidelijk is, is de wet niet gebrekkig, maar het bewijs ontbreekt. Daarom kan geen van
beiden als voogd optreden.
65. Scaevola, Vragen, Boek IV.
Indien een vader voogden aanwijst voor een dochter, die hij onterfd heeft, en het testament wordt verbroken verklaard
wegens de geboorte van een postuum kind, zal het het beste zijn, dat de genoemde voogden voor de dochter worden
aangesteld, ten einde aanspraak te maken op de erfenis van de intestate.
66. Paulus, Opinies, Boek IX.
Ik vraag of iemand als testamentaire voogden burgers kan aanstellen die niet in dezelfde stad wonen als de testamentaire
voogd. Paulus antwoordde dat hij dat kan doen.
67. Paulus geeft ook als zijn mening dat een man die tot voogd is benoemd op grond van zijn kennis van bepaalde zaken,
wettelijk kan worden aangeklaagd met betrekking tot alles wat te maken heeft met de administratie van het ambt, net als
andere voogden die bij hetzelfde testament zijn benoemd.
68. Lucius Titius benoemde zijn minderjarige kinderen tot zijn erfgenamen, en benoemde voogden voor hen in de volgende
woorden: "Gaius Maevius en Lucius Eros zullen de voogden van mijn kinderen zijn". Maar hij liet zijn vrijheid niet na aan
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Eros, die slaaf was. Deze laatste was echter nog geen vijfentwintig jaar oud, en ik vraag of hij zijn vrijheid kon opeisen.
Paulus gaf als zijn mening, dat, daar besloten was, dat een slaaf, die door zijn meester tot voogd is aangesteld, geacht wordt
zijn vrijheid te hebben verdiend, ook hij, ten aanzien van wie de vraag is gesteld, geacht moet worden in dezelfde positie te
verkeren, en daarom vrij moet zijn, zodra de nalatenschap is ingegaan, en recht moet hebben op de voogdij, wanneer hij de
wettige leeftijd heeft bereikt.
69. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek VIII.
Bepaalde voogden werden als volgt aangesteld: "Ik benoem Lucius Titius tot voogd, en als hij niet meer leeft, benoem ik
Gaius Plautius". Titius leefde en beheerde de voogdij, en stierf daarna. Trebatius ontkent dat de voogdij toebehoort aan
Plautius; Labeo is de tegenovergestelde mening toegedaan, en Proculus is het met hem eens; maar ik heb de mening van
Trebatius overgenomen, omdat de woorden van de erflater betrekking hebben op het tijdstip van overlijden.
70. Scaevola, Digest, Boek X.
Een erflater benoemde andere voogden door een codicil omdat degenen die hij bij testament had benoemd ofwel dood waren,
ofwel goede excuses hadden aangeboden om het vertrouwen niet te aanvaarden. Moesten de overlevende voogden, die niet
verontschuldigd waren, nog in functie blijven? Het antwoord luidde, dat niets in de vermelde feiten hen belette in functie te
blijven.

Tit. 3. Betreffende de bevestiging van een voogd of een curator.

71. Modestinus, Excuses, Boek VI.
Opdat wij niets onbesproken laten wat betrekking heeft op de bevestiging van voogden, zullen wij een paar opmerkingen
over dit onderwerp maken.
72. Bepaalde voogden zijn wettig bij testament aangesteld, dat wil zeggen, wanneer dit geschiedt door hen die daartoe het
recht hebben en voor hen die hen moeten aannemen, en op de wijze en op de plaats waar dit moet geschieden. Een vader kan
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wettig een voogd aanstellen voor zijn kinderen of zijn kleinkinderen die onder zijn gezag staan, maar hij moet dit doen bij
testament. Wanneer echter een persoon de benoeming doet, die dit niet kan doen, zoals bijvoorbeeld een moeder, een patroon
of een vreemdeling, of wanneer een voogd wordt benoemd voor iemand die onrechtmatig is; bijvoorbeeld wanneer een vader
een voogd benoemt voor zijn zoon of dochter die niet onder zijn toezicht staat, of wanneer hij zou zeggen: "Ik verzoek u de
zaken van mijn zoon te behartigen", of wanneer hij een voogd of curator benoemt door middel van een codicil dat niet door
een testament is bevestigd; in deze gevallen maken de Keizerlijke Constituties het mogelijk dat de consulaire autoriteiten in
alle ontbrekende zaken voorzien en dat de voogden worden bevestigd overeenkomstig de bedoeling van de erflater.
73. 73. En indien de vader een voogd aanwijst zonder een volledig en grondig onderzoek in te stellen naar zijn karakter en
zijn kwalificaties, zal deze zonder ceremonie worden bevestigd. Indien echter iemand anders een voogd benoemt, moet
worden onderzocht of hij geschikt is voor de plaats.
74. Het is ook nodig te weten dat, hoewel een curator wettelijk niet bij testament kan worden benoemd, het toch gebruikelijk
is dat hij, als hij wordt benoemd, wordt bevestigd.
75. Neratius, Regels, Boek III.
Een vrouw kan niet bij testament een voogd aanstellen, maar als zij dat doet, wordt hij bevestigd door het decreet van de
Praetor of de Proconsul, nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden; en hij is niet verplicht de voogd zekerheid te geven voor
het behoud van zijn eigendom.
76. Indien bij testament van een moeder een curator voor haar kinderen moet worden aangesteld, zal de aanstelling, nadat een
onderzoek is ingesteld, bij decreet worden bevestigd.
77. Julianus, Digest, Boek XXI.
Wanneer een voogd wordt aangesteld door een vader in een testament dat niet regelmatig is, of dat niet in overeenstemming
is met de wet, moet hij worden bevestigd om de voogdij uit te oefenen, net alsof hij was aangesteld als voogd krachtens het
testament; dat wil zeggen, hij zal worden vrijgesteld van het geven van zekerheid.
78. Paulus, Over de verontschuldigingen van de voogdij.
Wanneer een patroon of een vreemdeling een voogd benoemt voor een minderjarige die hij tot zijn erfgenaam heeft
benoemd, en de voogd heeft geen andere bezittingen, dan is het goed om vast te stellen dat zijn wensen moeten worden
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uitgevoerd, omdat hij bekend was met degene die hij tot voogd wilde benoemen, en hij zozeer aan de minderjarige gehecht
was dat hij hem tot zijn erfgenaam maakte.
79. Papinianus, Vragen, Boek XI.
De Praetor beveelt magistraten om voogden te bevestigen die zijn aangesteld door het testament van een oom van vaderskant.
Zij moeten ook zekerheid nemen, noch zal de wens van een partij, die geen voogd kon aanwijzen, de nalatigheid van de
magistraat verontschuldigen. Tenslotte kan de Praetor zijn vonnis niet uitvaardigen voordat de voogden, door middel van een
onderzoek, geschikt zijn verklaard. Hieruit volgt, dat indien zij bij de instelling van de voogdij niet solvabel zouden zijn, een
vordering tegen de magistraten zal worden toegewezen voor het bedrag, dat niet uit het vermogen van de voogden kan
worden goedgemaakt.
80. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer een vader een voogd aanwijst voor een zoon die in de puberteit is gekomen, of een curator aanwijst voor een zoon
die dat nog niet heeft gedaan, moet de Praetor hem zonder enig onderzoek bevestigen.
81. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Een voogd kan niet wettig door een vader worden aangesteld voor zijn natuurlijke zoon, aan wie niets is nagelaten, noch kan
hij zonder onderzoek worden bevestigd.
82. Wanneer de vraag wordt gesteld of een voogd wettig is aangesteld na een onderzoek, moeten de volgende vier zaken in
aanmerking worden genomen, namelijk: of de partij die de aanstelling heeft gedaan, daartoe het recht had; of hij die is
aangesteld, heeft aanvaard; of de bevoegdheid tot aanstelling bij de wederpartij berustte; en of het besluit tot bevestiging in
rechte is uitgesproken.
83. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIV.
In het geval van bevestiging van een voogd, moet de Praetor nagaan of de bedoeling van de vader bleef bestaan. Dit is
gemakkelijk te doen wanneer de vader onrechtmatig voogden of curatoren heeft aangesteld op het moment van zijn dood;
want als hij hen verscheidene jaren daarvoor heeft aangesteld, en in de tussentijd een vermindering van het bezit van de
onrechtmatig door hem aangestelde partijen heeft plaatsgevonden, of hun slechte karakter dat eerder verborgen of onbekend
was, is ontdekt, of wanneer vijandigheid tegen de vader is ontstaan;
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84. Paulus, Betreffende de gerechtelijke onderzoeken.
Of wanneer zij door een contract een of andere verplichting aan de schatkist hebben opgelopen,
85. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIV.
De Praetor moet het belang van de voogden raadplegen, en niet star vasthouden aan de bepalingen van het testament of het
codicil, zoals hij de bedoeling van de vader moet overwegen, wanneer deze niet onwetend was van de dingen die de Praetor
zelf over de voogden te weten is gekomen. Wat ten slotte, indien de vader, nadat hij bij testament of bij codicil op onwettige
wijze een voogd heeft aangesteld, zou zeggen, dat hij niet bereid was hem als voogd te laten optreden? Dan zou de Praetor
inderdaad de eerste wens van de vader, die hij later heeft laten varen, niet mogen uitvoeren.
86. Scaevola, Digest, Boek XX.
Een grootmoeder benoemde een curator voor haar kleinkinderen, nadat zij hen bepaalde goederen in beheer had nagelaten.
De vraag rees, of de curator tot handelen kon worden gedwongen? Het antwoord was, dat hij geen wettige curator was, maar,
daar hem iets bij testament was gegeven, zou hij aansprakelijk zijn volgens de trust, zelfs als hij het curatorschap niet op zich
zou nemen, tenzij hij weigerde aan te nemen wat hem was gegeven, of bereid was het op te geven.
87. De vraag rees ook of zo'n curator verplicht was de kleinkinderen zekerheid te geven. Ik antwoordde dat dit niet het geval
was, maar dat hij, aangezien de overgave van het vertrouwen van hem kon worden geëist, zekerheid moest stellen voor het
getrouwe beheer ervan.

Tit. 4. Betreffende de wettelijke voogden.

88. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIV.
Volgens de wet van de Twaalf Tafelen wordt het wettig voogdijschap verleend aan bloedverwanten en bloedverwanten,
alsmede aan beschermelingen, dat wil zeggen aan die personen die tot de wettige erfenis kunnen worden toegelaten. Deze
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regel is met de grootste wijsheid ingesteld, opdat zij die de erfopvolging verwachten, het goed kunnen beschermen om te
voorkomen dat het wordt verkwanseld.
89. Het komt voor dat de verwachting van de nalatenschap aan de een toebehoort en de voogdij aan de ander; zoals
bijvoorbeeld wanneer er een vrouwelijke bloedverwant van de voogd is, want de nalatenschap komt in feite toe aan een
vrouwelijke bloedverwant, maar een mannelijke bloedverwant heeft recht op de voogdij. Dezelfde regel geldt in het geval
van vrijgelatenen, wanneer er een vrouwelijke beschermheer is en de zoon van een mannelijke beschermheer, want de laatste
verkrijgt de voogdij, en de eerste de nalatenschap. Dit is ook het geval wanneer er een dochter is van de beschermheer en een
kleinzoon van deze laatste.
90. Wanneer een broeder van de beschermheer in handen van de vijand is, wordt het voogdijschap niet verleend aan een
bloedverwant van de volgende graad; en als de beschermheer in handen van de vijand is, wordt het voogdijschap niet
verleend aan de zoon van deze laatste, maar wordt er een tijdelijke benoeming gedaan door de Praetor.
91. Soms ook wordt de voogdij gevestigd zonder erfopvolging, en soms erfopvolging zonder voogdij; zoals bijvoorbeeld in
het geval van een partij die zich verbergt nadat hem gevraagd is zijn slaaf te manumiteren, want de Goddelijke Pius
verklaarde, als algemene regel, in een Rescript aan Aurelius Bassus, dat een partij geen recht zou hebben op het recht van
patronaat, in de volgende woorden: "Het is duidelijk dat de onwil van personen die zich willen onttrekken aan de door een
trust voorgeschreven toekenning van de vrijheid, zal worden bestraft door niet te worden toegestaan het recht van patronaat te
verwerven over hem die zij niet vrij wensen te zijn." Dezelfde regel zal gelden wanneer een vrijgelatene wordt toegewezen
aan de dochter van de beschermheer, want de voogdij blijft bij haar broers, zoals Marcellus stelt, en de wettige erfenis zal aan
hun zuster toebehoren.
92. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVII.
Het lijdt geen twijfel dat de wettelijke voogdij verloren gaat door een verandering van de burgerlijke staat van de voogd, ook
al zou hij zijn staatsburgerschap niet verloren hebben.
93. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
De wettelijke voogdij, die door de wet van de Twaalf Tafelen aan patroons wordt toegekend, wordt inderdaad niet
uitdrukkelijk of specifiek toegekend, maar als gevolg van het erfrecht dat door diezelfde wet aan patroons wordt toegekend.
94. Daarom wordt een man die een slaaf heeft gemanumitteerd, voogd door de Wet van de Twaalf Tafelen, of hij nu
vrijwillig handelde, of dat hij hem manumitteerde, omdat hij daartoe verplicht was door de bepalingen van een trust.
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95. Maar zelfs als hij een slaaf kocht met het doel hem te manumitteren, onder deze wet, en krachtens een grondwet van de
Goddelijke Marcus, gericht aan Ofilius Victorinus, hij zijn vrijheid zou verkrijgen, moet hij geacht worden de voogd van
genoemde slaaf te zijn.
96. Het is duidelijk, dat indien een slaaf overeenkomstig het Rubrisch Decreet van de Senaat zijn vrijheid verkrijgt, hij niet de
persoon, die met zijn manumissie belast is, tot voogd zal hebben, maar dat hij, omdat hij door de wil van zijn meester bevrijd
is, tot de familie van deze laatste zal behoren. In dit geval zal de voogdij die niet aan de patroon toebehoort, toebehoren aan
de kinderen van deze laatste. Deze regel geldt voor alle vrijgelatenen die bij testament zijn gemanumitteerd.
97. Wanneer twee of meer personen een slaaf manumitteren, worden allen zijn voogden. Indien echter een vrouw behoort tot
degenen, die hem hebben gemanumitteerd, moet worden aangenomen, dat alleen de mannen zijn voogden zullen zijn.
98. Wanneer een van verscheidene beschermheren sterft, blijft de voogdij berusten bij de overlevenden, ook al heeft de
overledene een zoon nagelaten. Maar als een beschermheer door de vijand gevangen wordt genomen, blijven zijn
medebroeders de enige voogden totdat hij wordt vrijgelaten. Evenzo, indien een hunner tot slavernij wordt gebracht, is het
duidelijk, dat de anderen voogden blijven.
99. Indien echter alle patroons komen te overlijden, komt de voogdij toe aan hun kinderen.
100. Als dus een van de twee voogden een zoon en de ander een kleinzoon nalaat, komt de voogdij dan alleen aan de zoon
toe, of ook aan de kleinzoon, omdat deze de naaste verwant is in het gezin van zijn vader? Dit punt moet worden geregeld
volgens de regel die de wettelijke erfenissen regelt, want een wettelijke erfenis komt alleen aan de zoon toe, en daarom daalt
de voogdij alleen op de zoon af, en na de zoon op de kleinzoon.
101. Men kan zich afvragen of het voogdijschap aan de kleinzoon moet worden toegekend, wanneer de zoon van de
beschermheer ofwel is verwijderd ofwel is vrijgesteld van dienst. Marcellus verklaart dat hij van mening is dat de kleinzoon
niet kan opvolgen, en dat hij daarom van de voogdij moet worden uitgesloten, en dat een ander in zijn plaats moet worden
aangesteld, opdat opvolging in zulke gevallen niet wordt toegestaan.
102. Erfopvolging moet in wettelijke voogdij niet alleen worden toegestaan bij overlijden, maar ook bij verbeurdverklaring
van burgerlijke rechten. Wanneer dus de naaste bloedverwant zijn burgerlijke rechten verliest, zal hij, die in graad de voogdij
opvolgt, de voogdij overnemen.
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103. Wanneer een vader zijn zoon of zijn dochter, zijn kleinzoon of zijn kleindochter, of andere minderjarige nakomelingen
die hij aan zijn gezag heeft onderworpen, emancipeert, neemt hij de plaats van hun wettelijke voogd in.
104. Modestinus, Verschillen, Boek IV.
Wanneer een man sterft met achterlating van meerderjarige kinderen, worden zij de zaakwaarnemers van hun broers of
zusters.
105. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Niemand benoemt wettige voogden, want de wet van de Twaalf Tafelen maakt hen tot wettige voogden.
106. Hoewel het zeker is dat zij gedwongen moeten worden om zekerheid te stellen, zijn vele autoriteiten van mening dat
zelfs een beschermheer en zijn zoon, evenals zijn andere nakomelingen, gedwongen kunnen worden om borg te staan voor
het behoud van het eigendom van hun beschermelingen. Het is beter, het oordeel van den Praetor, na behoorlijk onderzoek,
over te laten, of de patroon en zijne kinderen al dan niet zekerheid moeten stellen; zoodat, indien de betrokkene eerlijk is, de
zekerheid kan worden kwijtgescholden, en vooral indien de nalatenschap van geringe waarde is. Wanneer echter de
beschermheer van minderwaardige rang is, of van twijfelachtige integriteit, moet in dit geval worden geoordeeld dat er reden
is om zekerheid te eisen, indien hetzij het bedrag van de verantwoordelijkheid, hetzij de rang van de persoon, hetzij enige
andere goede reden zou vereisen dat deze wordt gegeven.
107. De vraag rijst in het geval van wettelijke voogden, en in dat van hen die door magistraten zijn aangesteld, of de voogdij
aan een van hen alleen kan worden verleend. Labeo zegt, dat de voogdij aan een van hen kan worden verleend, omdat het kan
gebeuren, dat de anderen ofwel afwezig zijn, ofwel krankzinnig. Dit advies moet worden aanvaard vanwege het nut ervan, en
het beheer van de voogdij moet aan een van de partijen worden toegekend.
108. Kunnen deze voogden dan een proces tegen elkander aanspannen, overeenkomstig de hierboven vermelde regel? De
betere opvatting is, dat als zij allen geen zekerheid hebben gesteld, of als de termijn daarvoor is verstreken (want soms wordt
van hen geen zekerheid geëist, of is deze niet voldoende geweest, of konden de gemeentelijke magistraten, door wie zij
waren aangesteld, deze niet vorderen, of waren zij daartoe niet bereid), ten aanzien van hen kan worden gezegd, dat een
rechtsvordering kan worden ingesteld, wanneer geen zekerheid is gesteld.
109. Kan hetzelfde worden gezegd met betrekking tot patroons, vooral wanneer geen zekerheid is gesteld? Ik denk, dat men
in het geval van beschermheren niet kan procederen, tenzij er een goede reden voor is, opdat niemand de verwachting van de
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erfopvolging vermindert. Want indien aan een patroon de voogdij niet wordt verleend, zal hij toch aansprakelijk zijn voor de
schade, veroorzaakt door zijn mede-voogd, die alleen de zaken van het kind onbehoorlijk beheert.
110. Wanneer een wettige voogd zijn burgerlijke rechten verliest, moet worden gezegd, dat hij geen recht meer heeft om op
te treden, en dat de voogdij is geëindigd, zodat er grond is voor de benoeming van een voogd door het gerecht.
111. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Wanneer een ouder bij testament overlijdt, wordt de voogdij toegekend aan zijn naaste verwanten. Een persoon wordt echter
geacht intestaat te sterven, niet alleen wanneer hij geen testament heeft gemaakt, maar ook wanneer hij geen voogden voor
zijn kinderen heeft benoemd, zoals in dit geval, hij sterft intestaat, voor zover het de voogdij betreft. Wij zijn van mening, dat
dezelfde regel geldt, wanneer een testamentaire voogd overlijdt, terwijl het kind nog niet de puberleeftijd heeft bereikt, want
in dat geval komt de voogdij toe aan de naaste bloedverwanten van vaderszijde.
112. Gaius, Instituten, Boek I.
Dat zijn de bloedverwanten, die door verwantschap verbonden zijn met personen van het mannelijk geslacht, net als de
bloedverwanten van vaderszijde; zoals bijvoorbeeld een broer, die door dezelfde vader verwekt is, de zoon van een broer, of
een kleinzoon die uit deze laatste voortkomt; en op dezelfde wijze een oom van vaderszijde, de zoon van deze laatste, of een
kleinzoon die van hem afstamt.
113. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Als ik een zoon nalaat die nog niet de leeftijd van puberteit heeft bereikt, zullen mijn broer en een kleinzoon van een andere
zoon beiden voogd zijn van mijn genoemde zoon, als zij de volle leeftijd hebben bereikt, omdat zij in dezelfde graad van
verwantschap staan.
114. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XII.
Als er meerdere bloedverwanten zijn, zal de naaste onder hen de voogdij verkrijgen, maar als er meerdere in dezelfde graad
zijn, zullen ze er allemaal recht op hebben.
115. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
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Een vrouw die aan vaderskant bloedverwante is, kan niet verhinderen dat een andere bloedverwant in een verder verwijderde
graad de voogdij verkrijgt over een kind dat de puberteit nog niet heeft bereikt; en daarom zal een oom van vaderskant de
wettelijke voogd zijn over de zoon van zijn broer, ook al heeft deze een zuster nagelaten. Evenmin kan een oom van
vaderszijde of een tante van moederszijde verhinderen dat een oudoom of zijn neven voogd worden.
116. Een doofstomme kan geen voogd worden, noch kan hij bij testament of op welke andere wijze ook worden aangewezen,
zodat zijn benoeming geldig wordt.

Tit. 5. Betreffende voogden en curatoren die worden benoemd door hen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn, en die
uitdrukkelijk kunnen worden benoemd, en onder welke omstandigheden.

117. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIX.
Een Proconsul, een Gouverneur en de Prefect van Egypte, of iemand die tijdelijk het ambt van Proconsul van een provincie
bekleedt, hetzij wegens de dood van de Gouverneur, hetzij omdat het bestuur van de provincie hem door deze laatste is
opgedragen, kunnen een voogd aanstellen.
118. Overeenkomstig een Rescript van den Goddelijken Marcus kan ook de Plaatsvervanger van een Proconsul een voogd
aanstellen.
119. Wanneer het echter de Gouverneur van een provincie is toegestaan een voogd te benoemen, kan hij dit alleen doen voor
hen die in die provincie geboren zijn, of er hun domicilie hebben.
120. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer bepaalde voogden zijn aangesteld, en sommigen van hen niet aanwezig zijn, heeft de Goddelijke Pius in een
Rescript verklaard dat een tijdelijke voogd moet worden aangesteld om de plichten van het ambt te vervullen.
121. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
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Het recht om voogden te benoemen is toegekend aan alle gemeentelijke magistraten, en dit is onze praktijk; maar de
benoemde persoon moet een inwoner zijn van dezelfde gemeente, of van haar grondgebied en onderworpen zijn aan haar
jurisdictie.
122. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
De Praetor kan zichzelf niet tot voogd benoemen, zoals ook een rechter zichzelf niet tot rechter kan benoemen, of een arbiter
door zijn eigen besluit kan worden ingesteld.
123. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XII.
Het is altijd al geregeld geweest dat een gouverneur een voogd kan aanstellen, of deze nu afwezig of aanwezig is, voor een
voogd die ofwel aanwezig ofwel afwezig is;
124. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek VIII.
Ook al is de voogd onwetend van het feit, en onwillig.
125. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek I.
Niet alleen moet een curator worden aangesteld voor een meisje dat op het punt staat te trouwen, voor de schenking van haar
bruidsschat, maar er moet er ook een worden aangesteld voor een minderjarige die al getrouwd is. Een curator wordt ook
aangesteld om de bruidsschat te verhogen, of om er een verandering in aan te brengen.
126. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek VIII.
Een ander kan geen voogd aanstellen, zelfs niet onder leiding van een Gouverneur.
127. Wanneer de Praetor of de Gouverneur van een provincie een voogd benoemt terwijl hij krankzinnig of dement is, denk
ik niet dat de benoeming geldig zal zijn; want, ook al kan hij nog steeds Praetor of Gouverneur zijn, en zijn krankzinnigheid
ontneemt hem niet van zijn magistratuur, toch zal de benoeming door hem gedaan van geen kracht of effect zijn.
128. Een voogd kan op iedere dag worden benoemd.
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129. Een voogd of een curator kan door een Praetor of een Gouverneur worden aangesteld voor een persoon van beiderlei
geslacht, die krankzinnig is geworden, en voor iemand die stom en doof is.
130. Marcianus, Instituten, Boek IX.
Een voogd kan worden aangesteld voor een minderjarige die de puberteit nog niet heeft bereikt, om hem toe te staan een
landgoed te betreden, als daarvoor een goede reden wordt aangetoond.
131. Dezelfde, Regels, Boek V.
Wanneer een verzoekschrift wordt ingediend voor de benoeming van een voogd voor een minderjarige die er een heeft die
afwezig is, is de benoeming, gedaan alsof hij er geen had, nietig. Want telkens wanneer, door onwetendheid over de feiten,
een dergelijk verzoekschrift wordt ingediend voor de benoeming van een voogd, zal de benoeming niet geldig zijn, vooral
sinds de afkondiging van een constitutie van de Goddelijke Broeders met betrekking tot dit onderwerp.
132. Celsus, Digest, Boek XI.
Een curator zal niet worden aangesteld voor een mannelijke of een vrouwelijke minderjarige, indien zijn of haar voogd
aanwezig zou zijn.
133. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek III.
De Proconsul moet een curator aanstellen voor die personen die in een zodanige toestand verkeren dat zij hun eigen zaken
niet kunnen behartigen.
134. Het lijdt geen twijfel, dat een zoon tot curator van zijn vader kan worden benoemd, hoewel het tegendeel wordt beweerd
door Celsus en vele andere autoriteiten, die menen, dat het onbetamelijk is, dat een vader aan het gezag van zijn zoon wordt
onderworpen; toch hebben de Goddelijke Pius, zich richtend tot Justius Celerius, en ook de Goddelijke Broeders, in
Rescripten verklaard, dat het beter was, dat een zoon, die zich goed gedroeg, tot curator van zijn vader werd benoemd, dan
dat een vreemdeling dat zou zijn.
135. De Goddelijke Pius willigde het verzoek van een moeder in om een curator aan te stellen voor haar spenderende
kinderen met de volgende woorden: "Er is niets nieuws aan het feit, dat sommige mensen, ook al lijken zij wat hun
conversatie betreft gezond van geest, toch hun bezittingen zodanig verkwisten, dat zij, tenzij hun hulp wordt verleend, tot
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armoede zullen vervallen. Daarom moet iemand gekozen worden, die hen door zijn raad in bedwang kan houden, want het is
rechtvaardig, dat wij ons ontfermen over hen, die zich, wat hun bezit betreft, gedragen als krankzinnigen."
136. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Wanneer aan een slaaf onder de puberteit vrijheid en een landgoed worden verleend door middel van een trust, en de
aangewezen erfgenaam weigert het landgoed te aanvaarden, dan heeft de Senaat verordend dat hij daartoe kan worden
gedwongen, als dit in naam van de minderjarige wordt geëist; net zoals een voogd kan worden aangesteld voor een
mannelijke of vrouwelijke minderjarige door iemand die het recht van aanstelling heeft, en hij zal de voogdij behouden totdat
het landgoed is geleverd, en de erfgenaam zekerheid heeft gegeven voor het behoud van het eigendom. De goddelijke
Hadrianus verklaarde vervolgens in een Rescript dat dezelfde regel in acht moest worden genomen in het geval van een slaaf
aan wie de vrijheid rechtstreeks was nagelaten.
137. Hoewel zekerheid voor het behoud van het eigendom van een minderjarige niet gemakkelijk van een beschermheer kan
worden verlangd, wenste de Senaat toch dat hij als een vreemdeling zou worden beschouwd die de minderjarige slaaf van
zijn vrijheid had beroofd, voor zover dit in zijn macht lag, en dat hem het recht dat hij over de vrijgelatene bezat niet zou
worden ontnomen omdat hij hem overeenkomstig de voorwaarden van het vertrouwen had gemanumitteerd; maar dat de
voogdij niet aan hem zou worden toevertrouwd zonder de uitvoering van een obligatie. Maar wat als hij geen zekerheid
stelde? Het lijdt geen twijfel, dat de beschermheer de voogdij niet zou mogen behouden.
138. Wanneer een meisje haar twaalfde jaar heeft voltooid, houdt de voogd op zijn gezag uit te oefenen; toch, daar het
gebruikelijk is, dat voogden voor minderjarigen worden aangesteld, wanneer zij daarom verzoeken; indien zij zou wensen,
dat haar patroon tot curator wordt aangesteld, zal zijn goede trouw, door een onderzoek vastgesteld, de plaats van een
obligatie innemen.
139. Dezelfde, Vragen, Boek XII.
Een vrijgelatene kan niet gedwongen worden voogd te worden over de kinderen van iemand anders dan die van zijn patroon
of patrones, tenzij zij de verwachting hebben in de rechten van de laatste te kunnen treden.
140. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Een curator moet worden aangesteld voor het beheer van de gehele zaken van de minderjarige, in plaats van zijn voogd,
wanneer deze afwezig is voor zaken voor de Staat.
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141. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIII.
De voogd houdt onder deze omstandigheden niet op zijn ambt uit te oefenen. Dit is de wet met betrekking tot alle voogden
die tijdelijk verontschuldigd zijn.
142. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Pomponius stelt dat een voogd kan worden aangesteld voor een minderjarige die in een proces verwikkeld is, met het doel
zijn burgerlijke staat vast te stellen. Dit is juist, maar de aanstelling is alleen geldig als vastgesteld wordt dat de minderjarige
vrij is.
143. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXI.
Wanneer een onderzoek wordt ingesteld met het oog op de benoeming van een voogd, moet dit ook worden gedaan in het
geval van een Senator die de voogd moet worden. Deze mening heeft Severus in een Rescript uitgesproken.
144. Paulus, Over Plautius, Boek XVI.
Wanneer de autoriteiten die het recht hebben voogden te benoemen afwezig zijn, worden de Decurions opgedragen hen te
benoemen, mits de meerderheid het daarmee eens is. Het lijdt geen twijfel dat zij er een uit hun eigen midden kunnen
aanstellen.
145. Het lijdt geen twijfel dat een van de twee gemeentelijke magistraten zijn collega tot voogd kan benoemen.
20. Modestinus, Verschillen, Boek VII.
Voor een ongeboren kind kan door de magistraten van het Romeinse volk geen voogd worden aangesteld, maar wel een
curator; want dit is bepaald in het Edict betreffende de aanstelling van een curator. De regel der wet belet niet, dat een andere
curator wordt aangesteld voor iemand, die er reeds een heeft.
146. Dezelfde, Excuses, Boek I.
Aan de magistraten moet worden medegedeeld dat zij geen vrouwen tot curator van minderjarigen kunnen benoemen.
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147. Indien een moeder haar kinderen tot haar erfgenamen benoemt onder de voorwaarde, dat zij vrij zullen zijn van het
gezag van hun vader, en zij om deze reden vrij en erfgenaam worden, kan hun vader niet tot hun curator worden benoemd,
zelfs al zou hij het wensen; om te voorkomen, dat geschiedt, wat de erflater niet wilde dat zou geschieden. Deze regel werd
ingesteld door de Goddelijke Severus.
148. Wanneer iemand door de ouders van de minderjarige verboden is voogd te zijn, kan hij niet door de magistraten
benoemd worden, en als hij benoemd zou worden, kan men hem beletten als voogd op te treden zonder schade aan zijn
reputatie te berokkenen.
149. Magistraten kunnen niet tot voogden of curatoren benoemen personen die op een ambassade zijn; omdat gedurende de
tijd dat zij zo werkzaam zijn, de verantwoordelijkheid van de voogdij niet op hen rust.
150. Indien een oppermagistraat te Rome een man uit een provincie, die werkzaam is in de zaak van een ambassade, tot
voogd benoemt, wordt hij ontslagen.
151. Het is noodzakelijk dat een magistraat onder andere de zeden onderzoekt van de partijen die tot voogd worden benoemd,
want noch hun middelen noch hun rang zijn voldoende om hun integriteit vast te stellen, of de plaats in te nemen van
welwillende bedoelingen en welwillende manieren.
152. De magistraat moet er vooral voor waken, diegenen aan te stellen, die zich daartoe opdringen, of die steekpenningen
aanbieden; want het staat vast, dat zulke personen strafbaar zijn.
153. Dezelfde, Excuses, Boek V.
Zij die niet van consulaire of senatoriale waardigheid zijn, kunnen tot voogden benoemd worden voor personen van die rang;
net zoals personen van consulaire of senatoriale waardigheid benoemd kunnen worden voor hen die niet van die rang zijn.
154. Dezelfde, Pandecten, Boek IV.
Meerdere voogden kunnen tegelijk worden aangesteld.
155. Paulus, Opinies, Boek IX.
De Goddelijke Marcus en Verus aan Cornelius Proculus: "Wanneer geschikte personen om tot voogden aangesteld te worden
niet gevonden kunnen worden in de stad waarvan de minderjarigen inwoner zijn, is het de plicht van de magistraten om in de
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naburige steden te informeren naar personen met een uitstekende reputatie, en hun namen naar de gouverneur van de
provincie te sturen, maar zij kunnen zelf niet het recht opeisen om hen aan te stellen."
156. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Wanneer een curator wordt aangesteld voor een minderjarige om welke reden dan ook, zal hij zijn curatorschap blijven
uitoefenen totdat de minderjarige de leeftijd van puberteit heeft bereikt. Na die tijd moet de minderjarige verzoeken dat een
andere curator voor hem wordt aangesteld.
157. Scaevola, Meningen, Boek II.
Bij een decreet van de Praetor werd voor Seia, die de leeftijd van twaalf jaar was gepasseerd, een voogd aangesteld, nadat
een onderzoek was ingesteld, zoals in het geval van een minderjarige. Ik vroeg of hij moest worden geëxcuseerd? Ik
antwoordde dat volgens de genoemde feiten een verschoning niet nodig was, en dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld
voor het niet aanvaarden van de voogdij.
158. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
De Praetor kan een voogd aanstellen voor de afhandeling van zaken in Rome, als de minderjarige bezittingen in de provincie
heeft, zowel als in Rome; en de Gouverneur van de provincie kan er een aanstellen voor de afhandeling van zijn zaken in de
provincie.
159. Vrijgelatenen moeten voogden worden aangesteld voor andere vrijgelatenen, maar zelfs als een vrijgeborene wordt
aangesteld, blijft hij voogd, tenzij hij een goede reden kan aanvoeren om zich te verschonen.
160. Paulus, Decreten, Boek II.
Romanius Appulus ging in beroep bij een rechter, die beweerde dat zijn collega niet met hem in de voogdij benoemd had
moeten worden, omdat deze laatste door hem benoemd was terwijl hij waarnemend magistraat was, op eigen
verantwoordelijkheid, om te voorkomen dat hij een dubbele aansprakelijkheid zou krijgen, voortvloeiend uit een enkele
voogdij. De keizer bepaalde dat eenzelfde persoon borg kon staan voor een voogd en toch als voogd kon worden aangesteld.
Daarom werd hij in de voogdij gehandhaafd.
161. Hetzelfde, aangaande de gerechtelijke onderzoeken.
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Indien personen, die tot voogd of curator zijn benoemd, zich op een afstand bevinden, heeft de Goddelijke Marcus in een
Rescriptie bepaald, dat zij binnen dertig dagen door de magistraten van hun benoeming in kennis moeten worden gesteld.

Tit. 6. Betreffende degenen die voogden of curatoren kunnen eisen, en waar dit kan worden gedaan.

162. Modestinus, Verschillen, Boek VII.
Het verzoekschrift van een moeder voor de aanstelling van een voogd voor haar kinderen, maar niet voor de aanstelling van
een curator voor hen, wordt in overweging genomen; tenzij de aanstelling van een curator wordt gevraagd voor een kind dat
nog niet de puberteit heeft bereikt.
163. Dezelfde, Excuses, Boek I.
Wanneer minderjarigen niemand hebben, die wettig voor hen als verdediger kan optreden, en zij wegens hun leeftijd voogden
behoeven, kunnen zij verzoeken, dat hun naaste verwanten, of zij, die door verwantschap met hen verbonden zijn, of
familieleden van hun mannelijke of vrouwelijke verwanten, tot hun voogden worden benoemd, en de vrienden van hun
ouders en de onderwijzers van de kinderen zelf kunnen verzoeken, dat dit geschiedt.
164. Vreemden kunnen dus vrijwillig om de aanstelling van voogden vragen, maar er zijn bepaalde personen die verplicht
zijn daartoe een verzoek in te dienen; zoals bijvoorbeeld de moeder en de vrijgelatenen, want de eersten zouden schade
lijden, en de laatsten strafbaar zijn, indien zij niet om de aanstelling zouden vragen van hen die volgens de wet als voogden
kunnen optreden. Want de moeder zou van de wettige erfopvolging van haar zoon worden uitgesloten, omdat zij, door te
verzuimen een voogd voor hem te benoemen, onwaardig zou worden geacht zijn nalatenschap wettig te erven. En dit zou niet
alleen het geval zijn indien zij in het geheel niet om de benoeming zou vragen, of indien zij, louter om aan de eisen van de
wet te voldoen, de benoeming zou vragen van iemand die voor ontslag vatbaar is, en deze vervolgens zou worden ontslagen
of verwijderd; en zij vervolgens niet om de benoeming van een ander zou vragen, of opzettelijk de benoeming zou zoeken
van personen van slecht karakter. Bovendien kunnen de vrijgelatenen, die uit dien hoofde voor den Gouverneur worden
aangeklaagd, gestraft worden, indien mocht blijken, dat zij, hetzij door nalatigheid, hetzij door kwaadwilligheid, niet om de
benoeming van een voogd hebben verzocht.
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165. Wat zojuist met betrekking tot een moeder is gezegd, staat in een brief van de goddelijke Severus, waarvan de
bewoordingen als volgt zijn: "De goddelijke Severus aan Cuspius Rufinus. Ik wens dat iedereen weet dat ik speciale aandacht
besteed aan de hulp aan zusters, omdat dit een zaak is die betrekking heeft op het algemeen welzijn. En daarom, wanneer een
moeder niet verzoekt om de benoeming van geschikte voogden voor haar kinderen, of wanneer degenen die eerder zijn
benoemd zijn verontschuldigd of afgewezen, en zij niet onmiddellijk vraagt om de benoeming van anderen; zal zij niet
gerechtigd zijn om aanspraak te maken op het eigendom van een van haar kinderen die intestaat mocht overlijden."
166. Wanneer iemand, bijvoorbeeld een schuldeiser of een legataris, of enige andere persoon, het nodig vindt om een proces
aan te spannen tegen een minderjarige, kan hij zelf niet vragen dat er een voogd wordt aangesteld voor die minderjarige;
maar hij kan het verzoek doen aan degenen die een dergelijke aanstelling kunnen aanvragen, en als zij nalaten dit te doen,
kan hij dan voor de Gouverneur verschijnen en hem de feiten uiteenzetten, zodat hij, nadat de wettelijke vereisten in acht zijn
genomen, een proces kan aanspannen tegen de voornoemde minderjarige.
167. Tot zover de voogden. Minderjarigen kunnen zelf de benoeming van curatoren aanvragen, als zij aanwezig zijn; maar
als een van hen afwezig is, kan hij de aanvraag doen door middel van een advocaat.
168. De vraag rijst of een ander de benoeming van een curator voor een minderjarige kan aanvragen. De eerwaarde Ulpianus
zegt dat een ander zo'n verzoek niet kan doen, maar dat de minderjarige het zelf moet doen. En Paulus stelt in het Negende
Boek der Meningen, dat de aanstelling van een curator niet rechtsgeldig door een voogd kan worden aangevraagd, wanneer
een vrouwelijke voogd daarvan niet op de hoogte is, of dit niet opdraagt; en dat degene die een dergelijk verzoek indient, zeer
terecht zal worden gedwongen verantwoordelijk te zijn voor de zaken die door de onwettig aangestelde curator worden
afgehandeld. In een ander deel van hetzelfde boek geeft hij als zijn mening dat, indien de keizer op verzoek van een moeder
een voogd voor haar dochter benoemt, zij de verantwoordelijkheid voor diens beheer van het curatorschap op zich moet
nemen.
169. Zij, die uit de voogdij ontslagen zijn, wegens welke verontschuldiging ook, zijn niet verplicht een andere voogd voor
hun kinderen aan te vragen, zoals in de grondwet van Severus en Antoninus staat.
170. Paulus, Opinies, Boek X.
Ik heb het als mijn mening gegeven dat de magistraat zelf benoemd kan worden door een besluit van de Decurions.
171. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIII.
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Men moet oordelen dat een vrouw binnen de werkingssfeer van de grondwet valt, wanneer zij niet vraagt dat voogden die
wettelijk voor minderjarige kinderen zijn aangesteld door een testament of codicil van hun vader, bevestigd moeten worden
door een magistraal decreet.
172. Wanneer echter verscheidene geschikte voogden zijn aangesteld, en een hunner overlijdt of wordt verontschuldigd, en
de moeder niet verzoekt, dat een ander in zijn plaats wordt aangesteld, omdat het aantal der overgeblevenen voldoende is
voor het beheer der voogdij, dan valt dit inderdaad binnen de werkingssfeer der grondwet, maar zij zal verontschuldigd
worden, wanneer de geest daarvan in aanmerking wordt genomen.
173. Wanneer een voogd wegens verdenking wordt aangeklaagd, en een besluit is genomen, dat andere voogden met hem
zullen worden vereenigd, moet de moeder het verzoek doen, dat dit geschiedt, en indien zij dit niet doet, zal zij aansprakelijk
zijn ingevolge de genoemde grondwet.
174. Zulk een moeder zal uitgesloten zijn van het opeisen van enig goed van haar kinderen, die bij testament mochten
overlijden. Wanneer echter haar man zijn zoon belast heeft met een trust, en zijn moeder niet verzoekt om de benoeming van
een voogd, onder de voorwaarde dat hij zou overlijden zonder kinderen of bij intestaat overlijden, verliest zij niet het recht
om aanspraak te maken op grond van de trust, omdat deze is ontleend aan de handeling van een ander.
175. Wanneer echter een moeder niet beweert, dat een voogd verdacht is, wordt zij noch naar de letter noch naar de geest van
de grondwet gestraft, omdat het komen tot een dergelijke conclusie en mening het terrein is van een mannelijke geest; en een
moeder kan zelfs de overtredingen van een voogd negeren, want het is voldoende dat zij om de benoeming van een voogd
heeft verzocht die, na onderzoek door de Praetor, geschikt leek, en daarom is haar oordeel niet voldoende om haar in staat te
stellen een voogd te kiezen, maar er moet een onderzoek worden ingesteld, zelfs als zij bij testament een voogd voor haar
kinderen heeft aangesteld voor het beheer van haar gehele nalatenschap.

Tit. 7. Betreffende het beheer en de verantwoordelijkheid van voogden en curatoren, of zij al dan niet de zaken van hun
vertrouwen hebben gedaan, en betreffende vorderingen en processen die tegen een of allen van hen kunnen worden
aangespannen.
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176. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Een voogd kan door een buitengewone procedure gedwongen worden om de voogdij uit te oefenen en te beheren.
177. Hieruit kan de voogd opmaken dat, als hij na zijn benoeming wacht met het uitoefenen van zijn functie, hij dit op eigen
risico doet. Want door de Goddelijke Marcus is beslist, dat wanneer een partij weet, dat zij tot voogd is benoemd, en zij niet
binnen de door de wet gestelde termijn een redelijk excuus aanbiedt, zo zij er een heeft, zij aansprakelijk is voor het nalaten
te handelen.
178. Het is voldoende dat een voogd zijn voogd volledig verdedigt, ongeacht of hij zich daartoe zelf dan wel in opdracht van
laatstgenoemde verbindt. De voogd mag niet worden gedwongen zekerheid te stellen voor de verdediging van zijn voogd.
Het is hun dus geoorloofd zelf een proces aan te spannen, hetzij op eigen verantwoordelijkheid, hetzij om hun kinderen voor
de rechter te brengen; maar zij kunnen alleen zelf optreden in gevallen waarin hun kinderen zuigelingen zijn of afwezig zijn;
maar wanneer zij hun zevende jaar zijn gepasseerd en aanwezig zijn, kunnen zij door hun voogden gemachtigd worden om
op te treden.
179. In het geval van minderjarigen kunnen zij, die een vordering tegen hen instellen, hetzij de minderjarige zelf voor het
gerecht dagen, teneinde hem met toestemming van zijn curator te dagvaarden, hetzij de curator zelf dagvaarden, opdat hij de
zaak leidt. Wanneer echter de minderjarige afwezig is, moet de vordering in elk geval tegen zijn curator worden ingesteld.
180. Bij de vervulling van hun taak mag echter noch aan de voogden, noch aan de curatoren het recht worden ontzegd,
persoonlijke vorderingen in te stellen tegen de schuldenaars van de voogden of van de minderjarigen, noch mag hun het recht
worden ontzegd, aan eerstgenoemden toestemming te geven om zulke vorderingen in te stellen.
181. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Als de voogd de zaak wint of verliest, moet de vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis worden toegewezen ten gunste
van of tegen de voogd; en dit is in het bijzonder het geval wanneer de voogd niet vrijwillig voor het gerecht is verschenen, of
wanneer hij zijn voogd niet kon machtigen om op te treden, hetzij vanwege diens afwezigheid, hetzij vanwege zijn
jeugdigheid; en deze regel heeft de Goddelijke Pius in een Rescriptie vastgelegd. Ook is in vele rescripten vastgelegd, dat een
vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis altijd tegen de voogd moet worden toegewezen, wanneer de voogd de zaak
heeft verloren, tenzij de voogd de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen; want dan is herhaaldelijk in rescripten
vastgelegd, dat dit noch tegen de voogd noch tegen de voogd kan worden gedaan, en dat de goederen van de voogd niet in
executoriale beslag kunnen worden genomen.
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182. Marcellus gaat nog verder in het Twintigste Boek van de Digest, en zegt dat als de voogd zekerheid stelt, en de voogd
vervolgens de nalatenschap verwerpt, er ook verlichting moet worden verleend aan zijn borgen. Wanneer de voogd de
nalatenschap echter niet verwerpt, moeten de borgsommen in dezelfde mate worden ontlast als de voogd zelf, vooral wanneer
hij zekerheid heeft gesteld wegens de afwezigheid of kinderloosheid van zijn voogd.
183. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer meerdere curatoren zijn aangesteld, zegt Pomponius in het Achtenzestigste Boek over het Edict, dat zelfs wat door
een van hen is gedaan, moet worden bekrachtigd. Want in het geval van de curatoren van een krankzinnige, kan de Praetor
het beheer van het curatorschap aan een van hen toekennen, om te voorkomen dat de krankzinnige enig voordeel verliest, en
hij zal elke handeling van hem bekrachtigen die niet frauduleus is.
184. Wanneer een grootvader, of een vader van degene die onder zijn beheer staat, bij testament aanwijst wie van de voogden
de curatele zal beheren, oordeelde de Praetor dat de laatste dit moet doen. En het is redelijk, dat rekening wordt gehouden
met de wens van een ouder, die slechts het belang van zijn zoon heeft geraadpleegd. De Praetor volgt dezelfde regel ten
aanzien van hen die een ouder in zijn testament heeft aangewezen, en hijzelf bevestigt hen in hun ambt; zodat, indien een
ouder degene noemt die hij de voogdij wenst te laten beheren, alleen hij de voogdij zal beheren.
185. De andere voogden zullen dus niet de voogdij beheren, maar zij zullen zijn wat wij gewoonlijk "erevoogden" noemen.
Maar laat niemand denken dat er geen verantwoordelijkheid op hen rust, want het staat vast dat tegen hen een aanklacht kan
worden ingediend, ook nadat het vermogen van de toeziende voogd is uitgeput; want zij zijn aangesteld om op te treden als
waarnemers en toezichthouders op zijn daden, en zij zullen aansprakelijk zijn als zij hem niet als verdacht aanmerken,
wanneer zij op enig moment bemerken dat hij zich onbehoorlijk gedraagt. Daarom moeten zij ijverig rekenschap van hem
vragen en goed opletten hoe hij zich gedraagt, en als er geld moet worden gestort, moeten zij erop toezien dat dit gebeurt, met
het oog op de aankoop van land. Degenen die menen dat erevoogden in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn, bedriegen
zichzelf, want zij zijn aansprakelijk in overeenstemming met wat wij hierboven hebben gezegd.
186. Hoewel de Praetor kan verklaren dat hij de voogdij zeker zal toekennen aan degene die door de erflater is aangewezen,
toch vermijdt hij dat soms, zoals bijvoorbeeld wanneer de vader zonder behoorlijke tegenprestatie heeft gehandeld; of
wanneer hij minderjarig was onder de vijfentwintig jaar; of wanneer de voogd op het tijdstip van zijn benoeming een man
van goede en zuinige gewoonten leek te zijn, maar zich naderhand schuldig heeft gemaakt aan slecht gedrag, waarvan de
erflater niet op de hoogte was; of wanneer het vertrouwen aan een partij was toevertrouwd wegens zijn welvarende
omstandigheden, en hij naderhand van zijn vermogen werd beroofd.
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187. Dan, wanneer de vader slechts één voogd heeft aangesteld, worden soms curatoren aan hem verbonden. Want onze
Keizer heeft, tezamen met zijn vader, in een Rescript verklaard, dat, wanneer iemand zijn twee vrijgelatenen tot voogden
benoemt, de een voor het beheer van goederen in Italië, en de ander voor het beheer van goederen in Afrika, er curatoren aan
hen verbonden moeten worden; aan de wens van de vader werd niet voldaan.
188. Wat gezegd is over de voogden, moet ook in acht genomen worden bij de curatoren die de vader bij testament heeft
aangesteld en die door de Praetor bevestigd moeten worden.
189. Het is dus duidelijk, dat de Praetor er zorg voor moet dragen, dat de voogdij niet door verschillende personen wordt
beheerd; want hoewel de vader misschien niet een bepaalde persoon heeft aangewezen om de voogdij uit te oefenen, moet de
Praetor toch bepalen, dat dit door één persoon alleen geschiedt. Het is immers gemakkelijker voor één voogd om zowel een
vordering in te stellen als deze te verdedigen, en dat het beheer van de voogdij niet over verschillende personen wordt
verdeeld.
190. Wanneer een voogd door de erflater niet is gekozen, of wanneer deze niet bereid is te handelen, dan zal hij het beheer
voeren over de trust, die door de meerderheid van de voogden zal worden benoemd. De Praetor moet hen daarom gelasten
bijeen te komen, en indien zij dit niet doen, of, na bijeengekomen te zijn, niet tot enige conclusie komen, zal hij zelf, na
behoorlijk onderzoek, bepalen, wie de voogdij zal beheren.
191. Het is duidelijk, dat, indien de voogden de beslissing van den Praetor niet aanvaarden, maar allen de voogdij wensen te
beheren, omdat zij geen vertrouwen hebben in den persoon, die gekozen is, en niet willen, dat een vreemde voor hun risico in
de plaats wordt gesteld, moet worden geoordeeld, dat de Praetor kan toestaan, dat zij allen de voogdij beheren.
192. Bovendien, indien de voogden het voogdijschap onder elkaar wensen te verdelen, zullen zij gehoord worden, opdat het
beheer daarvan onder hen kan worden verdeeld.
193. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Dit kan geschieden hetzij in gedeelten, hetzij in districten. Wanneer het op deze wijze is verdeeld, kan ieder van hen worden
uitgesloten door een exceptie die betrekking heeft op het aandeel, of het district waarin hij de voogdij niet uitoefent.
194. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Er is alleen grond voor het storten van geld, (als het kan worden geïnd), wanneer het beschikbaar is voor de aankoop van
land; want als gemakkelijk kan worden bewezen dat de voogdij van zo weinig geldelijk belang is, dat land voor de afdeling
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niet kan worden gekocht met het geïnde geld, hoeft de storting niet te worden gedaan. Laten wij daarom nagaan, wat de
waarde van het onder curatele gestelde moet zijn om een waarborgsom te rechtvaardigen. En wanneer als reden voor de
waarborgsom wordt opgegeven de aankoop van grond voor de voogden, is het duidelijk dat dit niet mag worden opgevat als
een onbeduidend bedrag. Het bedrag kan niet in algemene termen worden aangegeven, daar het eenvoudiger is, wanneer de
juiste reden wordt aangetoond, een onderzoek in individuele gevallen in te stellen. De bevoegdheid om soms de storting van
zelfs geringe bedragen te vragen, mag immers niet worden ontnomen, indien de voogden aan verdenking onderhevig blijken
te zijn.
195. Een voogd wordt geacht zijn functie te hebben uitgeoefend, wanneer hij heeft gehandeld op enigerlei wijze, die zijn
pupil ook maar in het minst aangaat; en in dit geval is de tussenkomst van hen, die gewoon zijn voogden te dwingen hun
vertrouwen te beheren, niet vereist.
196. Wanneer een voogd, nadat hij eenmaal heeft gehandeld, ophoudt zijn plichten te vervullen, kan hij als verdacht worden
vervolgd.
197. Wanneer iemand opdracht geeft de voogdij in zijn naam te beheren, en dit geschiedt door degene aan wie de opdracht is
gegeven, zal er grond zijn voor een vordering tot voogdij; want hij zelf wordt geacht deze te hebben beheerd, die haar door
een ander beheert. Wanneer hij aan wie de opdracht was gegeven, niet handelt, kan de voogd worden aangesproken door
middel van een praetoriaanse vordering.
198. Wanneer de schuldenaar van een vader de voogdij over de zoon uitoefent, is hij aansprakelijk voor een
voogdijvordering, zelfs wegens hetgeen hij de vader verschuldigd was.
199. Als een voogd zijn voogd, die de puberteit bereikt heeft, niet meedeelt voor zichzelf curatoren aan te vragen (zoals de
Heilige Constitutie hem opdraagt te doen), kan hij dan een voogdijvordering instellen? Ik denk dat de betere mening is dat de
voogdijvordering voldoende zal zijn, omdat de noodzaak om op te zeggen deel uitmaakt van de plicht die aan de voogdij is
verbonden, ook al kan deze worden gegeven na de puberteit.
200. Indien na het bereiken van het vijfentwintigste levensjaar van de minderjarige geen rekening en verantwoording is
afgelegd, noch de stukken van een reeds ingestelde vordering zijn overgelegd, is het van belang, dat de curatoren de door hun
advies ingestelde vordering te goeder trouw en te goeder trouw voortzetten. Indien zij dus nalaten te doen wat van hen wordt
verlangd, denk ik dat het beter is te oordelen dat een vordering op grond van vrijwilligheid voldoende is, ook al is de tijd van
het curatorschap verstreken; mits hierover geen rekening en verantwoording is afgelegd.
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201. Julianus stelt het volgende voor in het Eenentwintigste Boek van de Digest. Een zekere man benoemde bij zijn dood
voogden voor zijn kinderen, en voegde eraan toe: "En ik wens dat zij geen rekenschap hoeven af te leggen." Julianus zegt dat
deze voogden aansprakelijk moesten worden gesteld, tenzij zij blijk hadden gegeven van goede trouw in het beheer van hun
vertrouwen, hoewel in het testament stond dat zij geen rekenschap hoefden af te leggen; noch, zoals Julianus zegt, zou
iemand op deze grond vervolgd mogen worden vanwege het vertrouwen. En deze mening is juist, want niemand kan door
middel van bepalingen van deze beschrijving een ander ontheffen van de toepassing van het publiek recht, of de vorm
veranderen die in oude tijden is vastgesteld. Wel kan iemand aan een ander nalaten, of hem door middel van een trust
nalaten, een schadeloosstelling voor een of ander onrecht, dat hij uit hoofde van de voogdij heeft geleden.
202. Papinianus heeft in het Vijfde Boek der Meningen het volgende geval vermeld. Een vader heeft de voogdij over zijn
kinderen opgedragen aan de raad van hun moeder, en met dat doel de voogden ontslagen. De plicht van de voogden wordt
daardoor geenszins verminderd, maar het is gepast voor goede burgers om de heilzame raad van de moeder aan te nemen,
hoewel noch de vrijlating van de voogden, noch de wensen van de vader, noch de tussenkomst van de moeder, op enigerlei
wijze hun verantwoordelijkheid vermindert.
203. Het is de voogden geoorloofd, de aanwijzingen van de vader tot op zekere hoogte te veronachtzamen; zoals, wanneer
deze bepaald heeft, dat geen van zijn goederen verkocht mogen worden, of dat geen van zijn slaven, of zijn kleding, of zijn
huizen, of enige van zijn bezittingen, die bederfelijk waren, vervreemd mogen worden; zij kunnen geen rekening houden met
deze wens van de vader.
204. De voogd wordt er hierbij op gewezen dat de verantwoordelijkheid van het vertrouwen op hem zal rusten vanaf het
moment dat hij weet dat hij voogd is. Het is voldoende dat hij de informatie op enigerlei wijze heeft verkregen, en het is niet
nodig dat hij in aanwezigheid van getuigen wordt ingelicht; want als hij het feit uit enigerlei bron buiten het testament heeft
vernomen, is er geen twijfel dat de verantwoordelijkheid op hem zal rusten.
205. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
De ward moet echter bewijzen dat de voogd op de hoogte was van zijn benoeming.
206. Idem, Over het Edict, Boek XXXV.
De voogd die geen lijst van de goederen opmaakt, gewoonlijk een inventaris genoemd, wordt geacht frauduleus te hebben
gehandeld, tenzij een noodzakelijke en gerechtvaardigde reden kan worden aangevoerd waarom hij dit niet heeft gedaan.
Indien iemand bedrieglijk nalaat een inventaris op te maken, is hij dus aansprakelijk voor de schadeloosstelling van het kind
voor zijn gehele belang in de zaak, hetgeen kan worden vastgesteld door een eed die ter terechtzitting kan worden afgelegd.
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De voogd mag dus geen zaken doen voordat de inventaris is opgemaakt, tenzij er iets is dat zelfs geen geringe vertraging
toelaat.
207. Wanneer een voogd zich schuldig maakt aan uitstel bij de verkoop van bederfelijke goederen, doet hij dit op eigen
risico, want hij moet onmiddellijk de plichten van zijn ambt vervullen. Maar wat als hij zegt, dat hij wachtte op zijn
medevoogden, die ofwel niet zijn verschenen, ofwel zich wilden verontschuldigen; moet hij dan verontschuldigd worden? Hij
zal niet gemakkelijk verontschuldigd worden, want hij moet zijn plichten vervullen, niet overhaast, maar zonder onnodig
oponthoud.
208. De voogdij kan worden aangesproken, indien hij een schadelijk contract heeft gesloten, bijvoorbeeld indien hij door
corruptie of gunst een goed heeft gekocht, dat niet in goede staat was. Maar wat als zij niet oneerlijk hebben gehandeld, of
een onbehoorlijke gunst hebben bewezen, maar alleen geen goed hebben gekozen dat in goede staat verkeerde? Men zou in
dit geval heel goed kunnen zeggen, dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor grove nalatigheid.
209. Indien de voogden, nadat zij het geld hebben gestort, nalaten onroerend goed te kopen, zijn zij rente verschuldigd. Want
hoewel zij door de Praetor gedwongen moeten worden tot de aankoop, moeten zij, als zij dat nalaten, toch rente betalen
wegens de vertraging, tenzij zij niet verantwoordelijk zijn voor het nalaten van de aankoop van het eigendom.
210. De voogd moet wettelijke rente betalen over het geld van zijn voogden, dat hij voor eigen gebruik aanwendt, maar
alleen in het geval, dat duidelijk vaststaat, dat hij het voor eigen doeleinden heeft aangewend. Maar wanneer een voogd het
geld niet tegen rente heeft uitgeleend, of het niet heeft gestort, wordt hij niet geacht het voor eigen gebruik te hebben
aangewend. De goddelijke Severus vaardigde een decreet in die zin uit; daarom moet worden bewezen dat de voogd het geld
voor eigen gebruik heeft aangewend.
211. Wij menen niet, dat een voogd geld voor eigen gebruik heeft aangewend, dat hij, die schuldenaar van de vader van zijn
pupil was, daarna niet aan hem heeft betaald; want hij zal in dit geval aansprakelijk zijn voor dezelfde rente, die hij aan de
vader beloofde te betalen.
212. Wanneer een voogd het geld van zijn pupil op eigen naam tegen rente uitleent, kan hij alleen gedwongen worden tot
betaling van de rente die hij zelf heeft geïnd, indien de pupil bereid is het risico van andere leningen op zich te nemen.
213. Wanneer het noodzakelijk was geld te storten voor de aankoop van land, en dit geschiedde, loopt de rente niet. Wanneer
dit echter niet is geschied, en geen aanwijzing is gegeven om de storting te doen, dan moet alleen de rente worden betaald,
die verschuldigd is over geld, dat aan de wijk toebehoort; maar indien zulk een aanwijzing is gegeven, en de wijk verzuimt
die op te volgen, moet worden bezien, welk rentepercentage verschuldigd zal zijn. De Praetoren zijn gewoon de voogden te
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waarschuwen, dat indien de storting niet of na de voorgeschreven tijd geschiedt, wettige rente kan worden geïnd. Indien deze
waarschuwing is gegeven, moet derhalve de rechter die te eniger tijd van de zaak kennis neemt, het besluit van de Praetor
opvolgen.
214. De Praetoren hebben de gewoonte, dezelfde waarschuwing te geven ten aanzien van die voogden, die ontkennen, dat zij
iets in handen hebben tot onderhoud van hunne voogden; opdat, indien mocht komen vast te staan, dat zij wel iets in handen
hadden, hogere rente kan worden betaald; en het is duidelijk, dat de rechter deze weg moet bewandelen, naast het opleggen
van een andere straf.
215. De voogd moet rente betalen over alle geldsommen die in zijn handen blijven.
216. Men moet begrijpen wat de rente is die wordt aangeduid met "pupillar". Het blijkt, dat dit de wettelijke rente is, die de
voogd moet betalen over geld, dat hij voor eigen gebruik heeft omgezet; maar wanneer hij ontkent, dat hij geld in handen
heeft, en de Praetor een uitspraak tegen hem doet, moet hij de wettelijke rente betalen; of wanneer hij schuldig is geweest aan
vertraging bij het storten van het geld en de Praetor een uitspraak tegen hem heeft gedaan wegens wettelijke rente. Maar
wanneer hij ontkent, dat hij geld van de voogd in handen heeft, en hij zich genoodzaakt ziet, aan de voogd geld te lenen tegen
wettelijke rente, om zijn uitgaven te dekken, zal de voogd aansprakelijk zijn voor de wettelijke rente. Dezelfde regel is van
toepassing wanneer hij wettelijke rente int van de schuldenaars van de voogd. Hij is ook om andere redenen rente
verschuldigd, overeenkomstig het gebruik in de provincie, dat wil zeggen hetzij vijf procent, hetzij vier procent, hetzij een
lager percentage, indien dit in de provincie gebruikelijk is.
217. De rente wordt van de voogden niet onmiddellijk gevorderd, maar de invordering of belegging ervan moet na een
bepaalde tijd, dat wil zeggen na twee maanden, worden geëist. Het is gebruikelijk deze regel in acht te nemen in een
voogdijzaak. Dit uitstel of deze lankmoedigheid moet niet worden verleend aan hen, die het geld van de voogden of
minderjarigen voor eigen gebruik aanwenden.
218. Wanneer een voogd of een curator de rente die hij heeft geïnd voor eigen gebruik houdt, moet hij voor die rente
aansprakelijk zijn, want het maakt zeker weinig verschil of hij de hoofdsom of de rente van zijn pupil verduistert.
219. De erfgenamen van een curator zijn aansprakelijk voor de rente van geld dat in een kist is gedeponeerd, totdat zij een
verzoek indienen tot benoeming van een andere curator in de plaats van de overledene.
220. Wanneer tegen een voogd een vonnis is uitgesproken wegens de daden van zijn medevoogd, rijst de vraag of hij ook
rente moet betalen. Het staat vast, zoals in vele rescripties staat, en zoals Papinianus in het Twaalfde Boek der Vragen stelt,
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dat hij ook rente moet betalen, als hij heeft nagelaten zijn mede-voogd als verdacht aan te klagen. En, inderdaad, hij moet
verplicht worden de rente te betalen, die hij wegens zijn beheer verschuldigd is.
221. Opgemerkt zij, dat een voogd rente verschuldigd is over het geld, dat na de beëindiging van zijn ambt in zijn handen is
gebleven, tot de dag, waarop hij van de voogdij afstand heeft gedaan.
222. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.
Wanneer de voogd, wiens voogdij wordt uitgeoefend, een vordering uit hoofde van de voogdij instelt, moet gezegd worden,
dat hij soms een bepaalde datum moet afwachten voor de betaling van geleend geld; bijvoorbeeld als hij geld heeft geleend in
naam van de voogd, en de dag voor de inning daarvan nog niet is aangebroken. Het is duidelijk, dat dit alleen betrekking
heeft op geld, dat de voogd had kunnen en moeten uitlenen; indien hij het niet had mogen uitlenen, zal de voogd niet
behoeven te wachten.
223. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
Telkens wanneer een voogd geld, dat aan een voogd toebehoort, tegen rente uitleent, moet een beding worden aangegaan op
de volgende wijze: de voogd, of een van zijn slaven, moet bedingen voor de betaling van het geld. Maar als de onderkind niet
de leeftijd heeft om te kunnen bedingen en geen slaaf heeft, dan moet de voogd onder wiens toezicht hij staat, het beding
maken. In dit geval, zegt Julianus zeer juist, moet een billijke vordering worden toegekend aan de voogd. Indien deze echter
afwezig is, lijdt het geen twijfel dat de voogd in zijn naam kan bedingen.
224. Wanneer het hoofd van een familie aan zijn zoon, als voogd, een persoon geeft voor wie hij borg is geworden, is het de
plicht van de voogd om de schuld aan zijn schuldeiser te betalen wanneer de dag van betaling is aangebroken; als hij dit dus
nalaat, en zijn voogd, over zijn minderjarigheid heen, de schuld moet betalen wegens de borg die zijn vader heeft gesteld, kan
deze zijn voogd vervolgen, niet alleen door een vordering in mandaat, maar ook door een vordering in voogdijschap; want de
voogd is verantwoordelijk voor de niet-betaling van de schuld. Indien de voogd echter pas na verloop van tijd schulden is
aangegaan, valt dit volgens sommige autoriteiten niet onder de voogdijvordering, mits de dag van betaling pas is
aangebroken na de beëindiging van de trust. Maar als de dag van betaling aanbreekt tijdens het bestaan van de curatele, zal
deze volgens hen zonder twijfel onder de vordering vallen. Ik ben van mening dat deze beide uitspraken juist zijn, wanneer
de voogd redelijkerwijs insolvent dreigt te worden, maar als hij solvabel is, valt dit niet onder de voogdijvordering. Ook moet
niemand denken dat dit geen effect zal hebben; want als gezegd wordt dat het onder de vordering valt, en er grond is om de
vordering in te stellen, zullen de borgsommen aansprakelijk zijn als een verbintenis is aangegaan voor het behoud van het
eigendom.

1725

225. Bovendien, indien de voogd aansprakelijk zou zijn voor een vordering die door tijdsverloop zal zijn verjaard, moet
worden gezegd dat er grond is om de vordering in de vordering tot voogdij op te nemen, opdat de vordering eeuwigdurend
kan worden.
226. En in het algemeen, wat betreft de aansprakelijkheid van de voogd jegens zijn voogd ten opzichte van een derde, is hij
ook aansprakelijk jegens zichzelf, wanneer hij de schuld is verschuldigd, en misschien zelfs meer; want hij kan anderen niet
doen betalen tegen wie hij geen vorderingsrecht heeft, maar hij kan dit wel doen wanneer hij zelf betrokken is.
227. Wanneer een voogd aan de vader van zijn pupil geld schuldig is tegen een hogere rentevoet dan de pupillaire rentevoet,
moet men zich afvragen, of hij jegens hem wel voor iets aansprakelijk is. En inderdaad, indien hij de hoofdsom heeft betaald,
is hij voor niets aansprakelijk, want hij was in staat te betalen en zich niet met rente te belasten; maar indien hij de hoofdsom
niet heeft betaald, kan hij gedwongen worden de rente te betalen, die hij van zichzelf zou moeten vorderen.
228. Zoals de voogd moet betalen wat hij verschuldigd is, zo kan hij ook van de ward innen wat hem verschuldigd is, als hij
de schuldeiser is van de vader van de eerstgenoemde; want hij kan zichzelf betalen, mits er geld in zijn handen was waarmee
hij dat kon doen; en als de rente die hem verschuldigd is een hoger tarief zou moeten hebben, wordt de ward daarvoor
ontslagen van aansprakelijkheid, omdat de voogd zichzelf had kunnen betalen, net zoals hij anderen had kunnen en moeten
betalen.
229. Het is niet nodig, dat hij, in geval hij gedagvaard wordt, betaalt nadat vonnis is gewezen; en daarom moet hij, indien de
zaak van de voogd niet gegrond is, hem daarvan in kennis stellen. Daarom hebben keizer Antoninus en zijn vader de voogden
verboden, een voogd voor de kosten aansprakelijk te stellen, indien deze een nutteloos verweer voerde, wanneer een
schuldeiser een proces had aangespannen; want het is de voogden niet verboden, een te goeder trouw gedane vordering te
erkennen.
230. Niet alleen kan een voogd zichzelf betalen, maar hij kan ook aantekening maken van geld dat aan hemzelf geleend is,
zoals Marcellus in het achtste boek van de Digest verklaart; en hij kan zichzelf aansprakelijk stellen voor geld dat van zijn
voogd geleend is, door in zijn register te vermelden dat het aan hemzelf geleend is.
231. Het staat vast dat wanneer een voogd wordt aangesteld met het oog op de vermeerdering van een nalatenschap
(bijvoorbeeld wegens een latere toetreding tot de nalatenschap van zijn moeder, of met het oog op enige andere
vermeerdering), het niet gebruikelijk is dat hij de goederen beheert die tot de vroegere voogdij behoorden. Indien hij echter
heeft nagelaten de eerste voogd als verdacht aan te geven, of van hem zekerheid te eisen, zal hij gestraft worden.
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232. Wanneer echter een voogd of een curator alleen voor een minderjarige wordt aangesteld, zal hij verantwoordelijk zijn
voor elke vermeerdering van het vermogen, die naderhand mocht plaats hebben, hoewel het gebruikelijk is, dat een curator
wordt aangesteld om met de vermeerdering belast te zijn; hetgeen niet geschiedt om de reden, dat genoemde vermeerdering
geen verband houdt met de zorg voor hetgeen reeds verworven is, want wat dit betreft, moet ook het algemeen belang van de
ward in aanmerking worden genomen. Wanneer dus een nieuwe curator wordt benoemd, wordt de verantwoordelijkheid
gedeeld met de voogd, of indien er geen wordt benoemd, wordt de vroegere benoemde noodzakelijkerwijs aansprakelijk
gesteld voor het goede beheer van de trust.
233. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIX.
In het algemeen wordt een voogd niet geacht naar behoren te zijn beschermd wanneer niet in zijn naam wordt gedaan wat
ieder goed hoofd van een huishouding zou doen. Daarom, als een voogd nalaat een schuld te betalen, of zijn plicht verzuimt
bij de verdediging van een rechtsgeding, of bij een beding, wordt hij niet geacht zijn voogd naar behoren te hebben
beschermd.
234. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescriptie met betrekking tot een voogd van wie gerechtelijk was vastgesteld dat hij
een slaaf was, dat de eigenaar van deze slaaf geen recht had op het voorrecht om wat hem verschuldigd was af te trekken van
goederen die de slaaf had gekocht met het geld van de voogd. Deze regel moet ook in acht worden genomen in het geval van
een curator.
235. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Wanneer verschillende voogden een voogdij beheren, kan geen van hen een vordering in naam van een voogd instellen tegen
zijn medevoogden.
236. Volgens de Rescripties van Trajanus en Hadrianus moet de verrichting van alle zaken door een voogd te goeder trouw
worden bekrachtigd. Daarom kan een voogd geen vordering instellen om goederen terug te krijgen die door zijn voogd wettig
zijn verkocht, want het zou niet in het voordeel van een voogd zijn als het beheer van de goederen niet zou worden
goedgekeurd, want onder zulke omstandigheden zou niemand iets kopen. Het maakt ook geen verschil of de voogd solvabel
is of niet, want als de transactie te goeder trouw was, moet zij worden goedgekeurd; maar als zij frauduleus was, is de
overdracht niet geldig.

1727

237. Het zou te ver gaan, een voogd toestemming te verlenen, kosten te betalen uit de goederen van zijn voogd, op grond van
het behoud van de reputatie van deze laatste, wanneer hij deze kosten niet eervol uit zijn eigen goederen zou kunnen betalen.
238. Daar een voogd niet alleen is aangesteld om voor de goederen van zijn voogd te zorgen, maar ook om toezicht op diens
zeden uit te oefenen, moet hij, in de eerste plaats, zijn instructeurs niet het kleinste salaris betalen dat hij kan, maar in
verhouding tot de waarde van het landgoed en de rang van de voogd; en hij moet steun verlenen aan zijn slaven en
vrijgelatenen, en soms aan die van vreemden, als dat in het voordeel van de voogd zal zijn. Hij kan de gebruikelijke
geschenken aan zijn ouders en verwanten zenden, maar hij kan geen bruidsschat geven aan een zuster, die de
nakomelingschap van een andere vader is, hoewel zij anders niet in staat zou zijn om te trouwen; want hoewel dit eervol kan
worden gedaan, is het niettemin een vertoning van vrijgevigheid, die van de wil van de echtgenote moet afhangen.
239. Wanneer een voogd niet in staat was geld te lenen, dat aan zijn pupil toebehoorde, omdat er niemand was, aan wie hij
het kon lenen, moet de pupil het verlies van de rente dragen.
240. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XII.
Een voogd moet het aantal slaven dat zijn voogd moet bijstaan, verdelen in overeenstemming met de rang en de middelen
van deze laatste.
241. Een voogd moet niet gehoord worden, als hij beweert, dat hij het geld van de voogd niet belegd heeft, omdat hij
daarvoor geen geschikte plaats kon vinden, als bewezen wordt, dat hij in die tijd zijn eigen geld winstgevend belegd heeft.
242. Bij de betaling van legaten en de kwijting van trusts moet de voogd ervoor waken iemand te betalen aan wie niets
verschuldigd is. Evenmin moet hij huwelijksgiften geven aan de moeder of de zuster van zijn pupil. Het is echter iets anders,
dat de voogd de moeder of zuster van zijn pupil voorziet van de eerste levensbehoeften, wanneer zij niet in staat zijn zichzelf
te onderhouden, want dit moet bekrachtigd worden; daar er veel verschil is, waar geld voor dit doel wordt uitgegeven, en
waar kosten worden gemaakt voor geschenken of legaten.
243. Paulus, Verkortingen, Boek VIII.
Een voogd is verantwoordelijk voor de daden van een ander als hij hem als verdacht had kunnen en moeten aanklagen, en
soms als hij hem had kunnen dwingen zekerheid te stellen; maar als iemand die solvabel is plotseling zijn eigendom verliest,
kan zijn collega geen blaam treffen.
244. Dezelfde, Opinies, Boek II.
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Wanneer iemand die tot voogd is benoemd, geen proces aanspant tegen degenen van wie hij vaststelt dat zij de schuldenaars
van zijn erfgenamen zijn, en daardoor hun solvabiliteit wordt aangetast; of als hij het geld dat aan zijn erfgenamen toebehoort
niet binnen zes maanden na zijn benoeming belegt, kan hij zelf voor het verschuldigde geld worden aangesproken, evenals
voor de rente over datgene wat hij niet heeft belegd.
245. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer in een voogdijzaak de vraag rijst welke leningen door de voogd voor de voogd moeten worden erkend, meent
Marcellus dat als de voogd geld heeft geleend dat aan zijn voogd toebehoort, en in zijn naam is bedongen, de vorderingen die
als goed worden beschouwd, aan de voogd toebehoren, en de vorderingen die slecht en onbehoorlijk zijn aangegaan, aan de
voogd toebehoren. Het wordt echter beter geacht, dat de voogd de keuze aan de minderjarige overlaat, opdat deze al hetgeen
door de voogd met betrekking tot de schuldvorderingen is gedaan, kan aanvaarden of verwerpen, zodat het hetzelfde is, alsof
de voogd de zaken voor zichzelf had gedaan. Deze regel geldt ook, wanneer de voogd geld leent in naam van zijn voogd.
246. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
Wanneer een voogd door iemand die daartoe bevoegd is, wordt opgedragen de voogdij uit te oefenen, en hij aan dat bevel
geen gevolg geeft, moet hij zijn voogd schadeloos stellen vanaf die datum, en niet vanaf het tijdstip waarop hij tot voogd
werd benoemd.
247. Ulpianus, Digest, Boek XXI.
Wanneer een voogd de zaken van zijn voogd heeft afgehandeld, ook al heeft hij hem nergens toe gemachtigd, dan lijdt het
geen twijfel dat hij aansprakelijk zal zijn voor een voogdijzaak; want wat kan voorkomen dat er een zodanige beschikking
over het vermogen van de voogd wordt gegeven, dat het niet nodig zal zijn dat er zaken worden afgehandeld waarbij het
gezag van de voogd moet worden ingeroepen?
248. Wanneer er twee voogden zijn en een vordering wordt ingesteld tegen een van hen, wordt de ander niet ontheven van
zijn aansprakelijkheid.
249. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Een curator is niet verplicht rekenschap af te leggen van zijn daden aan zijn metgezel, maar wanneer hij het beheer niet met
hem deelt, of zijn vertrouwen niet te goeder trouw vervult, kan hij als verdacht worden aangeklaagd.
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250. Hetzelfde, aangaande het ambt van Proconsul.
Een voogd, of een curator, wiens beroep onredelijk is verklaard, of wanneer het niet is aangenomen, zal aansprakelijk zijn
vanaf het tijdstip, waarop hij het bestuur van zijn ambt op zich had moeten nemen.
251. Marcellus, Adviezen.
Lucius Titius benoemde bij testament Gaius Seius, die onder vaderlijk toezicht stond, tot voogd van zijn zoon. Gaius Seius
beheerde de voogdij met medeweten en instemming van de vader. Ik vraag of na de dood van Gaius Seius een
voogdijvordering tegen zijn vader kan worden ingesteld, en zo ja, voor welk bedrag. Marcellus antwoordde dat, volgens de
genoemde feiten, de vader aansprakelijk zal zijn voor een vordering de peculio, evenals voor een vordering voor goederen
die voor zijn voordeel worden gebruikt; en dat, in dit geval, het niet lijkt dat de kennis en toestemming van de vader tot
gevolg zal hebben dat hij aansprakelijk wordt voor het gehele bedrag, tenzij een medevoogd of een andere partij die hem
verdacht wil maken, zou verschijnen en het risico op zich zou nemen.
252. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Een voogd kan een verplichting ten gunste van zijn voogd vernieuwen, en een zaak voor de rechter brengen, maar door hem
gedane schenkingen benadelen de voogd niet.
253. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Over het algemeen wordt toegegeven dat een voogd geen zekerheid hoeft te geven dat de voogd zijn daad zal bekrachtigen,
omdat hij zelf het recht heeft om de zaak voor de rechter te brengen. Maar wat als men betwijfelt of hij voogd was, of zou
blijven, of dat de zaak aan hem was toevertrouwd? Het is juist, dat zijn tegenpartij niet bedrogen wordt. Dezelfde regel geldt
in het geval van een curator, zoals Julianus heeft verklaard.
254. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Het is gebruikelijk dat een zaakwaarnemer wordt aangesteld op risico van de voogd, door een decreet van de Praetor,
wanneer de zaken van de voogdij wijd verspreid zijn, of wanneer de rang, de leeftijd of de gezondheid van de voogd dit
vereisen. Wanneer echter de voogd nog niet in staat is voor zichzelf te spreken en een gemachtigde aan te wijzen, of wanneer
hij afwezig is, dan moet noodzakelijkerwijs een gemachtigde worden aangesteld.
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255. Wanneer de voogdij tegelijkertijd is toevertrouwd aan het bestuur van twee voogden, hetzij door een ouder,
medevoogden, of magistraten, dan moet worden verstaan dat één van hen zal mogen handelen, omdat twee dit niet
tegelijkertijd kunnen doen.
256. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer een minderjarige met behulp van zijn curatoren een vordering tegen zijn voogden indient, voor een kleiner bedrag
dan hem toekwam, en hij om die reden vervolgens zijn curatoren aanklaagt, en er vonnis tegen hen wordt gewezen voor het
bedrag van het belang dat hij had bij het niet veroordeeld worden door de voogden door de nalatigheid van de curatoren, kan
er dan geen restitutie worden verkregen van de genoemde voogden? Papinianus zegt, in het Tweede Boek der Meningen, dat
restitutie nog steeds mogelijk is. Dus als de curatoren het vonnis nog niet hebben betaald, en zij gaan in hoger beroep, dan
kunnen zij met een exceptie op grond van bedrog tegemoet worden getreden, om hen te dwingen hun vorderingsrechten tegen
de voogden over te dragen. Maar wat moet er gebeuren als de curatoren het vonnis reeds hebben betaald? Dat is een voordeel
voor de voogden, want in dit geval verliest de minderjarige niets, omdat hij meer uit is op winst dan op herstel van zijn
schade; tenzij hij inderdaad bereid is zijn vorderingsrechten aan zijn curatoren over te dragen.
257. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Een curator en iemand die de plaats van een voogd inneemt, kunnen zelfs tijdens de periode van zijn bewind worden
vervolgd.
258. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Een voogd die zijn trust beheert, moet geacht worden de plaats van een eigenaar in te nemen, met betrekking tot alles wat de
belangen van zijn voogd aangaat.
259. Marcellus, Digest, Boek VIII.
Een voogd, die voor het gerecht wordt gedaagd, geeft zekerheid in de gebruikelijke vorm. Als de jongen intussen de puberteit
bereikt, kan hij niet gedwongen worden om de zaak te voeren.
260. Een voogd die het beheer over de zaken van zijn pupil heeft neergelegd, nadat deze de puberteitsleeftijd heeft bereikt, is
niet aansprakelijk voor rente over geld in zijn handen dat hij reeds heeft afgestaan. Het lijkt mij echter billijker, dat hij niet tot
betaling van rente wordt gedwongen, indien hij niet verantwoordelijk is voor het niet afstaan van de voogdij, toen dit van
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hem werd verlangd. (Ulpianus zegt dat het niet voldoende is dat hij het geld heeft overhandigd, tenzij hij het, verzegeld, op
een veilige plaats heeft gedeponeerd).
261. Dezelfde, Digest, Boek VIII.
Dit geldt vooral in het geval van de erfgenaam van een voogd, want het zou uiterst onrechtvaardig zijn dat iemand die de
leeftijd van twintig jaar is gepasseerd, of die ouder is, het in zijn hoofd zou halen om te eisen wat hem krachtens de voogdij
toekomt, en ook om rente te eisen.
262. Dezelfde, Digest, Boek XXI.
De voornaamste plicht van een voogd is, zijn voogd niet zonder bescherming te laten.
263. Modestinus, Excuses, Boek I.
"De Goddelijke Severus en Antoninus, Keizers, aan Sergius Julianus: De regel volgens welke individuele voogden soms
volledig aansprakelijk zijn, voor zover ieder de voogdij heeft beheerd, geldt alleen voordat de leeftijd van de puberteit is
bereikt, en is niet beschikbaar als het beheer na die tijd wordt voortgezet."
264. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een voogd is overleden zonder een erfgenaam na te laten. Ik vraag, wanneer een curator is aangesteld voor zijn pupil, en er
geen inventaris, noch enig ander document door de borg is overgelegd, of de genoemde borg kan worden aangesproken op
het beding, voor het bedrag van de rente van de pupil? Modestinus antwoordde dat de borg voor hetzelfde bedrag kan worden
aangesproken als waarvoor een vordering tegen de voogd kan worden ingesteld.
265. Modestinus was van mening dat de voogd op geen enkele wijze aansprakelijk zou zijn, waar hij niet schuldig was aan
nalatigheid, als de ward enig letsel zou lijden omdat kwitanties voor betaalde belastingen niet werden gevonden.
266. Modestinus was van oordeel, dat een voogd aan zijn pupil rekenschap moest afleggen van alle inkomsten, die hij te
goeder trouw had kunnen innen uit land, dat haar toebehoorde.
267. Hij verklaarde ook, dat als een voogd van een slaaf, die belast was met land, minder inde dan hij te goeder trouw had
moeten innen, hij om die reden zoveel van de peculium van die slaaf mocht behouden als hij aan de vrouwelijke voogd

1732

verschuldigd was, en dat dit een voordeel zou zijn voor de genoemde voogd; mits hij het beheer van het goed niet had
toevertrouwd aan een verkwistende slaaf.
268. Een minderjarige verkocht, met toestemming van zijn curator, een stuk land aan Titius, en kreeg naderhand, nadat hij
had vastgesteld dat hij was bedrogen, volledige restitutie, en werd veroordeeld om in het bezit van het eigendom te worden
gesteld. Ik vraag of de prijs niet aan de koper moet worden teruggegeven, aangezien hij geen profijt heeft gehad van de
genoemde verkoop en niet is bewezen dat hij enig voordeel heeft gehad met betrekking tot zijn eigendom. Modestinus
antwoordde dat, aangezien de prijs van het door de curator verkochte land niet bijdroeg aan zijn geldelijke middelen, en er
met betrekking daartoe niets was beslist op het moment dat de rechter de teruggave beval, de koper zijn eis tevergeefs zou
indienen.
269. Hij gaf ook als zijn mening te kennen, dat de minderjarige niet verplicht moest worden de door de koper ter wille van de
versiering gemaakte kosten te verantwoorden; maar indien de verbeteringen op zodanige wijze van het gebouw konden
worden losgemaakt, dat het in zijn vroegere toestand (dat wil zeggen, zoals het was vóór de verkoop) kon worden gelaten,
moest de koper worden toegestaan deze te verwijderen.
270. Lucius Titius was mede-erfgenaam en curator van zijn zuster, en daar hij inwoner was van een district waar het
gebruikelijk was dat de eigenaars van de grond, en niet de pachters, de lasten van de belasting en de tijdelijke bijdragen
moesten dragen, betaalde hij, omdat hij deze praktijk en gewoonte, die altijd in acht was genomen, had gevolgd, de
belastingen voor het gemeenschappelijke en onverdeelde landgoed. Ik vraag of, toen zijn rekeningen door de curator werden
opgemaakt, er bezwaar tegen kon worden gemaakt dat hij deze uitgaven niet rechtmatig had gedaan, voor zover het het
aandeel van zijn zuster betrof. Modestinus antwoordde, dat de curator het recht had aan de minderjarige rekenschap af te
leggen van hetgeen hem werd verweten, omdat zij zelf gedwongen zou zijn geweest de genoemde betaling te doen, indien zij
haar eigen zaken had behartigd.
271. Twee voogden verdeelden, na een verkoop van goederen van hun voogd, het geld onder elkaar; en na deze verdeling
werd een van hen tijdens het bestaan van de voogdij in ballingschap gezonden. De vraag rees, of, indien de balling een
gemachtigde benoemde, zijn medevoogd hem kon aanspreken voor zijn deel van het geld, dat aan de voogd toebehoorde.
Modestinus antwoordde dat: "Als de vraag was of, in geval een voogd verbannen is, zijn medevoogd een vordering op de
voogdij kan instellen; ik ben van mening dat hij dat kan doen."
272. Callistratus, Inzake onderzoekingen, Boek IV.
Van de voogden en curatoren van minderjarigen wordt dezelfde zorgvuldigheid verlangd met betrekking tot het beheer van
hun zaken, als het hoofd van het gezin gewetensvol moet betrachten bij de verrichting van zijn eigen zaken.
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273. De plichten van een voogd eindigen met de benoeming van een curator; en daarom worden alle zaken die zijn begonnen,
ter voltooiing aan de curator toevertrouwd. Dit verklaarde de goddelijke Marcus, samen met zijn zoon Commodus, in een
Rescript.
274. De erfgenamen van de voogden hebben hetzelfde recht om te kiezen tegen welke voogden zij zich willen wenden, net
zoals degenen wier voogdij wordt beheerd, dat kunnen doen.
275. In de Keizerlijke Constituties wordt bepaald, dat rekenschap wordt afgelegd van alle te goeder trouw gemaakte kosten
tijdens het beheer van de voogdij, maar niet van die welke de voogden voor zichzelf hebben gemaakt; tenzij een bepaalde
vergoeding was vastgesteld door degene die hen heeft aangesteld.
276. Julius van Aquilia, Opinies.
De slaaf van de voogden moet ondervraagd worden ter informatie van het hof, en ter bevordering van het belang van de
voogden.
277. Papinianus, Vragen, Boek II.
Een voogd of een curator is verplicht om van een vroegere voogd of curator kredieten aan te nemen die hij niet goed acht,
maar hij is niet verplicht om het risico van de inning ervan op zich te nemen.
278. Dezelfde, Vragen, Boek III.
De voogdij is verdeeld onder de voogden. De billijkheid, die alleen het recht op schadeloosstelling heeft ingevoerd, houdt
niet op van toepassing te zijn wegens het ambt en de persoonlijkheid van de voogd die een vordering instelt; want de
verdeling van de voogdij is geen rechtszaak, maar een zaak van rechtspraak, en stelt de maat van bestuur vast, maar zij geldt
alleen voor de voogden zelf, en mag geen beletsel zijn voor partijen die een vordering tegen een voogd willen instellen.
279. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
Sabinus en Cassius stellen dat een voogd, die de voogdij uitoefent, op verschillende momenten aansprakelijk wordt voor zijn
individuele daden, net zoals hij in verschillende gevallen aansprakelijk is.

1734

280. In overeenstemming met deze opvatting kan, wanneer een slaaf is aangesteld om het eigendom te verkopen of de
schulden van zijn meester te innen, en hij na vrij te zijn geworden in dezelfde dienstbetrekking blijft, een rechtszaak op basis
van vrijwilligheid tegen hem worden aangespannen op grond van vroegere transacties; Ook al zou hij niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld gedurende de tijd dat hij in slavernij was (althans niet voor de zaken die verband houden met de
zaken die hij na het verkrijgen van zijn vrijheid heeft gedaan), want in het geval van een voogd is geoordeeld dat hij een
vordering uit hoofde van voogdij kan instellen voor alle zaken die na het bereiken van de puberteit zijn gedaan, wanneer de
recente handelingen verband houden met de eerdere, en dat zij niet kunnen worden opgesplitst om in afzonderlijke
rekeningen te worden ondergebracht.
281. Hieruit vloeit de vraag voort die gewoonlijk aan de orde wordt gesteld in verband met een zoon die onder voogdij van
de vader staat en voor wie bij testament een voogd is aangesteld, en die na de beëindiging van de voogdij is geëmancipeerd,
en de voogd zijn ambt blijft uitoefenen. Uit de mening van Sabinus en Cassius volgt, dat de genoemde zoon kan worden
aangesproken voor het gehele bedrag dat betrekking heeft op de zaken die na zijn emancipatie zijn afgehandeld; maar wat
betreft hetgeen vóór dat tijdstip heeft plaatsgevonden, of hij niet van zijn peculium is beroofd, of dat hij er wel van is
beroofd, zal hij slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat hij in staat is te betalen. Indien de voogd er de voorkeur aan
geeft een vordering de peculio in te stellen tegen zijn vader, gebaseerd op het vroegere beheer (want het beschikbare jaar
wordt berekend vanaf het tijdstip waarop de voogdij een aanvang nam), wordt, opdat de vader niet zou worden bevoordeeld
door de berekening van de gehele periode, alleen de tijd gedurende welke de zoon onder voogdij de voogdij beheerde, in
aanmerking genomen.
282. Idem, Vragen, Boek XII.
Wanneer er verschillende voogden zijn, die de voogdij niet hebben uitgeoefend, en zij allen solvabel zijn, heeft de voogd dan
het recht te kiezen wie hij zal aanklagen, omdat er geen beheer van de trust heeft plaats gehad; of moeten alle voogden de
verantwoordelijkheid gemeenschappelijk delen, als zijnde schuldenaars voor dezelfde som geld? De laatste opvatting is de
meest redelijke.
283. Als sommige van de genoemde voogden niet solvabel zijn, zullen de anderen ongetwijfeld aansprakelijk zijn; en dit is
ook niet onrechtvaardig, omdat door zijn nalatigheid ieder van hen verantwoordelijk wordt voor het gehele verlies dat de
pupil heeft geleden.
284. De vraag doet zich dus voor, of de voogd verplicht is al zijn vorderingsrechten, of althans een deel daarvan, aan de
voogd over te dragen, die hij alleen heeft aangesproken. Maar, daar de onbetamelijkheid van ieder gestraft moet worden, met
welke juistheid kan dit geëist worden?
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285. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Voogden die, na de vaststelling van de voogdij, door vergissing het beheer van haar zaken blijven behouden, zullen niet
verplicht zijn verantwoordelijk te zijn voor vorderingen die goed waren nadat de pupil in de puberteit is gekomen, daar zij
geen vordering kunnen instellen om deze te innen.
286. Een curator die bij testament door een vader was aangesteld, heeft zich per vergissing met de zaken van een
minderjarige beziggehouden. Daarna, toen andere voogden door de Praetor waren aangesteld, werd de eerstgenoemde niet
aansprakelijk gesteld, indien hij na hun aanstelling geen zaken meer heeft gedaan.
287. Een testamentair voogd, onwettig benoemd, handelde de zaken van de minderjarige af overeenkomstig de wil van zijn
vader. Nu de vergissing ontdekt is, kan men het beste een andere voogd door de Praetor laten benoemen, om te voorkomen
dat de eerste wegens bedrog of nalatigheid veroordeeld wordt, als hij het beheer dat hij reeds begonnen was, zou staken.
Dezelfde regel is niet van toepassing, wanneer iemand vrijwillig het beheer van een zaak van een ander op zich neemt, omdat
het volkomen juist is, dat de belangen van de eigenaar worden behartigd door de inspanningen van een vriend bij elke
afzonderlijke transactie.
288. Een erfgenaam werd benoemd zonder plaatsvervanger, en voordat hij de nalatenschap betrad, die hij aan een
minderjarige moest afstaan, overleed hij. Daar de nalatenschap zich in Italië bevond, en de benoemde erfgenaam in een
provincie overleed, zouden de voogden, belast met het beheer van goederen binnen de provincie, naar mijn mening op grond
van nalatigheid moeten worden veroordeeld, indien zij, op de hoogte van de bepalingen van het testament, nalieten de
belangen van de minderjarige te behartigen; want indien het vertrouwen in de provincie was opgezegd, zouden de rechten
van de erfgenaam beschermd zijn geweest, en zou het beheer van de nalatenschap hebben berust bij degenen die het beheer
van de voogdij in Italië op zich hadden genomen.
289. Het recht om een vordering in te stellen tegen een voogd mag niet worden ontzegd aan een schuldeiser die zelf een
overeenkomst heeft gesloten met de voogd, wanneer deze er de oorzaak van is dat zijn pupil de nalatenschap verwerpt; ook al
heeft de voogd het geld misschien gebruikt ten bate van de minderjarige.
290. De curatoren van een minderjarige gaven elkaar zekerheid met betrekking tot hun gemeenschappelijke
aansprakelijkheid, en stelden daartoe wederzijdse pandrechten op. Indien zij solvabel zijn op het moment dat zij uit hun ambt
worden ontheven, zal de gegeven zekerheid geen effect meer hebben, en zal het duidelijk zijn dat de pandrechten zullen
worden vrijgegeven.
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291. Een partij die tot voogd was benoemd, ging in beroep tegen zijn eigen benoeming. Zijn erfgenaam, die deze vervolgens
heeft verslagen, zal aansprakelijk zijn voor alle eerder geleden verliezen, om de reden dat het als een lichte mate van
nalatigheid wordt beschouwd om, in strijd met de wet, te weigeren het ambt van voogd te aanvaarden, nadat iemand is
opgedragen dit op zich te nemen.
292. De voogden, die de zorg hebben over goederen, welke in eene provincie gelegen zijn, en in eene stad zaken in verband
met het beroep van minderjarigen uitoefenen, moeten de benoeming van curatoren over de goederen van genoemde
minderjarigen in Italië aanvragen, daar dit hun plicht is. Indien zij dit niet doen, voordat zij naar de provincie terugkeren,
dient de rechtbank tegen hen vonnis te wijzen wegens hun bedrog of nalatigheid in dit opzicht.
293. Een oom van vaderskant werd aangesteld als testamentair voogd van de zoon van zijn broer, terwijl deze in Italië
verbleef, en hij nam de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de goederen in Italië, evenals van die in de
provincie, en hij maakte vervolgens het geld, verkregen uit de verkoop van goederen te Rome, over naar de provincie, en
stelde het ter beschikking van de voogd. Indien te Rome een andere voogd in zijn plaats zou worden gesteld, kan hij niet
worden verplicht het beheer van dit geld op zich te nemen, daar dit niet tot het vermogen van zijn voogdij behoort.
294. Wanneer curatoren of voogden, ten onrechte bij testament benoemd, die niet door een decreet van de Praetor bevestigd
zijn, zaken doen, zullen zij gedwongen zijn voor elkaar aansprakelijk te zijn voor alle verliezen die kunnen plaatsvinden, daar
zij vrijwillig het ambt hebben aanvaard zonder de steun van de wet; en ieder van hen die solvabel is, zal de Praetor moeten
verzoeken om een decreet tot benoeming van curatoren of voogden.
295. Wanneer solvente voogden overlijden, zullen hun erfgenamen niet voor elkander aansprakelijk zijn wegens iets, dat
tijdens het bestaan van de voogdij niet heeft plaats gehad.
296. Het staat vast, dat een vordering in billijkheid kan worden ingesteld tegen een voogd, die weigert de plichten van zijn
ambt te vervullen, nadat anderen, die deze hebben vervuld, zijn gedagvaard. Maar indien de schade, geleden uit hoofde van
de voogdij, niet te wijten is aan hen, die de zaken hebben behandeld, maar is ontstaan door de nalatigheid van allen, dan zal
de aansprakelijkheid in gelijke mate op allen rusten, zonder dat een rangorde van indeplaatsstelling in aanmerking wordt
genomen.
297. Sommige voogden hebben, nadat hun kind de puberteit had bereikt, wegens hun bekendheid met de feiten van de zaak,
een beroep, dat op last van de Consuls was ingesteld, vervolgd. Indien zij de uitvoering van het vonnis niet zouden kunnen
verkrijgen, zijn zij niet aansprakelijk wegens nalatigheid.
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298. Wanneer een voogd niet in staat is het voordeel van teruggave te genieten, kan zijn vordering op grond van de
vermeende nalatigheid van zijn voogd bij overeenkomst worden vrijgegeven; en dit wordt niet beschouwd als een schenking,
maar als een zakelijke transactie.
299. Wanneer het verlies van bepaalde vorderingen die een hoge rente droegen en die door een vader waren verkregen, wordt
toegeschreven aan de nalatigheid van voogden, zal een vrouwelijke voogd gedwongen zijn haar vorderingsrechten aan hen
over te dragen; maar zij kan, zonder enige vergoeding, alle rente behouden die tijdens de duur van de voogdij kan zijn geïnd.
300. Wanneer een minderjarige, na zijn voogden te hebben gedagvaard, niet in staat is geweest van hen alles te innen wat
hem verschuldigd was, zal hij voor het gehele bedrag een vorderingsrecht hebben tegen de curatoren, die door nalatigheid de
voogdij niet aan zichzelf hebben overgedragen; evenmin zal het recht worden geacht te zijn tenietgegaan door het
voogdijvonnis, om de reden dat de voogd een vorderingsrecht heeft tegen hen die een ander ambt bekleden.
301. Een voogd, die weigert in naam van zijn voogd een proces aan te spannen tegen de erfgenaam van een vroegere voogd,
die solvabel was, zal aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verlies; evenzo wanneer men nalaat zijn medevoogd,
die insolvabel is geworden, als verdacht aan te klagen.
302. De tenuitvoerlegging van een vonnis over de voogdij mag dus niet worden uitgesteld om de reden, dat dezelfde voogd
tegelijkertijd de voogdij uitoefent over de broer en mede-erfgenaam van de voogd.
303. Het bedrag van het peculium van een slaaf die als gemachtigde optreedt, en die een minderjarige heeft gemanumitteerd
en behouden, of had kunnen behouden nadat hij met het beheer van zijn zaken was begonnen, moet door de curator worden
verantwoord bij de indiening van zijn verklaring ter terechtzitting.
304. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een centurio benoemde een curator voor zijn zoon die minderjarig was, maar zijn benoeming werd niet bevestigd door een
decreet van de Praetor. Als de curator geen zaken heeft gedaan, kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld, noch voor
bedrog, noch voor nalatigheid; want het privilege van soldaten strekt zich niet uit tot onrecht dat een ander is aangedaan, en
onwetendheid ten opzichte van anderen is niet te vergeven als het gaat om de laatste wilsbeschikkingen, behalve als het gaat
om de bezittingen van soldaten. De voogdij over de kinderen wordt in feite geregeld door het recht van vaderlijke controle,
en niet door het voordeel dat verbonden is aan de militaire dienst.
305. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
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Wanneer een voogd, die meer dan één voogd heeft, een van hen, die insolvent is, verbiedt rekenschap af te leggen, werkt dit
niet als een ontheffing van de anderen met betrekking tot hetgeen hij, bedrieglijk, kan hebben geïnd, of aangegaan gedurende
de voogdij, en zijn mede-voogden die nalieten hem als verdacht aan te geven, kunnen wettelijk worden aangesproken op
grond van nalatigheid; want een testamentair voogd is niet aansprakelijk voor nalatigheid waarvan hij door het testament is
ontheven.
306. Dezelfde, Definities, Boek I.
Een rechter besliste dat één voogd uit verscheidene aansprakelijk was voor het gehele bedrag. Hij, die het voorwerp van het
vonnis was, kan als advocaat optreden met betrekking tot zijn eigen zaken, maar hij zal geen recht hebben op het voorrecht
van een voogd, daar dit zelfs niet wordt verleend aan de erfgenaam van een voogd, en verlichting wordt gegeven, niet aan de
zaak, maar aan de persoon van de voogd, die een bijzondere gunst verdient.
307. Paulus, Vragen, Boek VII.
Een voogd is ontheven van zijn aansprakelijkheid wanneer een vordering na de dood van de voogd niet is geïnd.
308. Een man die curator was over de dochter van zijn broer, beloofde veertig aurei als bruidsschat aan haar man te geven. Ik
vraag of hij recht zou hebben op kwijtschelding, als naderhand schulden van de dochter zouden worden ontdekt en de
beloofde bruidsschat hoger zou blijken te zijn dan het bedrag van haar nalatenschap; aangezien in de akte was vastgelegd dat
Zo-en-Zo, oom en curator, een bepaald bedrag aan de bedingster had beloofd? De moeilijkheid vloeit voort uit het feit, dat de
curator niet verwachtte de bruidsschat uit zijn eigen vermogen te geven, maar de belofte deed op een tijdstip, waarop hij
meende, dat de middelen van het kind voldoende waren om er van af te zien. Bovendien kan worden overwogen of, indien de
curator de belofte heeft gedaan terwijl hij wist dat haar vermogen niet toereikend was, hij moet worden geacht het bedrag te
hebben geschonken; of, aangezien hij frauduleus heeft gehandeld, of hij recht heeft op vrijstelling. Ik antwoordde, dat ik niet
geloof, dat, aangezien de curator buiten zijn plicht treedt en zich vrijwillig aansprakelijk heeft gesteld, hem door de Praetor
vrijstelling moet worden verleend, evenmin als wanneer hij beloofd zou hebben geld te betalen aan de schuldeiser van het
meisje. Maar als de partij, die het onderwerp van de discussie is, de bruidsschat heeft beloofd, niet met de bedoeling haar te
schenken, maar louter zakelijk, zou hij de vrouw aansprakelijk kunnen stellen; en men zou kunnen zeggen, dat zij gebonden
zou zijn zolang het huwelijk duurt, zolang zij de bruidsschat heeft, zoals het geval is bij inbreng van goederen; en zij zou
zeker aansprakelijk zijn na de echtscheiding, ongeacht of de bruidsschat is betaald, dan wel of de vordering daarvoor nog
bestaat; want in dit geval zou het resultaat zijn, dat hij van zijn aansprakelijkheid voor de bruidsschat wordt ontheven. Maar
als de vrouw niet in staat is aan haar curator terug te betalen wat hij beloofd heeft als bruidsschat te geven, boven de
goederen van haar nalatenschap, kan de curator door middel van een uitzondering worden ontheven van aansprakelijkheid
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voor het bedrag dat te veel is; en de vrouw moet voor dit bedrag een obligatie geven aan haar echtgenoot, zodat zij, als zij
tijdens het huwelijk rijker wordt, het restant van de bruidsschat aan haar echtgenoot kan betalen.
309. Dezelfde, Vragen, Boek XIII.
Zij die vorderingen aanvaarden die door vroegere curatoren of voogden zijn goedgekeurd, nemen de aansprakelijkheid voor
de betaling daarvan op zich.
310. Wanneer een voogd, nadat hij in de puberteit is gekomen, de rekening van zijn voogd ontvangt en, hem voor een saldo
aangesproken hebbende, rente aanvaardt, verliest hij niet zijn recht op enig goed van zijn voogd, dat eventueel verkocht is,
want de Praetor behoort dit recht voor hem te bewaren.
311. Dezelfde, Vragen, Boek XIV.
Wanneer een pupil, nadat hij de puberteit had bereikt, een van zijn voogden heeft ontslagen, maakt hij zich schuldig aan een
oneervolle daad, wanneer hij probeert de ander ter verantwoording te roepen voor de daden van de eerste, die hij heeft
ontslagen. Wij zeggen dat dezelfde regel geldt in het geval van twee magistraten die collega's zijn, en de regering een van hen
vervolgt. Ik heb het in dit geval over een geval waarin twee magistraten gezamenlijk aansprakelijk zijn, omdat het beginsel
niet altijd van toepassing is, want als beiden solvabel zijn, is er geen grond voor een keuze bij het instellen van een
rechtsvordering. Een partij die door tijdsverloop is vrijgelaten, is niet gelijk aan iemand die niets heeft, omdat hij de middelen
heeft om zich te verzetten tegen de partij die de vordering instelt.
312. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Lucius Titius, de curator van Gaius Seius, verhuurde gedurende zijn curatorschap het Corneliaans Landgoed aan Sempronius,
die in gebreke bleef de huur te betalen. De minderjarige, die meerderjarig was geworden, benoemde de vroegere pachter,
Sempronius, tot zijn agent. Ik vraag of de minderjarige, omdat hij als lasthebber optrad, geacht wordt de hele schuld op zich
te hebben genomen, en dus zijn curator te hebben ontslagen. Paulus antwoordde dat, omdat de partij, na meerderjarig te zijn
geworden, wenste dat zijn vroegere huurder als zijn agent zou optreden, hij niet geacht moet worden hem te hebben ontheven
van de verplichting voor het saldo van zijn huur.
313. De Staat nam op last van de Gouverneur bezit van het goed van Sempronius, die wegens een belofte schuldenaar van
zijn geboortestad was geworden, en de magistraten van laatstgenoemde stad benoemden drie curatoren, die door de Grieken
epimelytai worden genoemd, en die naderhand op eigen verantwoordelijkheid, en zonder toestemming van de gemeente, het
beheer over het goed van Sempronius onder elkaar verdeelden. Een van hen werd insolvent, en de anderen die solvabel
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waren, deden tegelijkertijd afstand van het beheer van de trust. Nadien verkreeg de minderjarige erfgenaam van Sempronius,
die de nalatenschap had verworpen, van de keizer de teruggave van het vermogen van zijn vader. Ik vroeg of de minderjarige
schadeloos gesteld moest worden uit de bezittingen van de curatoren die solvabel waren, aangezien de individuele
verantwoordelijkheid voor het curatorschap aan hen was opgelegd door de magistraten. Paulus antwoordde dat als besloten
zou worden dat een vordering zou kunnen worden toegekend aan de minderjarige tegen de curatoren, hij de magistraten zou
moeten aanklagen voor het aandeel van de curator die niet solvabel was, aangezien de administratie van voogden één zaak is,
en die van hen die belast zijn met de zaken van de overheid een andere.
314. Een voogd die het geld van zijn voogd heeft uitgeleend, ook al doet hij dit in eigen naam, wordt niet geacht te hebben
gehandeld in strijd met de grondwetten die verbieden dat het geld van een voogd wordt omgezet in het gebruik van een
voogd.
315. De vraag rees of een voogd verplicht moest worden rente te betalen over het geld van zijn voogd, dat hij na de
beëindiging van zijn voogdijschap had gebruikt tot de dag waarop vonnis tegen hem was gewezen. Paulus antwoordde dat na
het einde van zijn bewind de rente op dezelfde wijze moest worden berekend als bij een vonnis over de voogdij.
316. Paulus was ook van mening, dat wanneer een voogd zich borg stelde voor het behoud van de goederen van zijn pupil, hij
niet aansprakelijk was voor daden van de voogd na het bereiken van de puberteit van de pupil, die niet uit noodzaak, maar uit
vrije keuze waren verricht.
317. Een voogd die in een voogdijzaak was gedagvaard, legde zijn rekening over en nadat het vonnis tegen hem was
uitgesproken, betaalde hij overeenkomstig de voorwaarden van de rekening; en toen de voogd daarna geld wilde innen van
bepaalde schuldenaren van zijn vader, wier namen niet in de rekening voorkwamen, werden kwitanties van de voogd door de
genoemde schuldenaren overgelegd. De vraag rees of hij een vordering kon instellen tegen de voogd, of tegen de
schuldenaars. Paulus antwoordde dat indien de schuldenaars de voogd hadden betaald gedurende de tijd dat hij de trust
beheerde, zij van rechtswege van hun aansprakelijkheid jegens de ward zouden zijn ontslagen; maar indien een vordering
tegen de voogd werd ingesteld, kon de ward ook een vordering uit hoofde van voogdij tegen hem instellen, en zich beroepen
op een weerwoord op grond van bedrog, tegen een exceptie op grond van een eerdere beslissing in de zaak.
318. Wanneer twee testamentaire voogden waren aangesteld voor een ward, en één van hen overleed, werd op verzoek van
de moeder van de ward een andere in zijn plaats aangesteld door de magistraten, onder leiding van de Gouverneur van de
provincie, en van deze laatste voogd eiste de magistraat zekerheid voor het behoud van de nalatenschap. De testamentaire
voogd beschuldigde de andere, later aangestelde, als verdacht. De vraag rees toen in hoeverre hij aansprakelijk kon worden
gesteld. Paulus antwoordde dat de testamentaire voogd moest worden aangesproken voor het deel van het goed dat hij had
beheerd; en dat, met betrekking tot het deel van zijn mede-voogd, eerst een proces moest worden aangespannen tegen
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degenen die zijn borg waren geworden, en daarna tegen de magistraten die hem hadden aangesteld. Indien de voogd het hem
toekomende niet kon verkrijgen, diende het gedrag van de andere voogd te worden onderzocht, teneinde na te gaan of hij
verdacht moest worden verklaard, temeer daar hij de tweede voogd van verdacht gedrag zou hebben beschuldigd. In andere
gevallen, waarin de magistraat meerdere voogden benoemt, kan de voogd geen beroep tegen hen instellen voordat het
vermogen van alle voogden is uitgeput. In het genoemde geval, waarin één voogd door de magistraten is benoemd, acht men
het niet raadzaam dat de testamentaire voogd die de ander van wantrouwen heeft beschuldigd, vóór zijn collega wordt
gedagvaard; daarom moet ieder worden geacht te zijn benoemd tot voogd voor het beheer van de helft van de nalatenschap.
319. Het is de voogd geoorloofd, het geld te innen, dat verschuldigd is aan de schuldenaars van zijn erfgenamen, opdat zij
van rechtswege ontslagen kunnen worden; maar hij kan hun geen schuldvorderingen voorleggen, noch met hen een regeling
treffen om die te verminderen. Wanneer dus een schuldenaar aan een voogd een geringer bedrag betaalt dan verschuldigd is,
kan hij door de voogd voor het saldo worden aangesproken.
320. Scaevola, Opinies, Boek II.
Een zekere man benoemde Titius en Maevius tot voogden, en voegde de volgende bepaling toe: "Ik wil en ik verzoek dat
alles geschiedt met de raad van mijn broeder Maevius, en dat alles wat zonder hem geschiedt, nietig is". Titius alleen inde de
schulden bij de schuldenaars; waren de laatsten ontheven van aansprakelijkheid? Ik antwoordde dat als de erflater de gehele
administratie aan Maevius toevertrouwde, de betaling niet rechtsgeldig geschiedde.
321. "Marina en Januaria zullen een bedrag vaststellen dat voldoende zal zijn voor de dagelijkse uitgaven van mijn zoon." Ik
vraag of de voogden tevreden moeten zijn met het oordeel van deze twee vrouwen. Ik antwoordde dat het bedrag van de
uitgave moest worden vastgesteld door het oordeel van een of andere goede burger.
322. Voogden, aangesteld voor het beheer van een nalatenschap in Italië, vonden te Rome bepaalde verplichtingen van
schuldenaars, die in de provincie woonden, voor de betaling van het geld te Rome, of waar dan ook, dat het zou kunnen
worden gevorderd. Daar de schuldenaars zich niet in Italië bevonden, en hun landerijen zich daar evenmin bevonden, vroeg
ik of de invordering van deze schuldvorderingen behoorde tot de taak van de bewakers van het landgoed in Italië. Ik
antwoordde dat als de overeenkomst in de provincie was gesloten, zij er niet bij betrokken waren; maar dat het tot hun plicht
behoorde niet toe te staan dat degenen die in de provincie met het beheer van de nalatenschap waren belast, in onwetendheid
bleven over het bestaan van genoemde vorderingen.
323. Wanneer een testamentair voogd, benoemd door een moeder, die zichzelf als een echte voogd beschouwde, zowel de
moederlijke als de vaderlijke boedel van het kind verkocht en insolvent stierf, rees de vraag of het kind een vordering kon
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instellen om de goederen terug te krijgen. Ik antwoordde dat indien het eigendom nog aan de voogd toebehoorde, het door
hem kon worden teruggevorderd.
324. De prefect van een legioen heeft in zijn testament de volgende bepaling opgenomen: "Ik wil dat het aan het oordeel van
de voogden van mijn zoon wordt overgelaten of over het geld dat tot mijn nalatenschap behoort slechts één procent rente per
jaar zal worden betaald, om te voorkomen dat het wordt verkwist". Ik vroeg, als zou worden vastgesteld dat het geld door de
genoemde voogden tegen rente was geleend, of zij in een voogdijzaak alleen aansprakelijk zouden zijn voor de rente tegen
één procent, of voor het tarief dat zij hadden bedongen. Ik antwoordde dat indien zij het rentebedrag overeenkomstig het
testament van de erflater hadden willen betalen, en het geld niet in naam van het kind tegen rente hadden geleend, zij alleen
aansprakelijk zouden zijn voor het door de erflater genoemde bedrag.
325. Lucius Titius leende geld van een voogd, en gaf hem in onderpand goederen waarop hij door erfopvolging recht had, en
drie jaar daarna, de voogd, wiens voogdij werd uitgeoefend, in de puberteit gekomen zijnde, werd de nalatenschap van de
overledene verbeurd verklaard, omdat zijn erfgenaam zijn dood niet wreekte. De vraag rees of de voogd kon weigeren de
voornoemde vordering in overweging te nemen. Ik antwoordde dat, volgens de genoemde feiten, de voogd niet aansprakelijk
was voor de genoemde vordering.
326. Een van twee broers, verbonden in een vennootschap van goederen en zaken, overleed en liet zijn zoon als erfgenaam
na; en de oom van laatstgenoemde, die zijn voogd was, kocht, nadat hij alle goederen van de vennootschap had verkocht,
deze zelf en dreef de zaak in eigen naam. De vraag rees of hij verplicht zou zijn om zijn aandeel in de winst van de zaak aan
de voogd te vergoeden, of alleen de rente op het geld. Ik antwoordde dat hij, overeenkomstig de genoemde feiten, de rente
aan de ward moest betalen, en niet verplicht zou zijn hem een deel van de winst te geven.
327. De voogd van een nalatenschap in Italië, die door een provinciale schuldeiser was aangesproken, betaalde hem in de
plaats waar de voogd goederen had. De vraag rees of hij dit in een voogdijvordering kon betrekken. Ik antwoordde dat niets
in de vermelde feiten hem verhinderde dit te doen.
328. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Er is een groot verschil tussen de curator van een goed zonder eigenaar, en van een ongeboren kind, en de curator van een
krankzinnige, een verkwister, of een voogd, want met betrekking tot de laatste is het duidelijk dat er een feitelijk beheer is;
maar aan de eerste twee wordt slechts de bewaring en verkoop van goederen die aan bederf onderhevig zijn, toevertrouwd.
329. Paulus, Opiniën, Boek II.
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Wanneer een voogd niet in staat is de schade te vergoeden die hij heeft geleden door zijn halsstarrigheid om het geld van zijn
voogd niet tegen rente te plaatsen, of door zijn nalatigheid om land te kopen, wordt hij met ongewone strengheid gestraft.
330. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer het eigendom van een voogd verloren is gegaan door een aanval van rovers, of wanneer een bankier, aan wie geld
was toevertrouwd door de voogd in een tijd dat hij in hoog aanzien stond, het niet allemaal kan terugbetalen, zal de voogd
onder deze omstandigheden voor niets aansprakelijk worden gesteld.
331. Venuleius, Stipulaties, Boek VI.
Wanneer twee of meer voogden een voogdijschap beheren, zal het beding van de borg van ieder van hen hem aansprakelijk
maken voor het gehele bedrag. Maar als de voogdij onder hen verdeeld is over districten, wat gewoonlijk gebeurt, en een van
hen houdt zich bezig met de zaken in de stad, en de ander met die daarbuiten, dan zal de bepaling een van beide zekerheden
binden of niet binden, al naar gelang de aansprakelijkheid van een van beide opdrachtgevers; want hoewel zij allen voogden
zijn, en de voogdij beheren, toch, als een van hen wordt aangesproken met betrekking tot goederen die buiten zijn district
liggen, of voor het gerecht wordt gedaagd, zal de bepaling hem niet binden, tenzij het beheer van de voogdij geheel aan hem
is toevertrouwd. Wanneer het beheer van het gehele vermogen niet aan een voogd is opgedragen, heeft dit hetzelfde gevolg
als wanneer het hem niet zou zijn opgedragen met betrekking tot het vermogen dat in het geding is.
332. Neratius, Opinies, Boek I.
Een curator moet niet alleen een bruidsschat geven voor een minderjarige, maar moet ook de kosten betalen die het huwelijk
met zich meebrengt.
333. Paulus, Decreten, Boek II.
Aemilius Dexter verzuimde om zekerheid te eisen van voogden die waren aangesteld gedurende de tijd van zijn
magisterschap, en omdat sommigen van hen verontschuldigd waren, werd Dexter zelf tot voogd aangesteld door andere
magistraten die hem opvolgden. Na zijn benoeming werd een vordering tegen hem ingesteld voor het gehele bedrag, om twee
redenen: ten eerste, omdat hij voogden had benoemd in de tijd dat hij magistraat was; en ten tweede, omdat hij van hen geen
zekerheid had geëist. Anderzijds werd gezegd dat, hoewel geen zekerheid was geëist, de voogden toch solvabel waren op het
moment dat de voogdij werd beëindigd, en dat de nalatigheid van de curatoren geen bron van schade mocht zijn voor de
voogden. Men oordeelde dat, indien de voogden solvent waren op het tijdstip waarop de curatele werd beëindigd, zelfs indien
geen zekerheid was geëist, de verantwoordelijkheid zal rusten op de curatoren, zo niet, dan zal zij rusten op de voogden en
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magistraten; dat wil zeggen, dat hij verantwoordelijk zal zijn die zijn collega niet als verdacht heeft aangegeven, of geen
zekerheid heeft geëist, toen bij het verstrijken van de curatele de voogd insolvent bleek te zijn.
334. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Ik vind niet dat een voogd die geld van zijn voogd heeft geleend van zijn medevoogd, zekerheid heeft gesteld en een rente
heeft beloofd die andere schuldenaren gewoonlijk betalen aan voogden, aansprakelijk moet zijn voor een hogere rente, omdat
hij zich het geld niet heeft toegeëigend voor eigen gebruik en het niet heimelijk of buitensporig heeft verkwist alsof het van
hemzelf was, en als de lening hem niet tegen deze rente was verstrekt door zijn medevoogd, hij het elders had kunnen
krijgen. Het is een groot verschil of een voogd zich openlijk en in het openbaar aan zijn voogdij toevertrouwt, zoals iedere
vreemdeling dat zou doen, of dat hij onder het voorwendsel dat hij de voogdij uitoefent ten bate van zijn voogd, heimelijk
profiteert van het geld van de voogd.
335. Dezelfde, Disputaties, Boek XLII.
Drie voogden werden aangesteld voor een weeskind; één van hen beheerde de voogdij en werd insolvent; de tweede droeg de
voogdij over aan Titius, die een deel van de zaken afhandelde; en de derde bemoeide zich op geen enkele manier met de
administratie. De vraag rees, in hoeverre ieder van hen aansprakelijk was. Aangezien de voogden een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid hebben bij het beheer van hun trust, zouden zij allen aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag. Het is
duidelijk, dat indien geld dat aan de voogd toebehoorde onder hen werd verdeeld, ieder niet aansprakelijk zal zijn voor een
groter bedrag dan hij heeft ontvangen.
336. Wanneer echter de voogden zelf het eigendom van de voogd gestolen hebben, moeten wij overwegen of ieder van hen
aansprakelijk is voor het gehele bedrag, in de rechtsvordering tot dubbele schadevergoeding die door de wet van de Twaalf
Tafelen is ingesteld. En ook al heeft één hunner het dubbele betaald, dan nog zijn de anderen aansprakelijk; want wanneer
verschillende dieven hetzelfde goed hebben gestolen, worden de anderen niet vrijgesteld van de straf, omdat die van één
hunner is gevorderd. De voogden echter worden, omdat zij met het beheer zijn belast, eerder geacht verraderlijk te hebben
gehandeld dan dat zij het goed zonder toestemming van de eigenaar hebben weggenomen. Tenslotte kan niemand zeggen, dat
een voogd in een dergelijke vordering tot dubbele schadevergoeding aansprakelijk is, en als het ware door middel van een
soort vordering tot terugvordering ook gedwongen kan worden, hetzij het eigendom zelf af te staan, hetzij de waarde ervan te
betalen.
337. Een voogd wordt dus niet alleen geacht de voogdij te hebben uitgeoefend, wanneer hij een ander opdracht heeft gegeven
dit voor hem te doen, maar ook wanneer hij van zijn mede-voogd zekerheid heeft verkregen voor het behoud van de goederen
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en hem vervolgens het beheer van de gehele voogdij heeft toevertrouwd. Evenmin kan hij zich verdedigen met een beroep op
de grondwet, die voorschrijft dat degene die het beheer heeft gevoerd, het eerst wordt aangesproken.
338. Bovendien, wanneer niemand een deel van de zaken van het beheer heeft verzorgd, zal hij, die andere zaken heeft
beheerd, niet aansprakelijk zijn voor wat is verwaarloosd, maar zal de verantwoordelijkheid voor alles rusten op de voogden
gezamenlijk. De verantwoordelijkheid voor andere zaken, die hij niet heeft behartigd, kan echter niet van één alleen worden
geëist, tenzij zij van dien aard zijn, dat zij, nadat zij begonnen waren, door hem hadden moeten worden voltooid, of wanneer
zij zodanig samenhingen met de zaken, die hij behartigde, dat zij daarvan niet hadden mogen worden gescheiden.
339. Maar wanneer gezegd wordt, dat de voogd aansprakelijk is, wanneer een medevoogd insolvent wordt, of niet solvabel
was ten tijde van zijn benoeming, laat ons dan zien, hoe dit verstaan moet worden; dat wil zeggen, of het voldoende zal zijn,
indien de middelen van hun medevoogd niet in enige mate verminderd zijn ten tijde van zijn benoeming, maar het bedrag van
zijn vaderlijk vermogen gelijk is gebleven? Of moet een voogd, ook al is er nadien niets gebeurd waardoor het vermogen
klaarblijkelijk is verminderd, niettemin het vermogen van zijn mede-voogd onderzoeken? Dit moet echter op een andere
wijze worden uitgelegd, afhankelijk van de hoedanigheid van de persoon en van de tijd, die sedert het verlijden van het
testament is verstreken; want wanneer de partij een notoire verkwister is, of iemand wiens goederen zijn verkocht, mag hem
door zijn medevoogd niet worden toegestaan het beheer over de nalatenschap te voeren, ook al heeft deze de Praetor
onverwachts bij besluit aangesteld, en heeft zijn vader elk ongeluk, dat hem na het verlijden van het testament mocht zijn
overkomen, genegeerd, of zijn testament willen veranderen, maar dit niet gedaan.
340. Scaevola, Digest, Boek IV.
Een voogd verkocht goederen en dieren die aan zijn pupil toebehoorden, maar behield en hield sommige van de dieren in zijn
bezit, omdat de kopers er niet voor betaalden; en hij boekte de prijs als betaald in de rekeningen van de voogd. Andere dieren
werden door dezen voortgebracht, en daar de voogd was overleden, beheerde zijn erfgenaam dezelfde voogdij, en hield de
dieren in zijn bezit gedurende verscheidene jaren. De vraag rees, of de minderjarige, wiens voogdij het voorwerp van de
administratie uitmaakte, na zijn veertiende jaar wettelijk aanspraak op de genoemde dieren kon maken. Het antwoord luidde
dat, volgens de genoemde feiten, de voogd de dieren niet kon opeisen.
341. Dezelfde, Digest, Boek X.
Kunnen de voogden, nu de schriftelijke verbintenissen van bepaalde schuldenaars door brand zijn vernietigd, deze
schuldenaars aanklagen tot betaling van het geld, omdat de verbintenissen in de inventaris zijn vermeld; of kunnen zij hen
dwingen deze te vernieuwen, zelfs indien zij dit onder soortgelijke omstandigheden bij andere schuldenaars hebben gedaan,
maar hebben nagelaten dit te doen met betrekking tot die van de kleinkind, en indien zij door dit verzuim de kleinkind op
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enigerlei wijze hebben benadeeld, kunnen zij dan in een voogdijzaak tegen hen worden aangespannen? Het antwoord luidt,
dat indien bewezen wordt dat de voogden door bedrog of nalatigheid hebben nagelaten te handelen, zij daarvoor jegens het
kind aansprakelijk zullen zijn.
342. Een ondergeschikte kocht met toestemming van zijn voogden een stuk land van een partij die verbannen was en wiens
eigendom door een besluit van de Gouverneur in beslag was genomen. Nadat hij toestemming van de Keizer had gekregen
om in beroep te gaan, weigerde de rechter het beroep in behandeling te nemen en werd het ongegrond verklaard, waardoor
hem het land werd ontnomen. De vraag rees, of de voogd de prijs van het land kon terugvorderen van zijn voogden in een
voogdijzaak. Het antwoord luidde dat indien zij willens en wetens het land hadden gekocht van iemand die zich in een
zodanige toestand bevond dat hij aan het eerdere vonnis kon worden gehouden, zij aansprakelijk konden worden gesteld in
een voogdijzaak.
343. Dezelfde, Digest, Boek XI.
Een zeker man handelde zijn zaken af door tussenkomst van Pamphilus en Diphilus, zijn vroegere slaven, en daarna zijn
vrijgelatenen, en hij benoemde hen bij testament tot voogden van zijn zoon, waarbij hij bepaalde dat de zaken moesten
worden uitgevoerd op dezelfde manier als tijdens zijn leven; en de genoemde voogden beheerden het vertrouwen, niet alleen
tijdens de minderjarigheid van de zoon van hun beschermheer, maar ook nadat hij de puberteit had bereikt. Diphilus legde
zijn rekening voor samen met een overzicht van de winsten van het bedrijf; Pamphilus meende echter dat het niet nodig was
om een rekening van de winsten voor te leggen, maar alleen om het bedrag te berekenen van de rente die gewoonlijk in een
voogdijzaak wordt verhaald. De vraag rees, of Pamphilus op dezelfde wijze als Diphilus rekening en verantwoording had
moeten afleggen, om aan de bedoeling van de erflater te voldoen. Het antwoord was dat hij dat had moeten doen. Claudius
Tryphoninus zegt dat hij dit had moeten doen om geen geldelijk voordeel uit de voogdij te verkrijgen.
344. Toen een van de twee voogden stierf voordat zijn pupil de puberteit had bereikt, vorderde de andere, die in naam van de
pupil een vordering tegen zijn erfgenaam had ingesteld, alles wat de overleden voogd uit hoofde van de voogdij in handen
was gekomen, met rente terug. De vraag rees, of in een voogdijvordering, die door het kind na het bereiken van de puberteit
werd ingesteld, alleen rente moest worden betaald over dat deel van het geld, dat door middel van de voogdij vanaf het begin
in handen van de overleden voogd was gekomen, of dat ook rente over de hoofdsom en over de rente, die zich na de dood
van eerstgenoemde in handen van de langstlevende had opgehoopt, moest worden betaald en met de hoofdsom moest worden
overgedragen. Het antwoord luidde dat indien de voogd het geld ten eigen bate had aangewend, de rente over het gehele
bedrag moest worden betaald; maar indien het geld op de rekeningen ten gunste van het kind was gebleven, moest alleen dat
worden betaald wat hij had geïnd, of te goeder trouw had kunnen innen, en het tegen rente had kunnen uitlenen, maar had
nagelaten dit te doen; want indien de voogd de hoofdsom en rente van een andere schuldenaar had ontvangen, zou alles in
zijn handen de hoofdsom vormen, of zou het moeten vormen.
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345. In een geval waarin het testament gebroken bleek te zijn, hielden de testamentaire voogden op te handelen in het beheer
van de trust, en werd door de Gouverneur een voogd voor het kind aangesteld. De bij testament benoemde voogden werden
echter opgedragen de voogdij gezamenlijk te beheren met degene die door de Gouverneur was uitgekozen om in die
hoedanigheid op te treden. De vraag rees, of dezelfde testamentaire voogden aansprakelijk waren gedurende de tijd die aan
de benoeming van de andere voogd voorafging, vanaf de dag waarop het testament was geopend, dan wel vanaf de datum
waarop hun werd bevolen aan het beheer deel te nemen. Het antwoord luidde, dat zij geenszins aansprakelijk waren voor
handelingen, verricht gedurende de tijd, voorafgaande aan de genoemde benoeming.
346. Een vader, die zijn minderjarige zoon tot erfgenaam had benoemd, legateerde tweeduizend aurei aan zijn onterfde
dochter, en benoemde voor beiden dezelfde voogden. De vraag rees of de voogden van de vrouwelijke dochter in een
voogdijzaak aansprakelijk zouden zijn voor rente over het bedrag vanaf de dag waarop de genoemde tweeduizend aurei van
de andere goederen van de nalatenschap had kunnen worden gescheiden, indien zij hadden nagelaten het te beleggen. Het
antwoord luidde dat zij aansprakelijk zouden zijn.
347. De vraag rees, of de rente over geld, dat een voogd toekomt, bij de overdracht aan een curator als hoofdsom moet
worden gerekend, en of de curator over het gehele bedrag rente verschuldigd zou zijn. Het antwoord luidde, dat voor al het
geld dat in handen van de curator komt, dezelfde regel geldt, omdat het in zijn geheel hoofdsom wordt.
348. Dezelfde, Digest, Boek XXVII.
Wanneer de nalatenschap van een vader bezwaard was met schulden, en de goederen in een zodanige staat bleken te verkeren
dat een vrouwelijke voogd zou moeten weigeren de nalatenschap te aanvaarden; maakte een van de voogden een
overeenkomst met verschillende schuldeisers dat zij tevreden zouden zijn met een bepaald bedrag van wat hen verschuldigd
was, hetgeen zij ontvingen. De curatoren van het meisje maakten, nadat zij de puberteit had bereikt, dezelfde afspraak met
bepaalde schuldeisers, die ook het geld ontvingen. De vraag rees, of, indien een van de voogden schuldeiser of vader van de
minderjarige was, en zelf het hem verschuldigde bedrag met rente uit het vermogen van de minderjarige betaalde, hij door de
curatoren van de minderjarige kon worden gedwongen om in dezelfde verhouding bij te dragen als de andere schuldeisers
hadden gedaan. Het antwoord was, dat een voogd die anderen ertoe had aangezet hun vorderingen te verminderen, tevreden
moest worden gesteld met hetzelfde percentage van het zijne.
349. Pomponius, Epistels, Boek VIII.
Wanneer de erfgenaam van een voogd een transactie heeft afgesloten die door deze laatste was aangevangen, zal hij uit dien
hoofde aansprakelijk zijn voor een voogdijvordering.

1748

350. Dezelfde, Epistels, Boek XX.
Aristo stelt dat wanneer een voogd door toedoen van zijn voogd een deel van zijn bezit verliest, hij zonder twijfel
aansprakelijk zal zijn voor het bedrag van de vordering uit hoofde van de voogdij, indien aan de voogd zekerheid is gesteld.
Ook wanneer de voogd solvabel is, wordt de zekerheid geacht te zijn gesteld, zodat het kind het bedrag waarvoor de
vordering is ingesteld, van hem kan terugvorderen. Wanneer de voogd echter niet solvabel is, moet worden nagegaan of de
schade is toegebracht aan de voogd of aan de rechthebbende op de nalatenschap; derhalve moet worden aangenomen dat de
schade is toegebracht alsof het goed door een ongeval verloren was gegaan, en alsof de voogd zelf, die vrij is van schuld,
enig tot de nalatenschap behorend goed had verminderd, vernield of verloren. Het onderzoek kan ook worden uitgevoerd met
betrekking tot een bezitter die krankzinnig is, wanneer een van de goederen verloren is gegaan door zijn krankzinnigheid.
Wat is uw mening over dit punt? Pomponius zegt: "Ik denk dat de mening van Aristo juist is. Maar waarom twijfelt u aan wie
het verlies moet lijden, als de voogd insolvent blijkt te zijn; Want zoals men terecht kan zeggen, dat de voogd alleen
gedwongen kan worden zijn vorderingsrechten over te dragen aan de verkoper van het goed, zo kan ook de erfgenaam of de
bezitter van het goed, als hij buiten zijn schuld (bijvoorbeeld als hij met geweld van een tot het goed behorend stuk land
wordt verdreven, of als een slaaf die er deel van uitmaakt door iemand buiten de schuld van de bezitter wordt verwond),
alleen verplicht worden de vorderingsrechten die hem toekomen op deze grond over te dragen. Dezelfde regel is van
toepassing wanneer een verlies is toe te schrijven aan de nalatigheid of het bedrog van de voogd van een krankzinnige, net
zoals in het geval waarin een voogd of een curator een beding heeft gesloten of goederen heeft verkocht die tot een
nalatenschap behoren. Ik denk ook dat moet worden toegestaan dat alles wat gebeurt door de krankzinnigheid van iemand,
ongestraft blijft; net alsof het was veroorzaakt door een ongeluk, en zonder de daad van de aangeklaagde partij."

Tit. 8. Betreffende het gezag en de toestemming van voogden en curatoren.

351. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Hoewel het een regel van het burgerlijk recht is dat een voogd niet kan worden aangesteld voor de verrichting van zijn eigen
zaken, kan een voogd toch zijn gezag aanwenden om zijn voogd ertoe te brengen een goed te aanvaarden dat hem
verschuldigd is; ook al zal de voogd daardoor zijn schuldenaar worden. De eerste reden waarom hij in dit geval zijn gezag
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uitoefent, is immers dat zijn voogd erfgenaam kan worden en dus schuldenaar van hem wordt. Hij kan echter door de
uitoefening van zijn gezag zijn erfgenaam niet dwingen een beding met hem aan te gaan. Wanneer iemand zijn gezag
aanwendt om zijn voogd ertoe te brengen een beding met zijn slaaf te sluiten, heeft de goddelijke Antoninus Pius in een
Rescript verklaard dat de voogd niet wettelijk aansprakelijk zou zijn, maar dat een vordering tegen haar zou worden
toegewezen voor het bedrag dat zij door de transactie heeft geprofiteerd. Indien de voogd iets door de voogd aan zijn zoon
laat geven, is een dergelijk gebruik van zijn gezag nietig, want het is duidelijk dat hij het eigendom door zijn eigen daad
verkrijgt.
352. Wanneer een voogd gedwongen en tegen zijn wil moet blijven, zal elke handeling die hij verricht, niet geldig zijn; want
zijn loutere stoffelijke aanwezigheid is niet voldoende, daar hij geacht zou kunnen worden zijn toestemming te hebben
gegeven, wanneer hij zweeg omdat hij sliep, of omdat hij door epilepsie was overvallen.
353. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIV.
Er is geen verschil in de gevallen waarin het gezag van een voogd niet is ingeroepen, en waarin het oneigenlijk is
uitgeoefend.
354. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Wanneer een voogd een handeling verricht zonder dat hem daarom gevraagd is, zal de uitoefening van zijn gezag geldig zijn,
als hij zegt dat hij goedkeurt wat er gebeurt, want dit is het machtigen om het te doen.
355. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
Ook al zijn er meerdere voogden, dan nog is de machtiging van één van hen voldoende; toch, als zij wordt verleend door
iemand aan wie het beheer van de voogdij niet is toevertrouwd, moet zij niet door de Praetor worden bekrachtigd. Daarom
denk ik dat de mening van Ofilius de beste is; hij was van mening dat, als ik van een voogd iets koop op gezag van de voogd
die de voogdij niet uitoefent, terwijl ik weet dat een ander de voogdij uitoefent, ik geen eigenaar kan worden van het
verkochte goed. Dezelfde regel geldt, indien ik een dergelijke koop doe op gezag van een voogd die uit zijn ambt is
ontheven, want een dergelijke transactie mag niet worden bekrachtigd.
356. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Een voogd kan zich niet wettig aan zijn voogd binden door het gezag van deze laatste. Het is duidelijk dat wanneer er
meerdere voogden zijn, het gezag van één van hen voldoende is om de voogd in staat te stellen zich aan een ander te binden,
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of hij hem nu geld leent of een overeenkomst met hem aangaat. Wanneer er echter slechts één voogd is, en deze leent geld
aan zijn voogd of maakt een beding met hem, dan is hij niet aan de voogd gebonden, maar is hij hem natuurlijk aansprakelijk
voor het bedrag waarmee hij geldelijk is bevoordeeld. Want de goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard, dat een
vordering moet worden ingesteld ten gunste van de voogd tegen de voogd, en zelfs tegen ieder ander, voor het bedrag
waarmee hij door de transactie op zijn kosten is verrijkt.
357. Een voogd die zonder toestemming van zijn voogd een aankoop of een verkoop doet, is slechts aansprakelijk voor het
bedrag waarmee hij geldelijk voordeel heeft behaald.
358. Bovendien kan een voogd met zijn voogd noch de verbintenis van koper noch die van verkoper aangaan. Wanneer hij
echter een medevoogd heeft, zal het gezag van deze laatste ongetwijfeld volstaan om hem te machtigen een koop te sluiten.
Maar als de transactie frauduleus is, zal zij geen effect hebben en kan het eigendom dus niet door verovering worden
verkregen. Indien echter het meerderjarig geworden kind de koop bekrachtigt, is de overeenkomst geldig.
359. Indien een voogd een goed van zijn voogd koopt door tussenkomst van een derde, is de koop die onder deze
omstandigheden is gesloten nietig, omdat de transactie niet te goeder trouw lijkt te zijn gesloten. Dit stond ook in een
Rescript van de Goddelijke Severus en Antoninus.
360. Maar als hij de koop openlijk doet, en een andere naam geeft, niet bedrieglijk, maar zonder verhulling, zoals personen
van stand plegen te doen die niet willen dat hun naam in de registers komt, is de koop geldig. Maar als hij de koop op listige
wijze doet, is het hetzelfde alsof hij hem door bemiddeling van een ander had gedaan.
361. Indien de schuldeiser van de ondergeschikte zijn eigendom verkoopt, kan zijn voogd het te goeder trouw kopen.
362. Indien de zoon van een voogd, of een ander die onder zijn toezicht staat, het goed koopt, is dat hetzelfde als wanneer hij
het zelf had gekocht.
363. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
Men heeft besloten dat voogden aan wie het beheer niet bij decreet is opgedragen, rechtmatig goederen van een voogd
kunnen kopen, net zoals vreemden dat kunnen doen.
364. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
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Wanneer wij zeggen, dat een voogd aan zijn voogd geen volmacht kan geven om met hem zaken te doen, dan is dit alleen
waar, wanneer de bepaling door hem, of door personen onder zijn toezicht, is verkregen. Maar niets staat eraan in de weg, dat
zijn voogd het gezag uitoefent om zaken te doen, die zijn voogd ten goede komen.
365. Wanneer er twee schuldeisers zijn, en een van hen bedingt de betaling van de schuld door een ward, onder het gezag van
een voogd, en de andere bedingt de betaling ervan door de ward met het gezag van een andere voogd, moet worden
geoordeeld dat het beding geldig is, mits het gezag van een voogd voldoende is; maar als het niet voldoende is, moet worden
gezegd dat het beding nietig is.
366. Wanneer een vader en zijn zoon, die onder zijn gezag staat, beiden voogd zijn, en de vader bedingt met het gezag van de
zoon, zal het beding geen gevolg hebben, en dit is het geval, omdat de zoon geen machtiging kan geven voor enige handeling
waarbij zijn vader betrokken is.
367. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Zelfs wanneer het contract met een voogd voorwaardelijk is, moet de toestemming van de voogd absoluut zijn; want zijn
gezag moet niet voorwaardelijk, maar absoluut tussenbeide komen, opdat een voorwaardelijk contract kan worden bevestigd.
368. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XII.
Een voogd kan niet aansprakelijk worden gesteld door enig contract zonder het gezag van zijn voogd; hij kan echter voor
zichzelf eigendom verwerven door middel van een beding, zowel als door levering, zonder het gezag van zijn voogd, maar
hij kan zichzelf niet binden door geld te lenen, omdat hij niets kan vervreemden zonder het gezag van zijn voogd.
369. Onder verwijzing naar de regel dat een voogd niets kan vervreemden zonder het gezag van zijn voogd, is het duidelijk
dat hij zijn slaven niet kan manumiteren zonder diens toestemming, en zelfs als hij een slaaf zou manumiteren met het gezag
van zijn voogd, moet hij, overeenkomstig de Lex Aelia Sentia, daarvoor een goede reden aanvoeren, in aanwezigheid van de
Raad.
370. Wanneer een voogd, om welke reden ook, een betaling doet zonder het gezag van zijn voogd, is zijn handeling nietig,
omdat hij de eigendom van iets niet kan overdragen. Wanneer echter de schuldeiser te goeder trouw het door de ward
terugbetaalde geld uitgeeft, zal deze worden vrijgelaten.
371. Een ward kan niet zonder toestemming van zijn voogd een landgoed betreden, ook al kan het voordelig voor hem zijn,
en hij lijdt geen verlies door dit te doen.
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372. Volgens het Trebelliaans decreet van de Senaat kan een voogd geen erfenis ontvangen zonder de toestemming van zijn
voogd.
373. De voogd moet aanwezig zijn en toestemming geven voor de transactie, en zijn toestemming heeft geen effect als die
later wordt gegeven, of per brief wordt meegedeeld.
374. Ook al weet degene, die een overeenkomst met een voogd aangaat, niet, dat de volmacht van de voogd is verleend, toch
zal, indien dit door schriftelijk bewijs kan worden bewezen, de transactie geldig zijn; bijvoorbeeld, als ik iets per brief
verkoop of verhuur aan een voogd, die afwezig is, en deze zijn toestemming geeft, na daartoe door zijn voogd te zijn
gemachtigd.
375. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Een voogd die door ziekte, afwezigheid of een andere goede reden zijn pupil niet kan machtigen om een bepaalde handeling
te verrichten, is niet aansprakelijk.
376. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Wanneer een voogd of een krankzinnige recht heeft op het bezit van een nalatenschap om zaken te bespoedigen, staat vast dat
de wensen van de voogd of curator moeten worden geraadpleegd bij de aanvaarding of de verwerping van de nalatenschap;
en het is duidelijk dat als hij iets doet wat in strijd is met het belang van de genoemde voogd of krankzinnige, hij
aansprakelijk zal zijn voor een vordering tot voogdij of curatele.
377. Julianus, Digest, Boek XXI.
Als een slaaf die u en Titius gemeenschappelijk bezitten, met uw toestemming enig eigendom van uw voogd ontvangt,
verklaart Marcellus dat het eigendom ervan alleen aan Titius toekomt; want als iets niet door alle eigenaren van een slaaf kan
worden verworven, hebben de oude autoriteiten geoordeeld dat het in zijn geheel toebehoort aan degene door wie het kan
worden verworven.
378. Dezelfde, Digest, Boek XXI.
Minderjarigen zijn gebonden door het gezag van hun voogden, ook al zwijgen zij zelf. Want als zij geld lenen, ook al zeggen
zij niets, dan zijn zij toch aansprakelijk, als het gezag van hun voogd tussenbeide komt. Wanneer dus onverschuldigd geld
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aan zulke personen wordt betaald, zelfs indien zij zwijgen, is de tussenkomst van het gezag van hun voogd voldoende om hen
aansprakelijk te stellen voor een persoonlijke vordering tot terugvordering ervan.
379. Dezelfde, Digest, Boek XXXI.
Het maakt niet veel verschil of een voogd afwezig is als er zaken met zijn voogd worden afgehandeld, of dat hij, als hij
aanwezig is, niet op de hoogte is van wat er wordt gedaan.
380. Marcianus, Regels, Boek II.
Dezelfde voogd kan zijn gezag aan twee voogden verlenen in een zaak waarin de een eiser is en de ander verweerder. Indien
hij echter in deze twee hoedanigheden optreedt, is dan één enkele volmacht voldoende voor beide voogden? Pomponius
twijfelt op dit punt, maar men kan met klem beweren, dat een enkele volmacht voldoende is.
381. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia.
Zelfs als een voogd blind wordt, kan hij toestemming geven voor het verrichten van handelingen door zijn voogd.
382. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Wanneer een voogd niet bereid is zijn voogd het gezag te verlenen, mag de Praetor hem daartoe niet dwingen; in de eerste
plaats omdat het onrechtvaardig zou zijn, zelfs als het niet opportuun was, om hem te dwingen zijn toestemming te geven; en
vervolgens, zelfs als het opportuun was, kan de voogd een vordering instellen wegens de schade die hij heeft geleden.
383. Dezelfde, Over Plautius, Boek I.
Een voogd kan, met toestemming van zijn voogd, zijn schuldenaar overdragen aan Titius. Wanneer echter een voogd
schulden heeft aan zijn voogd, moet worden gezegd dat hij niet kan worden overgedragen, noch dat een gemachtigde kan
worden aangesteld om tegen de voogd op te treden, met het gezag van de laatste; anders zou de voogd door zijn eigen daad
van zijn aansprakelijkheid worden ontheven.
384. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een curator kan zelfs worden aangesteld voor ieder die jonger is dan de puberteit, maar een voogd is vereist voor de regeling
van alle zaken die de formaliteiten van het recht met zich meebrengen.
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385. Scaevola, Digest, Boek X.
Een verdeling van de nalatenschap van hun vader werd gemaakt door een aantal voogden in aanwezigheid van hun voogd,
die echter de akte van verdeling niet ondertekende. De vraag rees of zij zich daaraan moesten houden. Het antwoord luidde,
dat indien de voogd daartoe toestemming had gegeven, de verdeling moest worden gehandhaafd, zelfs indien hij de akte niet
had ondertekend.
386. Dezelfde, Digest, Boek XXVI.
Een voogd had een vonnis tegen hem uitgesproken wegens een contract met zijn vader. Na door zijn voogd te zijn verdedigd,
kreeg hij een curator, tussen wie en de schuldeiser de volgende transactie plaatsvond in aanwezigheid van de Steward van de
Keizer: Priscus, de keizerlijke steward, zei: "Laat het vonnis worden uitgevoerd"; Novellius, de curator, zei: "Ik beveel de
afdeling om het landgoed te verwerpen"; Priscus, de Steward van de Keizer, zei: "U bent verhoord, u weet wat u te doen
staat". De vraag rees, of ten gevolge van deze handelwijze de minderjarige moest worden geacht de nalatenschap van zijn
vader te hebben verworpen. Het antwoord luidde, dat hij, overeenkomstig de vermelde feiten, geacht moest worden het te
hebben verworpen.
387. Labeo, Waarschijnlijkheden, Boek V.
Als iets wat de voogd doet, zijn voogd van zijn aansprakelijkheid jegens hem zou ontheffen, kan de voogd niet wettelijk
toestaan dat hij het doet.

Tit. 9. Wanneer minderjarigen kunnen worden aangesproken of vervolgd op grond van de handelingen van hun voogden of
curatoren.

388. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
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Aristo zegt dat een voogd die in het bezit is van een voogd, tegen hem een vonnis kan laten uitspreken wegens bedrog of
nalatigheid van zijn voogd; maar ik denk niet dat de schadevergoeding moet worden vastgesteld op het bedrag waarop de
eiser voor de rechtbank de eed zal afleggen. Dit zou niettemin het geval zijn indien de voogd de waarde van het goed op zijn
voogd kan verhalen.
389. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Wanneer een voogd of een curator het geld leent van de minderjarige wiens zaken hij beheert, en hij zelf het beding maakt, of
grond koopt in zijn eigen naam, zal een billijke vordering worden toegekend aan degene aan wie het geld toebehoort, voor de
terugvordering ervan, of voor de inning van de lening.
390. Papinianus, Vragen, Boek XX.
De frauduleuze handelingen van voogden kunnen hun beschermelingen noch schaden noch baten. Wanneer men gewoonlijk
zegt, dat het bedrog van een voogd een voogd geen schade kan berokkenen, bedoelt men, wanneer deze geen geldelijk
voordeel heeft van het bedrieglijk gedrag van de voogd. Sabinus is daarom zeer redelijk van mening dat de voogd kan
worden aangesproken voor fraude door zijn voogd, bijvoorbeeld als hij de belangen van zijn voogd bevoordeelt door middel
van een onrechtvaardige verdeling van goederen. Dezelfde regel geldt voor een vordering tot inpandgeving en ook voor een
vordering tot boedelbeschrijving, mits bewezen wordt dat hetgeen de eiser door het bedrog van de voogd heeft verloren, op
de rekening van de voogd is bijgeschreven.
391. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIV.
Indien echter de voogd enige frauduleuze handeling zou plegen met betrekking tot externe zaken, zou de voogd geen schade
lijden.
392. Papinianus, Opinies, Boek V.
Na het overlijden van een krankzinnige zal een vordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis niet worden toegewezen tegen
een curator die zijn zaken beheerde, net zo min als tegen een voogd; mits, nadat zijn ambt is opgeheven, wordt vastgesteld
dat er geen vernieuwing heeft plaatsgevonden met zijn toestemming en de verplichting is overgegaan op hetzij de curator
hetzij de voogd.
393. Een voogd die zich verbindt tot betaling van een geldsom, waarvoor tegen de vader van zijn pupil vonnis is gewezen,
kan rechtens weigeren zulks te doen, indien tegen hem een rechtsvordering wordt ingesteld na de beëindiging van zijn
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voogdijschap. Dezelfde regel is niet van toepassing op het geval waarin een voogd op eigen naam geld heeft geleend en
daarmee een vonnis voor zijn voogd heeft betaald, tenzij de schuldeiser de overeenkomst heeft gesloten opdat het geld zou
worden gebruikt voor de voldoening van het vonnis.
394. Dezelfde, Definities, Boek II.
Een voogd heeft, ter uitvoering van een decreet van de Praetor, een agent achtergelaten voor het beheer van de zaken van zijn
voogd. Indien een vonnis wordt uitgesproken ten gunste van genoemde gemachtigde, zal een vordering tot tenuitvoerlegging
daarvan op de voogd overgaan, alsof de voogd zelf het vonnis had verkregen.
395. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Ontheffing wordt verleend aan een voogd die een jong kind verdedigt, opdat een vordering tot tenuitvoerlegging van het
vonnis tegen de voogd kan worden toegewezen.
396. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een voogd, die tegelijkertijd mede-erfgenaam van zijn voogd was, kreeg een vordering tegen zich wegens de uitvoering van
een trust, en verbond zich tot volledige betaling. De vraag rees of een vordering tot terugvordering van zijn deel van het
bedrag moest worden toegewezen aan de voogd nadat hij de puberteitsleeftijd had bereikt. Het antwoord luidde dat dit moest
worden toegestaan.

Tit. 10. Betreffende verdachte voogden en curatoren.

397. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het onderwerp dat we nu gaan bespreken is een veel voorkomend en uiterst belangrijk onderwerp, want dagelijks worden
voogden ervan beschuldigd verdacht te zijn.
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398. Laten we daarom in de eerste plaats onderzoeken hoe deze beschuldiging van verdacht zijn ontstaat; ten overstaan van
wie een voogd of een curator kan worden beschuldigd van verdacht zijn; en ten slotte, wie kan worden verwijderd, en door
wie, en om welke redenen; en wat de straf is voor een verdachte voogd.
399. Er zij aan herinnerd, dat de beschuldiging van arglistigheid ontleend is aan de Wet van de Twaalf Tafelen.
400. Wij geven het recht om verdachte voogden te verwijderen aan de Praetors, te Rome, en in de provincies, aan de
Gouverneurs van dezelve.
401. Vroeger bestond er enige twijfel over de vraag of een verdachte voogd voor de plaatsvervanger van de Proconsul kon
worden aangeklaagd. Keizer Antoninus verklaarde, samen met de goddelijke Severus, in een Rescript aan Braduas Mauricus,
Proconsul van Afrika, dat dit kon, omdat wanneer de jurisdictie van de Proconsul werd gedelegeerd, de gehele plicht van
rechtspreken op hem overging. Als de Praetor zijn rechtsmacht delegeert, moet dus worden gezegd dat een verdachte voogd
ook kan worden aangeklaagd voor hem aan wie de bevoegdheid is overgedragen; want hoewel dit rescript alleen betrekking
heeft op provincies, kan ook hij aan wie de rechtsmacht door de Praetor is gedelegeerd, kennis nemen van de zaak van een
verdachte voogd.
402. Wij hebben getoond wie kennis kan nemen van een beschuldiging van verdenking; laat ons nu zien welke voogden
verdacht kunnen worden. En in feite kunnen alle voogden als verdacht worden aangeklaagd, of zij nu testamentair zijn, of
niet, of van een andere soort. Een wettige voogd kan dus worden aangeklaagd, maar wat als hij een mecenas is? Dan geldt
nog steeds dezelfde regel, mits men bedenkt dat aan een beschermheer gunst moet worden bewezen.
403. Het volgende wat in orde is, is te zien wie een beschermheer kan beschuldigen als zijnde verdacht. En men moet
bedenken dat dit een openbare actie is, d.w.z. dat zij voor iedereen openstaat.
404. Bovendien is het zelfs vrouwen toegestaan een dergelijke aanklacht in te dienen, maar alleen zij kunnen dit doen die
noodzakelijkerwijs door genegenheid daartoe worden aangezet, zoals bijvoorbeeld een moeder, een verpleegster en een
grootmoeder. Ook een zuster kan een voogd als verdacht aanklagen (want er bestaat een Rescript van de goddelijke Severus
met betrekking tot een zuster). En inderdaad, de Praetor zal iedere andere vrouw toestaan een dergelijke aanklacht in te
dienen, van wie hij weet dat er oprechte genegenheid voor bestaat, die de bescheidenheid van haar geslacht niet schendt, en
die een zodanige achting voor de voogd heeft dat zij het niet kan verdragen dat hem letsel wordt toegebracht.
405. Wanneer iemand van plebejische stand voor de Praetor beschuldigd wordt van gruwelijke daden, begaan tijdens zijn
voogdij, wordt hij naar de Prefect van de Stad gezonden om streng gestraft te worden.
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406. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek I.
Een vrijgelatene zal ook voor straf naar de prefect van de stad worden gestuurd, als bewezen is dat hij de voogdij over de
kinderen van zijn beschermheer op frauduleuze wijze heeft uitgeoefend.
407. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Een voogd kan ook zijn medevoogd beschuldigen van arglistigheid, hetzij gedurende zijn ambtstermijn, hetzij nadat hij
daarvan afstand heeft gedaan, en terwijl zijn medevoogd het beheer daarvan nog voortzet. Dit verklaarde de goddelijke
Severus in een Rescript. De goddelijke Pius ging nog verder in een Rescript, gericht aan Caecilius Petinus, en bepaalde dat
een voogd die wegens wantrouwen was afgezet, dezelfde aanklacht tegen zijn medevoogden kon indienen.
408. De vrijgelatenen van de afdelingen zullen dankbaar handelen als zij de voogden of curatoren van de genoemde
afdelingen als verdacht aanklagen, wanneer zij de zaken van hun beschermheren of van de kinderen van laatstgenoemden
onbehoorlijk behartigen. Maar indien zij hun eigen beschermheer willen beschuldigen van arglistigheid in het beheer van de
voogdij, is het een beter plan hun beschuldiging af te wijzen, uit vrees dat bij het onderzoek iets ernstigers aan het licht zal
komen; daar het recht om zulk een aanklacht in te dienen voor een ieder openstaat.
409. Niet alleen de curator van een minderjarige, maar ook die van een krankzinnige of een verkwister, kan op grond van
verdenking worden afgezet.
410. Bovendien is een ieder die het toezicht heeft over de belangen van een ongeboren kind, of over goederen zonder
eigenaar, niet vrij van het gevaar door deze procedure ter verantwoording te worden geroepen.
411. Nogmaals, laat ons zien of een verdachte voogd kan worden ontslagen zonder enige beschuldiging. De betere opvatting
is, dat hij moet worden ontslagen, als de Praetor uit sluitend bewijs van de feiten mocht blijken, dat hij verdacht is. Dit moet
worden verstaan als zijnde ten behoeve van de wachters.
412. Laten wij nu nagaan om welke redenen verdachte voogden kunnen worden verwijderd. En er zij op gewezen, dat het
geoorloofd is een voogd van zijn verdachtmaking te beschuldigen, indien hij tijdens zijn voogdijschap bedrog heeft gepleegd,
zijn plichten heeft verwaarloosd, of oneerlijk heeft gehandeld, of op enigerlei wijze zijn voogd schade heeft berokkend; of,
terwijl hij het vertrouwen beheerde, enig goed van de eerstgenoemde heeft verduisterd. Indien hij echter iets dergelijks heeft
gedaan vóór hij het ambt aanvaardde, ook al had het betrekking op de goederen van de voogd of het beheer van de voogdij,
kan hem niet worden verweten verdacht te zijn, omdat het feit plaatsvond vóór zijn benoeming. Indien hij dus vóór zijn
aanstelling tot voogd enig goed van de voogd heeft gestolen, moet hij worden beschuldigd van diefstal, en niet van diefstal.
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413. Men kan zich afvragen of iemand die de voogd van een wijker was en later tot zijn curator werd benoemd, kan worden
beschuldigd van arglistigheid, op grond van strafbare feiten die tijdens de voogdij zijn gepleegd. En aangezien een vordering
tot curatele tegen hem kan worden ingesteld door zijn collega's, volgt daaruit dat moet worden geoordeeld dat een
beschuldiging van verdenking niet kan worden ingesteld, om de reden dat een vordering tot curatele zal worden ingesteld
nadat dat ambt is opgeheven en het ambt van de ander is aanvaard.
414. Dezelfde vraag kan rijzen, wanneer wordt gezegd, dat iemand, die ophield voogd te zijn, dit ambt weer opneemt;
bijvoorbeeld, wanneer hij voor een bepaalde tijd of onder een bepaalde voorwaarde was aangesteld, en hij een tweede maal
wordt aangesteld, hetzij op de vervulling van een of andere testamentaire voorwaarde, hetzij door de Praetor; want kan hij
dan als verdacht worden aangeklaagd? En daar er twee voogdijen zijn, als er iemand is, die een voogdijzaak tegen hem kan
aanspannen, zou het volkomen juist zijn te stellen, dat een aanklacht wegens verdenking niet zal opgaan.
415. Indien er echter slechts één voogd is, moet hij, omdat er geen onderzoek naar zijn beheer kan worden ingesteld, uit het
beheer van de trust worden ontzet, omdat hij verdacht is, omdat hij zich tijdens zijn vorige voogdijschap aan onbehoorlijk
gedrag heeft schuldig gemaakt. Men kan dus zeggen, dat dezelfde regel van toepassing is in het geval, waarin na de
beëindiging van de voogdij één enkele curator is benoemd.
416. Indien een voogd wordt aangesteld om zijn ambt uit te oefenen zolang hij in Italië blijft, of zolang hij niet over zee gaat,
kan hem dan verdachtmaking worden verweten wegens een of andere handeling, die hij verricht heeft voordat hij over zee
ging? De betere mening is, dat hij beschuldigd kan worden, daar de voogdij dezelfde blijft, waar zij heeft opgehouden.
417. Wanneer iemand, die op het punt staat voor de Staat afwezig te zijn, verzoekt, dat een andere voogd in zijn plaats wordt
aangesteld, kan hij dan na zijn terugkeer beschuldigd worden van arglistigheid, wegens een of andere handeling, die vóór zijn
vertrek heeft plaats gehad? Daar hij op grond van zijn vorig bestuur in een praetorisch proces kan worden aangesproken, kan
deze beschuldiging niet worden ingebracht.
418. Wanneer een partij die was aangesteld als curator van een ongeboren kind, of van een onbewoond goed, zich schuldig
heeft gemaakt aan frauduleus gedrag, en daarna de voogd wordt van dat kind, is er dan enige twijfel of hij kan worden
beschuldigd van verdacht te zijn vanwege het bedrog dat hij heeft gepleegd tijdens zijn curatorschap? Indien hij medevoogd
is, kan hem dit niet worden verweten, omdat tegen hem een rechtsvordering kan worden ingesteld, maar indien hij geen
medevoogd is, kan hij uit zijn ambt worden ontzet.
419. Wanneer een voogd een vijand is van de voogd of zijn verwanten, en, in het algemeen, als er enige goede reden is die de
Praetor ertoe brengt hem niet toe te staan de voogdij te beheren, moet hij hem afwijzen.
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420. Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript aan Epicurius dat: "Als voogden goederen verkopen die zij zonder
vonnis niet mogen vervreemden, is de verkoop nietig; maar als zij die goederen bedrieglijk vervreemden, moeten zij worden
verwijderd."
421. Een voogd die niet aantoont dat hij in staat is zijn voogd te onderhouden, is verdacht en kan worden afgezet.
422. Indien hij zich echter niet verbergt, maar in zijn aanwezigheid beweert, dat tegen hem geen vonnis kan worden
uitgesproken, omdat de voogden arm zijn; en indien, nadat voor de voogd pleitbezorgers zijn benoemd, de voogd wegens
valsheid wordt veroordeeld, moet hij voor de prefect van de stad worden geleid; het maakt ook geen verschil of iemand dit
doet om door middel van een bedrieglijk onderzoek zelf tot voogd benoemd te worden, of dat hij, te goeder trouw benoemd,
van plan is het eigendom van een ander te plunderen. Daarom moet hij niet worden verwijderd op grond van verdenking,
maar moet hij naar de magistraat worden gestuurd om de straf te ondergaan die gewoonlijk wordt opgelegd aan hen die een
voogdijschap kopen, doordat zij de ambtenaren van de Praetor hebben bedrogen.
423. Voogden die geen inventaris hebben opgemaakt, of die halsstarrig weigeren het geld van de voogdij te gebruiken voor
de aankoop van land, of het in bewaring te geven totdat een gelegenheid wordt gevonden om het te investeren, worden
veroordeeld tot gevangenisstraf, en moeten bovendien als verdacht worden beschouwd. Men moet echter bedenken, dat niet
allen zo streng moeten worden behandeld, maar alleen diegenen van lagere rang; want ik vind niet, dat personen van hoge
stand om deze reden in de gevangenis moeten worden opgesloten.
424. Een voogd die, zonder behoorlijke tegenprestatie, of door bedrog, zijn voogd ertoe brengt een nalatenschap te
verwerpen, kan als verdacht worden aangeklaagd.
425. Wanneer een voogd van zijn voogdijschap wordt ontheven wegens luiheid, luiheid, domheid of onbekwaamheid, doet
hij afstand van het voogdij- of curateleambt zonder enige aantijging tegen zijn integriteit. Wanneer hij echter niet uit zijn
ambt is ontzet wegens bedrog, maar alleen opdat een curator zich bij hem zou voegen, zal hij niet in slechte naam staan,
omdat hem niet is bevolen het voogdijschap op te geven.
426. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek I.
Er zijn redenen waarom iemand afstand kan doen van een voogdijschap of een curatorschap en zijn reputatie kan behouden.
427. Daarom moet de oorzaak van zijn afzetting in het vonnis worden vermeld, opdat men weet dat de reputatie van de voogd
er niet onder lijdt.
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428. Maar wat als de magistraat in zijn decreet niet de oorzaak van de afzetting heeft aangegeven? Papinianus zegt, dat dit
den goeden naam van den voogd niet mag aantasten; hetgeen juist is.
429. Als de Praetor door zijn besluit de voogd niet uit zijn ambt ontzet, maar hem verbiedt zijn plichten te vervullen, moet
gezegd worden dat de betere mening is dat hij ophoudt voogd te zijn.
430. Zij, die geen van de zaken van het vertrouwen hebben beheerd, kunnen niet worden beschuldigd van arglistigheid; zij
kunnen echter wel worden ontzet op grond van luiheid, nalatigheid of bedrog, indien zij oneerlijk hebben gehandeld.
431. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Hij kan ook als verdacht worden aangeklaagd, die zekerheid heeft gesteld of aanbiedt die te stellen; want het is voordeliger
voor de voogd, dat zijn eigendom veilig is, dan dat hij instrumenten bezit, die slechts dienen tot bewaring ervan. Evenmin
kan een medevoogd worden geduld, die zijn collega niet als verdacht heeft aangeklaagd, omdat deze aan zijn voogd
zekerheid had gesteld,
432. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek IV.
Om de reden dat de zekerheid de slechte gezindheid van de voogd niet verandert, maar hem de gelegenheid geeft om de
goederen van de voogd gemakkelijker te plunderen.
433. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek I.
Het is kinderen onder de puberteit niet toegestaan hun voogden als verdacht aan te klagen; maar het is duidelijk dat het
minderjarigen wel is toegestaan hun curatoren op deze manier aan te klagen, als zij dat wensen; mits zij handelen op advies
van hun naaste familieleden.
434. Wanneer niet bedrog, maar grove nalatigheid, die zeer veel op bedrog gelijkt, door een voogd is begaan, moet hij als
verdacht worden verwijderd.
435. In de overweging van dit onderwerp, werden bepaalde aanvullende bepalingen gemaakt door een Rescript van onze
Keizer en de Goddelijke Severus, gericht aan Atrius Clonius; Want zij verordonneerden dat, wanneer voogden niet
verschenen in zaken die de verdeling van goederen aan hun kinderen betroffen, zij van hun bezittingen moesten worden
beroofd, en dat de kinderen in het bezit moesten worden gesteld van de bezittingen van hem die door het decreet verdacht
was verklaard, met het doel deze te bewaren, en indien deze bederfelijk waren, of door vertraging in waarde konden
verminderen, moesten zij worden verkocht, na de benoeming van een curator.
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436. Indien een voogd na zijn benoeming niet verschijnt, is het gebruikelijk hem door verscheidene proclamaties te
dagvaarden, en tenslotte, indien hij zich niet meldt, hem wegens zijn niet verschijnen uit zijn ambt te ontzetten. Tot deze
maatregel mag slechts bij hoge uitzondering en na grondig onderzoek worden besloten.
437. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXI.
Wij beschouwen een voogd als verdacht, wiens gedrag zodanig is dat hij een voorwerp van wantrouwen wordt; want een
voogd, hoe arm hij ook is, mag niet worden verwijderd op grond van verdenking, als hij betrouwbaar en ijverig is.
438. Modestinus, Uitvindingen.
Wanneer een voogd met zijn voogd verbonden is door een band van verwantschap of aanverwantschap, of wanneer een
beschermheer de voogdij over zijn rechthebbende voogd uitoefent en op het punt staat uit zijn ambt te worden ontheven, is
het beter dat een curator zich bij hem voegt, dan dat hij met een aangetast karakter en een aangetaste reputatie wordt
ontheven.
439. Papinianus, Vragen, Boek XII.
Wanneer een voogd op grond van verdenking uit zijn ambt wordt ontzet, door een besluit van de Praetor, hoeft hij niet te
vrezen voor aansprakelijkheid in de komende tijd, want het zou onrechtvaardig zijn als iemand uit het voogdijschap of
curatorschap zou worden ontzet, en toch niet veilig zou zijn voor de toekomst.
440. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Nadat een voogdij is opgehouden te bestaan, is ook het onderzoek naar een vermoedelijke voogd ten einde, ofschoon de
voogdij het eerst is opgehouden te bestaan.
441. Julius Aquila, Opinies.
In een onderzoek naar verdenking is er niets in de vermelde feiten, waardoor een curator kan verhinderen, dat de Praetor
gebruik maakt van een slaaf van de voogd voor het opsporen van het bedrog van de curator.
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Boek XXVII
1. Betreffende de verontschuldigingen van voogden en curatoren.
2. Waar een ward moet worden opgevoed, of verblijven (..)
3. 3. Aangaande de vordering tot het vorderen van een boekhouding voor de voogdij (...)
4. 4. Wat betreft de tegenactie op voogdij en de praetoriaanse actie.
5. 5. Betreffende degene die zaken doet als waarnemend voogd of curator.
6. 6. Betreffende zaken die worden gedaan onder het gezag van een valse voogd.
7. Betreffende de borgtochten van voogden en curatoren en hen die deze hebben aangeboden (...)
8. 8. Betreffende processen tegen magistraten.
9. Over de goederen van hen die onder curatele of voogdij staan (...)
10. 10. Betreffende de aanstelling van curatoren voor krankzinnigen en anderen die niet minderjarig zijn.
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Tit. 1. Betreffende de verontschuldigingen van voogden en curatoren.

1. Modestinus, Over excuses, Boek I.
Herennius Modestinus aan Ignatius Dexter, Gegroet. Ik heb een boek samengesteld dat ik "De Excuses van Voogdij en
Curatele" heb genoemd, dat mij zeer nuttig lijkt, en dat ik u toezend.
(1) Ik zal al het mogelijke doen om de kennis van deze zaken duidelijk te maken, terwijl ik de juridische termen in de taal van
de Grieken vertaal, hoewel ik mij ervan bewust ben dat zij niet gemakkelijk aan vertaling zijn aangepast.
(2) Ik zal ook aan het verhaal van de te bespreken zaken de identieke bewoordingen van de wetten toevoegen, waar dat nodig
is, opdat, door tegelijkertijd in het bezit te zijn van de rechtsleer en de commentaren daarop, zij die dat nodig hebben over de
wetten kunnen beschikken in al hun integriteit en nut.
(3) Daarom moet in de eerste plaats worden bepaald, welke personen niet mogen worden aangesteld.
(4) Voogden mogen geen vrijgeboren voogden of curatoren aanstellen voor minderjarigen die vrijgemaakten zijn, tenzij er
een totaal gebrek aan vrijgemaakten is in de plaats waar de aanstelling moet worden gedaan; want een Rescript van de
Goddelijke Marcus schrijft voor dat alleen vrijgemaakten voogden moeten worden aangesteld voor geëmancipeerde voogden,
die inwoners zijn van dezelfde plaats. Wanneer echter een ander wordt aangesteld, heeft de goddelijke Severus, met het oog
op het belang van de minderjarigen, in een Rescript verklaard, dat de partij onder de voogdij aansprakelijk zou zijn, tenzij hij
redenen kon aanvoeren, waarom hij de voogdij niet in overeenstemming met de wet zou aanvaarden.
(5) Een echtgenoot kan niet optreden als voogd van zijn vrouw (zoals de Senaat heeft verordend), en indien hij zou worden
aangesteld zal hij worden ontslagen.
2. Dezelfde, Excuses, Boek II.
Personen die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt, zijn vrijgesteld van de plichten van voogdij en curatele. Het is
echter noodzakelijk dat zij de leeftijd van zeventig jaar hebben overschreden op het tijdstip van hun benoeming, hetzij
wanneer de erfgenaam in de nalatenschap is getreden, hetzij wanneer een door de wet voorgeschreven voorwaarde is vervuld,
en niet binnen de tijd die is vastgesteld om de verschoning geldig te maken.
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1. Bovendien wordt de leeftijd vastgesteld hetzij door de geboorteakte, hetzij door andere wettige bewijzen.
2. Een groot aantal kinderen is een goed excuus voor ontheffing van de plichten van voogdij of curatele.
3. 3. Alle kinderen moeten echter wettig zijn, hoewel zij niet onder vaders toezicht mogen staan.
4. 4. Het is noodzakelijk, dat de kinderen in leven zijn op het ogenblik, dat hun vaders tot voogden worden benoemd; want
zij, die reeds gestorven zijn, worden niet tot de verschoningsgerechtigden gerekend; en zij, die later overlijden, doen geen
afbreuk aan de rechten van hun ouder. Dit staat ook in een constitutie van de goddelijke Severus.
5. Hoewel dit inderdaad speciaal betrekking schijnt te hebben op een testamentaire voogd, is het niettemin van toepassing op
alle anderen.
6. 6. Hoewel een kind in de schoot van zijn moeder door vele bepalingen van de wet als reeds geboren wordt beschouwd, kan
dit toch noch in het onderhavige geval, noch met betrekking tot andere burgerlijke beroepen, tot vrijlating van de vader
leiden. Deze regel werd ook uiteengezet in een grondwet van de goddelijke Severus.
7. Ook kunnen niet alleen zonen en dochters hun vader van de voogdij ontheffen, maar ook de kleinkinderen, zowel de
mannelijke als de vrouwelijke, die van de zonen afstammen. Bovendien kunnen zij pas na de dood van hun vader zijn plaats
innemen bij hun grootvader. En hoeveel kleinkinderen er ook geboren worden uit één zoon, zij worden slechts als één kind
gerekend. Dit kan ook worden opgemaakt uit de grondwetten die over kinderen handelen; want het is nooit gemakkelijk vast
te stellen waar in een grondwet sprake is van zonen, maar dit kan gemakkelijk worden gedaan waar sprake is van kinderen,
want deze benaming omvat ook kleinkinderen.
8. 8. Het is noodzakelijk dat degene die benoemd wordt, op dat moment het door de constituties voorgeschreven aantal
kinderen heeft, want als zij na zijn benoeming verwekt worden, zal hem dat geen enkel voordeel opleveren als excuus, zoals
de constitutie van Severus en Antoninus uiteenzet.
9. 9. Personen die tot voogdij of curatele zijn geroepen, kunnen worden verontschuldigd wanneer zij reeds drie voogdijen of
curatele hebben, of wanneer drie voogdijen en drie curatele zijn verenigd en nog bestaan, dat wil zeggen wanneer de
minderjarigen nog niet meerderjarig zijn geworden. Wanneer echter iemand curator is, niet van een minderjarige, maar van
een krankzinnige of een verkwister, wordt zulk een curatele opgenomen in het aantal van degenen die vrijstelling toestaan,
zoals in de grondwet van Severus en Antoninus staat. De voorname Ulpianus is dezelfde mening toegedaan in het geval van
personen die het beheer van drie voogdijen hebben.
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(3) Ulpianus, Over de plichten van de Praetor die jurisdictie heeft over voogdijen.
Het beheer van drie voogdijen biedt een goed excuus. Onder drie voogdijen verstaat men niet dat het aantal voogden
aanleiding geeft tot verschillende voogdijen, maar dat de nalatenschappen gescheiden en onderscheiden zijn. Wanneer dus
een voogd wordt aangesteld voor drie broers die recht hebben op een onverdeelde nalatenschap, of wanneer een voogd wordt
aangesteld voor twee van hen en een curator voor de anderen, wordt hij geacht slechts één voogdijschap op zich te hebben
genomen.
4. Modestinus, Excuses, Boek II.
Wij hebben gezegd dat wie belast is met het beheer van drie voogdijen, niet verplicht is een vierde te aanvaarden. Daarom
rijst de vraag of iemand die twee voogdijen uitoefent, een derde voogdijschap aanvaardt, in beroep gaat en, terwijl het beroep
aanhangig is, tot een vierde voogdijschap wordt benoemd, zich van de vierde voogdij kan verontschuldigen door de derde te
vermelden, of dat hij er geheel van kan afzien. Ik vind dat de Goddelijke Vergaderingen van Severus en Antoninus hebben
bepaald dat een partij die in beroep is gegaan tegen de benoeming van een derde voogdijschap niet kan worden belast met
een vierde; maar dat hij, terwijl zijn verzoek om verschoning van de derde benoeming aanhangig is, de beslissing daarvan
moet afwachten om te bepalen of hij zal worden belast met een vierde benoeming of niet. Daar is een goede reden voor, want
als iemand het beheer van de vierde voogdij op zich zou nemen, en het zou gebeuren dat zijn beroep tegen zijn benoeming in
de derde voogdij ten onrechte was aangenomen, en de benoeming zou standhouden, zou hij worden belast met het beheer van
vier voogdijen, hetgeen in strijd is met de wet.
1. Wanneer een vader drie voogdijen of curatele heeft, mag zijn zoon niet met de administratie van een andere worden belast,
zoals door de goddelijke Severus en Antoninus is besloten. Deze regel is ook van toepassing op het geval van een zoon, want
de voogdij van een zoon heeft de vrijlating van zijn vader tot gevolg, en dit is het geval wanneer de voogdijen
gemeenschappelijk, door beiden, worden beheerd; dat wil zeggen, wanneer één door de zoon en twee door de vader worden
beheerd, of vice versa. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de voogdij berust bij één enkele huishouding, en niet bij
afzonderlijke. Ook de vermaarde Ulpianus was deze mening toegedaan.
(5) Ulpianus, Over de plichten van de Praetor die jurisdictie heeft over de voogdij.
Het is voldoende dat de partijen belast met drie voogdijen tot dezelfde familie behoren. Dus als de vader, de zoon of de broer
van iemand die onder hetzelfde gezag staat, wordt belast met het beheer van drie voogdijen, zal de vader verantwoordelijk
zijn omdat ze met zijn toestemming worden beheerd. Dit zal voor hen allen een goed excuus zijn om van elke andere voogdij
te worden ontheven. Wanneer zij echter de voogdijen niet met toestemming van de vader beheren, is dikwijls in rescripties
verklaard dat dit niet als excuus zal gelden.
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6. Modestinus, Excuses, Boek II.
Indien iemand, die reeds met het beheer van twee voogdijen is belast, twee andere tegelijk opgelegd krijgt, zal de derde
voogdij hem ter beschikking staan om vrijstelling van de vierde te verkrijgen; ook al heeft de keizer zelf de vierde, of de
derde, aangesteld, indien hij, voordat hij van het bevel van de keizer op de hoogte was, tot het beheer van de andere voogdij
was benoemd. Indien echter geen bevel is opgevolgd, maar de beide benoemingen op dezelfde dag bij verschillende brieven
zijn geschied, kiest hij, die de benoeming heeft gedaan, en niet de benoemde, welke last hij moet beheren.
(1) Grammatici, sofisten, retorici en artsen in actieve praktijk, hebben recht op vrijstelling van voogdij en curatele, net zoals
zij recht hebben op andere openbare ambten.
(2) Ook zijn er in elke stad een aantal retorici, evenals bepaalde filosofen die in de wetten worden genoemd, die zijn
vrijgesteld van de uitoefening van publieke taken, hetgeen wordt vermeld in een Rescript van Antoninus Pius dat is
geschreven voor de provincie Azië, maar dat ook van toepassing is op de hele wereld, en waarvan de inhoud als volgt is:
"Kleine steden hebben recht op vijf geneesheren, drie sofisten en evenveel grammatici, die van de voogdijplichten zijn
vrijgesteld; grotere steden hebben recht op zeven die de geneeskunst beoefenen, en vier van elk van hen die onderwijs geven
in de beide voornoemde takken van geleerdheid. De grootste steden hebben recht op tien artsen, vijf retorici en eenzelfde
aantal grammatici. De grootste stad kan echter geen vrijstelling verlenen aan een groter aantal. Het is gepast dat de
hoofdsteden van landen worden opgenomen in het aantal van de grootste steden; dat degenen die een tribunaal hebben of een
plaats waar zaken worden gehoord en beslist, worden opgenomen in de tweede klasse; en alle anderen in de derde."
(3) Het is niet geoorloofd dit aantal uitzonderingen te overschrijden, noch door een decreet van de Senaat, noch om enige
andere reden; het aantal kan echter verminderd worden, aangezien het duidelijk is dat deze maatregel genomen is ten
voordele van het ambtenarenapparaat.
(4) Deze personen genieten bovendien deze vrijstelling niet, tenzij zij regelmatig bij een Decreet van de Senaat zijn
ingeschreven, en niet nalatig zijn in hun praktijk.
(5) Paulus verklaart dat ook filosofen van de voogdij zijn vrijgesteld; want hij zegt dat filosofen, redenaars, grammatici en zij
die de jeugd in het openbaar onderrichten, zijn vrijgesteld van de uitoefening van de plichten ervan. Ulpianus doet een
soortgelijke uitspraak in het Vierde Boek over het ambt van Proconsul.
(6) Onze Keizer en zijn vader verklaarden in een Rescript, gericht aan Laelius Bassus, dat een geneesheer door een gemeente
kon worden afgewezen, ook al had hij reeds een vergunning.
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(7) In dezelfde constitutie van de Goddelijke Pius staat met betrekking tot de filosofen dat hun aantal niet officieel is
vastgesteld, omdat slechts weinigen werkelijk tot dit beroep behoren. Ik denk echter dat zij die met grote rijkdom begiftigd
zijn, vrijwillig hun bezit zullen bijdragen ten bate van hun land. Maar als zij hoofdzakelijk spreken over hun wereldse
bezittingen, dan blijkt daaruit dat zij geen echte filosofen zijn.
(8) Er is een gedeelte van een grondwet van keizer Commodus, genoemd in een Rescript van Antoninus Pius, waaruit blijkt
dat filosofen vrijstelling genieten van de plichten van voogdij. Het is uitgedrukt in de volgende termen: "Bovendien heeft
mijn Goddelijke Vader, in overeenstemming met al deze dingen, zodra hij de troon besteeg, door een grondwet alle bestaande
eerbewijzen en immuniteiten bevestigd, waarin wordt bepaald dat filosofen, retorici, grammatici en artsen zijn vrijgesteld,
wanneer zij de scholen van het priesterschap leiden, en dat zij niet kunnen worden gedwongen om voorraden koren, wijn of
olie te leveren, of die te kopen; dat zij niet kunnen worden gedwongen voor het gerecht te zitten, als afgevaardigden op te
treden, in het leger te worden opgenomen, of, tegen hun wil, aan enige andere openbare dienst te worden onderworpen. "
(9) Men moet ook bedenken, dat een ieder, die in zijn eigen land onderricht geeft, of de geneeskunde beoefent, recht heeft op
deze vrijstelling; want als iemand uit Comana in Caesarea onderricht geeft of de geneeskunde beoefent, zal hij te Comana
niet vrijgesteld zijn. Deze regel is ook afgekondigd door de goddelijke Severus en Antoninus.
(10) Paulus schrijft inderdaad dat de goddelijke Pius en Antoninus bevolen hebben dat personen die zich onderscheiden door
geleerdheid, vrijgesteld moesten worden, zelfs als zij het aantal van de reeds ingeschrevenen overschreden; wanneer zij hun
woonplaats in een ander district vestigden.
(11) Door de goddelijke Severus en Antoninus werd afgekondigd, dat een ieder, die te Rome wijsbegeerte doceerde, hetzij
met, hetzij zonder salaris, dezelfde vrijstelling moest genieten, als wanneer hij in zijn eigen land doceerde. Als reden voor
een dergelijk decreet kan worden aangevoerd dat, aangezien de keizerstad als het gemeenschappelijke land van het gehele
volk wordt beschouwd, hij die zich eervol nuttig maakt daar vrijstelling moet genieten, niet minder dan in de plaats waar hij
geboren is of woont.
(12) In feite hebben leraren die in een willekeurig district onderricht geven geen recht op vrijstelling, maar zij die in Rome
onderricht geven zijn vrijgesteld van voogdij en curatele.
(13) Ulpianus schrijft in zijn Boek over de plichten van de Praetor die de voogdij heeft, het volgende: "Atleten hebben recht
op vrijstelling van voogdij, maar alleen diegenen die gekroond zijn in de Heilige Spelen."

1769

(14) Het gouverneurschap van provincies, zoals bijvoorbeeld van Asia, Bithynia, Cappadocia, verleent vrijstelling van
voogdijschap; dat wil zeggen, zolang de partijen het ambt bekleden.
(15) De voogdij is geen openbare betrekking, noch een betrekking waaraan een salaris verbonden is, maar een burgerlijk
ambt; en men is van oordeel, dat het bestuur van een voogdij niet buiten de provincie kan worden uitgeoefend.
(16) De magistraten van de steden zijn vrijgesteld van voogdij en curatele.
(17) De vijandschap die voortvloeit uit de beschuldiging van een halsmisdaad, geuit door de aangestelde tegen de vader van
de voogd, geeft eveneens vrijstelling van de voogdij, tenzij blijkt dat de voogd later bij testament is aangesteld, of dat na het
opstellen van het testament de twist als gevolg van de halsmisdaad niet meer bestond; of de vijandschap ging vooraf aan de
uitvoering van het testament; en het is duidelijk dat de voogd is aangesteld met het doel te worden onderworpen aan de
verantwoordelijkheid en de ergernis die voortvloeien uit de uitoefening van de werkzaamheden. Dit blijkt ook uit een
Rescript van keizer Severus.
(18) Bovendien kan iemand van de voogdij worden ontheven als er een vraag wordt gesteld over de toestand van de voogd,
en het blijkt dat dit niet uit kwaadwilligheid is gebeurd, maar uit motieven van goede trouw. Deze regel werd uitgevaardigd
door de goddelijke Marcus en Severus.
(19) Paulus schrijft het volgende met betrekking tot personen die op het platteland wonen, van nederige stand en analfabeet
zijn: "Inferieure rang en landelijkheid kunnen soms als excuus worden aangevoerd, volgens de Rescripten van de Goddelijke
Hadrianus en Antoninus." Het excuus van een partij die verklaart geen kennis van letters te hebben, moet niet worden
aanvaard, tenzij hij onervaren is in zaken.
7. Ulpianus, Over verontschuldigingen.
Armoede is inderdaad een goed excuus, wanneer iemand kan bewijzen dat hij niet opgewassen is tegen de last die hem wordt
opgelegd; en dit staat in een Rescript van de Goddelijke Broeders.
8. Modestinus, Excuses, Boek III.
Soldaten echter, die eervol hun dienstplicht hebben vervuld, hebben thans recht op vrijstelling van de voogdij over wie dan
ook. Maar wat betreft de voogdij over de kinderen van hen die in dezelfde rang hebben gediend, of van hen die vroeger
soldaat waren, zijn de kameraden van deze laatsten vrijgesteld gedurende het eerste jaar na hun ontslag. Maar na die tijd
hebben zij geen recht op vrijstelling; want de gelijkheid van de militaire onderscheiding blijkt altijd sterker te zijn dan het
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voorrecht dat aan de dienst verbonden is, tenzij zij misschien andere goede redenen hebben om van de voogdij te worden
vrijgesteld; zoals bijvoorbeeld het aantal jaren dat zij hebben gediend, of iets anders van dien aard, waarvoor het gebruikelijk
is dat particulieren van alle soortgelijke verplichtingen worden vrijgesteld. Deze regel geldt echter wel voor de zonen, maar
niet voor de kleinzonen van hen die vroeger soldaat waren, want de kleinzonen van veteranen worden geacht dezelfde positie
in te nemen als andere particulieren.
1. Zij, die oneervol ontslagen zijn, worden beschouwd als personen die nooit in het leger zijn geweest, en om deze reden
hebben zij zelf geen recht op het voorrecht van een soldaat; en als anderen, die vroeger in dienst waren, voogden van hun
kinderen worden aangesteld, zullen zij niet verplicht zijn te dienen.
2. Soms echter maken soldaten hun diensttijd niet vol en hebben zij toch recht op vrijstelling van voogdij; maar dit is niet
dezelfde vrijstelling als zij hebben, die hun volle tijd gediend hebben. Hij, die meer dan twintig jaren in militaire dienst is
geweest, wordt geacht in dezelfde positie te verkeren als hij, die de volle tijd als soldaat heeft gediend.
3. Wie binnen deze tijd ontslagen is, heeft geen recht op eeuwigdurende vrijstelling van voogdij, maar slechts op vrijstelling
voor een bepaalde tijd; net zoals dat het geval is bij andere burgerlijke beroepen. Wanneer iemand binnen vijf jaar uit
militaire dienst ontslagen wordt, zal hij voor zichzelf geen aanspraak maken op vrijstelling; en hij, die vijf jaar gediend heeft,
heeft recht op vrijstelling voor één jaar; hij, die acht jaar gediend heeft, heeft vrijstelling voor twee jaar; hij, die twaalf jaar
gediend heeft, voor drie jaar; hij, die zestien jaar gediend heeft, voor vier jaar; en hij, die twintig jaar gediend heeft, heeft,
zoals wij boven gezegd hebben, altijd recht op vrijstelling.
4. Ieder die in de Nachtwacht van Rome heeft gediend, heeft slechts voor één jaar recht op vrijstelling.
5. 5. Wat gezegd is, geldt ook voor wie eervol ontslagen is, of ontslag wegens ziekte heeft gekregen, want ook dit is een
eervol excuus; maar wie schandelijk ontslagen is, heeft geen recht op vrijstelling.
6. Als veteraan wordt beschouwd, hij die niet alleen in een legioen heeft gediend, maar in welke militaire hoedanigheid ook,
mits hij eervol is ontslagen. Hij kan echter tot voogd worden benoemd over de kinderen van een andere soldaat; want iemand
die in een legioen heeft gediend, kan tot voogd worden benoemd over de kinderen van een ander die in de Nachtwacht heeft
gediend.
7. Een gewezen soldaat kan ook tot curator worden aangesteld voor een minderjarige in dienst, wanneer de vader van deze
overleden is, of zelfs wanneer hij geëmancipeerd is.
8. Er bestaan grondwetten waarin al deze regels zijn vastgelegd.
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9. Ulpianus stelt ook dezelfde dingen. Zij die oneervol ontslagen zijn, zijn klaarblijkelijk uitgesloten van voogdij in de stad,
omdat het hun onwettig is daar binnen te gaan. Wie in de stedelijke cohorten heeft gediend, ook al is hij ontslagen voordat er
twintig jaar zijn verstreken, heeft toch recht op eeuwigdurende vrijstelling van voogdij.
10. De vraag is echter gerezen, of de gewezen militairen de voogdij terstond moeten aanvaarden, dan wel of zij gedurende
denzelfden tijd niet meer dan eenmaal de plichten van het ambt kunnen vervullen, zoodat zij, na de eerste voogdij beëindigd
te hebben, opnieuw op eene andere wijze aanspraak op hun voorrecht kunnen maken dan de particulieren, die hun
vertrouwen hebben uitgeoefend. Dit zal niet ten goede komen aan hen die geen recht hebben op het voorrecht, noch kan het
worden gerekend tot de drie die vrijstelling verlenen; net zoals het in het geval van hen die vroeger in militaire dienst waren
geen voordeel oplevert om tot voogd te zijn benoemd. Dit werd afgekondigd in de Curiae, zoals blijkt uit een constitutie van
de Goddelijke Severus en Antoninus.
11. Het maakt geen verschil om welke reden de kinderen van een medesoldaat een voogd of curator nodig hebben; hetzij
omdat zij geëmancipeerd zijn, hetzij omdat hun vader dood is. Centurions van de eerste compagnie der triarii, hebben,
krachtens de Keizerlijke Constituties, recht op vrijstelling van alle andere voogdijen, want zulke kapiteins dienen als voogden
van de kinderen van anderen. Als centurio's van de eerste compagnie der triarii worden echter beschouwd zij, die de functies
van dit ambt vervullen. Wanneer echter een hunner sterft zonder zich van zijne militaire plichten te kwijten, zal een ander
van dit soort officieren niet tot voogd over zijne kinderen worden aangesteld.
9. Ulpianus, Over de plichten van de praetor die de voogdij heeft.
Nadat een tribuun in de praetoriaanse cohorten heeft gediend, is hij vrijgesteld van de voogdij over de kinderen van zijn
collega's, op grond van een voorrecht dat door de goddelijke Severus en onze keizer is verleend.
10. Modestinus, Excuses, Boek III.
Doch niet alleen zij, die in de gelederen, alsmede in de andere afdeelingen der triarii gediend hebben, maar ook zij, die
wegens eenige noodzakelijkheid afwezig zijn geweest voor openbare zaken ten behoeve van het Romeinsche volk, hebben
recht op vrijstelling voor den tijd van een jaar na hun terugkeer.
1. Deze termijn van een jaar wordt niet alleen verleend aan hen, die hun gewone tijd van militaire dienst hebben volbracht,
terwijl zij bezig waren met de zaken voor de Staat, maar ook aan hen, die plichten van welke aard ook hebben vervuld, welke
door de openbare dienst werden verlangd, en zijn teruggekeerd, zelfs indien zij daarbij minder tijd hebben verbruikt dan hun
was toebedeeld.
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2. Wanneer deze personen echter vóór hun vertrek de voogdij uitoefenden en deze om die reden wegens afwezigheid voor
openbare zaken hebben neergelegd, moeten zij na hun terugkeer onmiddellijk hun taak hervatten zonder het voordeel van het
jaar van vrijstelling, want dit jaar geldt voor toekomstige en nieuwe voogdijen en niet voor voogdijen die moeten worden
hervat.
3. 3. Het jaar van de voltooide dagen wordt gerekend van het tijdstip af, waarop de partij die terugkeert, de meest
rechtstreekse weg neemt, of zou moeten kiezen, en niet een die omslachtig is.
4. Bovendien kunnen voogden die bij testament zijn aangesteld, wettelijk weigeren het beheer op zich te nemen over
goederen die in een andere provincie zijn gelegen; zoals blijkt uit de volgende constitutie van de goddelijke Severus: "De
goddelijke Severus en Antoninus, keizers, aan Valerius. Indien u tot testamentair voogd bent benoemd, moet u binnen de
gestelde termijn verschijnen en verzoeken om ontheffing van het beheer van goederen die zich in een andere provincie
bevinden."
5. Wanneer iemand die zijn dienst als eerste centurion van de triarii heeft beëindigd, de voogdij op zich heeft genomen over
de zoon van een van zijn medesoldaten, en door militaire noodzaak in zijn positie is hersteld, moet hij afstand doen van de
zorgen van de voogdij.
6. Op dezelfde wijze wordt voor minderjarigen een curator aangesteld in de plaats van de voogd, wanneer deze de collega is
geworden van de vader van genoemde minderjarigen; zoals in een constitutie van de goddelijke Severus is uiteengezet; en dit
is van toepassing op alle soortgelijke gevallen, zodat een curator kan worden aangesteld in de plaats van zo'n voogd, wanneer
deze tijdelijk is vrijgelaten.
7. Wanneer een vrijgelatene, die de puberteit niet heeft bereikt, door zijn patroon wordt aangesteld tot voogd over zijn
kinderen, of wanneer een minderjarige onder de vijfentwintig jaar wordt aangesteld, zolang hij nog niet de puberteitsleeftijd
heeft bereikt, is hij niet verplicht zijn plichten te vervullen, maar wordt in de tussentijd een curator in zijn plaats aangesteld.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer de voogd minderjarig is; in zijn plaats wordt dan een curator benoemd.
8. 8. Wanneer een voogd ziek is, doch het niet noodzakelijk is dat hij definitief van de voogdij wordt ontheven, wordt
voorlopig een curator in zijn plaats benoemd; wanneer hij hersteld is, hervat hij de uitoefening van zijn ambt. Een
soortgelijke regel geldt wanneer een voogd krankzinnig wordt. Ulpianus schrijft hierover het volgende: "Ziekte is een geldig
excuus, maar het moet een zodanige belemmering zijn dat iemand niet in staat is zijn eigen zaken te behartigen"; hetgeen
onze keizer, samen met zijn vader, ook in een Rescript heeft verklaard.
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11. Paulus, Over de verontschuldigingen van voogden.
Deze regel verhindert niet alleen dat zij de plichten van een voogdijschap op zich nemen, maar moet ook leiden tot hun
ontslag wanneer die plichten reeds zijn aanvaard.
12. Modestinus, Excuses, Boek III.
Ulpianus heeft hetzelfde gezegd. Maar er wordt in dit Rescript aan toegevoegd dat het gebruikelijk is dat voogden tijdelijk of
permanent worden ontheven, al naar gelang de aard van de ziekte waarmee zij zijn behept. Bovendien leidt krankzinnigheid
niet tot een absoluut ontslag, maar tot de tijdelijke aanstelling van een curator.
1. Er zijn ook anderen die, hoewel zij reeds als voogd of curator optreden, toch terstond van elke overblijvende
verantwoordelijkheid kunnen worden ontheven; zoals bijvoorbeeld zij die, in gehoorzaamheid aan een rescript van de Keizer,
van woonplaats zijn veranderd, terwijl hij wist dat zij voogd waren en uitdrukkelijk toestemming had gegeven tot de
verandering, hetgeen in de Keizerlijke Brieven was vermeld.
(13) Dezelfde, Excuses, Boek IV.
Er zij op gewezen dat noch de voogden die met wettig gezag zijn aangesteld, noch de testamentaire voogden beroep moeten
aantekenen, zoals in de grondwet van de goddelijke Severus en Antoninus staat. Deze regel moet ook in acht worden
genomen met betrekking tot de benoeming van een curator, want curatoren verschillen in zeer weinig opzichten van voogden.
Zij hebben echter toestemming om in beroep te gaan tegen beslissingen die tegen hen worden ingebracht, wanneer zij zich
verontschuldigen.
1. Er moeten echter vele formaliteiten in acht worden genomen, opdat voogden en curatoren goede gronden voor hun ontslag
kunnen aanvoeren. In de eerste plaats moeten zij zich binnen de bij de wet bepaalde termijn tot het gerecht wenden, en wel
als volgt. Hij, die zich in dezelfde stad bevindt, waar hij is aangesteld, of binnen de honderdste mijlpaal van die stad, moet
zijn verschoning binnen vijftig dagen indienen, want daarna zal hem dit niet worden toegestaan, maar zal hij verplicht zijn
zijn plichten te vervullen; en indien hij een van deze vereisten niet in acht neemt, zal hij in dezelfde positie verkeren als ware
hij schuldig geweest aan nalatigheid, en zal er voor hem geen weg meer zijn om zijn verschoning aan te bieden. Indien hij
echter meer dan honderd mijlen van de stad verwijderd is, heeft hij recht op twintig mijlen voor iedere dag, te rekenen van de
dag waarop hij van zijn benoeming in kennis is gesteld (en deze kennisgeving moet hem door de Gouverneur hetzij
persoonlijk, hetzij aan zijn woonplaats worden betekend) en heeft hij, naast de bovengenoemde twintig dagen, recht op nog
eens dertig dagen om zich te verschonen. Deze regel is eveneens van toepassing op allen die bij testament zijn aangewezen,
of het nu voogden of curatoren zijn, en wier benoeming het gebruikelijk is te worden bevestigd door een magistraat.
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2. Wij vinden ook een andere bepaling in het decreet van de Goddelijke Marcus, die het waard is te worden onderzocht. De
wetgever geeft namelijk aan de voogd die zich bevindt in de stad waar hij is aangesteld, of die zich binnen een afstand van
honderd mijl daarvan bevindt, de termijn van vijftig dagen, maar aan hem die buiten de afstand van honderd mijl woont,
geeft hij één dag voor elke twintig mijl, en daarnaast geeft hij dertig dagen voor het aanbieden van zijn verontschuldigingen.
Hieruit volgt, dat, indien de woonplaats van de persoon honderd en zestig mijlen ver is, hij recht zou hebben op een termijn
van achtendertig dagen, dat wil zeggen acht dagen voor de honderd en zestig mijlen, of één dag voor elke twintig mijlen, en
dertig dagen bovendien, om een verzoek tot verschoning in te dienen. Wie verder weg woont, verkeert dus in een slechtere
toestand dan wie binnen honderd mijl of in de stad zelf woont; aan de laatsten wordt immers altijd de termijn van vijftig
dagen toegekend, maar aan de eersten wordt een kortere tijd toegestaan. Maar hoewel de bewoordingen van de wet, indien
strikt geïnterpreteerd, op deze manier moeten worden opgevat, was de bedoeling van de wetgever toch geheel anders; want
Cerbidius Scaevola, Julius Paulus en Domitius Ulpianus, de meest eminente en geleerde autoriteiten op het gebied van de
wet, waren van mening dat dit het geval was, en verklaarden dat de regel in acht moet worden genomen dat niemand recht
heeft op een termijn van minder dan vijftig dagen, wanneer de tijd die voor de reis wordt gerekend, opgeteld bij de dertig
dagen die de wet toestaat voor het aanbieden van verontschuldigingen, meer dan vijftig dagen bedraagt; Bijvoorbeeld, als
men zegt dat iemand vierhonderdveertig mijlen van de stad woont, heeft hij recht op tweeëntwintig dagen om de reis te
maken, en nog eens dertig om zijn verzoek tot verschoning in te dienen.
3. 3. Allen moeten deze regel in acht nemen met betrekking tot de tijd die, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk
wensen te worden ontheven van de plichten van het voogdijschap of curatorschap.
4. 4. Als gevolg hiervan is besloten dat, indien iemand zich op enigerlei verontschuldiging wenst te beroepen, hij niet zal
worden gehoord, indien hij zijn verzoek niet binnen de voorgeschreven termijn indient; tenzij hij inderdaad een burger van
een andere staat is.
5. 5. Het is zo noodzakelijk dat de voorgeschreven tijd in acht wordt genomen, dat als dit niet gebeurt, en de partij die zijn
verschoning heeft ingediend, wordt ontslagen, hij niet zal worden vrijgelaten; zoals de Goddelijke Severus en Antoninus
verklaren in een van hun Constituties, die bepalen dat hij die is aangesteld in de plaats van een voogd, niet in functie zal
worden gehouden, op grond van het feit dat het niet geoorloofd is dat een tweede voogd wordt aangesteld waar er al een is.
6. 6. Het is voldoende, dat de voogd binnen de gestelde termijn om verschoning verzoekt; want indien hij daarna, na van
gedachten te zijn veranderd, afziet, zal hem dit niet schaden. Indien dus iemand zich slechts aanbiedt en daarna niet blijft om
zich te verontschuldigen, zal hij na het verstrijken van de voorgeschreven tijd door een exceptie worden uitgesloten. Dit staat
in een grondwet van de keizers Severus en Antoninus.
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7. Wanneer iemand door ziekte of enige andere noodzaak (bijvoorbeeld door de gevaren van de zee, of de strengheid van de
winter, of de aanvallen van rovers, of enige andere soortgelijke belemmering) niet in staat is om binnen de voorgeschreven
tijd te verschijnen, moet hem clementie worden verleend, aangezien zijn goede trouw voldoende door de natuurlijke
gerechtigheid is vastgesteld; zoals de grondwet van de keizers Severus en Antoninus uiteenzet.
8. Ook moet men bedenken, dat het niet voldoende is, dat de voogd alleen voor het gerecht verschijnt, maar dat hij verplicht
is te bewijzen, om welke reden hij kwijting vraagt, en als hij meerdere redenen aan te voeren heeft, die de kwijting kunnen
vergemakkelijken, moet hij ze alle opsommen; en als hij dat niet doet, lijkt hij op een partij, die nooit verschenen is, of als hij
verschenen is, geen goede reden voor zijn kwijting heeft aangevoerd.
9. De vijftig dagen worden ononderbroken gerekend, te rekenen van het ogenblik der betekening aan de partij, die is
aangewezen.
10. De redenen tot verlening van kwijting moeten mondeling ter terechtzitting of bij verzoekschrift worden opgegeven. De
partij kan zijn redenen ook op schrift stellen, zoals dezelfde Keizers verklaren.
11. Dit zijn de regels met betrekking tot de door de wet voorgeschreven tijd, die in acht moeten worden genomen. Laten we
nu eens kijken naar degenen die zich niet aan deze regels hoeven te houden. Voogden die niet wettig benoemd zijn (d.w.z.
die benoemd zijn door partijen die daartoe niet gerechtigd zijn; of wanneer zij niet verkiesbaar waren; of wanneer de
afwezigen verantwoordelijk waren voor de illegaliteit; of in het geval dat de juiste wettelijke formaliteiten niet in acht werden
genomen), en niet bevestigd werden, en het vertrouwen niet beheersten, zullen worden ontslagen, en niemand kan het
bezwaar aanvoeren dat zij bij hun verzoek om verschoning de door de wet voorgeschreven tijd niet in acht hebben genomen;
want zij zijn niet verplicht zo'n verzoek in te dienen, zoals blijkt uit de hierna genoemde constituties, die ik bij wijze van
voorbeeld heb voorgelegd, en die, inderdaad, op alle gevallen van toepassing zijn. De goddelijke keizers Severus en
Antoninus tot Narcissus: "Omdat u door de grootvader van moederszijde van uw kind tot voogd bent benoemd, hoeft u geen
verzoek tot verschoning in te dienen, want u bent niet wettelijk aansprakelijk, en als u zich niet met het beheer van de
nalatenschap bemoeit, bent u veilig." Ook wanneer de magistraat een voogd of een curator benoemt die niet onder zijn
jurisdictie valt, is hij niet verplicht de door de wet voorgeschreven tijd in acht te nemen, omdat hij geen burger is en ook geen
inwoner van de stad.
(14) Dezelfde, Excuses, Boek V.
Waar, in zaken betreffende de verontschuldigingen van voogden en curatoren, verwezen wordt naar een vrijgelatene, moet
worden opgemerkt dat niet alleen de vrijgelatene van de vader van de ward, maar ook de vrijgelatene van zijn moeder, wordt
begrepen.

1776

1. En daar wij spreken over de kinderen van een patroon, moet worden opgemerkt, dat deze term niet alleen van toepassing is
op nakomelingen in de eerste graad; dat wil zeggen op zonen en dochters, maar ook op kleinkinderen van beide zijden,
alsmede op hen die hen opvolgen.
2. En hoewel een vrijgelatene het recht kan verkrijgen een gouden ring te dragen, behoudt hij toch de rang van vrijgelatene,
overeenkomstig hetgeen door Marcus Antoninus was verordend.
3. 3. Wanneer een slaaf zich met zijn eigen geld koopt, en wordt gemanumitteerd, zal hij nooit bij de andere vrijgelatenen
worden gerekend.
4. 4. Wanneer er meerdere vrijgemaakten zijn, zal er één worden aangesteld tot voogd over alle kinderen van zijn
beschermheer, en hij zal niet worden ontslagen, zelfs als hij reeds drie voogdijen uitoefent.
(15) Dezelfde, Excuses, Boek VI.
Ook een eunuch kan tot voogd worden benoemd, en hij kan zijn gebrek niet als excuus aanvoeren, zoals in een constitutie
van de keizers Severus en Antoninus wordt uiteengezet.
1. Hij die beloofd heeft als voogd op te treden over de kinderen van wie dan ook, kan niet verschoond worden van het
voogdijschap, ook al zou hij anders een wettige reden hebben voor zijn ontslag.
2. Men moet bedenken, dat het bekleden van een ambt voor niemand een redelijk excuus is. Daarom kan een partij, als zij
senator is, voogd zijn van personen van mindere rang, evenals van de kinderen van een senator, zoals de goddelijke Marcus
en Commodus in een Rescript hebben verklaard.
3. Wanneer echter iemand voogd of curator is van een pupil die niet van senatoriale of andere voorname rang is, en hij daarna
senator wordt, wordt hij terstond ontslagen. Zijn ontslag vindt echter niet plaats, wanneer de kinderen, wier voogdij of
curatele hij uitoefent, van senatoriale rang zijn.
4. Op dezelfde wijze zal een ieder, die van mindere rang is, niet ontheven worden van de voogdij of curatele over kinderen,
die een hogere positie bekleden dan hijzelf.
5. In de Constituties van de Keizers staat dat noch wegers noch boekhouders (die wij gewoonlijk aanduiden als rekenaars),
recht hebben op vrijstelling.
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6. Bovendien kunnen Joden voogden zijn van afdelingen die geen Hebreeërs zijn, net zoals zij goederen kunnen beheren die
aan andere trusts toebehoren; want de constituties schrijven voor dat zij ongestoord zullen blijven, behalve onder
omstandigheden waarin de openbare eredienst kan worden verontreinigd.
7. Een rekening verschuldigd aan een gemeente wordt bij een verzoek om vrijstelling niet als een enkele voogdij aangemerkt.
8. 8. De vrijgelatenen van de vrouwen der senatoren zijn niet vrijgesteld van de voogdijplichten, ook al mogen zij de zaken
van hun beschermvrouwen behartigen; want dit voorrecht wordt alleen verleend aan de vrijgelatenen van mannen van
senatoriale rang.
9. Als de Gouverneur van een stad, dat is een magistraat, door een benoeming de verantwoordelijkheid van het voogdijschap
op zich neemt, kan hij dit niet bij andere voogdijen voegen om te worden vrijgelaten; evenmin als de borgsommen van een
voogd, of zij die bij testament tot erevoogden zijn benoemd, dit mogen doen.
10. Hij die belastingen voor de Staat int, is niet vrijgesteld van curatele.
11. Er is gevraagd of iemand die verschillende redenen kan aanvoeren waarom hij zou moeten worden ontslagen, waarvan er
geen enkele op zichzelf voldoende is, kan worden verontschuldigd. Wanneer iemand bijvoorbeeld de leeftijd van zeventig
jaar nog niet heeft bereikt, nog geen drie voogdijen uitoefent en nog geen vijf kinderen heeft, of geen andere wettige reden
kan aanvoeren om te worden ontslagen, maar wel twee voogdijen uitoefent, twee kinderen heeft en zestig jaar oud is; of
wanneer hij verschillende andere redenen aanvoert die op zichzelf geen absolute reden voor opheffing zijn, maar die tezamen
voldoende lijken om hem in staat te stellen te worden ontslagen, heeft men geoordeeld dat hij niet kan worden ontslagen.
12. Wanneer iemand vrijstelling van burgerlijke of openbare arbeid geniet of daarop aanspraak kan maken, kan hij om die
reden niet worden vrijgesteld van voogdij of curatele.
13. 13. Wanneer iemand uit de voogdij of curatele is ontslagen, kan hij in geen geval de in de stukken vermelde redenen
aanvoeren om ontslag uit een andere voogdij of curatele te verkrijgen, indien hij geen andere redenen voor deze ontslag
aanvoert.
14. Degene, die verklaart, dat hij niet bekend was bij de vader of de moeder van het kind, kan niet uit dien hoofde worden
ontslagen.
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15. Bovendien, wanneer iemand het beheer heeft over drie voogdijen of curatele-schappen, heeft hij geen recht om
verschoond te worden van het beheer over een vierde; bijvoorbeeld, wanneer hij te kennen heeft gegeven, dat hij die wil
aanvaarden. Een voogd echter wordt slechts geacht zulk een verlangen te hebben geuit, die een matig vermogen beheert.
16. Ulpianus zegt in zijn werk over uitzonderingen, dat wanneer een partij als een van drie voogdijen, die van zijn
geëmancipeerde zoon beheert: "Ik weet dat er twijfel is gerezen over de vraag of dit in zijn voordeel kan worden ingeroepen
wanneer hij verzoekt om te worden vrijgesteld van een vierde." Ik stel echter vast dat er een rescript bestaat waarbij de
voogdij van een geëmancipeerde dochter voor dit doel bij de andere voogdijen mag worden gevoegd.
17. Wanneer iemand die onder voogdij staat, tot voogd wordt aangesteld, en zijn vader weigert zijn borg te worden, schrijven
de wetten voor dat de vader zelf tot voogd wordt aangesteld, en dat op geen enkele wijze in de zekerheid van de voogdij mag
worden getornd, zoals blijkt uit een constitutie van de Goddelijke Hadrianus, die als volgt luidt: "Keizer Hadrianus aan
Bitrasius Pollio, afgevaardigde te Lyon. Als Claudius Macer, hoewel hij een zoon is die onder voogdij staat, een geschikt
persoon blijkt te zijn om voogd te zijn, en zijn vader niet bereid is hem zekerheid te verschaffen, zodat hij zijn zoon de
voogdij kan ontnemen, en hij deze perfide geest blijft vertonen, denk ik dat u dit bedrog op de juiste wijze kunt tegengaan
door zowel zijn zoon als hemzelf te dwingen de voogdij over de kinderen van Clement te beheren."
16. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Gaius benoemde bij testament Nigidius tot voogd over zijn zoon, en benoemde hem ook tot curator tot zijn zoon
vijfentwintig jaar oud was. Ik vraag, daar het wettig is dat Nigidius zonder beroep van het curatorschap wordt ontheven,
vanaf welke dag de door de Goddelijke Marcus vastgestelde tijd moet worden gerekend die bij het verzoek om ontheffing in
acht moet worden genomen; of dit moet geschieden vanaf de dag waarop het testament wordt geopend, of vanaf die waarop
de voogd wordt opgeroepen om zaken te doen; dat wil zeggen, nadat de voogd zijn veertiende jaar heeft voltooid?
Modestinus antwoordde, dat het verzoek om van het curatorschap te worden ontheven, moet worden gedaan op het tijdstip,
waarop de curator door het decreet van den Praetor of Gouverneur is bevestigd.
17. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek IV.
Niet alleen de waarde van de in te schrijven nalatenschap, waarvan het beheer moet worden gevoerd in het geval van drie
reeds bestaande voogdijen, maar ook de leeftijden van de wards, moeten in aanmerking worden genomen. Want als de
leeftijd van de eerste voogden de puberteit nadert, zodat er nog maar een termijn van zes maanden resteert, of als de leeftijd
van degenen van wie de voogdij wordt overgenomen, niet ver van de puberteit afligt, zal een verschoning niet worden
toegestaan. Deze aangelegenheid is geregeld in de Keizerlijke Constituties.
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1. Volledige vrijstelling werd reeds lang verleend aan de Trojanen, zowel bij Decreet van de Senaat als bij Constitutie van de
Keizers, wegens de vermaarde adel van hun stad en hun verbondenheid met de oorsprong van Rome, wanneer het gaat om
voogden die geen Trojanen zijn. Dit verklaarde de goddelijke Pius in een Rescript.
2. Zij die behoren tot bepaalde verenigingen, zoals bijvoorbeeld die van ambachtslieden, verklaren Wij gerechtigd te zijn tot
vrijstelling, want zij kunnen worden vrijgesteld van het beheer van de voogdij over personen die geen lid zijn van hun
organisatie, om hen te dwingen andere publieke beroepen uit te oefenen, ook al is hun bezit later vermeerderd. Dit is ook
bepaald in de Keizerlijke Constituties.
3. Alle lichamen of verenigingen hebben echter niet het recht van de voogdij te worden ontheven, hoewel zij niet kunnen
worden verplicht gemeentelijke ambten te aanvaarden, tenzij dit voorrecht hun uitdrukkelijk is verleend.
4. 4. Hij, die het ambt van aedile uitoefent, kan tot voogd worden benoemd; want het ambt van aedile behoort tot die
magistracies, waarvan de ambtsdragers volgens een Rescript van den Goddelijken Marcus van particuliere werkzaamheid
zijn vrijgesteld.
5. Er zij inderdaad op gewezen, dat het vaststaat, dat zij, die een openbaar ambt bekleden, van de voogdij zijn vrijgesteld.
Vrijgesteld zijn zij, die reeds een ambt bekleden en geroepen zijn de voogdij op zich te nemen; maar er zij ook op gewezen,
dat zij, die reeds betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de taken van de voogdij, niet vrijgesteld zijn, zelfs niet
gedurende de tijd van hun magistratuur.
6. De kapiteins van schepen schijnen, naast hun andere voorrechten, niet dat te genieten van vrijgesteld te zijn van de
voogdij. Dit heeft de goddelijke Trajanus in een rescript verklaard.
7. 7. Zij, die in kampen wonen, zijn gewoonlijk vrijgesteld van voogdij, behalve met betrekking tot die van partijen, die zelf
in hetzelfde kamp wonen, en van dezelfde toestand zijn.
18. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XX.
Wanneer kinderen in de oorlog verloren zijn gegaan, vormt dit feit een geldig excuus voor ontheffing van de voogdij. Er is
echter een vraag gerezen over wie deze kinderen zijn, of zij diegenen zijn die in de strijd zijn gedood, of dat zij allen
omvatten die vanwege de oorlog van hun ouders zijn weggenomen, zoals bijvoorbeeld diegenen die bij een belegering zijn
omgekomen. De verkieslijke mening is, dat alleen zij die in de strijd zijn gedood, zonder onderscheid naar hun geslacht of
leeftijd, een geldige reden voor vrijlating moeten opleveren, omdat zij hun leven voor hun land hebben verloren.
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19. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Het is gebruikelijk dat de voogden die hun residentie in Italië hebben, worden vrijgesteld van de administratie van
provinciale zaken.
(20) Julianus, Digest, Boek XX.
Wanneer de oom van een pupil beweert dat deze onterfd is, en dat hijzelf tot erfgenaam is benoemd, is het niet meer dan
billijk dat de verontschuldiging van de oom wordt aanvaard, en dat een voogd voor de pupil wordt aangesteld; of, als hij niet
bereid is een verzoekschrift in te dienen om te worden vrijgesteld, dat hij uit de voogdij wordt ontheven, zodat het geschil
met betrekking tot de nalatenschap kan worden bespoedigd.
21. Marcianus, Instituten, Boek II.
Niemand kan van de voogdij worden ontheven wegens een rechtsgeding dat hij met zijn voogd heeft, tenzij alle goederen van
de voogd, of het grootste deel daarvan, in het geschil betrokken zijn.
1. 1. Wanneer een partij zich wenst te verschonen en daartoe verschillende redenen aanvoert, maar sommige daarvan niet kan
bewijzen, is het haar niet verboden binnen de door de wet gestelde termijn van de andere gebruik te maken.
2. Ook al is een voogd benoemd voor het beheer van het gehele vermogen van de onderkindgestelde, hij kan niettemin een
verzoek indienen om te worden verschoond van het beheer van de voogdij over goederen die voorbij de honderdste mijlpaal
zijn gelegen; tenzij het gehele vermogen van de onderkindgestelde in de genoemde provincie is gelegen. Om deze reden zal
de Gouverneur van de provincie een voogd voor deze goederen benoemen.
3. Ook kunnen Senatoren niet worden gedwongen om een voogdijschap te beheren voorbij de honderdste mijlpaal.
4. Een voogd kan worden aangesteld voor een ward die reeds een heeft, maar dit moet zijn voor het beheer van andere
goederen.
22. Scaevola, Reglement, Boek I.
Landmeters zijn niet vrijgesteld van de plichten van voogdij.
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1. Zij aan wie de keizer de verrichting van enige zaak heeft opgedragen, kunnen van de voogdij worden vrijgesteld, zolang zij
die verrichting verrichten.
(23) Ulpianus, Opinies, Boek II.
Ik heb reeds verklaard dat iemand geen geldig excuus heeft om van de voogdij te worden ontheven wegens een of ander
magistraal ambt, waarvan hij de plichten in een gemeente moet vervullen.
1. Ik heb als mijn mening gegeven dat wanneer een soldaat in een kamp dient, hij recht heeft op verschoning als hij tot voogd
wordt benoemd voor iemand die niet in hetzelfde kamp dient.
24. Papinianus, Vragen, Boek XI.
Men moet geenszins denken, dat hem het voorrecht van verschoning ontnomen wordt, die zijn vrijheid door middel van een
trust verkregen heeft; want in bijna alle gevallen van dien aard verkrijgt degene, die een slaaf manumitteert, geen enkel recht
als beschermheer tegenover de persoon van den vrijgelatene, behalve dat deze hem niet voor het gerecht kan dagvaarden
zonder bevel van den Praetor.
25. Ulpianus, Over het ambt van de Proconsul, Boek II.
Een voogd kan in een verzoekschrift zijn redenen om verschoond te worden niet opgeven.
26. Paulus, Over verontschuldigingen.
Uit een Rescript van de Goddelijke Marcus en Antoninus, gericht aan de Prefect van Onderdak, blijkt dat de graanmeters het
recht hebben om van de voogdij te worden vrijgesteld.
27. Marcianus, Regels, Boek V.
Wanneer een legataris wordt opgedragen zijn gehele nalatenschap aan een ander over te dragen, en hij wenst van de
verantwoordelijkheid van de voogdij te worden ontheven, dan zal hij zijn nalatenschap verkrijgen met het doel deze aan de
begunstigde te overhandigen; dit geval is vergelijkbaar met dat van een erfgenaam die een rechtsvordering instelt met de
bewering dat het testament nietig is, en die zijn zaak verliest.
28. Papinianus, Opinies, Boek V.
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Wanneer een voogd om bevestiging verzoekt, en vóór de dag van het vonnis een of ander voorrecht verkrijgt dat vrijstelling
verleent, kan hij het verzoekschrift dat hij reeds heeft ingediend, niet rechtsgeldig intrekken.
1. Wanneer een ouder een goed aan een voogd heeft nagelaten als beloning voor diens goede trouw, kan dit volgens de
rechtspraak door de erfgenamen worden behouden, ook al zijn zij vreemden, nadat de voogden zijn vrijgesteld. Dit geldt
echter niet voor een zoon, die door zijn vader tot mede-erfgenaam en voogd van zijn minderjarige broer is benoemd; de zoon
heeft immers recht op het legaat van de vader uit hoofde van zijn verwantschap, en niet als voogd.
2. Wanneer een voogd voor een bepaalde tijd verbannen is geweest, kan hij dit niet als een verontschuldiging aanvoeren,
maar moet een curator in zijn plaats worden benoemd gedurende de tijd van zijn verbanning.
29. Marcianus, Instituten, Boek II.
Het is duidelijk dat als de voogd tot eeuwige ballingschap is veroordeeld, hij kan worden vrijgelaten.
(1) Bovendien zal de onwetendheid van een balling des te gemakkelijker worden vergeven, daar hij het verdachte karakter
van zijn medevoogd niet had kunnen vaststellen.
30. Papinianus, Opinies, Boek V.
Onze Edele en Illustere Keizers hebben besloten dat personen die geleerd zijn in de wet en die het beheer van de voogdij op
zich hebben genomen, moeten worden verontschuldigd wanneer zij lid zijn geworden van de Keizerlijke Raad, omdat zij
altijd in hun aanwezigheid moeten zijn, en de eer die hun wordt bewezen noch door tijd noch door plaats zal worden beperkt.
(1) Wanneer de inwoner van een provincie zijn verblijfplaats te Rome vaststelt, zal zijn curator, benoemd bij decreet van de
Gouverneur en de Praetor, het beheer van zijn goederen in beide plaatsen op zich nemen. Men heeft geoordeeld, dat hij niet
geacht moet worden twee curatele-schappen te beheren, omdat het duidelijk is, dat twee goederen niet geacht moeten worden
aan één en dezelfde persoon toe te behoren.
(2) Hij die het voordeel van de vrijstelling geniet, kan niet verplicht worden het curatorschap van zijn broer op zich te nemen.
(3) Een patroon heeft bij testament enkele van zijn vrijgelatenen aangesteld als voogden van een andere vrijgelatene, die nog
niet de puberteit had bereikt. Hoewel kan worden vastgesteld, dat deze partijen solvabel zijn, kunnen zij niettemin,
overeenkomstig het publiek recht, worden verschoond van bevestiging door een decreet.
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31. Paulus, Vragen, Boek VI.
Als iemand, terwijl hij drie voogdijen uitoefent, door verschillende decreten tot voogd over twee andere voogden wordt
aangesteld, kan hij zich verontschuldigen; en als, voordat hij de redenen voor zijn verontschuldiging aangeeft, een van de
voogden die hij onder voogdij had, overlijdt, is zijn verontschuldiging vanaf dat moment niet meer beschikbaar en is hij
meteen aan het eerste decreet gebonden; dat is net alsof de vierde voogdij in de plaats van de derde was gekomen, omdat hij
voogd was volgens de wet voordat hij verontschuldigd werd. Hij kan dus worden vrijgesteld van de voogdij over hem die nu
de vierde plaats inneemt, en aangezien hij niet is vrijgesteld, moet hij noodzakelijkerwijs ook de verantwoordelijkheid op
zich nemen van de andere, dat wil zeggen, de derde voogdij. Ik heb er geen moeite mee, indien iemand zou zeggen, dat de
voogd niet verplicht is deze voogdij over te nemen, want het gaat er om, of de voogdij overgaat door het overlijden van de
voogd. Bovendien ben ik van mening dat hij ook aansprakelijk is voor de voogdij, als hij de verantwoordelijkheid op zich
neemt voor het niet beheren van de voogdij.
1. Dit kan zich ook voordoen, wanneer een voogd bij twee verschillende testamenten wordt benoemd, op het tijdstip waarop
hij reeds drie andere voogdijen beheert; en in dit geval moet niet worden gelet op het tijdstip waarop de testamenten werden
geopend, wanneer de vraag rijst welke voogdij het eerst werd verleend, maar op het tijdstip waarop de nalatenschap werd
betreden, of waarop de voorwaarde waarvan de benoeming afhing, werd vervuld.
2. Dit verschil bestaat ook tussen de voogdijen, waarvan wij de derde en de vierde benoeming hebben behandeld, hoewel de
voogd eerst aansprakelijk wordt gesteld voor het beheer van de vierde, omdat het deze is, dat wil zeggen, de vierde, die hij is
opgedragen te beheren, en hij de verantwoordelijkheid van de andere moet dragen vanaf de dag waarop hij is benoemd.
3. 3. Ik ben van mening, dat een voogd, die zijn kind de nalatenschap van zijn vader heeft doen verwerpen, in de vierde
voogdij moet worden gehandhaafd, daar de vorige als het ware is verworpen.
4. Bovendien denk ik dat de Praetor in overeenstemming met de wet zal handelen, waar hij oordeelt dat slechts één voogdij
voldoende is; als deze zo uitgebreid is en zoveel zakelijke vereisten met zich meebrengt, dat zij gelijk is aan meerdere. Zo
moeten broeders, die recht hebben op gelijke delen van een nalatenschap, niet geacht worden aan meerdere voogdijen
onderworpen te zijn; of ook al zijn de erfgenamen geen broeders, wanneer zij hetzelfde vermogen hebben en door de voogd
één rekening van het beheer moet worden opgemaakt, zal dezelfde regel gelden. Indien daarentegen twee verschillende
goederen van broers zijn, moeten twee voogden worden aangesteld; want, zoals ik reeds heb gezegd, is het niet het aantal
voogden, maar de moeilijkheid van het opmaken en afleggen van de rekening en verantwoording, die in aanmerking moet
worden genomen.
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32. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
Nesennius Apollinaris aan Julius Paulus. Een moeder benoemde haar minderjarige zoon tot haar erfgenaam, of een
vreemdeling benoemde een minderjarige die ook een vreemdeling was, tot zijn erfgenaam, bij testament, en liet een legaat na
aan Titius, waarbij hij hem benoemde tot voogd van de genoemde afdeling. Titius, na te zijn bevestigd, werd vrijgesteld van
de voogdij. Ik vraag of hij zijn erfenis zal verliezen. En wat zou het geval zijn wanneer een voogd niet bij testament is
aangesteld, maar een erfenis heeft aanvaard, en nadat hij door de Praetor tot voogd is aangesteld, is verontschuldigd; kan hij
dan terecht van de erfenis worden beroofd; of maakt het enig verschil wanneer een voogd wordt aangesteld voor een
minderjarige die is geëmancipeerd, of een curator voor een kind dat de puberteit heeft bereikt, door zijn vader? Ik
antwoordde, dat wanneer een voogd of een curator onwettig door de vader is aangesteld en door de Praetor is bevestigd, hij
van de erfenis wordt beroofd, indien hij er de voorkeur aan geeft zich van het voorrecht van verschoning te bedienen, en dit is
ook door Scaevola geoordeeld; want in feite voerde de Praetor die de voogd bevestigde slechts de wens van de overledene
uit. Dezelfde regel moet worden toegepast op het testament van de moeder. Het volgende geval is vergelijkbaar met dat van
de moeder, namelijk wanneer een vreemdeling een minderjarige tot zijn erfgenaam benoemt en voor hem een voogd wil
aanstellen, zoals het geval is met kinderen die wij hebben opgevoed. Daarom heeft men terecht geoordeeld, dat hij die
weigert te doen wat de erflater verlangt, moet worden ontnomen wat deze hem heeft gegeven. Ik denk echter niet dat iemand
die afstand heeft gedaan van de voogdij altijd kan worden beroofd van zijn erfenis, maar alleen wanneer blijkt dat de erfenis
aan hem is nagelaten omdat de erflater hem belastte met de voogdij over zijn kinderen, en niet wanneer hij het hem hoe dan
ook zou hebben gegeven, zelfs zonder de voogdij. Dit kan worden vastgesteld, indien men het legaat in het testament
opneemt, en naderhand door een codicil een voogd benoemt; want in dit geval kan men niet zeggen, dat het legaat aan hem is
nagelaten, omdat de erflater wenste, dat hij als voogd zou optreden.
(33) Dezelfde, Vragen, Boek XXIII.
Dit onderscheid schijnt echter te fijn te zijn, en moet niet worden toegelaten, tenzij de vader duidelijk heeft verklaard, dat hij
het legaat wilde nalaten, zelfs indien de legataris de voogdij niet zou beheren; want een legaat wordt altijd geacht met dit doel
te zijn gegeven, of het nu voorafgaat aan of volgt op de benoeming van een voogd.
34. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
Hieruit blijkt, dat hij, die door de Praetor tot voogd wordt benoemd, niet in dezelfde klasse moet worden ingedeeld als de
legatarissen; want hij kan gebruik maken van zijn verschoningsrecht, daar hij niets doet in strijd met de wil van de erflater,
want daar deze hem niet tot voogd heeft benoemd, kunnen wij niet zeggen, dat hij wenste, dat hij de voogdij over zijn zoon
zou uitoefenen.
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35. Dezelfde, Vragen, Boek XXIII.
Maar wat als de voogd niet verontschuldigd was, maar weigerde het vermogen te beheren, met het argument dat de andere
voogden solvabel waren? Als de voogd zich niet kan verhalen op de andere voogden, dan kan een rechtszaak tegen hem
worden aangespannen. Hij mag het legaat echter niet krijgen en zijn halsstarrigheid moet worden bestraft, omdat hij zich in
zekere mate tracht te verontschuldigen. Veel meer moet iemand onwaardig verklaard worden aan de gulheid van de vader,
die wegens verdenking uit de voogdij is ontzet.
(36) Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Ouders hebben de gewoonte hun dierbaarste en trouwste vrienden als voogden voor hun kinderen te kiezen, en daarom
schenken zij hun legaten, om hen ertoe aan te zetten de last van het voogdijschap op zich te nemen. Maar wanneer zulk een
persoon bij testament een legaat heeft verkregen, en tevens in de plaats van de voogd is gesteld, is het niet waarschijnlijk, dat
de erflater hem heeft willen vervangen, indien hij de voogdij op zich zou nemen, en daarom moet de betrokkene de legaat
worden ontnomen, indien de voogd in leven is; maar hij kan niet van de plaatsvervanging worden uitgesloten, daar in dit
geval, zelfs indien de voogdij op zich wordt genomen, zij zou worden beëindigd.
1. Lucius Titius had van drie zonen één zoon die geëmancipeerd was en een zodanige leeftijd had dat hij recht had op een
curator. Ik vraag of genoemde Titius, toen genoemde geëmancipeerde zoon een verzoek indiende om zijn vader door de
Praetor tot zijn curator te laten benoemen, een beroep kan doen op de openbare wet en vrijstelling kan eisen vanwege zijn
drie zonen. Ik antwoordde dat dit voorrecht de vader niet kan worden ontzegd, omdat hij er recht op heeft vanwege het aantal
van zijn kinderen; maar dat hij, wanneer hem gevraagd wordt curator van zijn zoon te zijn, in strijd met de instincten van de
natuur handelt, als hij zich op een dergelijk voorwendsel zou willen beroepen.
37. Scaevola, Meningen, Boek II.
Een testamentaire voogd verklaarde in tegenwoordigheid van de Praetor dat hij drie kinderen had; en voegde daaraan toe dat
de minderjarige een oom had die zijn wettige voogd was, en dat hijzelf ten onrechte was aangesteld. Het besluit van de
Praetor luidde als volgt: "Als u als voogd bent aangesteld voor een minderjarige die een wettelijke voogd heeft, is het niet
nodig dat u een verzoek tot verschoning indient." Ik vraag, wanneer er werkelijk geen oom is die de voogd van de
minderjarige kan zijn, of de benoeming van de testamentaire voogd toch stand zal houden. Ik antwoordde, dat volgens het
genoemde geval, hoewel de partij goede redenen kan hebben om zich te laten verschonen, hij toch niet kan worden
vrijgesteld wegens de onregelmatigheid van zijn benoeming.
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1. Ik vraag ook, of, indien de voogd in het vonnis berust, een billijke vordering tegen hem kan worden ingesteld, op grond dat
hij de zaken van de voogdij niet heeft afgehandeld. Ik antwoordde dat, indien hij de voogdij niet uitoefende, eerder door een
vergissing, omdat hij beweerde dat hij wettelijk vrijgesteld was wegens zijn drie kinderen en meende dat hij verontschuldigd
moest worden, dan door kwaadwilligheid, een billijke vordering niet zou moeten worden toegewezen.
38. Paulus, Opinies, Boek II.
De eerder genoemde termijn van vijftig dagen heeft alleen betrekking op het betwisten van de redenen die voor de vrijstelling
worden aangevoerd, aangezien er vier onafgebroken maanden zijn toegestaan voor de afhandeling van de zaak.
39. Tryphoninus, Geschillen, Boek XIII.
Wanneer de voogd zelf verontschuldigingen opstelt en naar voren brengt, en zijn ontslag door de Praetor wordt verhinderd
door vertraging veroorzaakt door tegenspraak, kunnen zijn gronden voor verontschuldiging wettig worden vastgesteld.
40. Paulus, Opiniën, Boek II.
Indien de voogd, nadat het vertrouwen is aangegaan, blind, doof, stom, krankzinnig of chronisch invalide wordt, kan hij de
voogdij opheffen.
1. Armoede, die de voogd ongeschikt maakt voor de arbeid en de last van het voogdijschap, geeft gewoonlijk vrijstelling.
41. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Personen die openbare handelingen verrichten ten gunste van de keizer zijn vrijgesteld van de voogdij, evenals van het
curatorschap, gedurende de tijd van hun beheer, ook al zijn daarvoor geen speciale brieven uitgegeven.
(1) Dezelfde regel geldt voor hen die het opperbevel hebben over de prefectuur van het Levensonderhoud, of over de
Nachtwacht.
(2) De personen die afwezig zijn wegens openbare aangelegenheden en die tot het voorgeschreven aantal behoren, zijn
vrijgesteld van de voogdij waartoe zij zijn aangesteld, hetzij tijdens hun afwezigheid, hetzij vóór hun vertrek; zij kunnen
echter geen ontslag nemen uit een voogdij waartoe zij reeds zijn aangegaan.
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(3) Personen die recht hebben op vrijstelling wegens hun band met een rechtspersoon of vereniging waartoe zij behoren, zijn
niet ontheven van de voogdij over hun collega's, noch over hun kinderen, met uitzondering van hen aan wie dit voorrecht
uitdrukkelijk is toegekend.
(42) Paulus, Betreffende de gerechtelijke onderzoeken.
Het is duidelijk, dat zij niet verplicht zijn de voogdij over de kinderen van hun collega's te aanvaarden, indien deze meer dan
honderd mijlen van de Stad wonen.
43. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
De vrijgelatene van een Senator die de voogdij over de kinderen van deze laatste uitoefent, wordt niet vrijgesteld van andere
voogdijen.
44. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Ter uitvoering van een decreet van de Goddelijke Marcus, waarbij een vrijgeborene tot voogd werd aangesteld van iemand
die geëmancipeerd is, recht had op vrijstelling, heeft onze Keizer, samen met zijn vader, de Goddelijke Severus, in een
Rescript verklaard dat dezelfde reden voor vrijstelling ook kon worden aangevoerd door iemand die het recht had verkregen
om een gouden ring te dragen.
1. Indien dus een vrijgeboren voogd of curator wordt aangesteld voor een geëmancipeerde voogd, die het recht heeft een
gouden ring te dragen, dan heeft dit tot gevolg dat een verzoek tot verschoning, door hem aangeboden wegens een verschil
van toestand, niet mag worden ingewilligd.
2. Indien echter, voordat de voogd of minderjarige jonger dan vijfentwintig jaar het recht heeft verkregen om een gouden ring
te dragen, Lucius Titius, die tot zijn voogd is benoemd, verschoond moet worden op grond van zijn vrijgeboren zijn, kan hij
een tweede maal tot voogd of curator van genoemde minderjarige worden benoemd, nadat hij dit voorrecht heeft verkregen;
Om dezelfde reden dat is besloten, en in een Rescriptie is vastgelegd, dat een voogd die is benoemd binnen een jaar nadat hij
was teruggekeerd uit de openbare dienst, en dat die periode is verstreken, kan worden benoemd in zijn eigen plaats.
3. En hoewel een vrijgelatene die optreedt als gemachtigde voor de afhandeling van de zaken van zijn beschermheer, een
Senator, een geldig excuus heeft om niet de voogdij over anderen op zich te nemen, kan hij die het recht heeft verworven om
een gouden ring te dragen en daardoor in de rang van vrijgeborenen komt, zich niet op een dergelijk excuus beroepen.

1788

45. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
"Ik benoem Titius tot voogd over mijn kinderen zolang hij niet afwezig is voor zaken voor de staat." Titius beheert de
voogdij die bij testament is toegewezen, en vertrekt daarna voor zaken naar de staat, en houdt op deze taken uit te voeren.
Moet hij verontschuldigd worden wegens zijn afwezigheid voor zaken van de Staat, alsof hem nu een nieuwe voogdij werd
verleend? Of moet hij niet verontschuldigd worden omdat het testament voorafging aan zijn afwezigheid in dienst van de
overheid, en de voogdij reeds gedeeltelijk door hem werd uitgeoefend? Maar wat als hem in de tussentijd kinderen genoeg
geboren worden om hem een ander recht op ontslag te doen gelden? De betere mening is, dat dit slechts een enkele voogdij
is, en dat hij daarom geen recht op ontheffing heeft; en dat een vordering van voogdijschap niet tegen hem kan worden
ingesteld wegens de vroegere tijd van zijn beheer.
1. Wanneer echter de volgende clausule in het testament voorkwam: "Ik benoem Titius tot voogd, en zolang hij afwezig is in
dienst van de regering, zal hij geen voogd zijn, maar na zijn terugkeer zal hij het zijn." Laten we eens zien wat er moet
gebeuren met zijn afwezigheid wegens openbare zaken, of met een ander excuus dat zich later kan voordoen. Een andere
vraag komt echter eerst aan de orde, namelijk of testamentaire voogden die op een bepaalde dag of onder een bepaalde
voorwaarde zijn benoemd, hun verontschuldigingen moeten aanbieden vóór het verstrijken van de tijd of de vervulling van
de voorwaarde; en vooral of de termijn van vijftig dagen waarbinnen zij hun verontschuldiging moeten motiveren, meteen
begint te lopen. Het is waar dat een partij geen voogd wordt vóór het verstrijken van de termijn, aangezien hij zijn plichten
niet kan vervullen voordat de nalatenschap is aangegaan. De voogd is dus volgens de bepalingen van hetzelfde testament
onder curatele gesteld, en de voogd is verontschuldigd omdat hij op het punt stond voor een openbare aangelegenheid
afwezig te zijn; na zijn terugkeer houdt hij zich onmiddellijk bezig met het beheer van de eerder aangevangen voogdij, ook al
zou dit binnen een jaar moeten zijn. In dit geval echter houdt hij op voogd te zijn krachtens hetzelfde testament, en kan hij
dus worden vrijgesteld van een tweede voogdij.
2. 2. Wanneer een curator door de Praetor wordt aangesteld voor een krankzinnige of een stomme, of voor een ongeboren
kind, kan hij worden verontschuldigd op grond van het aantal van zijn kinderen.
3. 3. In Rome worden alleen voogden benoemd die ofwel door de Prefect van de stad, ofwel door de Praetor zijn benoemd,
ofwel in een testament dat in Rome is opgesteld, ofwel in huizen die aan de stad grenzen.
4. Wanneer een vrijgelatene door lichamelijke of geestelijke ziekte verhinderd is zaken te doen, zodat hij zijn eigen zaken
niet kan behartigen, moet de noodzakelijkheid van het geval worden overwogen, om te voorkomen dat de voogdijplichten die
niet kunnen worden vervuld, aan de vrijgelatene worden opgelegd, tot ongemak en nadeel van de voogd.
46. Paulus, Over gerechtelijke onderzoeken.
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Leden van het molenaarsgilde zijn vrijgesteld van de voogdijplichten, mits zij daadwerkelijk in het bedrijf werkzaam zijn;
maar ik vind niet dat zij die slechts in hun aantal zijn opgenomen, vrijgesteld moeten worden.
1. 1. Molenaars die in de stad wonen, zijn vrijgesteld van voogdij, zelfs over de kinderen van hun collega's.
2. Wanneer iemand verklaart dat zijn woonplaats niet is gelegen waar hij tot voogd is benoemd, kan dit ook als een geldig
excuus worden aangevoerd. Op dit punt werd de aandacht gevestigd door keizer Antoninus en zijn Goddelijke Vader.

Tit. 2. Waar een voogd moet worden opgevoed, of wonen, en betreffende de ondersteuning, die hem moet worden verschaft.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
De Praetor wordt dikwijls geroepen te bepalen waar kinderen moeten worden onderhouden of wonen, niet alleen die welke
postuum zijn, maar alle soorten kinderen.
1. Het is gebruikelijk dat hij, rekening houdende met de personen, hun positie en de duur van de voogdij, bepaalt waar de
voogden het best kunnen worden onderhouden, en soms gaat de Praetor tegen de wil van de vader in. Zo heeft keizer
Severus, wanneer een man in zijn testament bepaalt, dat zijn zoon door een door hem aangestelde persoon moet worden
opgevoed, in een Rescript bepaald, dat de Praetor in tegenwoordigheid van de naaste verwanten van het kind moet bepalen,
of dit moet geschieden; de Praetor moet immers zo handelen, dat de kindskind onderhouden en opgevoed kan worden door
iemand, aan wie geen kwade verdenking kan kleven.
2. Hoewel de Praetor niet belooft dat iemand die weigert een pupil in zijn huis op te voeden, daartoe zal worden gedwongen,
rijst toch de vraag of hij, indien hij onwillig is, daartoe kan worden gedwongen; zoals bijvoorbeeld wanneer een vrijgelatene,
een ouder, of een van de connecties of verwanten van de pupil is aangesteld. De betere mening is, dat dit soms moet
geschieden.
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3. Het is niet ten onrechte geoordeeld, dat wanneer een legataris of een erfgenaam weigert een pupil op te voeden, zoals hem
bij testament is opgedragen, hem het recht op een rechtsvordering wordt ontzegd; net als in het geval van een testamentaire
voogd. Dit geldt echter alleen, wanneer het legaat met deze bedoeling is gedaan; want indien de erflater op het tijdstip,
waarop hij het legaat deed, wist, dat de legataris zou weigeren de pupil op te voeden, zal hem het recht op een
rechtsvordering niet worden ontzegd. Deze regel werd dikwijls door de goddelijke Severus uitgesproken.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
Het is de plicht van de rechter die bevoegd is over de voogdij te oordelen, om de kosten van de voogd toe te staan, wanneer
zij niet buitensporig zijn; zoals bijvoorbeeld wanneer hij beweert dat hij ze heeft gemaakt voor het onderhoud of de
onderwijzing van de voogd.
1. 1. Het bedrag der door den Praetor toegestane uitgaven moet in acht worden genomen overeenkomstig zijn besluit; maar
indien hij het niet bepaalt, moet het door den rechter worden vastgesteld naar evenredigheid van de middelen van den voogd;
want het mag den voogd niet worden toegestaan, eene vordering in te dienen voor hetgeen hij heeft uitgegeven, indien dit
meer is dan billijk is.
2. En bovendien, zelfs wanneer de Praetor het bedrag heeft vastgesteld, dat voor het onderhoud moet worden uitgegeven, en
dit boven de middelen van de onderkind is, moet, indien de voogd de Praetor niet heeft ingelicht over het bedrag van de
goederen, die aan de onderkind toebehoren, de rekening voor het gehele bedrag, dat voor zijn onderhoud is uitgegeven, niet
worden toegestaan; om de reden, dat, indien hij de Praetor had ingelicht, óf het toegestane bedrag zou zijn verminderd, óf een
zo groot bedrag niet door het vonnis zou zijn toegestaan.
3. Wanneer de vader zelf het te besteden bedrag voor het onderhoud van zijn kinderen heeft voorgeschreven, die hij op het
tijdstip, waarop hij dat deed, tot zijn erfgenamen heeft benoemd, kan de voogd daarvan rekening en verantwoording afleggen,
tenzij het door de erflater opgegeven bedrag de middelen van de erfgenamen te boven gaat; want dan is de voogd
verantwoordelijk, dat hij zich niet tot de Praetor heeft gewend om de toelage te doen verminderen.
3. Hetzelfde, voor alle rechtbanken.
De Praetor heeft het recht, het bedrag vast te stellen, dat voor het onderhoud van de voogden of curatoren moet worden
uitgetrokken; en hij moet zelf de som bepalen, die de voogden of curatoren voor het onderhoud van de voogden of
minderjarigen moeten uitgeven.
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(1) Wanneer de Praetor een beslissing neemt over het onderhoud, moet hij rekening houden met de waarde van de
nalatenschap en de toelage zodanig matigen, dat niet de gehele opbrengst van de nalatenschap wordt besteed aan het
onderhoud van de onderhorige; maar de toelage moet altijd zodanig worden gemaakt, dat er een saldo van de inkomsten
overblijft.
(2) Bij het nemen van zijn beslissing moet hij rekening houden met de slaven, die de onderhorigen moeten dienen, met de
inkomsten van deze laatsten, alsmede met de kosten van hun kleding en huisvesting; ook moet rekening worden gehouden
met de leeftijd van hen, aan wie alimentatie wordt toegekend.
(3) Nog steeds, in het geval van grote bezittingen, moet niet de gehele waarde daarvan, maar datgene wat voldoende is om de
erfgenaam in staat te stellen op een economische wijze te leven, de maat van de toelage bepalen.
(4) Wanneer echter de voogd en degene die een toelage voor zijn onderhoud wenst, het niet eens zijn over de middelen van
deze laatste, moet een onderzoek worden ingesteld en mag niet overhaast alimentatie worden toegekend, opdat geen onrecht
wordt gedaan aan de ene of de andere der partijen. Maar eerst moet de Praetor van de voogd eisen dat hij bekend maakt
hoeveel hij in handen heeft, en hem waarschuwen dat hij een hoge rente zal moeten betalen over alles wat boven de in deze
verklaring genoemde som uitkomt.
(5) De Praetor is ook gewoon een bepaalde som toe te kennen voor het onderwijs van mannelijke en vrouwelijke pupillen, of
minderjarigen, die jonger zijn dan twintig jaar; dit moet worden geregeld door de hoogte van hun middelen, en de leeftijd van
degenen die onderwijs moeten ontvangen.
(6) Wanneer de kinderen echter arm zijn, is de voogd niet verplicht hen uit zijn eigen vermogen te onderhouden, en als een
kind arm wordt nadat hem alimentatie is toegekend, moet deze worden verminderd, zoals het gebruikelijk is deze te verhogen
wanneer het landgoed in waarde is gestegen.
4. Julianus, Digest, Boek XXI.
Een zekere man benoemde zijn zoon tot erfgenaam en liet tweehonderd aurei na aan zijn dochter, als bruidsschat, wanneer zij
zou trouwen; maar liet haar verder niets na, en benoemde Sempronius tot voogd over de genoemde kinderen. Deze laatste,
die door de verwanten en bloedverwanten van de vrouwelijke dochter voor een magistraat werd gedaagd, werd bevolen om
aan deze dochter levensonderhoud te verlenen, alsmede geld, opdat zij onderricht zou krijgen in de vrije kunsten; dit geld
moest aan haar leraren worden betaald op rekening van de genoemde dochter. De mannelijke echtgenoot, die de puberteit had
bereikt, betaalde aan zijn zuster, die die leeftijd reeds had bereikt, tweehonderd aurei ter voldoening van de erfenis. De vraag
rees of hij in een voogdijzaak kon terugvorderen wat voor haar onderhoud was uitgegeven en het bedrag dat door de voogd
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uit hoofde van de voogdij was uitgegeven. Ik heb geantwoord: Ik denk dat de voogd de zuster van zijn voogd zonder
rechterlijk vonnis heeft onderhouden en haar heeft onderwezen in de vrije kunsten, omdat hij niet anders kon, maar dat hij in
een voogdijzaak niet verplicht kan worden om op deze grond iets te betalen, noch aan zijn mannelijke voogd, noch aan
iemand die in zijn plaats treedt.
5. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
Wanneer er een geschil ontstaat over de plaats waar een voogd moet wonen of opgevoed moet worden, moet een gerechtelijk
onderzoek worden ingesteld en moet de bevoegde autoriteit de kwestie beslissen. Bij een dergelijk onderzoek moeten die
partijen vermeden worden, die van hun positie gebruik kunnen maken om de kuisheid van de minderjarige te schenden.
6. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIV.
Wanneer een voogd afwezig is en een voogd om alimentatie verzoekt, en de voogd nalatigheid en gebrek aan zorg wordt
verweten in het beheer van zijn vertrouwen, en ter ondersteuning hiervan wordt bewezen dat, vanwege zijn afwezigheid, de
zaken van de voogd zijn verwaarloosd en in de steek gelaten, de familieleden en vrienden van de voogd zijn opgeroepen, en
een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, zelfs in de afwezigheid van de voogd, zal de Praetor een decreet uitvaardigen dat hij
die een dergelijk teken van schande waardig lijkt te zijn, zal worden verwijderd, of dat een curator met hem zal worden
verbonden; en hij die wordt aangesteld moet in het onderhoud van de voogd voorzien. Wanneer echter de afwezigheid van de
voogd noodzakelijk was, en dit door een ongeluk gebeurde (bijvoorbeeld wanneer hij plotseling een reis maakte om
aanwezig te zijn bij een gerechtelijk onderzoek in naam van de keizer; en hij niet in staat was de zorg voor zijn eigen
goederen te regelen of de belangen van zijn voogd te behartigen) en zijn terugkeer wordt verwacht en hij solvabel is, is het
niet opportuun dat een ander zich bij hem voegt als curator; maar als de voogd onderhoud eist uit zijn eigen goederen, kan
wettelijk een curator worden aangesteld voor dit enige doel, namelijk om de voogd te onderhouden uit zijn eigen vermogen.

Tit. 3. Betreffende de vordering tot het vorderen van een boekhouding voor de voogdij, en de billijke vordering gebaseerd op
curatele.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVI.
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In deze vordering moet een voogd rekenschap afleggen van alles wat hij heeft gedaan, van elke handeling die hij niet had
mogen verrichten, zowel als van die welke hij heeft nagelaten te verrichten; en hij zal verantwoordelijk zijn voor
kwaadwilligheid, nalatigheid en een gebrek aan die ijver die hij in zijn eigen zaken zou aanwenden.
1. Om deze reden wordt door Julianus, in het eenentwintigste boek van de Digest, de vraag gesteld of een voogd
aansprakelijk is voor een voogdijvordering in het geval dat hij zijn voogd toestemming gaf om een gift mortis causa te doen.
Hij beweert dat hij aansprakelijk is, want hij zegt dat dit lijkt op het uitvoeren van een testament, een recht dat aan voogden
niet is verleend, en dat hun dus niet mag worden toegestaan om schenkingen te doen mortis causa.
2. Maar wanneer een voogd zijn voogd toestaat een schenking te doen die niet mortis causa is, zegt Julianus dat er vele
autoriteiten zijn die stellen dat de schenking niet geldig is, en dit is over het algemeen waar, maar er kunnen zich enkele
gevallen voordoen waarin een voogd zonder schuld kan toestaan dat zijn voogd zijn nalatenschap vermindert; bijvoorbeeld
wanneer een decreet van de Praetor dit toestaat, zoals wanneer de voogd steun verleent aan de moeder of zuster van de voogd
die geen andere middelen van bestaan heeft. Want hij zegt, dat, daar in een dergelijk geval het vonnis te goeder trouw is
gewezen, niemand kan dulden, dat hetzij de voogd, hetzij zijn plaatsvervanger zich beklaagt, omdat aan personen, die zo
nauw met hem verwant zijn, voedsel is verstrekt. Anderzijds meent hij, dat tegen de voogd een rechtsvordering wegens
curatele kan worden ingesteld, indien hij de vervulling van een zo duidelijke plicht verzuimt.
3. Een voogd is verplicht een boekhouding bij te houden van zijn beheer en deze aan zijn voogd te overhandigen. Want als
hij dat niet doet, of ze niet overlegt nadat ze zijn opgemaakt, zal hij op deze grond aansprakelijk zijn voor een vordering uit
hoofde van voogdij. Het staat vast, dat slaven kunnen worden ondervraagd en verhoord om inlichtingen te verkrijgen, en dit
behoort tot de plicht van de rechter; want de goddelijke Severus verordende, dat, indien noch een inventaris, noch een
rekening van de verkoop werd overgelegd, dit middel moest worden aangewend om rekeningen te verkrijgen van de slaven,
die de zaken hadden gedaan; en indien de voogden zouden beweren, dat deze rekeningen bedrieglijk door de slaven waren
opgemaakt, dat ook deze laatsten konden worden ondervraagd, na te zijn gemarteld.
4. Bovendien meent Labeo, dat de voogd niet verantwoordelijk is, wanneer hij de moeder van zijn pupil heeft onderhouden.
De betere mening is echter, dat hij niet aansprakelijk is wanneer het vermogen van de voogd groot is, tenzij hij haar heeft
onderhouden toen zij in absolute nood verkeerde. Beide voorwaarden moeten dus vervuld zijn, namelijk dat de moeder
gebrekkig is en dat de zoon een aanzienlijk vermogen bezit.
5. Maar als de voogd de moeder bij haar tweede huwelijk een huwelijksgeschenk geeft, zegt Labeo, dat hij daarvoor
tegenover de kleinkind niet verantwoordelijk is. En toch is een dergelijke gift geenszins noodzakelijk.
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6. Wanneer een vader voor zijn kinderen verscheidene voogden aanwijst, en een van zijn vrijgelatenen onder hen, en wenst,
dat de voogdij door deze laatste wordt uitgeoefend, en de andere voogden overeenkomen, dat hem een zekere som zal
worden betaald, omdat hij anders niet in staat zou zijn zichzelf te onderhouden, dan is Mela van oordeel, dat rekening moet
worden gehouden met hetgeen is toegestaan.
7. En daarom, wanneer een voogd is aangesteld na een onderzoek, ingesteld om de toestand van de nalatenschap van de
voogd vast te stellen, en zijn medevoogden hebben hem toegestaan in zijn onderhoud te voorzien, moeten zij daarvan
rekening en verantwoording afleggen, omdat daar een goede reden voor is.
8. Maar indien de voogd aan slaven of aan vrijgelatenen, die voor de afwikkeling van de zaken van de voogd werkelijk nodig
waren, voorzieningen heeft verstrekt, moet daarvan rekening en verantwoording worden afgelegd. Dezelfde regel geldt in het
geval van vrijgelatenen, indien er een goede reden bestaat voor het afleggen van de rekening.
9. Bovendien moet een voogd rekening en verantwoording afleggen voor de kosten van een rechtsgeding, alsmede voor de
reiskosten, indien hij voor de uitoefening van zijn ambt ergens heen moest gaan of een reis moest maken.
10. Wij moeten nu nagaan in welke gevallen verschillende voogden de zaken van een voogd beheren, en voor welk deel ieder
van hen moet worden aangesproken.
11. 11. En inderdaad, wanneer allen tegelijk de voogdij hebben uitgeoefend en zij allen solvabel zijn, is het volkomen billijk,
dat de vordering gelijkelijk onder hen wordt verdeeld, zoals in het geval van borgtochten.
12. 12. Indien zij echter niet allen solvabel zijn, moet de vordering worden verdeeld onder hen die dat wel zijn, en kan ieder
van hen worden aangesproken naar evenredigheid van zijn geldelijke aansprakelijkheid.
13. 13. Wanneer een voogd, die aansprakelijk is gesteld voor een daad van zijn collega-voogd, betaalt, of wanneer hij dat
doet in geval van een gemeenschappelijk beheer, en de vorderingsrechten niet aan hem zijn overgedragen, werd door de
goddelijke Pius, evenals door onze keizer en zijn vader, verordend dat een praetoriaanse vordering moest worden toegekend
aan de genoemde voogd tegen zijn collega.
14. Het is duidelijk, dat wanneer een voogd, die wegens fraude door hemzelf en zijn medevoogden is aangesproken, tot
betaling overgaat, de vorderingsrechten niet moeten worden toegewezen, noch een praetoriaanse vordering zal opgaan, omdat
hij de straf voor zijn eigen overtreding ondergaat, die hem onwaardig maakt iets te verhalen op de andere deelnemers aan de
fraude. Want geen vereniging van boosdoeners wordt door de wet erkend, noch kan uit het begaan van een misdrijf een
wettelijke bijdrage voor schade ontstaan.
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15. 15. Wanneer voogden solvabel zijn, kan dus geen beroep worden gedaan op hun medevoogden, omdat in de eerste plaats
een verzoek moet worden ingediend bij de magistraten die hen hebben aangesteld, of bij hun borgen; en deze regel heeft onze
keizer in een Rescript aan Ulpius Proculus verklaard. Want Marcellus zegt in het achtste boek van de Digest, wat al zeer vaak
in Rescripten was uiteengezet, namelijk dat wanneer een van de twee voogden solvabel is, geen beroep kan worden gedaan
op de magistraat die hen heeft aangesteld; maar dit moet zo worden opgevat dat het alleen van toepassing is wanneer de
medevoogd niet is weggenomen omdat hij zichzelf verdacht had gemaakt, of wanneer de ander van hem geen
zekerheidstelling had geëist.
16. 16. Het is vaststaand, dat deze vordering ook kan worden ingesteld tegen de erfgenaam van een voogd.
17. 17. Zij kan ook worden ingesteld door de erfgenaam van een voogd, en door soortgelijke personen.
18. Een voogd kan vorderen, dat de vorderingsrechten tegen zijn medevoogd, op wiens rekening een vonnis tegen hem is
uitgesproken, aan hem kunnen worden overgedragen, niet alleen vóór, maar zelfs na zijn veroordeling.
19. Bij een vordering tot het vorderen van een boekhouding zijn niet alleen de wettelijke voogden aansprakelijk, maar allen
die in die hoedanigheid de nalatenschap wettig beheren.
20. Moet bij deze vordering worden overwogen of alleen de dubbele schadevergoeding moet worden betaald, of ook het
bedrag dat de voogd toekomt? Ik denk dat de betere mening is dat het in deze zaak niet gaat om het belang van de erfgenaam,
maar alleen om de waarde van het eigendom.
21. Het is vaststaand, dat onder curatele twee vorderingsrechten uit één verbintenis voortvloeien, en dat derhalve, indien een
vordering uit hoofde van curatele wordt ingesteld, een vordering tot het vorderen van een boekhouding niet ontvankelijk zal
zijn; maar anderzijds vervalt het vorderingsrecht uit hoofde van curatele, dat op deze zaak betrekking heeft.
22. Papinianus zegt echter, dat een voogd die zich het geld van zijn voogd heeft toegeëigend, ook een vordering wegens
diefstal kan instellen. En als hij, nadat hij in deze zaak is aangesproken, aansprakelijk wordt gesteld voor diefstal, wordt hij
niet ontheven van zijn aansprakelijkheid voor een diefstalzaak, want de aansprakelijkheid voor diefstal en die voor voogdij
zijn niet identiek; zodat gezegd kan worden dat er twee processen kunnen worden aangespannen voor dezelfde daad, en dat
er ook twee verplichtingen zijn, want de aansprakelijkheid komt zowel voort uit de voogdij als uit de diefstal.
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23. Er zij op gewezen, dat deze vordering eeuwigdurend is, en aan de erfgenaam en zijn rechtverkrijgenden wordt toegekend,
om terug te vorderen hetgeen tijdens het leven van de voogd gestolen werd. Zij kan echter niet tegen de erfgenaam en zijn
rechtverkrijgenden worden ingesteld, omdat het een strafvordering is.
24. Deze vordering kan dan worden ingesteld telkens wanneer er een vordering uit hoofde van de voogdij bestaat, dat wil
zeggen wanneer de voogdij is geëindigd.
2. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Niemand is aansprakelijk voor het zich toe-eigenen van eigendom, tenzij de voogd het heeft onttrokken tijdens zijn
voogdijschap.
1. Als hij handelde met de bedoeling om te stelen, is hij ook strafbaar voor diefstal. Hij is dus tegelijk aansprakelijk voor
beide vorderingen, en het ene ontslaat hem niet van het andere. Een vordering tot terugvordering van het goed op grond van
diefstal is eveneens ontvankelijk, en indien de erfgenaam daardoor het gestolen goed terugvindt, vervalt deze vordering,
omdat de erfgenaam niets verloren heeft.
2. Hoewel deze vordering wordt ingesteld voor het dubbele bedrag, is de terugvordering van het goed slechts voor de helft,
en is de straf dus niet dubbel.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een vordering tot voogdijschap, gebaseerd op vrijwilligheid, wordt ingesteld, en het bedrag dat de voogd of curator
van zijn tegenpartij te vorderen heeft onzeker is, moet op bevel van de rechter zekerheid worden gesteld om zijn verlies uit
dien hoofde te vergoeden.
4. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Een vordering tot curatele kan niet worden ingesteld totdat deze is geëindigd. Zij eindigt niet alleen door de puberteit, maar
ook door het overlijden van de voogd of de voogd.
1. Julianus meent dat een geëmancipeerde zoon direct aansprakelijk kan worden gesteld, als hij de voogdij heeft uitgeoefend.
2. Als hij nog niet de leeftijd van puberteit heeft bereikt, terwijl hij de voogdij uitoefent, zijn zijn daden nietig.

1797

3. 3. De curator van een krankzinnige kan niet worden aangesproken, maar moet worden aangesproken op grond van
vrijwilligheid, zolang hij de voogdij uitoefent; want daarvoor geldt niet dezelfde regel als voor de voogdij, zolang hij, wiens
voogdij wordt uitgeoefend, de puberteit nog niet heeft bereikt. 4. De curator van een krankzinnige kan worden aangesproken
op grond van vrijwilligheid.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer een voogd een hem door de vader in bewaring gegeven of voor gebruik uitgeleend goed niet teruggeeft, is hij niet
alleen aansprakelijk voor de lening of het deposito, maar ook voor de voogdij; en als hij geld heeft ontvangen om hem ertoe
aan te zetten het goed terug te geven, wordt door vele autoriteiten geoordeeld dat het genoemde geld kan worden
teruggevorderd, hetzij door een vordering op het deposito of de lening, hetzij door een persoonlijke vordering. Deze mening
is redelijk, omdat het eigendom op oneerlijke wijze was verkregen.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Wanneer een zoon die onder voogdijschap van zijn vader staat, zich na zijn vrijlating schuldig maakt aan bedrieglijk gedrag,
rijst de vraag of een voogdijvordering op deze grond tegen de vader kan worden ingesteld. Het is billijk dat de vader alleen
aansprakelijk is voor het bedrog van zijn zoon wanneer deze dit bedrog heeft gepleegd voordat hij werd geëmancipeerd.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer een pupil erfgenaam wordt van een ander, wiens vertrouwen zijn eigen voogd heeft beheerd, heeft hij recht op een
vordering tegen zijn voogd op grond van erfopvolging.
1. Wanneer een voogd in handen van de vijand valt, om reden dat de voogdij als beëindigd wordt beschouwd, kan rechtens
een vordering worden ingesteld tegen zijn borgen, die zich aansprakelijk hebben gesteld voor het behoud van het goed, en
tegen een ieder die als zijn verdediger verschijnt en bereid is de zaak te voeren, wie ook tot curator over zijn nalatenschap
mag worden benoemd;
8. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.
Ook al kan de voogd door het recht van postliminium weer in zijn oude voogdijschap worden hersteld.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
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Wanneer een voogd weg is in dienst van de staat, en uit dien hoofde verontschuldigd is tijdens zijn afwezigheid, is er grond
voor een voogdijvordering. Wanneer hij echter ophoudt in dienst van de Staat te zijn, en hem dientengevolge ontslag wordt
verleend, kan ieder die in zijn plaats is benoemd, worden aangesproken in een voogdijzaak.
(1) Wanneer een voogd is aangesteld voor twee broers die de puberteit nog niet hebben bereikt, en een van hen komt onder
de wettelijke voogdij van een broeder die meerderjarig is geworden, dan zegt Neratius dat de voogd die is aangesteld ophoudt
zijn ambt uit te oefenen. Omdat hij geen voogd meer is, kan de voogdijvordering tegen hem in naam van de voogd worden
ingesteld, hoewel hij, indien hij bij testament was benoemd, niet ophoudt de voogd van de minderjarige te zijn die nog in de
puberteit is, omdat testamentaire voogdij altijd voorrang heeft boven wettelijke voogdij.
(2) Wanneer een voogd bij testament onder een bepaalde voorwaarde is benoemd en intussen, na onderzoek, een andere
voogd is benoemd, moet worden geoordeeld, dat er grond is voor een vordering tot voogdijschap, wanneer de voorwaarde is
vervuld, omdat de voogd ophoudt voogd te zijn.
(3) Dezelfde regel moet van toepassing worden geacht wanneer een testamentaire voogd voor een bepaalde tijd is benoemd.
(4) En in het algemeen geldt, dat een voogd zijn voogd niet in rechte kan aanspreken, alleen wanneer dezelfde voogdij blijft
voortbestaan; het zou immers absurd zijn, dat rekenschap zou worden gevraagd voor het beheer van de zaken van een voogd,
wanneer de voogd deze nog uitoefende; Maar wanneer de voogd dit niet meer doet, maar een tweede maal het beheer van de
trust op zich neemt, is hij tegenover de voogd aansprakelijk voor zijn vroegere handelwijze tijdens de voogdij, op dezelfde
wijze als wanneer hij geld van zijn vader had geleend. Laten wij eens nagaan wat het gevolg van dit oordeel zou zijn. Het is
duidelijk, dat als er slechts één voogd is, hij niet tegen zichzelf kan optreden, en hij moet worden gedagvaard door een
daartoe aangestelde curator; maar stel, dat er reeds een andere voogd was, wie zou dan een vordering tot voogdij kunnen
instellen tegen zijn collega, en deze voeren? Niet alleen is dit het geval, maar indien hij in de tussentijd ophoudt solvabel te
zijn, kan zijn collega-voogd aansprakelijk worden gesteld, omdat hij in eerste instantie geen vordering tegen hem heeft
ingesteld.
(5) Wanneer een curator wordt toegevoegd aan een voogd, ook al is deze laatste als verdacht aangemerkt, zal hij niet
verplicht zijn een voogdijvordering te verdedigen, omdat de voogd nog in functie is.
(6) Wanneer echter de goederen van een voogd verbeurd zijn verklaard, staat vast, dat een vordering tegen de schatkist moet
worden toegewezen aan hem, die in zijn plaats tot curator is benoemd, of aan zijn medevoogden.
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(7) De andere vorderingen, met uitzondering van die van de voogdij, zullen tegen de voogd worden ingesteld, zelfs als hij
nog steeds het beheer van de trust voert; zoals bijvoorbeeld die van diefstal, schade, letsel, en voor de terugvordering van
bepaalde goederen.
10. Paulus, Over de verkorting van het Edict, Boek VIII.
Deze acties worden niet toegekend aan de voogd zolang deze de voogdij uitoefent, hoewel ze teniet gaan door de dood van
de voogd. De voogd zal echter nog steeds recht hebben op zijn vordering tegen de erfgenaam, omdat hij verplicht is hem te
betalen.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer een zoon onder ouderlijk toezicht voogdij uitoefent, en dan geëmancipeerd wordt, zegt Julianus dat hij nog steeds
voogd blijft, en wanneer zijn erfgenaam volwassen is, kan een vordering tegen hem worden ingesteld voor wat hij kon
betalen gedurende de tijd voordat hij geëmancipeerd werd, en na zijn emancipatie voor het gehele bedrag; maar zijn vader
kan alleen worden aangeklaagd voor de hoogte van het peculium. Want de vordering de peculio zal nog tegen hem openstaan
nadat hij de puberteit heeft bereikt; want het jaar na de emancipatie, waarbinnen een vordering de peculio wordt toegewezen,
begint niet te lopen voordat de voogdij is geëindigd.
12. Paulus, Over de verkorting van het Edict, Boek VIII.
Een zoon die voogd is, kan echter op deze grond geen rechtsvordering tegen zijn vader instellen voordat hij de puberteit heeft
bereikt; want dit kan van hem niet worden verlangd, zelfs niet nadat de voogdij is geëindigd.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Wanneer een voogd de zaken van zijn voogd na de puberteit beheert, is hij slechts aansprakelijk voor een voogdijvordering
voor het bedrag zonder hetwelk zijn beheer niet kon worden gevoerd. Wanneer echter de voogd van een voogd na de
puberteit zijn goederen verkoopt, of slaven en land koopt, zal een rekening van die verkoop of aankoop niet in de
voogdijvordering worden opgenomen; en het is waar, dat alleen die zaken, die met de voogdij in verband staan, in een
dergelijke procedure worden opgenomen. Het is ook waar dat als de voogd de zaken van de trust blijft beheren nadat deze is
beëindigd, de vordering uit hoofde van voogdij opgaat in die uit hoofde van vrijwillige volmacht; want het wordt
noodzakelijk voor de voogd om van zichzelf te vorderen wat hij uit hoofde van de voogdij verschuldigd is. Wanneer echter
iemand, nadat hij de voogdij heeft uitgeoefend, tot curator van een minderjarige wordt benoemd, moet worden gezegd dat hij
kan worden aangesproken op grond van vrijwillige volmacht.
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14. Gaius, Over het Provinciaal Edict. Boek XII.
Als de voogd, nadat de minderjarige de puberteit heeft bereikt, de voogdij overgeeft, zelfs voor een zeer korte tijd, en deze
daarna weer opneemt, is er geen twijfel dat hij kan worden aangeklaagd in een voogdijzaak, evenals in een zaak op grond van
vrijwilligheid.
(15) Ulpianus, Disputaties, Boek I.
Wanneer een voogd zaken doet met een van zijn twee voogden, en dit tot zijn verlies leidt, zal de transactie de andere voogd
niet baten, wanneer beiden schuldig zijn aan bedrog; en dit is ook niet onredelijk, aangezien ieder van hen de straf moet
betalen voor zijn bedrieglijk gedrag. Maar indien een hunner, gedagvaard zijnde, aan het kind betaalt wat hem verschuldigd
is, zal dit de andere voogd, tegen wie geen proces is aangespannen, bevrijden; want hoewel beiden schuldig zijn aan bedrog,
is het toch voldoende, dat een hunner betaalt; en dezelfde regel geldt, als wanneer goederen worden uitgeleend aan, of
nedergelegd bij twee personen, aan wier zorg zij zijn toevertrouwd.
16. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Als de vordering op grond van beding wordt ingesteld tegen een voogd terwijl hij nog steeds het vertrouwen beheert, of tegen
degenen die hem vertegenwoordigen, zal twijfel rijzen over de vraag of een vordering op grond van voogdij niet kan worden
ingesteld, en of een vordering op grond van beding niet kan worden ingesteld. Vele autoriteiten menen dat ook deze
vordering gemakshalve moet worden uitgesteld.
1. De vordering kan ook worden ingesteld tegen de curator van een ward of een minderjarige, zelfs zolang het curatorschap
nog bestaat.
(17) Dezelfde, Over de plichten van Consul, Boek III.
De keizers Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript het volgende: "Daar de vraag zich voordoet of u iets
verschuldigd bent door voogden of curatoren, is uw verzoekschrift onredelijk, daar u verlangt dat zij u het geld verschaffen
voor de kosten van het proces."
18. Papinianus, Vragen, Boek XXV.
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Wanneer een voogd die de zaken behartigt van een voogd die de puberteit nog niet heeft bereikt, hem ertoe brengt de
nalatenschap van zijn vader te verwerpen, ontstaat er gewoonlijk discussie over de vraag of een vordering in billijkheid aan
een voogd kan worden toegekend nadat de goederen van zijn vader zijn verkocht. Men is van mening dat de vordering moet
worden verdeeld tussen de voogd en de schuldeisers van de vader, op zodanige wijze dat elk tekort in de rekening van het
goed dat te wijten is aan de tussenkomst van de voogd, aan de schuldeiser wordt goedgemaakt. Maar de schade die is
ontstaan, hetzij door bedrog, hetzij door nalatigheid van de voogd, die zijn pupil ten onrechte de nalatenschap heeft doen
verwerpen, zal aan de jongen worden overgelaten om door middel van een vordering te worden verhaald. De voornoemde
vordering zal ongetwijfeld niet worden ingesteld voordat de pupil de puberteit heeft bereikt, maar wordt onmiddellijk aan de
schuldeisers toegekend.
19. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Wanneer een vordering op een schuldenaar door de laatste curator is goedgekeurd, kan de voogd niet voor de vordering
worden aangesproken.
20. Papinianus, Opinies, Boek II.
Er is besloten dat de minderjarige erfgenaam van een van twee curatoren recht heeft op volledige restitutie wanneer het
vonnis voor het volledige bedrag was. Deze procedure zal geen grond opleveren voor een vordering tegen de andere curator,
als zijnde verplicht een kleinere som geld te betalen dan hij had moeten betalen, wanneer de eiser niet de leeftijd heeft bereikt
waarop hij door de wet genoegdoening kan krijgen; maar op grond van billijkheid moet hem genoegdoening worden gegeven
door middel van een praetoriaanse vordering, voor zover de andere curator van zijn aansprakelijkheid is ontheven.
(1) Derhalve zal een vordering die na het bereiken van de vijfentwintigjarige leeftijd binnen de door de wet gestelde termijn
wordt ingesteld tegen een voogd die in een voogdijzaak is veroordeeld, niet nutteloos zijn, omdat de minderjarige curatoren
wegens dit verzuim tegen hem zijn veroordeeld. Indien het vonnis dus niet door de curatoren is voldaan, kunnen deze met
een exceptie van bedrog afdwingen, dat de vorderingsrechten van de voogd aan hen worden overgedragen.
21. Idem, Definities, Boek I.
Wanneer een ward zijn vorderingsrecht op de voogdij overdraagt aan de voogd tegen wie een vonnis ten volle is
uitgesproken, om ten uitvoer te worden gelegd tegen zijn medevoogd, zal het vorderingsrecht niet tenietgaan, ook al
geschiedt dit nadat het vonnis is voldaan, omdat men van oordeel is, dat geen rekening wordt gehouden met het aandeel van
de verslagen voogd, maar dat het bedrag van de vordering is voldaan.
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22. Paulus, Vragen, Boek XIII.
Wanneer een verdediger van een voogd de zaak verliest, berooft hij de voogd niet van zijn voorrecht, omdat deze niet
vrijwillig met hem contracteerde.
(23) Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Wanneer de erfgenaam van een voogd is gedagvaard in een voogdijzaak, wordt zijn curator niet geacht van rechtswege te
zijn ontheven, noch zal hem een uitzondering worden toegestaan op grond van het gezag van gewijsde. Dezelfde regel wordt
in acht genomen ten aanzien van de erfgenamen van magistraten.
24. Dezelfde, Besluiten, Boek II.
Wanneer een voogd wordt aangesteld voor een postuum kind, dat nog ongeboren is, zal een vordering tot voogdij niet
opkomen, om de reden dat er geen voogd is, noch zal hij aansprakelijk zijn als een partij die optreedt als voogd, omdat een
dergelijke procedure geen betekenis heeft, noch kan hij worden aangesproken op grond van vrijwilligheid, omdat hij niet
wordt geacht de zaken te hebben beheerd van een individu dat ongeboren is, en daarom zal een vordering in billijkheid tegen
hem worden toegewezen.
25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Niet alleen wordt het voorrecht van de voogdij toegekend ten gunste van een ward tegen de goederen van een voogd, maar
ook tegen die van iemand die in zijn plaats is opgetreden, evenals in het geval van het curatorschap van een mannelijke of
vrouwelijke ward, of een krankzinnige man of vrouw, wanneer er geen zekerheid is gesteld op deze grond.

Tit. 4. Betreffende de tegenactie op de voogdij en de praetoriaanse actie.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVI.
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De Praetor verleende een tegenactie op de voogdij, en voerde die in opdat de voogden het beheer van het vertrouwen
gemakkelijker zouden aanvaarden; zich ervan bewust zijnde dat de voogden ook aan hen gebonden zouden zijn als gevolg
van hun beheer. Want hoewel de voogden niet aansprakelijk zijn zonder toestemming van hun voogden, en een voogd zijn
voogd evenmin kan dwingen om zijn eigendom ten gunste van hem te bezwaren, is het toch zo dat een voogd burgerlijk
aansprakelijk kan zijn tegenover zijn voogd als gevolg van zijn beheer. Want de voogden moeten worden aangespoord om
hen ertoe te brengen iets uit hun eigen vermogen te betalen ten bate van hun kinderen, hoewel zij weten dat zij terugbetaald
zullen worden voor wat zij hebben uitgegeven.
1. Deze vordering kan niet alleen worden ingesteld tegen een voogd, maar ook tegen een ieder die in zijn naam zaken doet.
2. Bovendien moet worden gezegd, dat wanneer er een curator is, hetzij van een voogd, een minderjarige, een krankzinnige
of een verkwister, de tegenvordering ook aan hem moet worden toegestaan. Dezelfde regel is vastgesteld met betrekking tot
de curator van een ongeboren kind. Dit was de mening van Sabinus, die van mening was dat de tegenvordering om dezelfde
redenen ook aan andere curatoren moest worden toegekend.
3. Wij zijn van mening dat deze vordering openstaat voor een voogd nadat zijn ambtstermijn is verstreken, maar zolang deze
duurt, is zij niet ontvankelijk. Wanneer echter een partij zaken doet voor een voogd, of zelfs een curatele beheert, is er grond
voor deze vordering onverwijld, omdat in dit geval ook onmiddellijk een vordering tegen hem kan worden ingesteld.
4. Bovendien kan iemand, wanneer hij in een voogdijzaak wordt aangesproken, op zijn rekening opnemen wat hij ten
behoeve van zijn pupil heeft uitgegeven. Het staat hem dus vrij te bepalen of hij een schuldvergelijking eist, dan wel een
proces aanspant voor zijn uitgaven. Maar wat als de rechter niet bereid is de rekening van zijn schuldvergelijking te
aanvaarden, kan hij dan een tegenvordering instellen? Dat kan hij zonder twijfel doen. Maar wanneer zijn rekening is
verworpen en hij zich daarbij neerlegt, mag de rechter, indien hij de tegenvordering instelt, niet beslissen dat hij zal worden
vergoed voor hetgeen hij heeft uitgegeven.
5. De vraag rijst, of in een dergelijke procedure niet alleen de ten behoeve van de voogd of zijn eigendom gemaakte kosten
moeten worden opgenomen, maar ook hetgeen de voogd uit anderen hoofde verschuldigd is (zoals bijvoorbeeld door de
vader van de voogd, indien deze iets verschuldigd mocht zijn). Ik denk dat de betere mening is dat, aangezien de vordering
van de voogd onbetwist is, de tegenvordering buiten beschouwing moet worden gelaten.
6. Laten wij echter eens zien wat er moet gebeuren wanneer de voogd de vergoeding van zijn ambt heeft uitgesteld en dus
niet heeft geïnd wat hem verschuldigd was. Kan hij schadeloos worden gesteld door middel van een tegenvordering inzake de
voogdij? Het laatste lijkt het beste, want zoals alles wat de voogd ten behoeve van zijn pupil heeft uitgegeven door de
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tegenvordering kan worden teruggevorderd, zo moet hij ook het hem toekomende terugvorderen, of voldoende zekerheid
voor de vordering verkrijgen.
7. 7. Ik meen, dat indien een verbintenis ontstaat door een oorzaak, die door tijdsverloop is verjaard, de tegenvordering uit
hoofde van de voogdij zal worden ingesteld.
8. Soms is de voogd immers niet bereid een voogdijvordering in te stellen, omdat hij niets te vorderen heeft; of anderzijds
zijn er voor hem meer kosten gemaakt dan nodig was geweest; in dat geval mag de voogd niet worden belet de
tegenvordering in te stellen.
(2) Julianus, Digest, Boek XXI.
Er is nog meer reden om deze actie toe te staan, wanneer een proces wordt aangespannen wegens verduistering van eigendom
door de voogd.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Maar wat als de voogd meer geld uitgeeft aan zijn voogd dan diens eigendom bedraagt? Laten we eens kijken of hij dat kan
terugvorderen. Labeo zegt dat hij dat kan. Deze opvatting moet echter alleen worden gevolgd als het in het belang van de
voogd is dat de voogdij op deze manier wordt beheerd. Indien dit niet in het belang van de voogd is, moet de voogd worden
ontslagen, want de voogdij mag niet worden uitgeoefend op een wijze die de voogden te gronde richt. De rechter, die kennis
neemt van de tegenvordering, moet dus rekening houden met het voordeel voor de voogd en met de vraag, of de voogd de
kosten heeft gemaakt overeenkomstig de plichten van zijn ambt.
(1) Er moet worden nagegaan of de tegenvordering die de voogd in staat moet stellen de voogd van de voogd vrij te krijgen,
ontvankelijk is. Niemand heeft geoordeeld dat een voogd de tegenvordering kan instellen om te worden ontheven van zijn
voogdijschap, maar alleen met het oog op de ontheffing van zijn aansprakelijkheid voor alles wat hij door de uitoefening van
zijn vertrouwen zou hebben verloren. Hij kan echter het geld terugvorderen, indien hij daarvoor eigen geld heeft gebruikt,
vermeerderd met rente, maar slechts tegen drie procent, of tegen de in dat deel van het land gebruikelijke rentevoet; of tegen
de rente waartegen het geld was geleend, indien het nodig was het te lenen om de ward om een of andere goede reden te
ontlasten; of voor de rente waarvan hij de ward heeft bevrijd; of voor de rente waar de voogd recht op heeft, wanneer het van
groot voordeel was voor de ward om van zijn verplichtingen te worden bevrijd.
(2) Het is duidelijk, dat indien de voogd verplicht is, aan zijn voogd toebehorend geld tegen rente te lenen, en tevens een som
te betalen heeft voor hem, hij zelf van deze laatste geen rente kan innen, noch verplicht zal zijn hem rente te betalen.
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(3) Wanneer hij dus geld van zijn pupil voor eigen gebruik heeft aangewend en daarna een gelijke som uitgeeft aan de
goederen van zijn pupil, houdt hij op dat geld voor eigen nut aan te wenden en is hij niet verplicht daarover rente te betalen.
Indien hij voordien geld heeft uitgegeven voor goederen van zijn legaat, en nadien een deel van het geld van dit legaat voor
eigen gebruik aanwendt, zal hij niet geacht worden het aan hem verschuldigde bedrag ten eigen bate te hebben aangewend,
en zal hij over dit bedrag geen rente verschuldigd zijn.
(4) Laten wij nagaan, of een voogd rente kan vorderen over geld dat hij tijdens zijn voogdijschap of zelfs na de beëindiging
daarvan heeft voorgeschoten, dan wel of hij deze slechts kan vorderen na in gebreke te zijn gebleven. De beste mening is, dat
hij het hem verschuldigde bedrag kan terugvorderen, want zijn geld mag niet ledig zijn.
(5) Maar als het terug te vorderen bedrag uit het vermogen van de voogd moet worden gehaald, kan hij geen rente van de
voogd innen.
(6) Maar wat indien de voogd zich niet kon terugbetalen uit het vermogen van zijn voogd, omdat het geld in bewaring was
gegeven voor de aankoop van grond? Indien echter de voogd de Praetor niet om betaling van het geld heeft verzocht, of
toestemming om voor zichzelf te reserveren wat hem toekwam uit het te storten bedrag, en indien hij daarom heeft verzocht,
maar er niet in is geslaagd het te verkrijgen, moet worden geoordeeld, dat hij zijn belang niet zal verliezen, indien hij de
tegenvordering instelt.
(7) Het is voldoende dat de voogd de zaken van zijn trust naar behoren en met toewijding heeft beheerd, ook al hebben zijn
verrichtingen misschien een ongunstig einde genomen.
(8) In de tegenvordering inzake de voogdij is begrepen hetgeen ten bate van het vermogen van de onderbewindgestelde is
uitgegeven, zowel vóór als na de voogdij, wanneer bewezen is dat deze uitgaven verband hielden met de zaken van de trust
gedurende het bestaan daarvan, ongeacht of de partij slechts optrad als voogd en er later een werd benoemd, of dat hij curator
was van een ongeboren kind. Indien hij echter niet als waarnemend voogd is opgetreden, kan hij alles verkrijgen wat hij
tevoren heeft uitgegeven; want alle kosten die hij heeft gemaakt met betrekking tot de goederen van de voogd moeten worden
afgetrokken van het bedrag van het vonnis in een voogdijzaak; op voorwaarde echter dat deze kosten te goeder trouw zijn
gemaakt.
(9) Het is duidelijk dat deze vordering een eeuwigdurende vordering is, en dat zij zowel ten gunste als ten laste van een
erfgenaam wordt toegewezen, alsmede ten gunste en ten laste van alle andere rechtverkrijgenden die bij de zaak belang
hebben.
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4. Julianus, Digest, Boek XXI.
Een voogd die uit zijn ambt is ontheven, moet geacht worden in dezelfde positie te verkeren als iemand wiens voogdijschap
is beëindigd, en daarom is hij op dezelfde manier aansprakelijk voor acties als wanneer de voogd de puberteit had bereikt;
dus in de tegenactie, als hij iets verloren heeft, is hij gerechtigd een proces aan te spannen om het terug te krijgen, want er is
niets dat een vermoedelijke voogd verhindert terug te krijgen wat hij heeft voorgeschoten, en wat hij niet mag verliezen, ook
al heeft hij misschien een te grote som uitgegeven ten behoeve van zijn voogd.
5. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Ik gaf als mijn mening dat de erfgenaam van een voogd, wanneer hij een som heeft betaald waarvoor zijn erfgenamen
aansprakelijk waren, recht heeft op de tegenactie tegen hen.
6. Paulus, Over Plautius, Boek V.
Als een voogd zich voor zijn voogd verbindt, heeft hij recht op de tegenvordering, zelfs voordat hij de schuld heeft betaald.

Tit. 5. Betreffende iemand die zaken doet als waarnemend voogd of curator.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVI.
De Praetor heeft, uit noodzaak, een handeling ingesteld om de plaats van die van de voogdij in te nemen. Want het is vaak
onzeker of een partij de voogdij heeft uitgeoefend als een feitelijke voogd, of slechts als iemand die zijn plaats inneemt, en
daarom schreef hij een vordering voor die in beide gevallen mogelijk was; zodat, of de voogd nu een feitelijke voogd was die
de zaak bijhield, of niet, hij toch aansprakelijk zou zijn voor de vordering. Want er ontstaat vaak grote onzekerheid, zodat
niet gemakkelijk kan worden vastgesteld of hij die de trust beheerde, werkelijk een voogd was, of dat hij dat niet was, maar
slechts in die hoedanigheid de plichten van het ambt vervulde.

1807

1. 1. Iemand handelt als voogd als hij de plichten van een voogd vervult met betrekking tot de zaken van minderjarigen,
hetzij wanneer hij denkt dat hij voogd is, hetzij wanneer hij weet dat hij dat niet is, maar toch doet alsof hij er een is.
2. Vandaar dat, als een slaaf optreedt in de hoedanigheid van voogd, de Goddelijke Severus in een Rescript heeft verklaard
dat een rechtsvordering in billijkheid moet worden toegestaan tegen zijn meester wegens de daden van de slaaf.
3. 3. Het lijdt geen twijfel, dat een vordering kan worden ingesteld tegen degene, die als voogd optreedt tegen een
minderjarige, zelfs voordat deze de puberteit heeft bereikt, omdat hij niet werkelijk een voogd is.
4. 4. Indien dus iemand die als voogd optreedt, zaken doet met een minderjarige nadat zijn voogdijschap is geëindigd, is hij
aansprakelijk.
5. 5. Indien iemand een voogdijschap uitoefent als een voorgewende voogd vóór zijn benoeming, en daarna als een echte
voogd, zal hij ook aansprakelijk zijn voor daden, verricht terwijl hij de voogdij uitoefende zonder wettig gezag, hoewel deze
daden zullen worden opgenomen in een vordering over de voogdij.
6. 6. Wanneer iemand de taak van een voogd vervult met betrekking tot de zaken van een minderjarige die reeds de
puberteitsleeftijd heeft bereikt en die daarom geen voogd kan hebben, is een vordering van deze aard niet ontvankelijk.
Dezelfde regel geldt in het geval van een ongeboren kind, want wanneer iemand als voogd optreedt, moet de persoon die hij
vertegenwoordigt de leeftijd hebben om een voogd te hebben, dat wil zeggen de leeftijd van de puberteit hebben bereikt. Een
beroep op grond van vrijwilligheid is in dit geval echter wel mogelijk.
7. Wanneer een door de Praetor aangestelde curator voor een minderjarige de zaken afhandelt, rijst de vraag of hij
aansprakelijk is als iemand die de plaats van een voogd inneemt. De betere mening is dat deze vordering niet ontvankelijk is,
omdat hij de taak van een curator vervulde. Wanneer er echter geen voogd is en iemand door de Praetor of de Gouverneur
wordt gedwongen als zodanig op te treden en, in de overtuiging dat hij voogd is, de voogdij uitoefent, moet worden nagegaan
of hij aansprakelijk is voor zijn handelingen in de hoedanigheid van voogd. De betere mening is, dat hij toch aansprakelijk is,
ook al heeft hij onder dwang gehandeld, omdat hij de zaken heeft gedaan met de bedoeling van een voogd, hoewel hij er in
werkelijkheid geen was. De voornoemde curator handelde echter niet als voogd, maar als curator.
8. In de vordering tegen een persoon die als voogd is opgetreden, is ook belang begrepen.
9. Moet degene, die als voogd is opgetreden, alleen aansprakelijk worden gesteld voor de zaken, die hij heeft verricht, of ook
voor die, welke hij had moeten behartigen? En inderdaad, hij zal niet aansprakelijk zijn voor iets, dat niet de voogdij betrof,
noch voor enige zaak, die daarmede geen verband had mogen houden, terwijl hij als voogd optrad. Indien hij bepaalde zaken
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heeft behandeld, moet worden nagegaan, of hij aansprakelijk kan worden gesteld voor hetgeen hij niet heeft behandeld, en hij
zal aansprakelijk zijn in de mate, waarin een ander aansprakelijk zou zijn geweest, indien hij het had behandeld. Maar indien
hij, wetende dat hij geen voogd was, heeft afgezien van het beheer van de trust, moeten wij nagaan of hij aansprakelijk kan
worden gesteld, indien hij de naaste verwanten van de voogd niet heeft verwittigd, dat zij een voogd voor hem zouden
aanstellen. De betere mening is dat hij aansprakelijk zal zijn.
(2) Celsus, Digest, Boek XXV.
Wanneer iemand zaken doet als voogd terwijl hij het ambt niet bekleedt, en eigendommen van de voogd verkoopt die
vervolgens niet door usucaptie zijn verkregen, kan de voogd een aanklacht indienen voor deze eigendommen, ook al is hem
eventueel zekerheid gesteld, om de reden dat het beheer van de zaken van een voogd door iemand die als voogd optreedt niet
hetzelfde is als dat van een echte voogd.
3. Javolenus, Epistels, Boek V.
Ik vraag of hij die bij testament tot voogd is benoemd, maar daarvan niet op de hoogte is, aansprakelijk kan worden gesteld
voor het bijwonen van de zaken van de voogd als een echte voogd, of voor het afhandelen van die zaken als iemand die
handelt in de hoedanigheid van voogd. Ik antwoordde dat ik niet denk dat hij aansprakelijk kan worden gesteld als een
feitelijke voogd, omdat hij moet weten dat hij de voogd is, om de plichten van het ambt te vervullen met dezelfde geest
waarmee een voogd moet handelen.
(4) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XVI.
Hij die als waarnemend voogd zaken doet, moet dezelfde goede trouw en ijver aan de dag leggen als een echte voogd.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Hij die zaken heeft gedaan terwijl hij als voogd optrad, heeft recht op de tegenvordering.

Tit. 6. Betreffende zaken die gedaan zijn onder het gezag van een valse voogd.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
De rechtvaardigheid van dit Edict is in geen enkel opzicht dubbelzinnig, want het was opgesteld om te voorkomen dat de
contracterende partijen bedrogen zouden worden door tussenkomst van een valse voogd.
1. Wat gedaan wordt op gezag (zegt de Praetor) van iemand die geen voogd was".
2. Vele dingen ontbreken in de bewoordingen van het edict. Wat als degene die voogd was, niet het recht had om zijn gezag
uit te oefenen, bijvoorbeeld als hij krankzinnig zou zijn, of voor een andere provincie was aangesteld.
3. Pomponius zegt echter in het Dertigste Boek, dat soms, hoewel de zaak is behandeld onder het gezag van iemand die geen
voogd was, dit deel van het Edict niet van toepassing zal zijn. Want wat als er twee voogden zijn, van wie de een vals is en de
ander echt, en zij zouden een handeling goedkeuren, zou de transactie dan geldig zijn?
4. Pomponius zegt in het Dertigste Boek dat, hoewel dit Edict niet specifiek meer dan één valse voogd vermeldt, het
niettemin van toepassing is op de daden van verscheidene.
5. 5. Pomponius zegt ook, dat, al handelt een voogd onder het gezag van iemand die als voogd optreedt, dit Edict toch van
toepassing zal zijn, tenzij de Praetor zal hebben besloten, dat hij zal bekrachtigen wat onder zulk een gezag is gedaan, want
dan zal de handeling geldig zijn, op grond van de steun van de Praetor, en niet van rechtswege.
6. De Praetor zegt: "Indien een voogd onwetend mocht zijn, dat zijn voogd niet echt is, zal ik hem volledige restitutie
verlenen". Hij verleent geen vrijstelling aan een ward die van het feit op de hoogte was, wat redelijk is, omdat hij zichzelf
vrijwillig bedriegt.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
"Indien de voogd onwetend is dat zijn voogd niet echt is", Labeo is van mening dat dit van toepassing is wanneer de voogd
op de hoogte is gebracht van het feit, en te goeder trouw heeft geweigerd het te geloven.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
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Het is duidelijk dat een dergelijke kennis geen schade toebrengt aan een partij die geen hulp nodig heeft; zoals bijvoorbeeld
wanneer een ward zaken doet met een andere, want aangezien de handeling nietig is, schaadt zijn kennis hem niet.
(4) Paulus, Over het Edict, Boek XII.
De minderjarige onder de vijfentwintig jaar, die kennis had, wordt vrijstelling verleend.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Soms echter, hoewel kennis schade kan berokkenen, moet teruggave worden verleend wanneer een partij op bevel van de
Praetor gedwongen was zich bij de zaak aan te sluiten.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Bij elke transactie moet geen rekening worden gehouden met de kennis van een voogd, maar alleen met die van zijn voogd.
Daarom, zelfs als aan de voogd zekerheid is verschaft, wordt het beter geacht dat het eigendom van de voogd aan hem wordt
teruggegeven, dan dat hij afhankelijk is van de onzekere uitkomst van de zekerheid. Dit was de mening van Julianus in alle
gevallen waarin een voogd was bedrogen.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Tenslotte zegt de Praetor: "Ik zal een vordering toestaan tegen een partij die, geen voogd zijnde, wordt gezegd bedrieglijk
toestemming te hebben gegeven voor de handeling van een voogd; en tegen hem zal een vonnis worden uitgesproken voor de
waarde van het eigendom in kwestie".
1. Een voogd kan niet altijd worden vervolgd, en het is ook niet voldoende dat hij willens en wetens een transactie heeft
toegestaan, maar hij moet ook te kwader trouw hebben gehandeld. Wat zou het gevolg zijn indien hij gedwongen was zijn
volmacht te geven, of daartoe werd aangezet uit vrees: zou hij in dergelijke omstandigheden niet moeten worden
verontschuldigd?
2. Waar de Praetor zegt: "De waarde van het eigendom in kwestie". Ik denk niet dat hier de straf bedoeld wordt, maar slechts
het werkelijk verloren bedrag.
3. Pomponius stelt in het Dertigste Boek zeer terecht dat de rekening van de kosten die de eiser door het instellen van deze
vordering heeft moeten maken, ook in het vonnis moet worden opgenomen.
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4. 7. Wanneer er verscheidene valse voogden zijn, en de teruggave geschiedt door één hunner, zullen de anderen worden
vrijgelaten, maar dit geschiedt niet door de enkele keuze van één hunner door de eiser.
8. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Vandaar dat Sabinus zegt dat wanneer de eiser niet het gehele bedrag van één van hen heeft teruggekregen, hem het verhaal
van het tekort op de anderen niet mag worden geweigerd.
(9) Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Met betrekking tot deze vordering stelt Pomponius in het Eenendertigste Boek dat zij kan worden toegewezen tegen een ieder
die te kwader trouw handelt, om een ander, die van het feit onkundig is, ertoe te brengen een transactie door zijn afdeling
goed te keuren.
1. Labeo zegt dat dergelijke vorderingen in factum kunnen worden ingesteld door erfgenamen en hun rechtverkrijgenden,
maar dat zij niet tegen hen kunnen worden ingesteld, noch na het verstrijken van een jaar, omdat zij een handeling bestraffen
en op bedrog berusten; en dat zij noxale vorderingen worden wanneer zij worden ingesteld tegen partijen die zijn
onderworpen aan het gezag van anderen.
10. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Wanneer een rechtszaak is aangespannen tegen een voogd wegens een valse voogd, en intussen de door de wet
voorgeschreven termijn is verstreken, of het eigendom is verkregen door usucaptie, moet de schuldige partij alle ongemakken
dragen die kunnen ontstaan, net alsof hij een echte voogd was, en de rechtszaak tegen hem was aangespannen binnen de
voorgeschreven tijd.
(11) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Een valse voogd die aan een minderjarige van twaalf of veertien jaar volmacht geeft om een contract te sluiten, is
aansprakelijk voor een rechtsvordering in factum op grond van bedrog, ongeacht zijn toestand, of hij zijn eigen meester is, of
onder toezicht van een ander staat.
1. Hij die op bedrieglijke wijze een minderjarige volmacht geeft, is krachtens dit Edict aansprakelijk.
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2. Bovendien is hij aansprakelijk, die een dochter, die onder vaderlijk gezag staat, toestemming geeft een overeenkomst aan
te gaan. Hetzelfde geldt, wanneer iemand die als voogd optreedt, een slavin machtigt geld te lenen; want in al deze gevallen
wordt de contractant bedrogen door de tussenkomst van de voogd, want hij zou geen contract met de minderjarige hebben
gesloten zonder tussenkomst van het gezag van de voogd.
3. Julianus bespreekt in het Eenentwintigste Boek van de Digest het punt of deze vordering moet worden toegewezen tegen
een vader die zijn dochter ten huwelijk gaf, terwijl zij nog geen twaalf jaar oud was. De autoriteiten zijn van mening dat een
vader die zijn dochter te vroeg in de familie van haar echtgenoot wilde inlijven, verontschuldigd moet worden, omdat hij
geacht wordt te hebben gehandeld uit een overmaat van genegenheid en niet uit kwaadwilligheid.
4. Julianus meent echter, dat als de dochter voor het bereiken van de leeftijd van twaalf jaar sterft, nadat zij haar bruidsschat
heeft ontvangen, en hij, die er recht op had, te kwader trouw heeft gehandeld, de echtgenoot door een uitzondering op grond
van bedrog kan worden uitgesloten, wanneer hij de bruidsschat vordert, in gevallen waarin hij er geheel of gedeeltelijk van
zou hebben geprofiteerd, indien het huwelijk geldig was geweest.
12. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Wanneer een partij, ter terechtzitting ondervraagd, antwoordt, dat hij voogd is, zal hij voor het afleggen van deze verklaring
niet aansprakelijk zijn. Indien hij echter geen voogd was, en de minderjarige door zijn antwoord op enigerlei wijze is
bedrogen, moet een vordering in billijkheid tegen hem worden toegewezen.

Tit. 7. Betreffende de borgtochten van voogden en curatoren en van hen die deze hebben aangeboden, en de erfgenamen van
de eerstgenoemden.

(1) Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
Hoewel de erfgenaam van een voogd zijn positie niet opvolgt, moeten de zaken van overledenen die onvoltooid blijven door
de erfgenaam worden afgehandeld, als hij een man is en van wettige leeftijd, en onder zulke omstandigheden kan hij fraude
plegen.

1813

1. De erfgenaam moet aan de voogd afgeven wat in zijn handen was. Als de erfgenaam iets wegneemt dat de overledene in
handen van de voogd heeft gelaten, is hij niet vrij van strafrechtelijke aansprakelijkheid; want dit heeft niets te maken met de
voogdij, en hij kan door een praetoriaanse actie gedwongen worden het af te staan.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIX.
Een verzoek om een voogd wordt geacht te zijn gedaan, zelfs wanneer dit door een ander wordt gedaan; en dezelfde regel
geldt voor de benoeming van een voogd, want hij die dit doet door tussenkomst van een ander, doet hetzelfde.
(3) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Het is vastgesteld, dat zowel de borg als zijn erfgenamen verplicht zullen zijn hetzelfde bedrag aan rente te betalen, als van
de voogd zelf wordt geëist.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVI.
Aangezien wij hebben aangetoond dat ook een erfgenaam kan worden aangesproken in een voogdijzaak, moet men zich
afvragen of fraude door de erfgenaam zelf in de zaak kan worden betrokken, of alleen de wijze waarop hij zijn vertrouwen
heeft beheerd. Er is een advies van Servius bewaard gebleven, waarin hij stelde dat als de erfgenaam na de dood van de
voogd de zaken van de voogd bleef behartigen, of het geld van de voogd had uitgegeven dat hij in de kist van de voogd had
gevonden, of geld had geïnd dat de voogd had aangenomen, hij in zijn eigen naam aansprakelijk kon worden gesteld in een
voogdijzaak; Want aangezien het is toegestaan, dat tegen de erfgenaam een eed wordt afgelegd over de waarde van het goed
dat hij door zijn eigen frauduleuze handelingen heeft verloren, is het duidelijk dat hij in een voogdijzaak aansprakelijk kan
worden gesteld wegens kwade trouw van zijn kant.
1. Het is duidelijk dat een erfgenaam niet aansprakelijk zal zijn voor zijn eigen nalatigheid.
2. De erfgenaam van een voogd moet rente betalen over het geld van de voogd dat hij heeft belegd, en de rechter beslist
volgens de beginselen van recht en gerechtigheid over het bedrag van de rente, en de tijd gedurende welke deze moet worden
betaald.
3. Wanneer borgsommen die door voogden zijn genoemd, zich melden en niet worden tegengesproken, en hun namen in de
openbare registers mogen worden ingeschreven, is het rechtvaardig dat zij in dezelfde mate aansprakelijk worden gesteld als
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wanneer een beding op wettige wijze was aangegaan. Dezelfde regel schijnt te gelden voor hen die borg staan voor de
voogden, dat wil zeggen voor hen die verklaren dat zij solvabel zijn, want zij nemen de plaats in van borgstellers.
(5) Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Als tegen de borgen van een voogd een rechtszaak wordt aangespannen op grond van de bepaling dat de goederen van de
voogd veilig zullen zijn, hebben zij het recht om voor hun verdediging dezelfde maatregelen te nemen als een voogd heeft.
6. Papinianus, Opinies, Boek II.
Een voogd spande een rechtszaak aan tegen zijn voogden en hun borgen. De rechter die van de zaak kennis nam, overleed
voordat de zaak voor hem aanhangig werd gemaakt, en een andere rechter werd aangewezen tegen de borgstellers alleen. Het
is de plicht van de bevoegde rechter om de voogden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het grootste deel van het vonnis,
wanneer zij solvabel zijn en het beheer van de trust niet gescheiden, maar gemeenschappelijk was.
(7) Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wanneer borgsommen, die zich verbonden hebben het vermogen van de voogd veilig te stellen, hem vragen een vordering in
te stellen tegen zijn voogd, alvorens een beroep op hen te doen, en zij beloven, dat zij hem in dat geval schadeloos zullen
stellen voor hetgeen hij niet van de voogd kan terugvorderen, dan wordt een vordering tot terugvordering van het saldo
verdeeld onder de borgsommen die solvabel zijn; omdat de verplichting geacht wordt door hen te zijn aangegaan, zoals
wanneer geld geleend is onder leiding van verscheidene personen, de vordering gelijkelijk onder hen verdeeld wordt. Want
wanneer hetgeen door de een is gegeven, wordt gebruikt voor de vrijlating van een ander, waarom zou de bijzondere aard van
een vordering een billijke verdeling uitsluiten?
8. Paulus, Opinies, Boek IX.
De erfgenamen van een persoon die niet regelmatig tot voogd of curator is benoemd, en het beheer van de trust niet op zich
heeft genomen, zijn aansprakelijk wegens kwade trouw noch nalatigheid.
1. Paulus is van mening dat een dergelijke vordering tegen de erfgenaam van een voogd moet worden ingesteld, net zoals de
overledene daaraan zou zijn onderworpen. Dit geldt in zoverre, dat de erfgenaam niet verontschuldigd zal worden, indien hij
aanvoert, dat hij de stukken betreffende de voogdij niet had gevonden; want daar de erfgenaam in alle rechtsvorderingen te
goeder trouw aansprakelijk is voor de kwade trouw van de overledene, meen ik, dat dezelfde regel in acht moet worden
genomen in een rechtsvordering betreffende de voogdij. De Keizerlijke Constituties staan echter een tegemoetkoming toe
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wegens de onwetendheid van de erfgenamen. Deze regel moet ook in acht worden genomen wanneer een erfgenaam wordt
aangesproken na de dood van de voogd, maar niet wanneer hij is overleden na de voeging van de erfgenamen; want door de
voeging van de erfgenamen worden strafvorderingen overgedragen voor en tegen de erfgenamen van beide partijen, en
worden vorderingsrechten die gewoonlijk door de tijd zijn vervallen, bestendigd.

Tit. 8. Betreffende processen tegen magistraten.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVI.
Subsidiaire vorderingen worden niet toegestaan tegen de Orde in het algemeen, maar tegen de magistraten in het bijzonder,
en zij kunnen niet worden ingesteld tegen de borgen van de laatsten, want deze hebben zich verbonden voor de veiligheid van
de eigendommen van de regering, en niet voor die van de afdeling. Daarom zijn niet degenen die de magistraten hebben
benoemd aansprakelijk, maar alleen de magistraten. Wanneer echter de orde zelf de verantwoordelijkheid op zich heeft
genomen, moeten degenen die aanwezig waren aansprakelijk worden geacht; want het maakt weinig verschil of zij de voogd
hebben voorgedragen, of borg voor hem zijn komen te staan, of dat zij zelf de verantwoordelijkheid op zich hebben
genomen. Daarom zal tegen hen een praetoriaanse vordering worden ingesteld. Wanneer echter een voogd wordt benoemd
door gemeentelijke magistraten, wordt hij niet geacht te zijn gekozen door de gehele orde.
1. Noch de Praetor, noch iemand anders die het recht heeft een voogd te benoemen, is aansprakelijk uit hoofde van dit
beroep.
2. Indien de Gouverneur van een provincie wenst dat de magistraten slechts een opgave doen van de middelen van een
voogd, opdat hij zelf de benoeming kan doen, laat ons dan zien in hoeverre zij aansprakelijk zijn, als zij dat al zijn. Er is een
Rescript van de Goddelijke Marcus waarin hij beslist dat zij die een rapport indienen bij de Gouverneur met betrekking tot
deze zaak, niet aansprakelijk zijn alsof zij zelf de benoeming hadden gedaan; maar als zij zich schuldig hebben gemaakt aan
bedrog door het afleggen van valse verklaringen door middel van het induceren van gunst of geld, zijn zij wel
verantwoordelijk. Het is duidelijk dat indien de Gouverneur van de provincie hen beveelt zekerheid te eisen, wij er niet aan
twijfelen dat zij aansprakelijk zullen zijn, ook al heeft hij een voogd aangesteld.
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3. Wanneer de Gouverneur van een provincie, nadat hij van anderen de namen van degenen die tot voogd moeten worden
benoemd heeft ontvangen, deze namen aan de gemeentelijke magistraten zendt, opdat zij inlichtingen over hen inwinnen, en
hij, nadat hij deze inlichtingen heeft ontvangen, de voogden benoemt, rijst de vraag of de magistraten op dezelfde wijze
aansprakelijk moeten worden gesteld als degenen die inlichtingen verstrekken aan een Praetor. De vraag wordt gesteld of het
enig verschil uitmaakt of de magistraten zelf de geselecteerde namen aan de gouverneur geven, of dat hij ze van iemand
anders krijgt. Ik denk dat in beide gevallen de magistraten aansprakelijk zijn, als zij zich schuldig hebben gemaakt aan
bedrog of grove nalatigheid.
4. Niet alleen de wards, maar ook hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op subsidiaire vorderingen.
5. 5. Wanneer curatoren, die niet geheel solvabel zijn, zijn aangesteld, moet worden gezegd, dat de magistraten aansprakelijk
zijn, indien de Gouverneur de benoeming op hun voorstel, of uit door hen goedgekeurde namen heeft gedaan. Indien echter
de Gouverneur hun de namen ter benoeming toezendt, of na de benoeming van hen verlangt dat zij zekerheid stellen, rust de
verantwoordelijkheid op de magistraten.
6. De magistraten zijn ook verantwoordelijk wanneer er in het geheel geen voogd of curator wordt benoemd, maar zij zijn
alleen aansprakelijk wanneer zij, na in kennis te zijn gesteld, de benoeming niet verrichten. De magistraten zullen dus
ongetwijfeld aansprakelijk zijn voor elk onrecht dat de minderjarigen of de jeugdigen in de tussentijd zou kunnen worden
aangedaan, wanneer zij hun taak niet hebben vervuld nadat zij daartoe opdracht hadden gekregen.
7. Nogmaals zij opgemerkt dat indien de gemeentelijke magistraten de aanstelling van een voogd opzettelijk uitstellen tot het
einde van hun ambtstermijn, of indien zij het stellen van zekerheid opzettelijk uitstellen tot hun opvolgers in functie treden,
dit voor hen geen voordeel zal opleveren.
8. De Goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat een vordering zelfs moest worden toegewezen tegen degene die
was uitgekozen om de waarde van door een voogd aangeboden zekerheden te onderzoeken.
9. 9. Wanneer tussen magistraten overeenstemming bestond, dat voogden slechts op risico van een hunner zullen worden
aangesteld, heeft de Goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaard, dat zulk een overeenkomst de rechten van de voogd niet
mocht schaden; want het publiek recht kan niet worden veranderd door een enkele overeenkomst van de Duumvirs; Ik ben
echter van mening, dat men zich eerst moet wenden tot degene, die de aansprakelijkheid op zich heeft genomen, en dat, zodra
zijn middelen uitgeput zijn, zijn medewerker ter verantwoording moet worden geroepen, zoals wij ook zouden oordelen, dat
wanneer één alleen de afspraak had gemaakt, men zich eerst tot hem moest wenden, en daarna tot zijn medewerker.
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10. 10. Wanneer in de stad waar de kinderen geboren zijn, geen personen te vinden zijn die solvabel lijken te zijn, is het de
plicht van de magistraten om in de naburige steden enkele door en door eerlijke personen te zoeken en de namen aan de
gouverneur van de provincie te zenden, maar zij kunnen zelf geen aanspraak maken op het recht van benoeming.
11. Wanneer een magistraat een voogd aanwijst, die op dat ogenblik solvabel was, en van hem geen zekerheid verlangt, zal
dit niet voldoende zijn; maar indien hij zekerheid verlangt, en de partij solvabel is, ook al worden daarna de voogd of zijn
borgen insolvabel, kan geen verantwoordelijkheid rusten op hem, die de benoeming deed; want magistraten mogen niet
verantwoordelijk zijn tegenover een ward voor toekomstige gebeurtenissen en ongelukken.
12. Wanneer de magistraat geen zekerheid heeft verlangd en de voogd solvabel was op het tijdstip waarop de
voogdijvordering kon worden ingesteld, is dit voldoende.
13. 13. Van de voogd wordt niet verlangd, dat hij bewijst, dat de borgen niet solvabel waren op het tijdstip, waarop zij
werden aanvaard; maar de magistraat moet aantonen, dat zij op dat tijdstip solvabel waren.
14. 14. Een ward is niet een preferente schuldeiser met betrekking tot de goederen van een magistraat, maar hij zal recht
hebben om te delen met andere schuldeisers.
15. Een magistraat zal op zodanige wijze zekerheid eisen, dat de slaaf van de ward, of deze zelf, indien hij daartoe gerechtigd
is en aanwezig is, met de voogden, alsmede met hun borgen, kan bedingen, dat zijn eigendom veilig zal zijn; of indien er
niemand is om zulk een beding aan te gaan, moet een openbare slaaf bedingen voor de veiligheid van het eigendom van de
ward, of de magistraat zelf moet dit doen.
16. Wanneer een openbare slaaf, of de magistraat zelf, zulk een beding maakt, is het duidelijk, dat moet worden geoordeeld,
dat aan de ward een vordering van billijkheid moet worden toegekend.
17. De vraag rijst, wanneer de magistraat een zoon is, die onder vaderlijk toezicht staat, en geen maatregelen neemt om
zekerheid voor zijn pupil te verschaffen, of wanneer door zijn schuld geen behoorlijke zekerheid wordt verschaft; moet dan
een vordering tegen zijn vader worden toegewezen, en zo ja, voor welk bedrag? Julianus zegt dat de vordering tegen de vader
moet worden ingesteld tot het bedrag van de peculium, ongeacht of de zoon met zijn toestemming Decurion is geworden of
niet; want ook al heeft hij de magistratuur met toestemming van zijn vader uitgeoefend, toch mag de laatste niet worden
aangesproken voor een bedrag dat hoger is dan de peculium, om de reden dat een man die zijn toestemming geeft dat zijn
zoon Decurion wordt, zich er alleen maar mee verbindt dat de eigendommen van de regering veilig zullen blijven.
2. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
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Er is een geval voorgesteld waarin twee voogden, die door gemeentelijke magistraten waren aangesteld zonder dat zekerheid
werd geëist, een van hen in armoede stierf, en de ander, na door de voogd te zijn aangesproken, het gehele bedrag betaalde.
De vraag rees of deze voogd het recht zou hebben een vordering in te stellen tegen de gemeentelijke magistraten, terwijl hij
wist dat van zijn collega-voogd geen zekerheid werd verlangd. Ik verklaarde dat ik van mening was dat, aangezien de
vordering van de voogd op de voogd door deze laatste was voldaan, noch de voogd noch de voogd nog enig verhaal hadden
tegen de magistraten, want een voogd heeft nooit enig recht om een vordering in te stellen tegen een magistraat, aangezien
een decreet van de Senaat de voogd genoegdoening geeft; En dit is vooral het geval, wanneer het de voogd te verwijten valt,
dat hij geen zekerheid van zijn collega heeft geëist, of hem niet als verdacht heeft aangeklaagd, wanneer hij, overeenkomstig
de genoemde feiten, wist, dat hij geen zekerheid had gesteld op bevel van de magistraten.
3. Julianus, Digest, Boek XXI.
Als een voogd op grond hiervan geen blaam treft, is het niet onrechtvaardig dat hem een vordering tegen de magistraten
wordt toegekend.
4. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
De erfgenamen van magistraten zijn niet op dezelfde manier aansprakelijk als laatstgenoemden, want de erfgenaam van een
voogd is niet aansprakelijk op grond van de nalatigheid van de overledene; aangezien de magistraat inderdaad alle
verantwoordelijkheid op zich neemt, en zijn erfgenaam alleen aansprakelijk is in geval van bedrog, of van nalatigheid die op
bedrog lijkt.
5. Julianus, Digest, Boek XXI.
Twee voogden verdeelden het beheer van de voogdijschap onder elkaar, en één stierf zonder een erfgenaam na te laten. De
vraag rees of een vordering moest worden toegewezen aan de voogd tegen de magistraat die er niet op toezag dat zekerheid
werd gesteld, of tegen de andere voogd. Ik antwoordde, dat het billijker was een vordering in te stellen tegen de andere
voogd, dan tegen de magistraat; want eerstgenoemde had, toen hij wist, dat geen zekerheid was gesteld, het gehele beheer op
zich moeten nemen; en met betrekking tot dat deel, dat hij aan de zorg van de andere voogd had toevertrouwd, leek hij op
iemand, die bepaalde zaken van zijn voogd niet in orde bracht. Want hoewel hij een deel van de zaken van zijn voogd heeft
gedaan, is hij toch aansprakelijk voor het verzuim, dat hij heeft nagelaten te doen wat hij had moeten doen.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
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Er bestaat een Rescript van de Goddelijke Pius dat verwijst naar de erfgenaam van een magistraat, en stelt dat, nadat een
goede reden is aangetoond, een vordering tegen hem moet worden toegewezen; want als de nalatigheid van een magistraat zo
groot is dat hij nalaat enige zekerheid te stellen, is het niet meer dan rechtvaardig dat hij wordt geacht de positie van een borg
in te nemen, zodat zijn erfgenaam ook aansprakelijk kan zijn. Wanneer hij echter een zekerheid heeft gesteld en de borgen
destijds solvabel waren, maar dit nadien niet meer zijn, kan de magistraat zelf zeer terecht weigeren in een dergelijke
vordering te antwoorden, en kan zijn erfgenaam dit met nog meer recht weigeren. Tenslotte mag een vordering tegen de
erfgenaam van een magistraat niet worden toegewezen, tenzij het duidelijk is dat deze laatste zekerheden aanvaardde die niet
volkomen solvabel waren.
7. Celsus, Digest, Boek XI.
Ik verzoek u om in het geval van magistraten die een voogd hebben aangesteld, zorgvuldig op te merken of een vordering
tegen hen moet worden toegewezen voor gelijke bedragen, of dat het aan de voogd is om een van hen aan te klagen die hij
wil. Het antwoord luidde, dat indien de magistraten frauduleus hebben gehandeld, zodat aan de voogd niet voldoende
zekerheid is gesteld, hem een vordering voor het gehele bedrag moet worden toegekend tegen wie hij maar wil; maar indien
dit louter door hun nalatigheid is gebeurd, en niet het gevolg was van kwade trouw, denk ik dat het billijker zou zijn dat ieder
van hen voor zijn eigen aandeel wordt gedagvaard, mits op deze wijze het eigendom van de voogd behouden blijft.
8. Modestinus, Opinies, Boek VI.
Magistraten hebben van de curatoren van een minderjarige een borgsom geëist voor het behoud van zijn eigendom, en een
van hen is overleden zonder een erfgenaam na te laten. Ik vraag of zijn collega aansprakelijk zal zijn om de wijker voor het
gehele bedrag schadeloos te stellen. Modestinus antwoordde dat er geen reden is waarom hij niet verplicht zou zijn dit te
doen.
9. Dezelfde, Pandecten, Boek IV.
De vraag rees of, wanneer een vordering wordt toegewezen tegen magistraten, de hoofdsom samen met de rente moet worden
geïnd, of dat er geen rente kan worden gevorderd, aangezien is besloten dat rente op boetes niet kan worden geïnd. In een
Rescriptie van de Goddelijke Severus en Antoninus werd verklaard, dat de rente kan worden geïnd, omdat tegen magistraten
dezelfde vordering wordt ingesteld als tegen voogden.
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Tit. 9. Betreffende de goederen van hen die onder voogdij of curatele staan, en met betrekking tot de vervreemding of
bezwaring van hun goederen zonder vonnis.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Voogden en curatoren mogen krachtens een decreet van keizer Severus niet beschikken over de landerijen van hun voogden
en anderen die onder hun hoede staan, of die zich nu op het platteland of in een stad bevinden.
(1) Dit decreet werd gepubliceerd in de Senaat tijdens het consulaat van Tertyllus en Clement.
(2) De bepalingen ervan luiden als volgt: "Bovendien, dienstplichtige vaders, verbied ik voogden en curatoren om
landgoederen, hetzij op het platteland, hetzij in de stad, te verkopen, tenzij de ouders bij testament of bij codicil hebben
bepaald dat dit mag gebeuren. Indien er echter schulden bestaan voor een zodanig bedrag, dat zij niet uit de opbrengst van
andere goederen kunnen worden betaald, dan kan men zich wenden tot de illustere stedelijke Praetor, die naar zijn
goeddunken zal bepalen welke landerijen mogen worden vervreemd of bezwaard, en een vorderingsrecht zal worden
voorbehouden aan de voogd, indien later mocht worden vastgesteld dat de Praetor is aangesproken. Indien het eigendom
gemeenschappelijk met een ander wordt gehouden en de mede-eigenaar om verdeling verzoekt, of indien een schuldeiser die
grond in pand heeft gekregen van de vader van de kinderen, zijn rechten opeist, ben ik van mening dat geen nieuw vonnis
moet worden uitgevaardigd".
(3) Wanneer de erflater goederen bezat die tijdens zijn leven hadden kunnen worden verkocht, maar in zijn testament niet
heeft bepaald dat dit zou gebeuren, moet de verkoop ervan achterwege blijven; want zelfs indien de erflater het goed had
willen verkopen, kan hij niet hebben gedacht dat het na zijn dood zou moeten worden vervreemd.
(4. Wanneer een minderjarige, jonger dan vijfentwintig jaar, land koopt onder de voorwaarde, dat het in pand wordt gegeven
aan de verkoper, totdat de prijs ervan is betaald, meen ik, dat het pandrecht niet geldig is, want wanneer een minderjarige de
eigendom van een goed verkrijgt, houdt hij op aansprakelijk te zijn.
2. Paulus, Over het decreet van de goddelijke Severus.
Maar hier doet zich een moeilijkheid voor, omdat het pand tegelijk met de eigendomsverkrijging van kracht wordt, en de
verplichting vanaf het allereerste begin deel uitmaakt van de transactie. Maar wat als de minderjarige de aankoop uit de
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schatkist deed? Het lijdt geen twijfel, dat in dat geval het recht op het pandrecht onaangetast zou blijven. Daarom moet,
wanneer een dergelijk geval zich voordoet bij een verkoop aan een particuliere verkoper, een verzoek worden ingediend bij
de keizer, opdat het pandrecht door een Rescriptie wordt bevestigd.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Maar als een stadsdeel land koopt met het geld van een ander, en het is geleverd aan het stadsdeel of de minderjarige, is hij
met wiens geld het genoemde land is gekocht dan gerechtigd tot de verplichting of het onderpand? De betere mening is, dat
het pandrecht onaangetast blijft, in overeenstemming met de grondwet van onze Keizer en zijn Goddelijke Vader, ten gunste
van de ward met wiens geld het land werd gekocht.
(1) Land dat aan een ward toebehoort, kan niettemin in beslag genomen en verkocht worden op bevel van een magistraat, een
Gouverneur, of een andere ambtenaar die rechtsbevoegdheid heeft. Ook kan een ieder door de Praetor in het bezit van de
goederen van een ward worden gesteld; en het pandrecht kan worden aangegaan hetzij tot behoud van een erfenis, hetzij ter
voorziening tegen dreigende schade, en de Praetor kan bevelen dat het eigendom in bezit wordt genomen zoals hij zal
bepalen. Deze verbintenissen of vervreemdingen geschieden op gezag van magistraten, en niet met toestemming van een
voogd of een curator.
(2) Men kan zich ook de vraag stellen of, wanneer een voogd de teruggave eist van een stuk grond dat aan een voogd
toebehoort, de aanbieding van de waarde ervan voor de rechtbank als een vervreemding geldt. De beste mening is dat dit het
geval is, omdat een dergelijke vervreemding niet afhankelijk is van de wil van de voogd.
(3) Hetzelfde moet worden gezegd, wanneer land, dat aan het kind toebehoorde, wordt opgeëist, en de voogden het aan het
kind teruggeven; want in dit geval zal de vervreemding geldig zijn op grond van het gezag van de gewezen beslissing.
(4) Wanneer de voogd een eeuwigdurend erfpacht- of bezitsrecht heeft, moeten wij nagaan, of dit door zijn voogden kan
worden vervreemd. De beste mening is, dat dit niet het geval kan zijn, ook al is de eigendom van de andere partij op het land
beter.
(5) Evenmin kan een vruchtgebruik worden vervreemd, ofschoon het vruchtgebruik alleen aan de voogd toebehoort. Moet
dus worden aangenomen, dat het recht verloren is gegaan door niet-gebruik, indien de voogd daartoe aanleiding heeft
gegeven? Het is duidelijk, dat het moet worden hersteld. Wanneer echter de onder curatele gestelde eigenaar is, kan hij noch
het vruchtgebruik, noch het gebruik van het goed vervreemden, hoewel in het vonnis niets met betrekking tot het
vruchtgebruik is bepaald. Op dezelfde wijze kan worden gezegd, dat op het land van een onder curatele gestelde of van een
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minderjarige geen erfdienstbaarheid kan worden gevestigd, noch kan deze worden opgeheven. Deze regel is ook vastgesteld
met betrekking tot dotale gronden.
(6) Wanneer een ward mijnen van aluin, of metaal, of enige andere substantie, of krijt-putten, of zilvermijnen, of iets anders
van deze soort heeft,
4. Paulus, Over het decreet van de goddelijke Severus. Welke particulieren het recht hebben te bezitten:
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Ik denk dat de betere mening is, dat de vervreemding niet kan worden gedaan in overeenstemming met de geest van het
decreet.
(1) Dezelfde regel is van toepassing wanneer de voogd zoutpitten bezit.
(2) Wanneer de voogd te goeder trouw grond bezit die aan een ander toebehoort, moet mijns inziens worden geoordeeld, dat
zijn voogden deze niet kunnen vervreemden; wanneer immers iets wordt verkocht, dat aan een voogd schijnt toe te behoren,
is de verkoop niet geldig.
(3) Wanneer een stuk land aan een voogd is verpand, kunnen zijn voogden het dan verkopen? Ik denk van wel, want dit is als
het ware het eigendom van de schuldenaar, dat wil zeggen, zij verkopen wat aan een ander toebehoort. Wanneer echter de
voogd of zijn vader op grond van eigendom het recht verwerft om het goed te bezitten, moet bijgevolg worden gezegd dat het
niet kan worden vervreemd, omdat het wordt beschouwd als grond die aan de voogd toebehoort. Dezelfde regel is van
toepassing, wanneer de onder curatele gestelde is gelast een goed in bezit te nemen ter voorkoming van dreigende schade.
(4) Wanneer aan een erfgenaam, die tot erfgenaam is benoemd, land is afgestaan of in beheer is nagelaten, om het aan Seius
over te dragen, kunnen zijn voogden dit land dan afgeven zonder machtiging van de Praetor? Ik denk dat als de erflater zijn
eigen eigendom heeft nagelaten, het decreet niet van toepassing is; maar als het legaat betrekking heeft op het eigendom van
de erflater, moet het geacht worden binnen de voorwaarden van het decreet te vallen, en dat het niet kan worden vervreemd
zonder de toestemming van de Praetor.
(5) Indien een legaathouder een beding aangaat, kan hij dan het geleende geld betalen zonder toestemming van de pretor. De
beste mening is, dat hij dat niet kan doen, omdat anders een voorwendsel zou worden verkregen om het eigendom van zijn
pupil te vervreemden.
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(6) Maar indien een vader bij beding land belooft en de kleinkind hem in de nakoming van zijn verbintenis opvolgt, kan men
met meer zekerheid zeggen, dat hij het land kan afstaan zonder het gezag van de Praetor. Dezelfde regel is ook van
toepassing wanneer de voogd, door erfelijk recht, een ander opvolgt die zich verplicht heeft.
(7) Volgens hetzelfde beginsel kan, wanneer een vader, of iemand anders die de ward heeft opgevolgd, heeft ingestemd met
de verkoop van een stuk land, worden gezegd dat de ward alle andere voorwaarden van de verkoop kan sluiten zonder zich
tot de Praetor te wenden.
(8) Een voogd kan de schenking van een stuk land niet verwerpen zonder toestemming van de praetor; niemand twijfelt er
immers aan, dat het hier een geval van vervreemding betreft, daar het goed aan de voogd toebehoort.
(9) De voogden mogen niet het recht krijgen om zonder onderscheid goederen van de voogd te verkopen, onder het
voorwendsel van de betaling van schulden; want deze methode om over dergelijke goederen te beschikken, mag niet worden
toegestaan. Daarom liet de Senaat de beslissing over deze zaak over aan de Praetor, wiens taak het in de eerste plaats was om
te onderzoeken en na te gaan of geld om de schuld af te lossen niet elders kon worden verkregen. Daarom moet hij nagaan, of
de borg enige middelen heeft, hetzij in geld, hetzij in biljetten, waarop een proces kan worden aangespannen, of een belang in
opgeslagen gewassen, of de verwachting heeft, dat hij enige inkomsten of andere goederen zal ontvangen. Hij moet ook
nagaan of er iets anders is dan het land dat kan worden verkocht en waarvan de opbrengst kan worden gebruikt om de
vordering te voldoen. Als hij dan vaststelt, dat de schuld alleen door de verkoop van het land kan worden afgelost, moet hij
dit toestaan, mits de schuldeiser op betaling aandringt, of de rentevoet, waaronder de schuld is aangegaan, een aansporing tot
betaling biedt.
(10) De Praetor moet ook beslissen of het voor hem voordeliger is het land te laten verkopen, of het te bezwaren. Hij moet
ook zorgvuldig te werk gaan om te voorkomen dat door de bezwaring van het land een groter bedrag wordt geleend dan hij
nodig acht voor de betaling van de schuld; of, indien het land wordt verkocht, dat een aanzienlijk deel ervan niet wordt
vervreemd ter voldoening van een matige verplichting. Wanneer echter een stuk land van mindere waarde of van minder nut
in het bezit is van de borg, verdient het de voorkeur, dat de pretor gelast, dat dit verkocht wordt, in plaats van het grotere en
nuttiger stuk.
(11) In de eerste plaats moet de pretor, wanneer hij door iemand om toestemming tot vervreemding van grond wordt
verzocht, zich op de hoogte stellen van het vermogen van de wijkbewaarder en niet te veel vertrouwen op de verklaringen
van voogden of curatoren, die soms uit eigenbelang de pretor verzekeren, dat het noodzakelijk is de grond van een
wijkbewaarder te verkopen of te bezwaren. Hij moet dus navraag doen bij de naaste verwanten van de wijkbewoner of zijn
ouders, of bij een van zijn trouwe vrijgelatenen, of bij iemand anders, die met de goederen van de wijkbewoner bekend is, en
als men zo iemand niet kan vinden, of als degenen die gevonden zijn, verdacht kunnen worden, moet hij opdracht geven om
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rekeningen op te maken, en ook om een lijst van de goederen van de wijkbewoner op te stellen, en een advocaat voor deze
laatste aanwijzen, die de Praetor kan adviseren of hij moet toestemmen in de verkoop of bezwaring van de goederen.
(12) Men kan zich afvragen, of in het geval dat de Praetor, na daartoe te zijn verzocht, toestaat dat in de provincie gelegen
goederen worden verkocht, deze handeling geldig is. Ik denk dat het geldig is, mits de voogdij te Rome wordt uitgeoefend, en
de voogden belast zijn met het beheer van het eigendom.
(13) Om echter te voorkomen dat geld, dat de voogden wegens een vermeende schuld van de voogd hebben geleend,
oneigenlijk wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat de Praetor erop toeziet dat het geleende geld aan de schuldeisers wordt
betaald, en met het oog hierop een beschikking geeft, en een gerechtsbode aanwijst, die hem zal rapporteren dat het geld is
gebruikt voor het doel waarvoor de vervreemding of bezwaring was gevraagd.
(14) Wanneer er geen schuld te betalen is, maar de voogden beweren dat het opportuun is om bepaalde landerijen te
verkopen, of andere aan te kopen, of om andere van de hand te doen, moet men zich afvragen of de Praetor dit zou moeten
toestaan. De betere mening is, dat hij dit niet kan doen, want de Praetor heeft niet de volledige bevoegdheid om te beschikken
over goederen die aan een ward toebehoren, maar alleen in het geval dat een schuld moet worden betaald. Indien hij dus zou
toestaan, dat de grond verkocht wordt, is er geen sprake van verkoop en is het vonnis nietig, want de praetor heeft niet de
bevoegdheid om zonder onderscheid over de goederen van een wijkgemeente te beschikken, maar alleen wanneer er een
dringende vordering tot betaling van schulden is.
(15) De ward behoudt zijn vorderingsrecht, wanneer hij achteraf kan bewijzen dat de Praetor bedrogen is. Men moet zich
echter afvragen of men hem een reële of een persoonlijke vordering moet toekennen. De beste mening is, dat men een echte
vordering moet toestaan, evenals een persoonlijke tegen zijn voogden of curatoren.
(16) Onder gemeenschappelijke gronden verstaat men gemeenschappelijke en onverdeelde gronden. Wanneer zij echter
gemeenschappelijk zijn, maar de aandelen zijn gescheiden, is er grond voor een rechterlijke uitspraak, daar het vonnis niet
van toepassing is.
6. Idem, Betreffende alle rechtbanken, Boek II.
Wanneer een persoon de eigendom van grond heeft en een ander het vruchtgebruik daarvan, is de betere mening, dat het
gedeelte van het vonnis, dat betrekking heeft op de verdeling van het eigendom, niet van toepassing is, omdat er geen
werkelijke gemeenschap van belang is.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
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Wanneer landerijen gemeenschappelijk eigendom zijn van ondergeschikten die verschillende voogden hebben, laten wij dan
bezien of het recht van vervreemding aan ieder toebehoort. En, daar een verzoek om toestemming daartoe noodzakelijk is,
denk ik, dat vervreemding zal worden verhinderd, daar geen der partijen er om kan vragen, en elk moet wachten op het
verzoek van de ander. Nog meer reden is er, indien zij dezelfde voogden hebben, om te beweren dat de vervreemding niet
kan plaats hebben.
(1) Wanneer een ward land in pand geeft met toestemming van de Praetor, is er geen twijfel dat de vervreemding van dat land
kan worden verhinderd. Het moet echter gezegd worden, dat de schuldeiser zijn recht kan uitoefenen, maar hij zal veiliger
zijn, indien hij zich eerst tot de Praetor wendt.
(2) Wanneer een vader of een bloedverwant de voogd is van een kind, moet men zich dan tot de Praetor wenden, als hij of zij
het eigendom wil bezwaren? De beste mening is, dat dit moet geschieden; de Praetor moet echter meer geneigd zijn in te
stemmen met de eisen van de vader dan met die van iemand anders.
(3) Wanneer de Praetor de voogden toestaat land te verkopen, en zij het bezwaren, of omgekeerd, is zulk een actie dan
geldig? Mijn mening is, dat wanneer een partij iets anders doet dan wat door de Praetor is toegestaan, de handeling nietig is.
(4) Maar wat als de Praetor zou besluiten als volgt: "Ik sta toe, dat het eigendom wordt verkocht of bezwaard"? Heeft de
voogd dan het recht te doen wat hij wil? De beste mening is van wel, mits men bedenkt dat de Praetor zijn taak niet naar
behoren heeft vervuld, want hij moet bepalen en kiezen of het beter voor hem is toe te staan dat zijn eigendom wordt
bezwaard, dan wel verkocht.
(5) Wanneer een voogd goederen bezwaart zonder vonnis, hoewel de verbintenis niet geldig is, zal er niettemin grond zijn
voor een uitzondering op grond van bedrog, indien de voogd het aan hem geleende geld zou moeten betalen aan een
schuldeiser die de grond in pand heeft.
(6) Ook moet worden nagegaan of de voogd het hem toevertrouwde goed kan bezwaren. Men moet zeggen, dat, indien hij
dezelfde hoofdsom ontvangt, en de rentevoet niet hoger is, de verbintenis geldig zal zijn, en de rechten van de eerste
schuldeiser op de tweede overgaan.
8. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek II.
Het lijdt geen twijfel, dat personen, die geen wettige voogden of curatoren zijn, maar als zodanig zaken doen, in die
hoedanigheid niet kunnen beschikken over de goederen van de voogden of minderjarigen.
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(1) Men moet zich afvragen of een verkoop onder deze omstandigheden geldig is volgens de oude wet, of dat dit decreet van
toepassing is op het geval van een curator van een krankzinnige, of van iemand anders die niet minderjarig is. Omdat de
keizer verwijst naar voogden, en de plichten van curatoren worden geacht samen te hangen met die van voogden, denk ik dat
dezelfde regel van toepassing moet worden geacht op hen allen, in overeenstemming met de bedoeling van het decreet.
(2) De vraag rijst of gemeenschappelijke goederen, waarin de voogd een belang heeft, kunnen worden bezwaard. En ik denk
niet dat dit zonder rechterlijke beslissing kan geschieden; want wat in het vonnis is uitgezonderd, heeft slechts betrekking op
het tenietgaan van het gemeenschappelijk eigendom, en niet op het vergroten van de moeilijkheden daarvan.
9. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Ook al heeft een voormalig Gouverneur toestemming gegeven voor de verkoop van land dat aan een pupil toebehoorde, en
koopt diens voogd het vervolgens voor zichzelf door tussenkomst van een andere koper; toch moet de opvolger van
genoemde Gouverneur, indien hij vaststelt dat de voogd bedrog en kwade trouw heeft gepleegd in strijd met het besluit van
de Senaat, bepalen in hoeverre hij zulk bedrog bij wijze van voorbeeld zal bestraffen.
10. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer het land van een voogd of een minderjarige onwettig en in strijd met het Decreet van de Senaat is verkocht, en op
grond daarvan een schadevergoeding is vastgesteld in een voogdijzaak of in een billijkheidszaak, en het vastgestelde bedrag
is betaald, is het terugvorderen van het land verboden door de beginselen van billijkheid.
11. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
Indien een verzoek wordt ingediend voor de verkoop van land, toebehorend aan een minderjarige van vijfentwintig jaar, moet
de Gouverneur van de provincie, na behoorlijk onderzoek, dit toestaan. Dezelfde regel moet in acht genomen worden met
betrekking tot het eigendom van een krankzinnige, of een verkwister, of van iemand anders wiens land zijn curatoren wensen
te vervreemden.
12. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Het decreet van de Senaat wordt niet overtreden wanneer de voogd van een voogd de schuldeiser van de vader van de voogd
betaalt, opdat hij in diens rechten wordt gesubrogeerd.

1827

13. Paulus, Over het decreet van de goddelijke Severus.
Wanneer een stuk land dat aan een voogd toebehoort steriel, steenachtig of pestilent is, moet worden overwogen of de voogd
het al dan niet kan vervreemden. Keizer Antoninus en zijn Goddelijke Vader verklaarden het volgende in een Rescript met
betrekking tot dit onderwerp: "Het feit dat u beweert dat het land dat u wilt verkopen onvruchtbaar is, is voor ons van geen
enkel gewicht, omdat er alleen een prijs voor kan worden verkregen die in verhouding staat tot de oogsten die het zal
opleveren."
(1) Hoewel een voogd land dat aan zijn voogd toebehoort niet kan verkopen of bezwaren, stelt Papinianus in het Vijfde Boek
der Meningen toch dat een voogd het land van zijn voogd niet wettig kan vervreemden zonder een decreet van de Praetor. Hij
zegt echter, dat wanneer de voogd uit onwetendheid het eigendom verkoopt en de daarvoor ontvangen prijs betaalt aan de
schuldeisers van de vader van de minderjarige, en deze vervolgens een proces aanspant om het land met de opbrengst terug te
vorderen van de eigenaar, een uitzondering op grond van bedrog goed kan worden ingeroepen, als de minderjarige niet de
prijs en de rente voor de tussenliggende tijd betaalt, die verschuldigd waren aan de schuldeiser, als de schuld niet betaald had
kunnen worden uit het eigendom dat aan de voogd toebehoorde. Hierover heb ik gezegd, dat zelfs indien de minderjarige de
schuld had kunnen betalen uit andere goederen, en deze laatste zijn gered, moet worden gezegd, dat een exceptie van bedrog
kan worden opgeworpen, indien de minderjarige heeft getracht voordeel te trekken uit het verlies van een ander.
14. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Paulus gaf als zijn mening dat ook al zou het testament van een vader later nietig worden geacht, toch de voogden of
curatoren van zijn zoon geacht werden geen daad te hebben begaan tegen het decreet van de Goddelijke Keizers, wanneer in
overeenstemming met de wens van de overledene uitgedrukt in zijn testament, land toebehorend aan de ward dat in het land
was gelegen.

Tit. 10. Betreffende de benoeming van curatoren voor krankzinnigen en anderen die niet minderjarig zijn.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
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Volgens de wet van de Twaalf Tafelen is het een verkwister verboden zijn eigen bezit te beheren. Deze bepaling was vroeger
door het gebruik ingevoerd. In onze tijd echter, wanneer Praetors of Gouverneurs zo iemand tegenkomen, die zich van tijd
noch beperking wat uitgaven betreft iets aantrekt, maar zijn eigendom verkwist door het te verkwisten en te verspillen,
benoemen zij een curator voor hem, net zoals zij dat doen voor een krankzinnige, en beiden blijven onder curatele, totdat de
krankzinnige weer bij zinnen komt, of de verkwister zich behoorlijk gedraagt. Wanneer dit geschiedt, houden de partijen van
rechtswege op onder toezicht van hun curatoren te staan.
(1) Het curatorschap van iemand, die niet over zijn goederen mocht beschikken, werd vroeger aan zijn zoon geweigerd. Er
bestaat echter een rescript van de goddelijke Pius, waarin hij verklaart dat het curatorschap bij voorkeur aan een zoon moet
worden verleend, wanneer zijn vader krankzinnig is, mits de eerstgenoemde een integer man is.
2. Paulus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
De Proconsul moet curatoren aanstellen, of laten aanstellen, voor andere personen die niet in staat zijn hun eigen zaken te
behartigen; en hij zal niet aarzelen een zoon tot curator van zijn vader te benoemen.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
De Praetor benoemt een curator voor een landgoed terwijl de aangewezen erfgenamen beraadslagen of zij het zullen
aanvaarden.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Het curatorschap van een krankzinnige moeder behoort toe aan haar zoon, want aan beide ouders is gelijke kinderlijke
genegenheid verschuldigd, hoewel hun gezag niet gelijk is.
5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Een curator wordt benoemd krachtens het decreet van de Senaat wanneer de persoon vermaard is, zoals in het geval van een
senator of zijn echtgenote; en er reden is om hun bezittingen te verkopen, zodat hun schuldeisers er, voor zover mogelijk,
eerlijk uit betaald kunnen worden; en een curator wordt benoemd door de Praetor of door de Gouverneur van de provincie
om over de bezittingen te beschikken.
6. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek I.
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De Praetor moet oppassen dat hij niet overhaast en zonder grondig onderzoek van de zaak een curator benoemt, omdat veel
mensen waanzin of krankzinnigheid veinzen om zich door de benoeming van een curator gemakkelijker aan hun burgerlijke
verplichtingen te kunnen onttrekken.
7. Julianus, Digest, Boek XXI.
Niet alleen het vermogen, maar ook de persoon en de veiligheid van iemand die krankzinnig is, moeten beschermd worden
door de raad en de inspanningen van zijn curator.
(1) Een curator werd aangesteld voor een krankzinnige, en een vonnis uitgevaardigd dat hem verplichtte zekerheid te stellen,
hetgeen hij niet deed, en niettemin vervreemdde hij bepaalde goederen van de krankzinnige in overeenstemming met de
wettelijke formaliteiten. De erfgenamen van deze krankzinnige stelden een vordering in tot terugvordering van de goederen
die de curator had vervreemd, en er werd een exceptie opgeworpen op grond dat de curator de goederen niet had verkocht. In
dit geval moest worden gerepliceerd dat hij het eigendom had verkocht zonder zekerheid te stellen overeenkomstig het
vonnis. Indien echter de curator aan de schuldeisers van de krankzinnige de voor het goed ontvangen prijs heeft betaald, zal
een drieverwijzing op grond van kwade trouw de bezitters zekerheid verschaffen.
(2) Wanneer de Proconsul de curator van een krankzinnige uit het beheer van diens goederen heeft ontzet omdat hij geen
zekerheid had gesteld en de zaken van de trust niet naar behoren had afgehandeld, en een andere curator in zijn plaats heeft
gesteld, heeft deze laatste, die zelf geen zekerheid had gesteld, tegen de ontzette curator een vordering ingesteld op grond van
vrijwillige zaakwaarneming, en later, toen de erfgenamen van de krankzinnige op grond van vrijwilligheid een vordering
instelden tegen de tweede curator, deze een exceptie aanvoerde op grond van de schikking tussen hen en zijn voorganger, de
erfgenamen het recht moesten krijgen te antwoorden dat hij zelf geen zekerheid had gesteld toen hij de vordering instelde. De
rechter moet echter nagaan of een dergelijk antwoord de curator enig voordeel zou opleveren, want indien de tweede curator
het geld dat hij door een vonnis tegen de eerste had teruggekregen, had aangewend ten voordele van de goederen van de
krankzinnige, kan een drievoudige vordering wegens bedrog worden ingesteld.
(3) De vraag rees of een betaling aan een van de curatoren van een krankzinnige rechtmatig kan worden gedaan, en of een
van hen zijn eigendom kan vervreemden. Ik antwoordde dat een dergelijke betaling wettig zou zijn, en dat degene die, met
inachtneming van de juiste formaliteiten, een stuk grond van een krankzinnige van een van de curatoren kocht, het recht
daarop door verjaring zou kunnen verkrijgen; omdat betaling, verkoop en levering eerder zaken van feit dan van recht zijn, en
daarom de handeling van een van de curatoren voldoende is, omdat de ander geacht wordt in te stemmen. Indien dus de
andere curator aanwezig is en zich tegen de betaling of levering verzet, is de schuldenaar niet van zijn aansprakelijkheid
bevrijd, noch kan de koper het eigendom door verjaring verkrijgen.
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8. Ulpianus, Over de plichten van de Proconsul, Boek VI.
Voor het bezit van een ongeboren kind moet een curator worden aangesteld, en de Proconsul eist, opdat het veilig zal zijn,
dat hij een zekerheid stelt, zoals die door een betrouwbaar man zou worden aanvaard. Dit is het geval, wanneer de benoeming
niet na onderzoek geschiedt, want indien een onderzoek plaats heeft, is zekerheid niet noodig.
9. Neratius, Perkamenten, Boek I.
Wanneer de Senaat toestaat curatoren te benoemen voor de verkoop van goederen, geeft hij de schuldeisers niet het recht
daarover te beschikken, ook al willen zij het liever verkopen nadat dit privilege is verleend; want hoewel de laatsten het recht
hebben te kiezen wie zij willen, mogen zij toch, nadat zij een curator hebben gekozen, geen beroep meer doen op een andere.
Het is veel billijker, dat deze regel in acht wordt genomen, wanneer de curator, na tot verkoop van goederen te zijn benoemd,
overlijdt, voordat de transactie is gesloten; want in dit geval moet een andere curator worden benoemd voor de afwikkeling
van de gehele zaak, en de erfgenaam van de eerste curator kan er niet mee worden belast, daar het kan gebeuren, dat de
erfgenaam niet voor de zaak geschikt is, hetzij wegens het geslacht, hetzij wegens ouderdomsproblemen, hetzij wegens de
hogere of lagere rang van de vorige curator; Bovendien kunnen er meerdere erfgenamen van de eerste curator zijn, en het kan
zijn, dat het niet passend is, dat zij allen de zaken behartigen, of er kan een reden worden aangevoerd, waarom een van hen
met deze taak zou moeten worden belast in plaats van de anderen.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Julianus zegt dat zij aan wie het beheer van hun eigendom door de Praetor verboden is, aan niemand iets kunnen overdragen,
omdat zij geen zeggenschap hebben over het eigendom, omdat zij uitgesloten zijn van de uitoefening van hun burgerrechten.
(1) De curator van een krankzinnige kan wettig zijn eigen eigendom leveren als toebehorend aan de genoemde krankzinnige,
en de eigendom daarvan overdragen; maar als hij het eigendom van de krankzinnige zou leveren als toebehorend aan
hemzelf, moet gezegd worden dat hij de eigendom niet overdraagt, omdat hij dat niet gedaan heeft terwijl hij de zaken van de
krankzinnige afhandelde.
11. Paulus, Over Plautius, Boek VII.
Een onderpand gegeven door de curator van een krankzinnige is geldig, indien dit geschied is omdat het voordeel van de
laatste dit vereiste.
12. Marcellus, Digest, Boek I.
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Het staat vast, dat het vermogen van een krankzinnige niet door een agnaat of een andere curator van de eerstgenoemde voor
religieuze doeleinden kan worden bestemd; want de agnaat van een krankzinnige heeft niet het absolute recht om zijn
vermogen te vervreemden, maar kan dit alleen doen wanneer het beheer van zijn zaken dit vereist.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Het curatorschap van een krankzinnige of een verkwister wordt, door een wet van de Twaalf Tafelen, dikwijls aan een ander
dan een verwant verleend, en de Praetor kan het beheer van zijn nalatenschap aan een ander opdragen; namelijk wanneer de
door de wet aangewezen partij ongeschikt blijkt voor het beheer van het vertrouwen.
14. Papinianus, Opinies, Boek V.
Een echtgenoot mag niet tot curator van zijn vrouw worden benoemd als zij geestesziek is.
15. Paulus, Zinnen, Boek III.
Het beheer van haar eigen goederen kan aan een vrouw die extravagant leeft, verboden worden.
(1) Een voorrecht over de goederen van de curator is voorbehouden ten behoeve van een krankzinnige van beide geslachten.
Verkwisters en alle andere personen, ook al worden zij in het Edict niet genoemd, hebben bij decreet recht op een soortgelijk
voorrecht met betrekking tot de goederen van een curator.
16. Tryphoninus, Disputaties, Boek XIII.
Wanneer een vader bij testament een curator benoemt voor zijn krankzinnige zoon, ook al is deze ouder dan vijfentwintig
jaar, dan moet de Praetor hem bevestigen overeenkomstig de wens van zijn vader; want het recht om zo'n curator te
benoemen komt toe aan de Praetor, zoals staat in een Rescript van de Goddelijke Marcus.
(1) Het gevolg hiervan is dat wanneer een vader een curator aanwijst voor zijn zoon, die een verkwister is, de Praetor diens
wens moet respecteren en dezelfde curator moet aanwijzen. Of deze regel in alle gevallen van toepassing is, valt te
betwijfelen. Immers, wanneer de vader geen testament heeft gemaakt, moet de Praetor dan de genoemde zoon verbieden, zijn
goederen te beheren, vooral wanneer deze verkwister zelf kinderen heeft?
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(2) De vader heeft nochtans een andere manier om voor zijn kleinkinderen te zorgen, wanneer hij hen tot erfgenamen
benoemt en zijn zonen onterft; want hij kan hun een bepaald deel van zijn nalatenschap nalaten, dat voldoende zal zijn voor
het onderhoud van zijn zonen, met vermelding van de noodzaak en de reden, die hem tot deze stap hebben genoopt; Of als hij
geen kleinkinderen onder zich heeft, omdat zij geboren zijn na de emancipatie van zijn zoon, kan hij hen tot zijn erfgenamen
benoemen, op voorwaarde dat zij door hun spilzieke vader zullen worden geëmancipeerd.
(3) Maar wat indien de vader, die de uitgaven heeft gedaan, niet instemt met hun emancipatie? De wil van de erflater moet in
ieder geval worden nageleefd, opdat de magistraat niet denkt, dat hij, die de vader na rijp beraad als een verkwister heeft
beschouwd, ondanks zijn tekortkomingen een man is met goede zakelijke capaciteiten.
17. Gaius, Over Manumissions, Boek I.
De curator van een krankzinnige kan in geen geval zijn slaaf de vrijheid schenken, omdat dit een zaak is die niet onder zijn
beheer valt; want bij het beschikken over de goederen van de krankzinnige vervreemdt hij die alleen als het gaat om het
beheer van de zaken van zijn trust, en daarom zal, als hij enig goed bij wijze van schenking vervreemdt, de overdracht geen
effect hebben, tenzij hij dit doet op grond van een of ander groot voordeel dat het de krankzinnige biedt, na een onderzoek
door de rechtbank.
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Boek XXVIII
1. Wie testamenten kan maken en op welke wijze zij moeten worden uitgevoerd.
2. Betreffende de benoeming en onterving van kinderen en postume erfgenamen.
3. Over onwettige, ongeldige en gebroken testamenten.
4. 4. Betreffende doorhalingen, annuleringen of toevoegingen aan een testament.
5. Over de benoeming van erfgenamen.
6. Betreffende gewone en pupillaire vervangingen.
7. Betreffende de voorwaarden van benoemingen.
8. Betreffende het recht van beraadslaging.

Tit. 1. Wie testamenten kan maken en op welke wijze zij moeten worden uitgevoerd.

0. Modestinus, Pandects, Boek II.
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Een testament is de wettige uitdrukking van onze wensen met betrekking tot wat iemand wenst dat er na zijn dood zal
gebeuren.
(23) Labeo, Verkortingen van de laatste werken van Javolenus, Boek I.
Van een erflater wordt een gezonde geest verlangd op het moment dat hij een testament maakt, maar lichamelijke gezondheid
is niet noodzakelijk.
2. Papinianus, Vragen, Boek XIV.
De uitvoering van een testament is geen particulier recht, maar een zaak van publiek recht.
3. Gaius, Instituten, Boek II.
Als we onderzoeken of een testament geldig is, moeten we eerst nagaan of degene die het heeft gemaakt daartoe het recht
had, en als dat zo is, moeten we nagaan of het volgens de regels van het burgerlijk recht is opgesteld.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek VI.
Laten wij nagaan op welke leeftijd mannen of vrouwen een testament kunnen maken. De betere mening is dat mannen de
leeftijd van veertien jaar moeten hebben bereikt en vrouwen die van twaalf jaar, om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Is
het voor het maken van een testament voldoende dat een partij de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, of moet hij die
leeftijd hebben bereikt? Veronderstel dat iemand die geboren is op de eerste dag van januari, zijn testament maakt op zijn
veertiende verjaardag, is zo'n testament dan geldig? Ik ben van mening dat het geldig is, en ik ga zelfs nog verder, en zeg dat
als hij zijn testament maakt op de dag voorafgaand aan de Kalends van januari, na het zesde uur van de nacht, zijn testament
geldig zal zijn, omdat, volgens Marcianus, hij dan geacht wordt zijn veertiende jaar te hebben voltooid.
4. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek LXX.
Wanneer iemand onder de controle van zijn vader staat, heeft hij niet het recht om een testament te maken; en dit is in die
mate waar dat zelfs als de vader hem toestemming zou geven, hij toch niet rechtsgeldig een testament kan maken.
5. 5. Doofstommen kunnen geen testament maken, maar wanneer iemand door ziekte of een ander ongeval doofstom of stom
wordt, nadat het testament is gemaakt, blijft het geldig.
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(0) Aemilius Macer, Over de twintig procent erfwet, Boek I.
Wanneer iemand die stom of doof is, toestemming van de keizer krijgt om een testament te maken, zal het geldig zijn.
5120. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Een testament gemaakt door een persoon terwijl hij in de macht van de vijand is, is niet geldig, zelfs al zou hij terugkeren.
(23) Waar vuur en water aan iemand verboden zijn, zal geen testament, dat hij vroeger of later gemaakt heeft, geldig zijn, en
alle goederen, die hij ten tijde van zijn veroordeling bezat, zullen verbeurd verklaard worden; of, indien zij daarvoor niet
waardevol genoeg schijnen te zijn, zullen zij aan zijn schuldeisers worden afgestaan.
(24) Degenen die naar een eiland zijn gedeporteerd, verkeren in dezelfde toestand.
(25) Zij echter, die naar een eiland zijn verbannen, en zij, aan wie het verbod is opgelegd in Italië of in hun eigen provincie te
blijven, behouden het recht een testament op te maken.
(26) Bovendien verliezen zij die veroordeeld zijn om in de arena te vechten, of om voor wilde beesten geworpen te worden,
of om in de mijnen te werken, hun vrijheid, en hun bezittingen worden in beslag genomen; daaruit blijkt dat zij het recht
verliezen om een testament te maken.
0. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Als iemand die van een misdaad beschuldigd wordt, in de gevangenis sterft voordat hij veroordeeld is, is zijn testament
geldig.
23. Paulus, Opinies, Boek III.
Wanneer een man zijn handen heeft verloren, kan hij een testament maken, ook al kan hij niet schrijven.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek X.
Gijzelaars kunnen geen testament maken, tenzij hun daartoe toestemming is verleend.
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10. Julianus, Digest, Boek XLII.
Volgens de Lex Cornelia worden de testamenten van hen die sterven terwijl ze in de macht van de vijand zijn, bevestigd, net
alsof degenen die ze hebben uitgevoerd nooit in de handen van de vijand waren geweest, en hun landgoederen gaan over op
wie er volgens de testamentaire bepalingen recht op heeft. Daarom, in het geval dat een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd
door iemand die sterft terwijl hij in de macht van de vijand is, wordt hij vrij en erfgenaam van de erflater, of hij wil of niet;
hoewel ten onrechte wordt gezegd dat hij een noodzakelijke erfgenaam is, want de zoon van een man die sterft terwijl hij in
de handen van de vijand is, moet de verplichting van de nalatenschap op zich nemen, zelfs als hij daartoe niet bereid is,
hoewel niet kan worden gezegd dat hij zijn erfgenaam is, omdat hij ten tijde van zijn dood niet in zijn macht was.
11. Marcianus, Instituten, Boek IV.
Zij die door rovers gevangen zijn genomen, kunnen, daar zij vrij blijven, een testament maken.
0. Bovendien kunnen zij die in vreemde landen de functie van gezant vervullen, een testament maken.
1. Wanneer iemand die wegens een halsmisdaad is veroordeeld, in hoger beroep gaat en intussen, terwijl het hoger beroep
aanhangig is, een testament maakt en daarna sterft, is zijn testament geldig.
13. Paulus, Regels, Boek II.
Wanneer een slaaf, die door het testament van zijn meester is gemanumitteerd, niet weet, dat deze dood is, en dat de
erfgenaam in zijn nalatenschap is getreden, kan hij geen testament maken, ook al is hij reeds vader van een gezin, en zijn
eigen meester; want hij, die onzeker is omtrent zijn eigen toestand, kan geen absolute testamentaire beschikking over
goederen maken.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Zij die aan hun toestand twijfelen of zich daarover vergissen, kunnen geen testament maken, zoals de goddelijke Pius in een
Rescript heeft verklaard.
15. Pomponius, Regels.
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Men is van mening dat een zoon die onder vaders toezicht staat, de slaaf van een ander, een postuum kind en een dove het
recht hebben om te nemen krachtens een testament; want hoewel zij er geen kunnen uitvoeren, kunnen zij toch eigendom
verwerven krachtens een testament, hetzij voor zichzelf of voor anderen.
(1) Marcellus merkt op dat een krankzinnige ook het recht heeft om te nemen krachtens een testament, hoewel hij er geen kan
uitvoeren; vandaar dat een partij wordt begrepen dit recht te bezitten, omdat hij voor zichzelf ofwel een legaat ofwel een trust
kan verwerven, want het recht om een persoonlijke vordering in te stellen wordt ook verworven door partijen die zich niet
bewust zijn van het feit, maar die bij hun volle verstand zijn.
16. Paulus, Zinnen, Boek III.
Wanneer een partij door lichamelijke ziekte zijn verstand verliest, kan hij geen testament maken zolang deze toestand bestaat.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Hij die wettelijk verboden is zijn eigen goederen te beheren, kan geen testament maken, en als hij er een maakt, is het niet
rechtsgeldig. Indien hij echter een testament heeft gemaakt vóór zijn verbod, zal het geldig zijn. Het is dus redelijk, dat hij
niet als getuige bij een testament kan worden aangeboden, daar hij niet het recht heeft er zelf een te maken.
0. Wanneer iemand wegens smaad veroordeeld is, staat in het decreet van de Senaat dat hij geen testament kan maken; hij
kan er dus ook geen maken, noch als getuige worden aangeboden om het testament van een andere erflater te bewijzen.
(1) Modestinus, Pandects, Boek V.
Wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, een pupil of een slaaf een testament maakt en het verzegelt, kunnen de
legatarissen niet in het bezit komen van de daarin genoemde goederen, ook al is de erflater een zelfstandige zoon, of een
pupil die de puberteitsleeftijd heeft bereikt, of een slaaf die vrij moet worden, op het moment van zijn dood; om de reden dat
een testament dat is opgesteld door iemand die daartoe niet gerechtigd is, nietig is.
18. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Wanneer een erfgenaam bij testament is aangewezen, kan hij er geen getuige van zijn. De tegengestelde regel geldt voor een
legataris en voor iemand die tot voogd is benoemd, want zulke personen kunnen als getuigen optreden, als er geen ander
beletsel bestaat; zoals bijvoorbeeld wanneer de partij de puberteit nog niet had bereikt, of onder de controle van de erflater
stond.
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0. De term "controle" is niet alleen van toepassing op kinderen die in de macht van hun vader zijn, maar ook op iemand die
de erflater uit handen van de vijand heeft vrijgekocht, hoewel vaststaat dat zulk een persoon geen slaaf is, maar slechts in
bedwang wordt gehouden totdat hij het bedrag van zijn losprijs heeft betaald.
1. Anderzijds kan men zich afvragen, of een vader als getuige kan worden aangeboden bij een testament, waarbij zijn zoon
over zijn peculium castrense beschikt. En Marcellus verklaart in het Tiende Boek van de Digest dat hij getuige kan zijn, en
dat zijn broer dat ook kan zijn.
2. Bovendien, wat wij hebben gezegd over de getuigenis van hen die onder toezicht van de erflater staan en die niet kunnen
getuigen bij een testament, geldt voor alle gevallen waarin zaken worden gedaan door middel waarvan goederen worden
verkregen.
3. Een krankzinnige kan evenmin als getuige worden aangeboden, daar hij niet bij zijn volle verstand is. Indien hij echter
heldere ogenblikken heeft, kan hij getuigen zolang deze duren; een testament dat hij heeft gemaakt voordat hij krankzinnig
werd, zal geldig zijn; en hij zal recht hebben op het bezit van goederen overeenkomstig de bepalingen van het testament.
4. 4. Ik ben van mening dat iemand die veroordeeld is wegens verduistering geen getuige kan zijn bij een testament, omdat
zijn getuigenis voor de rechtbank verboden is.
5. 5. Een vrouw kan niet optreden als getuige bij een testament, hoewel zij wel getuige kan zijn voor de rechtbank; zoals is
vastgesteld door de Lex Julia de Adulteriis, die een getuige die wegens overspel is veroordeeld, verbiedt te getuigen of een
verklaring af te leggen.
6. 6. Een slaaf kan niet deelnemen aan de formaliteiten die verbonden zijn aan de uitvoering van een testament, en dat is maar
goed ook, want hij heeft geen enkel aandeel in de rechten die het burgerlijk recht hem toekent, en evenmin in de rechten die
het Praetoriaanse Edict hem toekent.
7. 7. De oude autoriteiten waren van oordeel, dat zij die werden opgeroepen om aan de plechtige formaliteiten van een
testament deel te nemen, moesten blijven, totdat de laatste verklaring was afgelegd.
8. Het is echter niet vereist, dat een getuige de taal van de erflater verstaat; want de goddelijke Marcus heeft dit in een
Rescript aan Didius Julianus verklaard met betrekking tot een getuige die de Latijnse taal niet machtig was; want het is
voldoende, dat de getuige door zijn zintuigen waarneemt met welk doel hij is opgeroepen.
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9. Wanneer de getuigen tegen hun wil worden vastgehouden, is het testament volgens de autoriteiten niet geldig.
23. Dezelfde, Over Sabinus, Boek II.
De naam van de erfgenaam moet duidelijk worden uitgesproken, opdat hij kan worden gehoord. De erflater mag dus ofwel de
erfgenamen bij hun naam noemen, ofwel hun namen opschrijven, maar als hij ze noemt, moet hij dat duidelijk doen. Wat
betekent de term "duidelijk"? Het betekent niet dat dit in het openbaar moet geschieden, maar op zodanige wijze dat de
namen kunnen worden gehoord, niet door iedereen, maar door de getuigen van het testament; en wanneer er verscheidene
getuigen zijn, is het voldoende dat zij worden gehoord door het aantal dat de wet bepaalt.
23. Wanneer de erflater zijn testament wil wijzigen, staat vast, dat alles van het begin af opnieuw moet worden gedaan. De
vraag rijst echter of hij, nadat de wettelijke formaliteiten zijn vervuld, alles wat in zijn testament onduidelijk mocht zijn, in
woord of geschrift mag uitleggen. Bijvoorbeeld, wanneer hij een legaat doet aan Stichus, terwijl hij verschillende slaven
heeft met die naam, en niet vermeldt welke hij bedoelt; of wanneer hij een legaat doet aan Titius, terwijl hij verschillende
vrienden heeft die Titius heten; of wanneer hij een fout heeft gemaakt in de naam, de titel of de achternaam van een partij,
maar geen fout heeft gemaakt met betrekking tot het nagelaten voorwerp; kan hij dan achteraf verklaren wat hij bedoelde? Ik
denk het wel, want hij geeft daarmee niets prijs, maar wijst er slechts op wat er is gegeven. Maar als hij later aan een legaat
mondeling of schriftelijk een aantekening toevoegt, of een bepaald bedrag, of de naam van de legataris die hij nog niet had
ingevuld, of het soort geld vermeldt waarmee het legaat moet worden betaald, handelt hij dan in overeenstemming met de
wet? Ik meen, dat zelfs de soort van het te betalen geld achteraf kan worden aangewezen, want wanneer hij dit niet heeft
gedaan, zal het nodig zijn dit met betrekking tot het legaat vast te stellen, hetzij uit gelijktijdig opgemaakte documenten,
hetzij volgens de gewoonte van zijn familie of van de provincie.
24. In het geval van testamenten, waar getuigen worden verzocht aanwezig te zijn om hetzelfde te attesteren, wordt
geoordeeld, dat, indien zij voor een ander doel zijn opgeroepen, zij niet bevoegd zullen zijn; en het moet in dit geval worden
verstaan, dat, zelfs al zijn zij verzocht te verschijnen, of zijn zij voor een ander doel verzameld, en, voordat zij als getuigen
optreden, hun wordt meegedeeld, dat zij voor dat doel zullen worden ingezet, zij wettelijk als zodanig kunnen optreden.
25. Het testament moet worden opgesteld met betrekking tot zichzelf alleen, en dit wordt gedaan waar niets vreemds aan het
doel van de akte wordt ingevoerd; maar waar enige handeling wordt verricht die verband houdt met het testament, zal de
geldigheid van laatstgenoemde niet worden aangetast.
23. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.
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Om tegelijk het wettelijk aantal getuigen te verkrijgen, mogen de vader, de zoon, en alle andere personen die onder zijn
toezicht staan, worden opgeroepen.
23. Om de toestand van de getuigen vast te stellen, moet men het tijdstip in aanmerking nemen, waarop zij hun zegels aan het
testament hebben gehecht, en niet het tijdstip waarop de erflater is overleden. Indien zij dus op het tijdstip, waarop zij hun
zegels aanbrachten, daartoe bekwaam waren, kan de geldigheid van het testament niet in twijfel worden getrokken, indien de
getuigen later iets mocht overkomen.
24. Als ik een ring van de erflater zelf neem, en er gebruik van maak om zijn testament te verzegelen, dan zal dit laatste
geldig zijn, net alsof ik het met een andere ring had verzegeld.
25. 25. Indien de zegels door de erflater zelf worden verbroken, zal het testament niet als verzegeld worden beschouwd.
26. Indien een der getuigen zijn naam niet ondertekende, maar niettemin zijn zegel aanbracht, is het alsof hij niet aanwezig
was; en indien hij het ondertekende (zoals velen doen) zonder zijn zegel aan te brengen, dan geldt volgens ons dezelfde regel.
27. Kunnen wij onze zegels alleen door middel van een ring bevestigen, of, indien wij geen ring gebruiken, kunnen wij dit
dan met een ander voorwerp doen, zoals de mensen dikwijls doen? De betere mening is dat het zegel alleen door middel van
een ring kan worden aangebracht, want het moet een vorm hebben en met een voorstelling zijn gegraveerd.
28. Het lijdt geen twijfel dat een testament 's nachts kan worden verzegeld.
29. Een testament moet worden geacht te zijn verzegeld wanneer de zegels zijn gedrukt op de doek waarin het is gewikkeld.
(1) Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Indien de zegels van een testament door de erflater zijn verbroken, en het een tweede maal door hemzelf en zeven getuigen is
verzegeld, zal het niet nietig zijn, maar zal het zowel door het Praetoriaanse als door het Burgerlijke Recht geldig zijn.
0. Florentinus, Instituten, Boek X.
Van hetzelfde testament kan iedereen meerdere afschriften maken, en soms is dat ook nodig, bijvoorbeeld als de erflater op
het punt staat een zeereis te maken, en het testament achter zich wil laten, en een afschrift wil meenemen.
23. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.
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Wanneer iemand die een testament maakt nadat hij de eerste erfgenamen heeft genoemd, het spraakvermogen verliest
voordat hij de tweede erfgenamen kan noemen, is de betere opvatting dat hij is begonnen met het maken van een testament
dan dat hij het heeft gemaakt; welke opvatting volgens Verus, in het Eerste Boek van de Digest, werd gehuldigd door
Servius; daarom kunnen de eerste benoemde erfgenamen niet nemen onder zo'n testament. Daarom meent Labeo dat dit juist
is, als vast komt te staan dat de erflater die het testament maakte, meerdere erfgenamen wilde benoemen. Ik denk niet dat
Servius iets anders bedoelde.
23. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Wanneer iemand door de wet onbekwaam wordt verklaard om getuige te zijn, betekent dit dat zijn getuigenis niet kan
worden ontvangen, en bovendien (zoals sommige autoriteiten beweren) dat geen getuigenis in zijn naam kan worden
ingebracht.
3584. Celsus, Digest, Boek XV.
"Domitius Labeo aan zijn vriend Celsus, Gegroet. Ik vraag of hij moet worden gerekend tot de getuigen die, na verzocht te
zijn een testament te schrijven, zijn zegel aan het testament hechtten nadat hij dat had gedaan." "Jubentius Celsus, aan zijn
vriend, Labeo, Gegroet. Ofwel begrijp ik het punt niet waarover u mij wenst te raadplegen, ofwel is uw verzoek om raad
zeker dwaas, want het is belachelijk te betwijfelen of zo iemand als getuige kan optreden, aangezien hij zelf het testament
heeft opgesteld."
(1) Modestinus, Regels, Boek IX.
Het is een slaaf, ook al behoort hij aan een ander toe, niet verboden in opdracht van de erflater een testament op te maken.
0. Paulus, Opinies, Boek XIV.
Niets kan worden gevorderd uit hoofde van een schriftelijke akte die als testament is opgemaakt, wanneer deze niet
rechtsgeldig is voltooid, zelfs niet wanneer iets is nagelaten bij wijze van vertrouwen.
29. Door de volgende woorden, die het hoofd van een huisgezin aan een geschreven akte toevoegde, te weten: "Ik wens dat
dit testament voor zover mogelijk geldig zal zijn", lijkt hij te hebben bedoeld dat elk legaat dat hij bij dat document nalaat,
geldig zal zijn, ook al overlijdt hij bij onvermogen.
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0. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Het is gepast dat iedere getuige van een testament zijn naam met zijn eigen hand tekent, evenals die van de partij aan wier
testament hij zijn zegel heeft gehecht.
23. Dezelfde, Opinies, Boek V.
De schatkist kan geen beslag leggen op de goederen van iemand die openlijk aankondigt dat hij de keizer tot zijn erfgenaam
zal maken.

Tit. 2. Betreffende de benoeming en onterving van kinderen en postume erfgenamen.

0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Laten we eens kijken wat er bedoeld wordt met de term "specifieke onterving". Moeten de naam, de titel en de familienaam
worden vermeld, of is het voldoende dat een van hen wordt vermeld? Het staat vast, dat het voldoende is, dat één van hen
wordt vermeld.
33. Dezelfde, Regels, Boek VI.
Men is van mening, dat een zoon uitdrukkelijk onterfd wordt in de volgende woorden: "Laat mijn zoon onterfd worden",
zelfs als zijn naam niet uitdrukkelijk vermeld is, wanneer de erflater slechts één zoon heeft; want wanneer hij er meerdere
heeft, wordt door de meeste autoriteiten, in overeenstemming met de meer weldadige interpretatie, de mening gehuldigd, dat
geen van de zonen onterfd zal worden.
34. Dezelfde, Over Sabinus, Boek I.
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Wanneer de erflater zijn zoon niet bij naam noemt, maar alleen verklaart dat hij uit Seia geboren is, onterft hij hem wettelijk.
En als hij naar hem verwijst in termen van verdoemenis, zoals bijvoorbeeld: "Hij, die door mij niet genoemd moet worden";
of "Hij, die niet mijn zoon is, die een rover en een gladiator is"; de betere mening is, dat de zoon wettig onterfd is. Dezelfde
regel is van toepassing wanneer hij naar hem verwijst als geboren uit overspelig verkeer.
35. Julianus meent dat een zoon onvoorwaardelijk onterfd moet worden, welke mening wij hebben overgenomen.
36. De zoon kan wettelijk onterfd worden tussen de afzonderlijke benoemingen van twee erfgenamen, en in dit geval zal hij
verwijderd worden uit elke graad van erfenis, tenzij de erflater hem onterfd zou hebben als slechts één van zijn erfgenamen;
want als hij dit doet, zal de onterving gebrekkig zijn, net alsof hij zich in de volgende bewoordingen had uitgedrukt: "Wie
mijn zoon ook zal zijn, ik onterf hem." Want (zoals Julianus zegt) een dergelijke onterving is gebrekkig, omdat de erflater wil
dat zijn zoon wordt uitgesloten nadat hij in de nalatenschap is getreden, wat onmogelijk is.
37. Een zoon die onterfd wordt vóór de benoeming van een erfgenaam, is uitgesloten van alle graden.
38. In overeenstemming met de mening van Scaevola, die naar mijn mening juist is, wordt een zoon die onterfd wordt tussen
twee graden van erfopvolging, van beide uitgesloten.
39. Mauricianus stelt terecht, dat wanneer twee graden van erfopvolging vermengd zijn, de akte van onterving geldig zal zijn,
bijvoorbeeld: "Ik benoem de eerste erfgenaam tot de helft van mijn nalatenschap; als er geen eerste erfgenaam is, zal de
tweede erfgenaam de helft van mijn nalatenschap erven, en de derde de andere helft. Ik onterf mijn zoon als er geen derde
erfgenaam is, en ik benoem de vierde in zijn plaats"; want de zoon is in dit geval uitgesloten van elke graad.
40. Wanneer een vader zijn testament zo opmaakt dat zijn zoon in de eerste graad wordt onterfd en alleen in de tweede graad,
zijn Sabinus, Cassius en Julianus van mening dat de eerste graad is weggewerkt en dat het testament begint te werken vanaf
de graad waaruit de zoon werd onterfd. Deze mening moet worden goedgekeurd.
(0) Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Het staat vast dat iedere man een postuum kind tot zijn erfgenaam kan benoemen, of hij nu getrouwd is of niet. Want een
man kan zijn vrouw verstoten, en iemand die geen huwelijk heeft gesloten, kan dat later doen; en wanneer een man een
postuum erfgenaam benoemt, is men van mening dat dit niet alleen geldt voor een kind dat geboren is uit de huidige vrouw
van de erflater, maar ook voor een kind dat nog ongeboren is, en inderdaad geboren kan worden uit welke vrouw dan ook.
36. Javolenus, Over Cassius, Boek I.
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Daarom, wanneer een man een postuum erfgenaam heeft benoemd, en na de uitvoering van het testament opnieuw trouwt,
wordt hij geacht benoemd te zijn die uit het latere huwelijk is voortgekomen.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek III.
De vraag rees of een man die geen volledige bevoegdheid tot voortplanting heeft, een postume erfgenaam kan aanwijzen.
Cassius en Javolenus zeggen dat hij dat kan, omdat hij kan trouwen en kinderen kan adopteren. Labeo en Cassius stellen dat
iemand die tijdelijk impotent is, ook een postume erfgenaam kan aanwijzen, omdat in dit geval noch leeftijd noch steriliteit
als belemmering kunnen worden beschouwd.
23. Wanneer de betrokkene echter gecastreerd is, meent Julianus, in navolging van Proculus, dat hij geen postume erfgenaam
kan aanwijzen. Dit is de moderne praktijk.
24. Een hermafrodiet kan een postume erfgenaam aanwijzen, als de mannelijke organen in zijn fysieke bouw overheersen.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Als een zoon die onder vaders gezag staat, in het testament van zijn vader wordt gepasseerd, en tijdens het leven van
laatstgenoemde overlijdt, is het testament niet geldig, en als er een eerder testament is, wordt het niet verbroken. Dit is ook
thans de regel.
23. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Als ik mijn zoon onterf door de benoeming van een erfgenaam in de eerste graad, maar hem niet onterf in de tweede graad
van plaatsvervulling, en als, terwijl de eerste benoemde erfgenaam aarzelt of hij al dan niet in de nalatenschap zal treden, de
zoon komt te overlijden, dan zal de tweede erfgenaam, volgens de regel die wij hebben aangenomen, geen rechten hebben uit
hoofde van het testament vanwege het feit dat hij in het begin ten onrechte is benoemd, omdat de zoon niet is onterfd in de
tweede graad. Als dit zich voordoet in het geval van een postuum kind, zodat het geboren wordt tijdens het leven van de
vader, door wie het onterfd is, en het daarna overlijdt, moet dezelfde regel van toepassing worden geacht met betrekking tot
de plaatsvervangende erfgenaam, omdat dit kind op het moment van de geboorte de plaats innam van degene die overleefde.
(23) Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
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39. Wanneer iemand die wegens ouderdom of slechte gezondheid geen kinderen kan krijgen, postuum erfgenamen benoemt,
wordt een vroeger testament verbroken, omdat eerder moet worden uitgegaan van de aard van de mens en het vermogen tot
voortplanting, dan van een tijdelijk gebrek of een ziekte, waardoor een mens het vermogen tot voortplanting wordt
ontnomen.
40. Wanneer echter een man een postuum kind tot zijn erfgenaam benoemt, dat geboren moet worden uit de vrouw van een
ander, zal de benoeming rechtens niet geldig zijn, om reden dat zij oneervol is.
41. Als ik mijn zoon onterf en mijn kleinzoon die uit mijn zoon geboren is, overdraag en iemand anders tot erfgenaam
benoem, en mijn zoon overleeft het, ook al sterft hij voordat mijn nalatenschap is ingegaan, dan kan mijn kleinzoon niettemin
mijn testament niet verbreken; zo stellen Julianus, Pomponius en Marcellus. Het geval is anders wanneer mijn zoon in
handen van de vijand is en daar sterft, want in dit geval kan mijn kleinzoon mijn testament verbreken, omdat, toen zijn
grootvader stierf, het recht van de zoon in opschorting was, en niet tenietging, zoals in het eerste geval. Wanneer echter de
aangewezen erfgenaam de nalatenschap verwerpt, zal de kleinzoon de wettige erfgenaam zijn, daar deze woorden, "Indien hij
bij testament mocht overlijden", betrekking hebben op het tijdstip, waarop het testament ophield geldig te zijn, en niet op dat,
waarop de partij stierf.
42. Maar wanneer ik een postume erfgenaam aanwijs, die geboren zal worden uit een vrouw met wie het verkeerd is te
trouwen, dan meent Pomponius niet dat het testament verbroken is.
43. Als ik een geadopteerde zuster heb, kan ik haar postuum kind tot mijn erfgenaam benoemen, om de reden dat als de
adoptie nietig wordt verklaard, ik met haar kan trouwen.
41. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Een kind dat nog ongeboren is, kan heel gemakkelijk tot erfgenaam benoemd worden, in de volgende bewoordingen: "Als
mij tijdens mijn leven of na mijn dood een kind geboren wordt, benoem ik het tot mijn erfgenaam"; of dit kan absoluut
worden gedaan, zonder vermelding van een van beide tijdstippen. Indien een van deze omstandigheden wordt weggelaten en
het kind wordt geboren, dan is het kind, wat de weggelaten omstandigheid betreft, onterfd, omdat het niet wordt geacht te
zijn geboren onder de voorwaarde, waaronder het bij testament tot erfgenaam is benoemd.
(1) Paulus, Over Sabinus, Boek II.
In het geval van eigen erfgenamen is het volkomen duidelijk dat er van rechtswege een voortzetting van eigendom blijft
bestaan, zodat er geen sprake lijkt te zijn van erfopvolging; aangezien degenen tot eigenaars van de nalatenschap moeten
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worden gerekend die, tijdens het leven van hun vader, reeds geacht werden die positie in te nemen. Daarom wordt de zoon
van een familie zo genoemd, zoals een vader wordt aangeduid als de vader van een familie, zodat alleen door het voorvoegsel
de ouder wordt onderscheiden van het kind. Daarom worden de kinderen, na de dood van de vader, niet geacht de erfenis te
hebben verkregen, maar veeleer het vrije beheer over het eigendom te hebben verkregen. Daarom zijn zij eigenaars, ook al
zijn zij niet tot erfgenamen benoemd, want er is geen reden, waarom hij niet het recht zou bezitten, diegenen te onterven, die
hij vroeger het recht had ter dood te brengen.
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer men zegt dat de geboorte van een kind een testament verbreekt, moet men de term "geboorte" zo opvatten dat het
ook van toepassing is wanneer het door een chirurgische ingreep uit de moederschoot is gehaald. Want in dit geval verbreekt
een kind een wil, mits het onder vaders toezicht is geboren.
0. 0. Maar wat als het kind mismaakt geboren wordt, maar nog wel gezond van geest is; zou de wil dan verbroken zijn? Men
moet aannemen van wel.
0. Julianus, Digest, Boek XXIX.
Het volgende stond in een testament: "Indien mij een kind geboren wordt, benoem ik hem tot erfgenaam van tweederde van
mijn nalatenschap, en mijn vrouw tot erfgenaam van het overige derde deel; indien mij echter een dochter geboren wordt,
benoem ik haar tot erfgenaam van eenderde van mijn nalatenschap, en mijn vrouw tot erfgenaam van het overige tweederde
deel. Indien zowel een zoon als een dochter worden geboren, moet het landgoed in zeven delen worden verdeeld, waarvan de
zoon recht heeft op vier, de echtgenote op twee en de dochter op één deel. Volgens de wil van de erflater zou de zoon dus
tweemaal zoveel krijgen als de echtgenote, en de echtgenote tweemaal zoveel als de dochter, en hoewel men volgens de
strenge regels van de wet zou kunnen zeggen dat het testament gebroken was; maar omdat de erflater wenste dat zijn
echtgenote iets zou krijgen in geval een van de genoemde kinderen geboren zou worden, nam men zijn toevlucht tot deze
interpretatie uit overwegingen van menselijkheid, en zij werd ook duidelijk aanvaard door Juventius Celsus.
45. Het is een regel van het burgerlijk recht, dat een eenmaal toegekende nalatenschap niet kan worden weggenomen; daarom
zal een slaaf, indien hem wordt opgedragen vrij te worden en erfgenaam te zijn, ook al zou zijn meester hem bij hetzelfde
testament de vrijheid ontnemen, niettemin recht hebben op zowel zijn vrijheid als de nalatenschap.
46. Wanneer een testament is opgesteld in de volgende bewoordingen: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, na de dood van mijn
zoon, en ik onterf mijn zoon"; dan heeft dit geen gevolg, want de zoon wordt onterfd na de dood van de erflater, en om deze
reden kan hij het bezit van de nalatenschap verkrijgen in tegenstelling tot de testamenten van de vrijgelatenen van zijn vader.
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46. Africanus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een postuum kind is onterfd in de eerste graad, en gepasseerd in de tweede, ook al is het geboren op het moment dat
de nalatenschap toebehoorde aan erfgenamen benoemd in de eerste graad, is men van mening dat het testament gebroken is
met betrekking tot de tweede graad, zodat als de erfgenamen die zijn benoemd nalaten de nalatenschap te betreden, het zelf
erfgenaam zal worden. Sterker nog, als de aangewezen erfgenamen na haar dood niet in de nalatenschap treden, kunnen de
plaatsvervangende erfgenamen dat niet doen. Dus als het postume kind, dat in de eerste graad onterfd, in de tweede graad
overgeërfd en in de derde graad onterfd is, overlijdt terwijl de eerste erfgenamen overwegen of zij de nalatenschap al dan niet
zullen aanvaarden, kan men zich afvragen of, als de eersten de nalatenschap verwerpen, deze zal toebehoren aan degenen die
in de derde graad zijn benoemd, of aan de erfgenamen. Ook in dit geval wordt het billijker geacht dat het aan de erfgenamen
toekomt. Want in een geval, waarin twee erfgenamen zijn benoemd en de plaatsvervulling voor elk hunner is geschied, en het
postuum geboren kind in de eerste graad is onterfd en in de tweede graad is overgegaan, kan, indien een der benoemde
erfgenamen de nalatenschap niet aanvaardt, ook al is het postuum geboren kind uitgesloten, toch de plaatsvervangende
erfgenaam niet worden toegelaten.

47. Hoewel algemeen wordt beweerd, dat de regel, die betrekking heeft op de graad, waarin een kind is overgegaan, niet
geldig is, is dit niet in alle gevallen waar; want als een zoon tot erfgenaam in de eerste graad is benoemd, mag hij bij de
plaatsvervulling niet worden onterfd. Daarom, wanneer een zoon en Titius tot erfgenamen zijn benoemd, en Maevius in de
plaats van Titius is gesteld, en Titius de nalatenschap heeft geweigerd, kan Maevius er in treden, ook al is de zoon misschien
niet onterfd in de tweede graad.
48. Als iemand de volgende verklaring in zijn testament maakt: "Ik onterf zo-en-zo, van wie ik weet dat hij niet mijn zoon is';
een dergelijke bepaling heeft geen kracht of gevolg, wanneer bewezen wordt dat de bedoelde persoon de zoon van de erflater
is; want een zoon wordt niet geacht onterfd te zijn, alleen omdat zijn vader zich destijds geringschattend over hem uitliet en
eraan toevoegde dat hij hem om die reden onterfde, en bewezen wordt dat de vader zich vergiste met betrekking tot zijn
motief om hem te onterven.
48. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Dezelfde regel geldt als de erflater zou hebben gezegd: "Ik onterf zo-en-zo, de zoon van zo-en-zo,"
hem per vergissing een overspelige vader toeschrijven.

1848

49. Africanus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een zoon door zijn vader tot erfgenaam wordt benoemd, die een postuum kind nalaat, en zijn kleinzoon, die de zoon
is van de genoemde erfgenaam, daarna voor hem in de plaats wordt gesteld, en de zoon intussen overlijdt, en het postume
kind niet geboren wordt, zal de genoemde kleinzoon erfgenaam zijn van zowel zijn vader als zijn grootvader. Wanneer echter
niemand in de plaats van de zoon wordt gesteld, en alleen hij tot erfgenaam wordt benoemd, dan zal, om reden dat het op het
tijdstip van de dood van de zoon zeker begint te worden dat er geen erfgenaam krachtens het testament zal zijn, de zoon zelf
erfgenaam van zijn vader worden, indien deze intestaat sterft; zoals dit dikwijls gebeurt wanneer een zoon die onder het
toezicht van zijn vader staat, onder een of andere voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, en sterft voordat hij daaraan
heeft voldaan.
(1) Florentinus, Instituten, Boek X.
Zonen kunnen ook onterfd worden in de volgende bewoordingen: "Laat mijn zoon onterfd worden"; "Mijn zoon zal onterfd
worden".
(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Veel vaders onterven hun kinderen, niet uit schande of om hen schade te berokkenen, maar met het oog op hun eigen welzijn
(zoals bijvoorbeeld degenen die de puberteit nog niet hebben bereikt), en laten hun landgoederen in vertrouwen aan hen na.
51. Paulus, Over Vitellius, Boek I.
Een zekere man benoemde zijn dochter tot enig erfgenaam van zijn landgoed en legateerde tien aurei aan zijn zoon, die onder
zijn beheer stond, en voegde eraan toe: "Mijn zoon zal onterfd worden voor zover het de rest van mijn landgoed betreft." De
vraag rees of hij wettelijk onterfd kon worden. Scaevola antwoordde dat hij niet rechtsgeldig onterfd was, en voegde daaraan
toe dat de onterving nietig was, omdat een kind niet rechtsgeldig onterfd kon worden wanneer dit slechts betrekking had op
een bepaald stuk land; en dat het geval anders was wanneer iemand tot erfgenaam werd benoemd, om de reden dat
benoemingen geacht worden aan de meest liberale interpretatie te zijn onderworpen, maar dat onterfingen niet mochten
worden aangemoedigd.
52. Modestinus, Pandects, Boek II.
Wanneer een zoon tot erfgenaam wordt benoemd onder een of andere voorwaarde, en terwijl de voorwaarde hangende is
zichzelf geeft om te worden opgeëist, zal hij ophouden een noodzakelijke erfgenaam te zijn.
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53. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek II.
Als ik mijn zoon bij naam onterf en hem daarna tot mijn erfgenaam benoem, zal hij mijn erfgenaam zijn.
54. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVII.
Wanneer een postuum kind onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, en aan de voorwaarde is voldaan
voordat hij geboren is, dan wordt het testament niet verbroken door de geboorte van het genoemde postume kind.
55. Papinianus, Vragen, Boek XII.
Wanneer een vader, na door hem aan zijn zoon verleende emancipatie, door arrogatie de macht over hem weer opneemt, heb
ik verklaard dat de eerder door zijn vader gedane onterving afbreuk doet aan zijn rechten; want het is in bijna elke wet juist
op te merken dat van een geadopteerde zoon nooit kan worden begrepen dat hij in die verhouding tot zijn echte vader staat,
om te voorkomen dat de waarheid van de natuur door een loutere formaliteit wordt vertroebeld; zodat de zoon niet wordt
geacht onder de hoede van zijn vader te zijn gesteld, maar weer in zijn macht te zijn gekomen. In het gesuggereerde geval
maakt het mijns inziens niet veel verschil, of de vader zijn onterfde zoon hetzij als zijn zoon, hetzij als zijn kleinzoon
aanwijst.
56. Wanneer Titius tot erfgenaam wordt benoemd en in de plaats van een kleinzoon wordt aangenomen, en daarna de zoon
sterft die als de vader van genoemde kleinzoon werd beschouwd, wordt het testament niet verbroken door de opvolging van
de kleinzoon, voor zover het hem betreft die tot erfgenaam is benoemd.
57. Paulus, Vragen, Boek IX.
Wanneer een postuum kind dat onder een of andere voorwaarde tot erfgenaam is benoemd, geboren wordt terwijl de
voorwaarde nog hangende is, en tijdens het leven van zijn vader, verbreekt dit het testament.
58. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Titius benoemde een erfgenaam bij testament, en had een zoon die hem onterfde, als volgt: "Laat al mijn andere zonen en
dochters onterfd worden." Paulus was van mening dat de zoon wettelijk onterfd leek te zijn. Daarna antwoordde hij op de
vraag of een zoon, waarvan zijn vader dacht dat hij dood was, onterfd kon worden, dat volgens het genoemde geval de zonen
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en dochters specifiek onterfd waren, maar dat, met betrekking tot het geval van de vader die zich vergist had met betrekking
tot de dood van zijn zoon, dit punt voor de rechter moest worden bepaald.
59. Lucius Titius had bij het opmaken van zijn testament in de stad een kleindochter van zijn dochter die op dat moment op
het platteland was en zwanger was, en verklaarde dat haar ongeboren kind erfgenaam moest zijn van een deel van zijn
nalatenschap. Ik vraag, als op de dag dat Titius zijn testament in de stad opstelde, omstreeks het zesde uur, zijn kleindochter
Maevia op het platteland een mannelijk kind ter wereld bracht; was zo'n benoeming dan geldig, omdat op het moment dat het
testament werd opgemaakt het kind al geboren was? Paulus antwoordde, dat de bewoordingen van het testament betrekking
schenen te hebben op een achterkleinkind, dat geboren zou worden na de uitvoering van het testament; maar indien, zoals in
het genoemde geval, de kleindochter van de erflater geboren werd op dezelfde dag waarop het testament werd uitgevoerd, en
voordat het was opgesteld, ook al was de erflater daarvan misschien niet op de hoogte, dan nog moet de benoeming geacht
worden rechtsgeldig te zijn geschied; en deze mening is in overeenstemming met de wet.
60. Paulus, Besluiten, Boek III.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht in het leger dient, moet hij, net als iedere burger, tot erfgenaam worden benoemd, of
door zijn vader bij naam worden onterfd; want het Edict van de Goddelijke Augustus, waarbij werd bepaald dat een vader
zijn zoon niet mocht onterven terwijl hij in het leger was, is ingetrokken.
61. Dezelfde, Over Neratius, Boek III.
Een vader kan tot zijn erfgenaam benoemen een postuum kind, het nageslacht van hem en van welke weduwe ook.
62. Tryphoninus, Disputaties, Boek XX.
Een zoon die door zijn vader tot erfgenaam was benoemd terwijl hij onder diens gezag stond, afhankelijk van een bepaalde
voorwaarde waar hij niets mee te maken had, en die onterfd was toen de voorwaarde niet vervuld was, stierf terwijl de
voorwaarde van zijn benoeming, zowel als van zijn onterving, nog steeds hangende was. Ik heb geoordeeld dat de zoon bij
zijn overlijden erfgenaam was van zijn intestatoire vader, aangezien hij tijdens zijn leven noch erfgenaam was krachtens
diens testament, noch onterfd was. Wanneer een zoon tot erfgenaam van een bepaald aandeel in een nalatenschap wordt
benoemd, kan zijn mede-erfgenaam na het overlijden van de zoon worden benoemd.
(1) Een zoon onder vaders toezicht, die in militaire dienst was, maakte een testament waarin hij beschikte over zijn peculium
castrense, terwijl hij tegelijkertijd een zoon onder zijn toezicht had. Nadat hij de dienst had verlaten en zijn vader, die tevens
grootvader was, was overleden, rees de vraag of zijn testament was gebroken. Hij heeft immers niemand geadopteerd, noch is
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hem onlangs een zoon geboren, noch is zijn naaste erfgenaam aan zijn gezag onttrokken, opdat de volgende in rang zijn
plaats zou innemen; maar toch is hij een persoon onder zijn gezag gaan hebben, die zich voordien niet in die positie bevond,
en tegelijkertijd is hij gezinshoofd geworden en is zijn eigen zoon aan zijn gezag onderworpen. Daarom is zijn wil gebroken.
Indien echter zijn genoemde zoon door zijn testament was benoemd of onterfd, zou het niet verbroken zijn, omdat hij de
macht niet door enige vernieuwing van zijn kant, maar door de natuurlijke gang van zaken heeft verkregen.
(2. Wanneer een erflater een erfgenaam aanwijst die uit een bepaalde echtgenote van hem moet worden geboren, loopt hij het
gevaar zijn testament te verbreken indien hem kinderen worden geboren uit een andere vrouw.
(3) Wanneer een erflater een kind tot erfgenaam benoemt dat geboren moet worden uit een bepaalde vrouw die op dat
ogenblik zijn echtgenote niet kon zijn, en hij later wettelijk in staat was om met haar te trouwen, rijst de vraag of een kind dat
onder dergelijke omstandigheden geboren wordt, erfgenaam kan zijn krachtens het testament. Bijvoorbeeld, als gij heden een
kind, uit u en Titia geboren, tot erfgenaam benoemt, en Titia is op dat ogenblik slavin, of minderjarig beneden de vijf en
twintig jaren, of omdat uw vader haar voogdijschap uitoefent, of gij zelf, en Titia wordt daarna uw wettige echtgenote, hetzij
omdat zij haar vrijheid heeft verkregen, hetzij omdat zij de leeftijd van vijf en twintig jaren heeft bereikt, haar wettige
meerderjarigheid, of omdat uw rekeningen als voogd zijn opgemaakt; zou uw kind, uit haar geboren, dan uw erfgenaam zijn?
Zeker zal niemand betwijfelen, dat een kind, na uw huwelijk geboren, uw erfgenaam zal zijn, ook al kon zij op het tijdstip
van het verlijden van het testament wegens haar leeftijd niet wettig gehuwd zijn. En in het algemeen geldt, dat wanneer een
bij testament aangewezen erfgenaam wordt geboren nadat het testament is opgemaakt, hij het recht heeft om in de
nalatenschap te treden, ongeacht in welke toestand de vrouw die nadien met de erflater is gehuwd, zich ten tijde van het
opmaken van het testament bevond.
(4) Maar wat indien de erflater de zoon en de dochter die na zijn testament geboren zouden worden, tot zijn erfgenamen had
benoemd, de zoon voor twee derden en de dochter voor een derde van zijn nalatenschap, zonder een mede-erfgenaam te
benoemen of de een in de plaats van de ander te stellen? Het kind dat geboren werd, zou volgens het testament de enige
erfgenaam zijn.
63. Scaevola, Vragen, Boek VI.
Gallus verklaarde dat postume kleinkinderen tot erfgenamen konden worden benoemd in de volgende bewoordingen,
namelijk: "Als mijn zoon tijdens mijn leven sterft en binnen tien maanden na mijn dood kleinkinderen, hetzij mannelijke of
vrouwelijke, aan zijn vrouw worden geboren, laat hen dan mijn erfgenamen zijn."
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64. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat de benoeming van erfgenamen wettig zal zijn, zelfs indien de vader de dood
van de zoon niet vermeldt, maar eenvoudig zijn kleinkinderen tot zijn erfgenamen benoemt; omdat uit zijn woorden kan
worden afgeleid, dat in zulk een geval de benoeming geldig zal zijn.
65. Men moet ook aannemen, dat Gallus dezelfde mening was toegedaan met betrekking tot de kleinkinderen, wanneer de
erflater zegt: "Indien mijn kleinzoon tijdens mijn leven zou overlijden, dan mijn achterkleinkind, dat zijn nakomelingschap
is," enz.
66. Indien echter de kleinzoon tijdens het leven van de zoon sterft, zijn vrouw zwanger achterlatend, en de erflater een
testament maakt, kan hij zeggen: "Indien mijn zoon tijdens mijn leven sterft, dan zal mijn achterkleinzoon, die uit hem
voortkomt, mijn erfgenaam zijn."
67. Kan de erflater, terwijl zijn zoon en kleinzoon nog in leven zijn, de erfopvolging van zijn achterkleinzoon regelen, in de
veronderstelling dat beiden tijdens zijn leven zullen overlijden? Ook dit moet worden toegestaan, om te voorkomen dat het
testament door de erfopvolging wordt verbroken, indien in feite de kleinzoon zou overlijden, en daarna de zoon.
68. Wat zou het gevolg zijn, indien de erflater alleen het geval van de dood van zijn zoon zou voorzien? Wat als de
kleinzoon, de vader van de achterkleinzoon die tot erfgenaam is benoemd, zoals wij hebben gezegd, zou worden
geëmancipeerd? Deze gevallen, evenals alle gevallen waarin een wettige erfgenaam wordt geboren na de dood van zijn
grootvader, houden geen verband met de Lex Velleia. Maar naar de geest van de Lex Velleia moeten al deze gevallen in
aanmerking worden genomen, zoals ook andere gevallen moeten worden toegelaten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van
overlijden.
69. Welke weg moet worden gevolgd wanneer degene die het testament maakt een zoon heeft die in handen is van de vijand?
Waarom heeft men niet geoordeeld, dat, indien de zoon zou sterven vóór zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap, maar na de
dood van zijn vader, de kleinzoon, die tijdens hun leven geboren is, of zelfs na de dood van zijn grootvader, het testament
niet zou kunnen verbreken? Deze zaak houdt geen verband met de Lex Velleia. De betere opvatting is daarom dat
gemakshalve, en vooral na de Lex Velleia, die vele gevallen heeft opgelost waarin een testament kon worden verbroken, de
interpretatie moet worden aangenomen dat, wanneer een erflater zijn kleinzoon benoemt die na zijn dood is geboren, hij
wordt geacht hem wettig te hebben benoemd. En onder welke omstandigheden de na de dood van de erflater geboren
kleinzoon ook zijn erfgenaam kan worden, wanneer hij in het testament is gepasseerd, kan hij het verbreken. Zelfs indien de
bepalingen ervan in algemene bewoordingen zijn gesteld, bijvoorbeeld: "Alle kinderen, die mij na mijn dood geboren
worden, of die na mijn dood geboren zullen worden, zullen tot mijn erfgenaam worden benoemd"; mits zulk een kind zijn
erfgenaam zou worden geboren.
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70. Wanneer iemand een zoon heeft, en zijn kleinzoon, uit dien zoon geboren, tot zijn erfgenaam benoemt, en zijne
schoondochter, zwanger zijnde, door den vijand gevangen wordt genomen, en gedurende het leven van den grootvader en
zijnen zoon een kind baart, en deze laatste, na den dood van zijn vader en grootvader, terugkeert, valt dit geval onder de Lex
Velleia, of moet men zijn toevlucht nemen tot de oude wet, opdat de kleinzoon, die benoemd wordt, noch volgens de oude
wet, noch volgens de Lex Velleia het testament kan verbreken? Deze vraag kan worden opgeworpen, indien de grootvader na
de dood van de zoon zijn kleinzoon tot erfgenaam benoemt, en deze laatste na de dood van zijn grootvader terugkeert.
Wanneer echter het testament niet kan worden verbroken door hem die is benoemd, maakt het geen verschil of hij door de
oude wet of door de Lex Velleia van de erfopvolging is uitgesloten.
71. Iemand kan misschien betwijfelen of in dit geval, indien de kleinzoon geboren wordt na de uitvoering van het testament,
en tijdens het leven van zijn vader en grootvader, hij tot erfgenaam kan worden benoemd omdat zijn vader niet wettelijk
benoemd was. Hierover behoeft geen vrees te bestaan, want het kleinkind is geboren uit een wettig erfgenaam na de dood van
zijn voorvaderen.
72. Indien dus een achterkleinzoon, geboren uit een kleinzoon, tot de erfopvolging kan worden toegelaten, zal, indien daarna
zijn zoon in leven mocht zijn, een uit hem geboren zoon eveneens tot de erfopvolging gerechtigd zijn.
73. In al deze gevallen moet worden opgemerkt, dat alleen een zoon, die onder ouderlijk gezag staat, tot erfgenaam kan
worden benoemd van enig deel van een nalatenschap, want zijn onterving na het overlijden van de erflater zal nietig zijn. Het
is echter niet nodig, dat de zoon onterfd wordt, als hij in handen van de vijand is en daar sterft; en zeker ten aanzien van de
kleinzoon en de achterkleinzoon eisen wij nooit hun benoeming, als hun kinderen tot erfgenamen worden benoemd, omdat zij
kunnen worden overgeslagen.
74. Laten wij nu de Lex Velleia onderzoeken. Deze schrijft voor dat kinderen die tijdens ons leven geboren worden, op
dezelfde wijze onze testamenten niet kunnen verbreken.
75. Het eerste deel van de wet heeft betrekking op hen die na hun geboorte de eigenlijke erfgenamen zullen worden. Ik vraag
u, indien gij een zoon hebt, en uit dien zoon uw kleinzoon, die nog niet geboren is, tot uw erfgenaam benoemt, en uw zoon
sterft, en uw kleinzoon wordt tijdens uw leven geboren, wat zal dan het gevolg zijn? Uit de bewoordingen van de wet moet
men afleiden, dat het testament niet verbroken is, daar het niet alleen in het eerste lid bepaalt, dat de kleinzoon wordt
benoemd in de tijd, gedurende welke de zoon nog niet bestond, maar ook, indien hij tijdens het leven van zijn vader geboren
wordt. Waarom zou in dit geval het tijdstip, waarop het testament is gemaakt, in aanmerking moeten worden genomen, daar
het voldoende is het tijdstip, waarop de kleinzoon is geboren, in acht te nemen? De wet zegt immers het volgende: "Hij die
een testament maakt, kan tot erfgenamen benoemen al die kinderen van het mannelijk geslacht, die zijn eigenlijke
erfgenamen zullen zijn"; en ook: "ook al zijn zij misschien geboren tijdens het leven van hun vader".
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76. In de volgende afdeling van de wet is niet bepaald, dat zij die in de plaats van de kinderen treden, het testament kunnen
verbreken; en dit moet zo worden uitgelegd, dat als men een zoon, een kleinzoon en een achterkleinzoon heeft, en na de dood
van de eerste twee, uw kleinzoon als wettig erfgenaam is aangewezen en opvolgt, het testament niet zal verbreken. Het is
zeer juist beslist dat de woorden: "Indien een van zijn erfgenamen ophoudt zijn erfgenaam te zijn", betrekking hebben op alle
gevallen waarop wij hebben verklaard dat de formule van Gallus Aquilius van toepassing is; want niet alleen wanneer een
kleinzoon tijdens het leven van zijn vader sterft, verbreekt de achterkleinzoon die zijn overleden grootvader opvolgt, het
testament niet, maar ook wanneer hij zijn vader overleeft en vervolgens sterft, mits hij ofwel tot erfgenaam is benoemd,
ofwel onterfd is.
77. Overwogen moet worden of door de woorden van deze laatste afdeling, namelijk: "Indien een zijner erfgenamen ophoudt
zijn erfgenaam te zijn, zullen zijn kinderen erfgenamen in zijn plaats worden", vatbaar zijn voor de uitlegging, dat, indien gij,
een zoon hebbende in handen van de vijand, uw kleinzoon bij genoemde zoon tot uw erfgenaam benoemt, niet alleen indien
uw zoon tijdens uw leven mocht overlijden, maar zelfs na uw dood en voordat hij uit de krijgsgevangenschap terugkeert, dan
verbreekt hij het testament niet door de erfopvolging, want de erflater heeft niets toegevoegd waardoor de tijd zou kunnen
worden aangeduid, tenzij men overhaast zou menen, dat hij tijdens het leven van zijn vader (hoewel hij na diens dood is
gestorven) heeft opgehouden een wettig erfgenaam te zijn, omdat hij niet is teruggekeerd en ook niet kon terugkeren.
78. Het volgende geval is een moeilijk geval. Indien gij een zoon hebt en gij uw kleinzoon, die nog niet geboren is, tot uw
erfgenaam benoemt, en deze laatste wordt geboren tijdens het leven van zijn vader, en dan sterft zijn vader, dan is hij niet zijn
erfgenaam op het ogenblik dat hij geboren werd, noch daarna, want door zijn erfopvolging wordt hij, die reeds geboren is,
geacht verboden te zijn het testament te verbreken. Daarom mogen volgens de eerste afdeling van de wet die kinderen tot
erfgenaam worden benoemd, die nog ongeboren zijn, en die, nadat zij geboren zijn, de eigenlijke erfgenamen zullen zijn.
Krachtens het tweede deel is hun de benoeming niet toegestaan, maar de wet verbiedt hun het testament te verbreken; daarom
moet het tweede deel ook niet van minder belang worden geacht. Het kind dat nog niet geboren was op het moment dat hij
werd benoemd, moet echter in de plaats van zijn vader treden (wat hij volgens de wet in feite niet kon doen), net alsof hij
wettelijk benoemd was. Julianus was echter van mening, dat de twee verwarde gedeelten van de wet zodanig met elkaar
verzoend konden worden, dat verbreking van testamenten voorkomen kon worden.
79. Laten wij echter, na de mening van Julianus te hebben gevolgd, onderzoeken of een kleinzoon die tijdens het leven van
zijn vader wordt geboren en daarna wordt geëmancipeerd, vrijwillig in de nalatenschap kan treden. Deze mening moet
worden goedgekeurd, want een partij kan door emancipatie geen behoorlijke erfgenaam worden.
65. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.

1855

Onder de andere dingen die noodzakelijkerwijs in de uitvoering van testamenten zijn voorzien, heeft een van de belangrijkste
betrekking op de benoeming of onterving van kinderen als erfgenamen; opdat, wanneer zij zijn gepasseerd, het testament kan
worden verbroken; want een testament is nietig wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, wordt gepasseerd.
(1) Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een zoon gevangene is van de vijand, kan zijn vader legaal een testament maken en hem overdragen; maar als de
zoon onder vaderlijk gezag stond, is het testament nietig.
66. Marcianus, Regels, Boek II.
Wanneer een zoon na zijn emancipatie onterfd is, en een ander, die onder controle van de vader staat, wordt overgedragen, en
degene die geëmancipeerd is het testament betwist, zal zijn akte nietig zijn; want zowel de eigenlijke erfgenaam als de zoon
die geëmancipeerd is, zullen recht hebben op de erfopvolging ab intestato.

Tit. 3. Betreffende onwettige, ongeldige en gebroken testamenten.

67. Papinianus, Definities, Boek I.
Van een testament wordt gezegd dat het niet overeenkomstig de wet is opgesteld, wanneer de wettelijke formaliteiten
ontbreken; of dat het geen kracht van wet heeft, wanneer een zoon die onder het gezag van zijn vader staat, wordt gepasseerd;
of dat het wordt verbroken door een ander volgend testament, wanneer door de bepalingen van het laatste een erfgenaam
wordt gecreëerd, of de geboorte van een behoorlijke erfgenaam plaatsvindt; of wanneer het niet van kracht wordt, omdat de
nalatenschap niet wordt betreden.
68. Ulpianus, Over Sabinus, Boek II.
Een eerste testament wordt dus verbroken wanneer een tweede op de juiste wijze tot stand komt, tenzij dit laatste in
overeenstemming met de militaire wet is geschied, of wanneer de erflater daarin heeft vermeld wie ab intestato tot opvolging
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gerechtigd zou zijn; want in dit geval wordt het eerste testament door het tweede verbroken, hoewel het misschien niet
volmaakt is.
69. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Postume kinderen die via het mannelijk geslacht afstammen, worden bij naam onterfd, net als de levende kinderen van de
erflater, tenzij zij door hun geboorte het testament verbreken.
70. Men stijlt alleen die kinderen "postuum" die na de dood van hun vader geboren zijn; zij die na de uitvoering van het
testament geboren zijn, mogen volgens de Lex Velleia het testament niet verbreken, waarbij zij bij naam onterfd worden.
71. Daarom kunnen kinderen ook onterfd worden, hetzij vóór de benoeming van een erfgenaam, hetzij tussen de benoeming
van verscheidene erfgenamen, hetzij tussen de verschillende graden van erfopvolging; want de Goddelijke Marcus heeft
verordend, dat dezelfde regel in acht moet worden genomen met betrekking tot een postuum kind, als in het geval van een
levend kind, aangezien er geen reden kan worden gegeven om een verschil vast te stellen.
72. Uit deze zaken blijkt dat er een verschil bestaat tussen levende kinderen en later geboren kinderen. De eersten maken het
testament altijd onwettig, de laatsten verbreken het, en wanneer zij geboren worden, vinden zij zich niet onterfd.
73. Wanneer een testament bestaat, waarbij een postuum kind onterfd wordt, staat vast, dat het verbroken wordt, of het kind
na de dood van de erflater geboren wordt, dan wel tijdens zijn leven; het eerste wordt verbroken door het tweede, en het
tweede door de geboorte van het postume kind.
74. Een postuum kind wordt ook geacht uitdrukkelijk onterfd te zijn, wanneer de erflater zegt: "Laat ieder kind, hetwelk mij
geboren wordt, onterfd zijn, hetzij het door Seia is voortgebracht, hetzij het nog ongeboren is." Als hij echter zou zeggen:
"Laat mijn postuum kind onterven", en het wordt geboren hetzij na de dood, hetzij tijdens het leven van de erflater, zal het
het testament niet verbreken.
75. Maar ook al verbreekt een postuum overgeërfd kind door zijn geboorte een testament, toch gebeurt het soms dat slechts
een deel van het testament verbroken wordt; zoals bijvoorbeeld wanneer het postuum overgeërfde kind in de eerste graad
onterfd en in de tweede graad overgeërfd werd; want in dit geval is de benoeming in de eerste graad geldig, terwijl die in de
tweede nietig is.
71. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
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Als dan de erfgenamen die in de eerste graad benoemd zijn, beraadslagen over de aanvaarding van de nalatenschap, kunnen
de erfgenamen die in de tweede graad benoemd zijn, deze niet verkrijgen, omdat de tweede graad gebroken en verzwakt is,
zodat de nalatenschap niet langer uit die bron kan worden verkregen.
72. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder een of andere voorwaarde, waardoor een postuum kind niet onterfd
wordt, toch is de graad gebroken zolang de voorwaarde hangende is, zoals Julianus heeft verklaard. Maar wanneer iemand
wordt vervangen, zelfs wanneer de voorwaarde waarvan de benoeming in de eerste graad afhangt niet is vervuld, wordt de
vervangende erfgenaam niet toegelaten tot de nalatenschap waaruit de postume erfgenaam niet is onterfd. Ik denk dus dat als
aan de voorwaarde van de benoeming in de eerste graad is voldaan, de postume erfgenaam de voorrang zal hebben. De
geboorte van het postume kind, na niet-naleving van de voorwaarde, vernietigt echter de benoeming in de eerste graad niet,
omdat deze nietig wordt. Door het verbreken van het testament maakt het postuum geboren kind een plaats voor zichzelf, ook
al doet de zoon de tweede graad waaruit hij werd onterfd, gelden. Wanneer echter het postume kind, dat in de eerste graad
gepasseerd en in de tweede graad onterfd was, geboren wordt op het ogenblik, dat een der aangewezen erfgenamen in leven
is, is het gehele testament verbroken; want door de vernietiging van de eerste graad maakt hij zich een plaats in de
nalatenschap.
73. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.
Wanneer iemand, na zijn zoon onterfd te hebben, sterft, zijn schoondochter zwanger achterlatend, en een vreemdeling tot
erfgenaam benoemt onder een of andere voorwaarde, en terwijl de voorwaarde hangende is en na de dood van de vader, of
terwijl de erfgenaam beraadslaagt of hij al dan niet in de nalatenschap zal treden, de onterfde zoon sterft, en een kleinzoon
geboren wordt, zal dit dan het testament verbreken? Wij zeggen, dat het testament niet verbroken is, omdat een kleinzoon
niet op deze wijze onterfd mag worden door zijn grootvader, die zijn vader in de erfopvolging is voorgegaan. Het is duidelijk
dat indien de aangewezen erfgenaam zou weigeren de nalatenschap te aanvaarden, er geen twijfel over kan bestaan dat deze
erfgenaam ab intestato van zijn grootvader zou erven. Beide gevallen berusten op goede en voldoende redenen, want een
postuum kind breekt een testament door zijn geboorte, wanneer niemand hem voorging bij het overlijden van de erflater, en
hij volgt ab intestato wanneer de nalatenschap aan niemand vóór hem is toegekend. Het is duidelijk, dat in het onderhavige
geval de erfopvolging niet aan de zoon is verleend, daar hij is overleden terwijl de aangewezen erfgenaam over zijn
aanvaarding van de nalatenschap beraadslaagde. Dit is echter alleen de regel als de kleinzoon nog ongeboren was ten tijde
van de dood van zijn grootvader; want Marcellus zegt dat als hij na die tijd verwekt was, hij niet tot de nalatenschap kon
worden toegelaten, noch als een echte erfgenaam, noch als een kleinzoon, noch als een verwant, noch zou hij recht hebben op
praetorisch bezit van het landgoed.
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74. Wanneer de vader van een kleinzoon, die ten tijde van de dood van de grootvader in handen van de vijand was, en in
gevangenschap stierf, verbreekt de genoemde kleinzoon, door het verkrijgen van de erfopvolging na de dood van zijn
grootvader, het testament, omdat zijn voornoemde vader niet in zijn weg stond; want aangezien hij stierf terwijl hij
gevangene was, wordt hij niet geacht in leven te zijn geweest toen zijn grootvader stierf, en zelfs indien de gevangen vader
zou terugkeren, zou dit het testament van zijn vader onwettig maken, aangezien hij daarin was gepasseerd.
75. Indien een kleinzoon hetzij in eigen land, hetzij onder de vijand verwekt is, daar het recht van postliminium ook aan
ongeboren kinderen wordt toegekend, zal het testament door zijn geboorte verbroken worden.
76. Daarom verbreken zij, die de juiste erfgenamen opvolgen, het testament niet, of zij tot erfgenamen worden benoemd of
onterfd in de graad, waarin de erfopvolging wordt verleend, mits deze geldig is.
77. Hoe echter ook de vaders, die de eerste in de erfopvolging staan, ophouden onder vaderlijk gezag te staan, hetzij door
gevangenschap, dood, of het opleggen van een of andere straf, hun kinderen, die hen opvolgen en die hetzij tot erfgenamen
worden benoemd, hetzij door een testament worden onterfd, kunnen het niet verbreken.
78. Een testament wordt ongeldig wanneer de erflater zelf iets overkomt; bijvoorbeeld wanneer hij zijn burgerrechten verliest
doordat hij plotseling tot slaaf wordt gemaakt, bijvoorbeeld wanneer hij door de vijand gevangen wordt genomen; of wanneer
hij, ouder dan twintig jaar, zich laat verkopen om de zaak van zijn koper te verhandelen, of om in zijn eigen prijs te delen.
79. Wanneer echter iemand, die voor een halsmisdrijf veroordeeld is, veroordeeld wordt om voor wilde beesten geworpen te
worden, of om als gladiator te vechten, of wanneer hem een ander vonnis wordt opgelegd, waardoor hij van het leven beroofd
wordt, vervalt zijn testament, niet vanaf het tijdstip, waarop hij gestraft werd, maar vanaf de datum van zijn vonnis, want dan
wordt hij dadelijk een strafslaaf; Tenzij hij als soldaat wordt veroordeeld wegens een militaire overtreding, want onder
dergelijke omstandigheden is het gebruikelijk dat hem wordt toegestaan een testament op te maken, zoals de goddelijke
Hadrianus in een Rescript heeft verklaard; en ik denk dat hij er een kan opmaken in overeenstemming met de militaire wet.
Moet dan op grond van dit beginsel, nu het hem is toegestaan na zijn veroordeling een testament op te maken, een testament
dat hij eerder heeft uitgevoerd, geldig worden geacht, indien het hem was toegestaan het op te maken, of moet het op grond
van de straf als nietig worden beschouwd, nadat het is opgemaakt? Er kan geen twijfel over bestaan, dat hij, indien hij
volgens de militaire wet het recht heeft een testament te maken, en hij wenst dat het eerste testament geldig is, zal worden
geacht het te hebben uitgevoerd.
80. Het testament van iemand die gedeporteerd is, wordt niet onmiddellijk ongeldig, maar pas nadat de keizer het vonnis
heeft bevestigd, want dan verliest hij die veroordeeld is, zijn burgerrechten. Wanneer het echter de straf van een Decurion
betreft, of die van zijn zoon of kleinzoon, en de Gouverneur legt de zaak voor aan de Keizer, dan wordt de veroordeelde
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mijns inziens niet meteen een strafslaaf, hoewel het gebruikelijk is hem ter bewaring op te sluiten. Zijn testament wordt dus
niet ongeldig voordat de keizer het vonnis uitvaardigt dat hij de straf moet ondergaan. Als hij sterft voordat dit is gebeurd, is
zijn testament dus geldig, tenzij hij zichzelf van het leven berooft; want volgens de Keizerlijke Constituties zijn de
testamenten van hen die zich van hun schuld bewust zijn, nietig, ook al kunnen zij sterven terwijl zij in het bezit zijn van hun
burgerrechten. Maar wanneer iemand door levensmoeheid, of omdat hij het lijden van een ziekte niet kan verdragen, of door
een verlangen naar bekendheid zelfmoord pleegt, zoals sommige filosofen doen, is deze regel niet van toepassing, omdat de
wil van zulke personen geldig is. De goddelijke Hadrianus maakte dit onderscheid ook met betrekking tot het testament van
een soldaat, in een brief gericht aan Pomponius Falco, waarin hij verklaarde dat als iemand die tot het leger behoort er de
voorkeur aan geeft zichzelf te doden omdat hij schuldig is aan een militair vergrijp, zijn testament nietig zal zijn; maar als hij
dat doet omdat hij levensmoe is, of vanwege het lijden, zal het geldig zijn, en als hij intestaat zou sterven, kan zijn eigendom
worden opgeëist door zijn verwanten, of, als hij er geen heeft, door zijn legioen.
81. Al diegenen, wier testamenten, naar wij hebben verklaard, door hun veroordeling nietig worden, verliezen hun
burgerrechten niet, indien zij tegen de uitspraak van het gerecht in beroep gaan; en daarom worden testamenten, die zij
vroeger hebben gemaakt, niet nietig, en zeer dikwijls is beslist, dat zij nog een testament kunnen maken. Zij worden niet
geacht te lijken op degenen die twijfelen aan hun toestand en niet testamentair bekwaam zijn, want zij zijn zeker van hun
toestand, en zij zijn slechts onzeker van zichzelf zolang het beroep aanhangig is.
82. Maar wat als de Gouverneur het beroep niet in ontvangst zou nemen, maar het opleggen van de straf zou uitstellen totdat
deze door de Keizer zou zijn bevestigd? Ik denk dat de betrokkene in de tussentijd ook zijn status zou behouden, en dat zijn
testament niet ongeldig zou worden. Want (zoals in het Adres van de Goddelijke Marcus is verklaard) wanneer een beroep
dat door de partij rechtstreeks of door iemand die voor hem optreedt is ingesteld, niet is ontvangen, moet het opleggen van de
straf opgeschort blijven totdat de Keizer de brief van de Gouverneur beantwoordt en zijn beslissing samen met de brief
terugzendt; tenzij de beschuldigde een beruchte rover is, of zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot opruiing, of een
bloedbad heeft aangericht, of wanneer er een andere goede reden bestaat die door de Gouverneur in zijn brief kan worden
uiteengezet, en die geen uitstel toelaat, niet om de straf te bespoedigen, maar om gevaar voor de gemeenschap te voorkomen;
want onder zulke omstandigheden is het hem toegestaan de straf op te leggen en de feiten vervolgens aan de Keizer mee te
delen.
83. Laat ons zien, wanneer iemand onwettig veroordeeld is en de straf niet is opgelegd, of zijn veroordeling ongeldig zal zijn.
Stel bijvoorbeeld dat een decurion veroordeeld is om voor wilde beesten geworpen te worden, verliest hij dan zijn
burgerrechten en wordt zijn testament dan ongeldig? Ik denk niet dat dit het geval zal zijn, daar het vonnis hem niet wettelijk
kan binden. Wanneer dus een magistraat iemand schuldig verklaart die niet aan zijn jurisdictie is onderworpen, zal zijn
testament niet nietig zijn, zoals dikwijls is beslist.
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84. De testamenten van hen wier nagedachtenis na hun dood wordt veroordeeld, bijvoorbeeld wegens hoogverraad, of een of
ander soortgelijk vergrijp, zijn ongeldig.
85. Met betrekking tot hetgeen wij hebben gezegd, namelijk dat het testament van iemand die door de vijand gevangen is
genomen, ongeldig wordt, moet hieraan worden toegevoegd dat het testament zijn geldigheid terugkrijgt door het recht van
postliminium, als de erflater zou terugkeren; of als hij sterft terwijl hij gevangen is, wordt het bevestigd door de Lex
Cornelia. Wanneer dus iemand wegens een halsmisdaad wordt veroordeeld en door de toegeeflijkheid van de keizer in zijn
burgerrechten wordt hersteld, wordt zijn testament weer geldig.
86. Men heeft bepaald, dat het testament van een zoon, die onder vaders toezicht staat, zijn tijd in het leger heeft gediend en
door de dood van zijn vader zijn eigen meester is geworden, niet nietig is; want wanneer een zoon bij testament over zijn
castrense peculium beschikt, moet hij beschouwd worden als het hoofd van een huishouding, en daarom is het zeker, dat het
testament van een soldaat of veteraan niet nietig wordt door zijn emancipatie.
75. Ulpianus, Over Sabinus, Boek X.
Als een soldaat een testament maakt volgens het burgerlijk recht, en in de eerste graad een erfgenaam benoemt, waartoe hij
volgens het militair recht gerechtigd is, en in de tweede graad iemand tot erfgenaam vervangt, wat hij volgens het
gewoonterecht kan doen, en een jaar na zijn ontslag overlijdt, wordt de eerste graad ongeldig, en begint het testament met de
tweede.
76. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XI.
Het is waar dat een testament wordt verbroken door de adoptie of de arrogatie van een zoon of een dochter, net zoals het
gewoonlijk wordt verbroken door de geboorte van een erfgenaam.
(1) Wanneer een dochter en een kleinzoon worden geëmancipeerd, verbreekt dit geen testament, omdat zij door een enkele
verkoop van de vaderlijke macht worden ontheven.
77. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een vader door de vijand gevangen wordt genomen, en zijn zoon behoudt zijn staatsburgerschap, wordt het
testament van de vader niet verbroken door zijn terugkeer.
78. Dezelfde, Over Vitellius, Boek I.
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Evenmin verbreekt een zoon die terugkeert uit gevangenschap de wil van zijn vader door het recht van postliminium, zoals
Sabinus meent.
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Wanneer twee testamenten worden overgelegd die op verschillende tijdstippen zijn opgemaakt, en elk daarvan is verzegeld
met de zegels van zeven getuigen, en het laatste, na te zijn geopend, blanco blijkt te zijn, d.w.z. zonder enig geschrift, dan
wordt het eerste testament niet verbroken om de reden dat het tweede nietig is.
2. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Een postuum overgeschreven kind, is geboren en gestorven tijdens het leven van de erflater. Hoewel door een strikte
constructie van de wet, en door het gebruik van buitensporige subtiliteit, het testament als verbroken kan worden beschouwd,
toch, als het op de juiste wijze was verzegeld, verkrijgt de erfgenaam die volgens de bepalingen van het testament recht had
op het bezit van de nalatenschap, het; zoals de Goddelijke Hadrianus en Onze Keizer in Rescripten hebben verklaard.
Daarom zullen de legatarissen, evenals de begunstigden van de trust, zeker zijn van het bezit van wat hun is nagelaten.
Hetzelfde moet gezegd worden van een ondeugdelijk of ongeldig testament, wanneer het bezit van de nalatenschap is
toegekend aan hem die het ab intestato had kunnen verkrijgen.
3. Wanneer een burger, die reeds een testament had gemaakt, een ander maakt en daarin bepaalt, dat de erfgenaam met de
uitvoering van het eerste testament zal worden belast, is het eerste testament ontegenzeggelijk verbroken. Nu het gebroken is,
kan men zich afvragen of het niet als codicil geldig moet zijn. Aangezien de woorden van de erflater in het tweede testament
verwijzen naar een trust, hebben alle daarin vervatte aangelegenheden ongetwijfeld betrekking op een trust, niet alleen de
legaten en de goederen die in fiduciaire hoedanigheid in beheer zijn gegeven, maar ook alle manumissies, alsmede de
benoeming van een erfgenaam.
4. Gaius, Instituten, Boek II.
Tot de postume kinderen behoren ook zij, die, door de plaats van de eigenlijke erfgenamen in te nemen, door hun geboorte de
wettige erfgenamen van hun ouders worden. Bijvoorbeeld, als ik een zoon heb en een kleinzoon of een kleindochter die uit
hem geboren zijn en die allen onder mijn beheer staan, dan heeft, omdat de zoon in de erfopvolging een graad voorrang heeft,
alleen hij het recht van een rechtstreekse erfgenaam, ook al staan de kleinzoon en de kleindochter, die zijn kinderen zijn, ook
onder mijn beheer. Indien echter mijn zoon tijdens mijn leven zou overlijden, of, om welke reden dan ook, uit mijn macht
zou worden ontheven, zullen de genoemde kleinzoon en kleindochter zijn plaats in de erfopvolging innemen, en op die
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manier zullen hun rechten als rechtstreekse erfgenamen als het ware door geboorte worden verkregen, maar mijn testament
zal op die manier niet worden verbroken, evenmin als wanneer ik mijn zoon als mijn erfgenaam zou aanwijzen of onterven;
Evenmin kan ik rechtsgeldig een testament maken op zodanige wijze dat het noodzakelijk wordt dat ik mijn kleinzoon of
kleindochter tot erfgenaam benoem of onterf, tenzij mijn zoon tijdens mijn leven is overleden en mijn kleinzoon of
kleindochter zijn plaats in de erfopvolging heeft ingenomen, waardoor het testament wordt verbroken, net zoals dat bij
geboorte gebeurt; en hierin voorziet de Lex Julia Velleia.
5. Paulus, Betreffende de toewijzing van vrijgelatenen.
Waar onterving als volgt wordt uitgedrukt: "Indien een mannelijk of vrouwelijk kind geboren wordt, laat het onterven"; en
beiden worden geboren, wordt het testament niet verbroken.
6. Javolenus, Epistels, Boek IV.
Een man wiens vrouw zwanger was, viel in handen van de vijand. Ik vraag, waar een zoon geboren is, op welk tijdstip het
testament verbroken is, dat de erflater, die daar in het genot van zijn burgerrechten was, gemaakt heeft, en indien de zoon
vóór de vader zou overlijden, of de testamentaire erfgenamen dan recht hebben op de nalatenschap. 1 antwoordde, dat er
mijns inziens geen twijfel over kon bestaan, dat overeenkomstig de Corneliaanse wet, die is uitgevaardigd ter bevestiging van
de testamenten van hen die in gevangenschap zijn overleden, de wil van een erflater die zich in handen van de vijand bevond,
zou worden verbroken, indien er een zoon werd geboren. Hieruit volgt dus, dat het landgoed bij dit testament aan niemand
zal toebehoren.
7. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek II.
Wanneer men in het tweede testament een levende erfgenaam aanwijst, of dit nu absoluut of voorwaardelijk geschiedt, en de
voorwaarde vervuld kan worden, ook al zal dit niet geschieden, dan is het eerste testament verbroken. Het maakt echter veel
verschil, wat de opgelegde voorwaarde was; want alles wat men kan bedenken, heeft betrekking hetzij op het verleden, hetzij
op het heden, hetzij op de toekomst. Eén voorwaarde wordt opgelegd met verwijzing naar het verleden, bijvoorbeeld: "Als
Titius consul is geweest"; en als deze voorwaarde waar is (d.w.z. als Titius werkelijk consul is geweest), dan wordt de
erfgenaam zo benoemd, dat het eerste testament wordt verbroken, want hij wordt daarom erfgenaam. Is Titius echter geen
consul geweest, dan wordt het eerste testament niet verbroken. Wanneer de voorwaarde die gesteld wordt met betrekking tot
de benoeming van een erfgenaam betrekking heeft op de tegenwoordige tijd, zoals bijvoorbeeld: "Als Titius consul is"; zal
het resultaat hetzelfde zijn, zodat, als hij consul is, de partij erfgenaam kan worden, en het vroegere testament zal worden
verbroken. Maar als hij niet consul is, kan de partij geen erfgenaam worden, en zal het oude testament niet verbroken
worden. Indien voorwaarden worden gesteld met betrekking tot een toekomstig tijdstip, en zij mogelijk zijn en vervuld
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kunnen worden, ook al zullen zij misschien niet plaatsvinden, veroorzaken zij de verbreking van het oude testament.
Wanneer zij echter onmogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn als hij met zijn vinger de hemel
heeft aangeraakt", dan is men van mening dat deze voorwaarde net zo goed is alsof zij niet was voorgeschreven, omdat zij
onmogelijk is.
8. Papinianus, Opinies, Boek V.
Wanneer een zoon, die onder het bestuur van zijn vader stond, is overgegaan, zijn geen bij testament verleende manumissies
of legaten geldig, indien de overgegane zoon zijn erfdeel niet opeist van zijn broers. Weigert hij echter iets van zijn vaders
nalatenschap te aanvaarden, dan kan het testament volgens de strikte uitlegging van de wet weliswaar als nietig worden
beschouwd, maar toch zal op grond van de beginselen van recht en billijkheid aan de wensen van de erflater worden voldaan.
9. Scaevola, Vragen, Boek V.
Wanneer iemand, die door een erflater tot erfgenaam is benoemd, door hem wordt aangenomen, kan men zeggen, dat hij
genoeg voor hem heeft gedaan, want voordat hij hem aannam, was zijn aanstelling slechts die van een vreemdeling.
10. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
Als Titius en ik tot erfgenamen worden benoemd, en door onze benoeming een postuum kind wordt onterfd, of een kind niet
wordt onterfd door onze plaatsvervulling als erfgenaam, en Titius komt te overlijden, dan kan ik niet in de nalatenschap
treden; want het testament is gebroken door de benoeming van een persoon door wie het postume kind wordt onterfd, en die
als plaatsvervangend erfgenaam tot de nalatenschap wordt geroepen, door wie het postume kind niet wordt onterfd.
11. Wanneer echter Titius en ik voor elkaar in de plaats worden gesteld, ook al is het postume kind niet onterfd in dat deel
van het testament waarin de plaatsvervulling wordt vermeld, en Titius ofwel overlijdt ofwel de nalatenschap verwerpt, meen
ik dat ik in de gehele nalatenschap kan treden en er erfgenaam van kan worden.
12. Maar in het eerste geval, ook al leeft Titius nog, kan ik niet in de nalatenschap treden zonder hem, noch kan hij dat
zonder mij, om de reden dat het onzeker is of het testament niet kan worden verbroken door de weigering van een van ons
om het te aanvaarden, en daarom moeten wij beiden samen in de nalatenschap treden.
13. Dezelfde, Digest, Boek XIII.
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Lucius Titius, gezond van geest en in goede gezondheid, maakte een testament op de juiste wijze, maar werd daarna ziek, en
verminkte de akte terwijl hij krankzinnig was. Ik vraag of de erfgenamen die bij dat testament zijn aangewezen, het landgoed
kunnen betreden. Het antwoord was, dat overeenkomstig de genoemde feiten, zij verhinderd zullen worden dit te doen.

Tit. 4. Betreffende doorhalingen, annuleringen, of toevoegingen aan een testament.

14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer in een testament woorden onopzettelijk zijn uitgewist of doorgehaald, zodat zij nog leesbaar zijn, zijn zij niettemin
geldig; maar dit is niet het geval wanneer het opzettelijk is gedaan. Wanneer iets is uitgewist of doorgehaald zonder dat de
erflater daartoe opdracht heeft gegeven, heeft het geen kracht van wet. Onder "gelezen" moet niet worden verstaan, dat de
betekenis kan worden vastgesteld, maar dat wat geschreven is, met de ogen kan worden waargenomen. Maar wanneer de
betekenis uit een andere bron kan worden afgeleid, worden de woorden niet als leesbaar beschouwd. Het volstaat echter, dat
zij leesbaar zijn, wanneer zij door de erflater of door iemand anders tegen zijn wil onopzettelijk zijn uitgewist. Het woord
"uitgewist" moet aldus worden verstaan, dat de woorden onleesbaar zijn gemaakt.
15. Wanneer dus iets dergelijks onopzettelijk is gedaan en het geschrift kan worden gelezen, is het alsof het in het geheel niet
was gedaan. Indien dus aan het einde van het testament (zoals gebruikelijk is) is geschreven: "Ik heb zelf alle doorhalingen,
tussenvoegingen en veranderingen hierin aangebracht"; dan wordt niet aangenomen dat dit betrekking heeft op iets dat per
ongeluk kan zijn uitgewist; want als een erflater zou schrijven dat hij de doorhalingen onopzettelijk heeft aangebracht,
blijven de woorden staan, en als hij ze onleesbaar heeft gemaakt, worden ze niet geacht zo te zijn.
16. Wanneer dergelijke woorden niet leesbaar zijn, en onopzettelijk zijn uitgewist, moet worden geoordeeld, dat daardoor
niets is verleend; mits echter dit geschied is vóór de voltooiing van het testament.
17. Indien echter woorden opzettelijk zijn uitgewist, zullen partijen, die zich daarop beroepen, door een exceptie worden
uitgesloten, maar indien dit onopzettelijk is geschied, zullen zij niet worden uitgesloten, ongeacht of de woorden kunnen, of
niet kunnen worden gelezen; want indien het gehele testament niet bestaat, staat vast, dat alles wat daarin is vervat, geldig zal
zijn. Indien inderdaad de erflater het testament heeft verminkt, zullen de daarin genoemde partijen geen rechtsvorderingen
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kunnen instellen; dit zal echter niet het geval zijn, wanneer de verminkingen tegen de toestemming van de erflater zijn
aangebracht.
18. 18. Wanneer de erfgenaam een deel van de nalatenschap of de gehele nalatenschap is ontnomen en een plaatsvervanger is
benoemd, wordt de handeling geacht rechtsgeldig te zijn verricht; maar de nalatenschap wordt niet geacht van de erfgenaam
te zijn weggenomen, maar nooit aan hem te zijn gegeven, daar een eenmaal toegekende nalatenschap niet gemakkelijk
weggenomen kan worden.
19. Wanneer iemand zijn codicillen bij testament heeft bevestigd, en in een codicil iets heeft toegevoegd, dat hij naderhand
heeft uitgewist, maar dat nog leesbaar is; zal daardoor enige verplichting zijn ontstaan? Pomponius zegt dat een codicil dat
uitgewist is, nietig is.
20. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Een zekere persoon annuleerde zijn testament, of wiste het uit, en verklaarde dat hij dit deed omwille van een zekere
erfgenaam, en ditzelfde testament werd nadien door getuigen verzegeld. De vraag rees met betrekking tot de geldigheid van
de akte, en van dat deel ervan waarvan de erflater zei dat hij het had geannuleerd met het oog op de genoemde erfgenaam. Ik
was van mening dat indien de erflater de naam van een van de erfgenamen had doorgehaald, de rest van het testament zonder
twijfel geldig zou zijn, en het recht van vordering absoluut zou worden ontzegd aan de genoemde erfgenaam; maar indien hij
specifiek was belast met legaten, zouden deze verschuldigd zijn, indien het de bedoeling van de erflater was dat alleen zijn
benoeming tot erfgenaam zou worden doorgehaald. Indien hij echter de naam van de benoemde erfgenaam heeft uitgewist en
die van de plaatsvervangende erfgenaam heeft behouden, heeft de benoemde erfgenaam geen recht op iets uit de
nalatenschap. Maar als (zoals in het genoemde geval) de erflater alle namen zou doorhalen en zou verklaren dat hij dat had
gedaan vanwege zijn afkeer van één erfgenaam, dan denk ik dat het veel verschil uitmaakt of hij die erfgenaam slechts van
zijn erfdeel wilde beroven, of dat hij, vanwege hem, het hele testament ongeldig wilde maken; zodat, hoewel slechts één
erfgenaam de oorzaak van de doorhaling was, zij allen erdoor zouden worden benadeeld. Indien hij echter slechts één
erfgenaam van zijn erfdeel heeft willen beroven, schaadt de doorhaling de anderen niet, evenmin als wanneer de erflater,
terwijl hij de naam van één erfgenaam wilde doorhalen, onopzettelijk ook die van een ander had doorgehaald. Indien de
erflater meende, dat zijn gehele testament moest worden vernietigd, omdat een van de erfgenamen niet verdienstelijk was, zal
het vorderingsrecht aan hen allen worden ontzegd. Maar men kan zich afvragen of het vorderingsrecht ook moet worden
ontzegd aan de legatarissen. Wat deze twijfelachtige vraag betreft, moet worden geoordeeld dat de legaten verschuldigd zijn,
en dat de benoeming van de mede-erfgenaam niet ongeldig is.
21. Marcellus, Digest, Boek XXIX.
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Onlangs werd de aandacht van de keizer gevestigd op een geval waarin een erflater de namen van de erfgenamen had
uitgewist, en de nalatenschap als verbeurd aan de schatkist werd opgeëist. Er bestond lange tijd twijfel over de bestemming
van de legaten, vooral van die welke waren nagelaten aan hen wier benoeming tot erfgenamen was uitgewist. Verscheidene
autoriteiten besloten dat de legatarissen moesten worden uitgesloten, en ik meende dat deze weg moest worden ingeslagen
indien de erflater zijn gehele testament had vernietigd; anderen waren van mening dat wat was uitgewist van rechtswege was
ingetrokken, maar dat het gehele restant geldig was. Welke weg moet dan worden bewandeld? Kan soms niet worden
aangenomen dat de erflater die de namen van zijn erfgenamen heeft uitgewist, zich ervan bewust was dat hij zich in dezelfde
situatie zou bevinden als wanneer hij bij testament zou zijn overleden? In geval van twijfel is het niet minder rechtvaardig
dan veilig om de soepelste interpretatie te volgen. Keizer Antoninus Augustus nam tijdens het consulaat van Pudens en Pollio
het volgende besluit: "Aangezien Valerius Nepos, nu hij van gedachten is veranderd, zijn testament heeft verminkt en de
namen van zijn erfgenamen heeft uitgewist, schijnt zijn nalatenschap, in overeenstemming met de grondwet van mijn
Goddelijke Vader, niet aan de daarin genoemde erfgenamen toe te behoren". Hij verklaarde ook aan de pleitbezorgers van de
Schatkist: "U hebt uw eigen rechters". Vivius Zeno zei: "Ik vraag u, Heer keizer, dat u mij geduldig aanhoort, wat beslist u
met betrekking tot de legaten?" Keizer Antoninus antwoordde: "Komt het u voor dat een erflater die de namen van zijn
erfgenamen heeft uitgewist, de bedoeling had dat zijn testament stand zou houden?" Cornelius Priscianus, de advocaat van
Leo, zei: "De erflater heeft alleen de namen van zijn erfgenamen uitgewist". Calpernius Longinus, de advocaat van de
Schatkist, antwoordde: "Geen testament kan geldig zijn waarin geen erfgenaam is aangewezen". Priscianus voegde daaraan
toe: "Hij vermande sommige slaven en legateerde erfenissen." Keizer Antoninus liet alle partijen zich terugtrekken, terwijl hij
de zaak bekeek, en liet hen weer binnenkomen, en zei: "Het lijkt erop dat dit geval zich leent voor een toegeeflijke
interpretatie, zodat wij denken dat de erflater Nepos alleen dat deel van zijn testament nietig wilde laten verklaren dat hij had
uitgewist. Hij had namelijk de naam uitgewist van een slaaf die hij vrij had laten verklaren. Antoninus verklaarde in een
Rescript dat de slaaf desondanks zou worden vrijgelaten. Hij besliste de kwestie op deze manier vanwege de gunst die aan de
vrijheid was verleend.
22. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Een erflater heeft plechtig zijn wensen kenbaar gemaakt in een testament, waarvan tegelijkertijd verschillende afschriften zijn
gemaakt; en hij heeft naderhand enkele daarvan, die op een openbare plaats waren neergelegd, verwijderd en uitgewist. De
bepalingen die in dit testament rechtsgeldig waren gemaakt en die konden worden vastgesteld aan de hand van de andere
afschriften die de erflater niet had verwijderd, werden niet nietig verklaard. Paulus verklaart dat, indien de erflater het
testament heeft beschadigd om bij verstek te kunnen overlijden, en indien degenen die ab intestato wilden erven dit konden
bewijzen, de in het testament genoemde erfgenamen van het goed zouden worden beroofd.
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Tit. 5. Betreffende de benoeming van erfgenamen.

23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Hij die een testament uitvoert, moet in het algemeen beginnen met de benoeming van een erfgenaam. Hij kan ook beginnen
met een specifiek gemaakte onterving; want de goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript dat een zoon bij naam kan
worden onterfd, zelfs vóór de benoeming van een erfgenaam.
24. Wij zeggen ook, dat een erfgenaam is benoemd, wanneer de erflater niet heeft geschreven, maar alleen zijn naam heeft
genoemd.
25. Iemand die stom is, of iemand die doof is, kan wettig tot erfgenaam worden benoemd.
26. Wanneer een erflater niet op het punt staat legaten na te laten of iemand te onterven, kan hij een testament maken in vijf
woorden, door te zeggen: "Laat Lucius Titius mijn erfgenaam zijn". Deze formule kan ook worden gebruikt door iemand die
zijn testament niet op schrift stelt, en die zelfs een testament kan maken in drie woorden, zoals waar hij zegt: "Laat Lucius
erfgenaam zijn"; want de woorden mijn en Titius zijn overbodig.
27. 27. Wanneer iemand tot enig erfgenaam van een stuk land wordt benoemd, is de benoeming geldig, zonder vermelding
van het land.
28. Als iemand als volgt schrijft: "Lucius erfgenaam", ook al voegt hij er niet aan toe: "Laat hem zijn"; wij zijn van mening,
dat dit een nuncupatief is, en geen geschreven testament. En als hij zou schrijven: "Laat Lucius erfgenaam zijn", dan zou dat
volgens ons op hetzelfde neerkomen. Als hij dus alleen "Lucius" zou schrijven, meent Marcellus, en niet zonder reden, dat
deze vorm in de huidige tijd niet zou worden aanvaard. De goddelijke Pius heeft echter in het geval van een erflater, die
bepaalde delen van een nalatenschap onder zijn erfgenamen verdeelde, slechts gezegd: "Zo-en-Zo voor al dit deel, en Zo-enZo voor al dat"; maar er niet aan toevoegde "Laat hem erfgenaam zijn", verklaarde de keizer in een Rescript dat de
benoeming geldig was, en deze mening werd ook door Julianus overgenomen.
29. 29. De goddelijke Pius verklaarde ook in een Rescript dat een benoeming geldig was wanneer deze in de volgende
bewoordingen was gedaan: "Laat mijn vrouw zijn", ook al ontbrak het woord "erfgenaam".
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30. Julianus meent niet, dat een benoeming als volgt gedaan: "Zo-en-Zo om erfgenaam te zijn," geldig is, omdat er iets aan
ontbreekt. Deze benoeming zal echter wel geldig zijn, omdat de woorden, "ik beveel", begrepen zijn.
31. Dezelfde, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een erflater gebruik maakt van de woorden: "Ik benoem zo-en-zo en zo-en-zo tot mijn erfgenamen naar hun
aandelen"; met betrekking tot degenen die tot erfgenamen worden benoemd, meent Marcellus niet dat zij dat worden wanneer
hun geen aandelen zijn toebedeeld, net zo min als wanneer zij in de volgende bewoordingen waren aangewezen: "Als ik hun
aandelen zou specificeren". De betere mening is, dat wanneer de wensen van de overledene niet worden veronachtzaamd,
elke benoeming moet worden opgevat, bijvoorbeeld: "Ik benoem hen tot erfgenamen voor de aandelen van de nalatenschap
die ik hun zal toekennen, maar niet voor gelijke aandelen"; net alsof er een tweevoudige benoeming was gedaan. Deze
mening onderschrijft Celsus in het Zestiende Boek van de Digest. Maar hij denkt er anders over wanneer een afspraak als
volgt wordt gemaakt: "Laat Seius mijn erfgenaam zijn van hetzelfde deel als waartoe Titius mij tot erfgenaam heeft
benoemd"; want als hij niet door Titius is benoemd, zal Seius niet door hem worden benoemd. Deze mening is niet
onredelijk, want in dit geval is er sprake van een voorwaarde. Marcellus meent echter dat de gevallen gelijk zijn.
32. Het maakt verschil, wanneer een partij schrijft: "Van die aandelen, die ik hem heb toebedeeld", of "Die ik hem zal
toebedelen", want in eerste instantie kun je zeggen, dat waar geen aandelen worden aangewezen, er geen benoeming is; zoals
Marcellus besliste in een geval, waarin de benoeming als volgt geschiedde: "Laat zo-en-zo en zo-en-zo erfgenamen zijn van
de porties waarin zij door het testament van hun moeder zijn aangewezen", en als hun moeder onverhoopt zou overlijden,
zijn zij niet wettig aangewezen.
33. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Een slaaf die geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort, kan tot erfgenaam van de erflater worden benoemd, zonder dat
hem de vrijheid wordt toegekend.
34. Als ik mijn slaaf benoem tot absoluut mijn erfgenaam, maar hem zijn vrijheid verleen onder een bepaalde voorwaarde,
wordt zijn benoeming uitgesteld tot het moment waarop hem zijn vrijheid wordt verleend.
35. Wanneer een partij in zijn testament verklaarde: "Als Titius mijn erfgenaam zal zijn, laat dan Seius mijn erfgenaam zijn
en laat Titius mijn erfgenaam zijn"; wordt de aanvaarding van Titius afgewacht als voorwaarde voor Seius om erfgenaam te
worden. En, inderdaad, dit is redelijk, en lijkt zo voor Julianus en Tertyllianus.
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36. Wanneer een erfgenaam een trust heeft aanvaard waarbij de vrijheid voorwaardelijk wordt toegekend aan een slaaf, kan
de genoemde slaaf door de eerstgenoemde tot erfgenaam worden benoemd, met een absolute toekenning van zijn vrijheid,
zonder de vervulling van de voorwaarde af te wachten, en zal hij zowel zijn vrijheid als de nalatenschap verkrijgen. Intussen
zal hij een noodzakelijk erfgenaam zijn, en zal hij een vrijwillig erfgenaam worden, wanneer de voorwaarde vervuld is, zodat
hij niet ophoudt erfgenaam te zijn, maar het recht van erfopvolging zal gewijzigd worden, voor zover het hem betreft.
37. Vertraging bij het openen van een testament tast de rechten van een noodzakelijke erfgenaam niet aan, zoals wij gewoon
zijn te stellen wanneer iemand in de plaats van een minderjarige wordt gesteld. Want het staat vast, dat indien de
plaatsvervanger zich door de minderjarige als zoon van de overledene laat aanstellen, hij diens noodzakelijke erfgenaam
wordt.
38. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Een rechtstreekse erfgenaam kan ook onder een voorwaarde worden benoemd. De zoon van de erflater moet echter worden
uitgezonderd, omdat hij onder geen enkele voorwaarde kan worden benoemd. Hij kan wel benoemd worden onder een
voorwaarde die hij kan vervullen, en daarover zijn alle autoriteiten het eens; maar wordt de benoeming van kracht als hij de
voorwaarde vervult, of wordt zij van kracht als hij de voorwaarde niet vervult en sterft? Julianus meent, dat wanneer een
zoon onder een dergelijke voorwaarde tot erfgenaam is benoemd, hij niet uit de nalatenschap kan worden geschrapt, zelfs
indien hij de voorwaarde niet nakomt, en dat daarom, wanneer hij op deze wijze is benoemd en een mede-erfgenaam heeft,
deze laatste niet verplicht is te wachten totdat de zoon de voorwaarde nakomt; want hoewel deze laatste, door de voorwaarde
niet na te komen, zijn vader intestaat kan maken, bestaat er geen twijfel dat de mede-erfgenaam moet wachten. Deze
opvatting lijkt mij juist, zodat wanneer een zoon wordt benoemd onder een voorwaarde, waarvan de nakoming van zijn wil
afhangt, hij niet door vermijding zijn vader intestaat kan maken.
39. Ik denk dat het in het algemeen een feitenkwestie is wanneer een voorwaarde al dan niet afhankelijk is van de macht van
de zoon om ze uit te voeren. Voor een voorwaarde als deze: "Als hij naar Alexandrië gaat", hangt niet af van de wil van de
zoon, als het slecht weer is, maar het kan er wel van afhangen als de voorwaarde werd opgelegd aan iemand die slechts een
mijl van Alexandrië woonde. De volgende voorwaarde: "Als hij tien aurei betaalt aan Titius", levert een probleem op, als
Titius afwezig is op een lange reis. Daarom moet men zijn toevlucht nemen tot de algemene definitie van een voorwaarde,
die door de betrokkene kan worden vervuld.
40. Indien echter de erflater zijn zoon tot erfgenaam heeft benoemd onder een voorwaarde, die deze laatste kon vervullen, of
indien hij een vreemdeling heeft benoemd, meen ik, dat de plaatsvervanger geen erfgenaam kan worden tijdens het leven van
de zoon, maar wel na diens dood; en het is niet noodzakelijk, dat de zoon door de benoeming van de plaatsvervanger onterfd
wordt. En zelfs indien de onterving zou geschieden, zou zij nietig zijn; want wij hebben elders aangetoond, dat wanneer dit
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geschiedt na de dood van de zoon, zij ongeldig is. Daarom zijn wij van oordeel, dat wanneer een zoon onder zodanige
voorwaarde is benoemd, en onder het toezicht van zijn vader staat, hij niet onterfd behoeft te worden uit de volgende graden;
anders moet hij ook onterfd worden door de benoeming van een mede-erfgenaam.
41. Marcellus, Over Julianus, In het Negenentwintigste Boek van de Digest, merkt op dat:
Indien de voorwaarde waaronder de zoon tot erfgenaam werd benoemd van dien aard is, dat het zeker is dat zij op het laatste
ogenblik van zijn leven niet kan worden vervuld, en, terwijl zij hangende is, de zoon sterft, zal hij erfgenaam van zijn vader
zijn, net alsof deze laatste intestaat was; bijvoorbeeld: "Als hij naar Alexandrië gaat, laat hem dan mijn erfgenaam zijn".
Indien echter aan de voorwaarde kan worden voldaan tijdens de laatste uren van zijn leven, bijvoorbeeld: "Als hij tien aurei
betaalt aan Titius, laat hem dan mijn erfgenaam zijn", ben ik van mening dat het tegendeel waar is.
42. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Waar een bepaalde tijd wordt genoemd in de voorwaarde, bijvoorbeeld: "Als hij binnen dertig dagen opgaat naar het
Capitool"; kan men zeggen dat, als hij niet aan de voorwaarde voldoet, de zoon wordt uitgesloten van, en de plaatsvervanger
wordt toegelaten tot de erfopvolging. Dit is het resultaat van de mening van Julianus en mijzelf.
43. De kleinzonen en andere opvolgers van de erflater, die, wanneer zij benoemd worden, het testament volgens de Lex
Velleia niet verbreken, kunnen onder welke voorwaarde dan ook benoemd worden, hoewel zij de positie van een zoon
innemen.
44. Wij zijn gewoon te zeggen, dat alles wat zich in de tussenliggende tijd voordoet, de erfgenaam niet schaadt; wanneer
bijvoorbeeld de benoemde een Romeins burger is, en tijdens het leven van de erflater een vreemdeling wordt, en daarna zijn
Romeins staatsburgerschap terugkrijgt, schaadt hetgeen hem in de tussenliggende tijd is overkomen, zijn rechten niet.
Wanneer een slaaf, die aan een ander toebehoort, tot erfgenaam wordt benoemd, en daarna aan een andere slaaf, die tot de
nalatenschap behoort, wordt uitgeleverd, en vervolgens door usucaptie door een vreemdeling wordt verkregen, wordt zijn
benoeming tot erfgenaam niet vernietigd.
45. Wanneer een meester een slaaf, die hij samen met een ander bezit, tot zijn erfgenaam benoemt met toekenning van zijn
vrijheid, en hem loskoopt van zijn mede-eigenaar, wordt hij een noodzakelijk erfgenaam. Wanneer echter de slaaf in de
plaats van een minderjarige wordt gesteld, en deze laatste het aandeel van de andere mede-eigenaar koopt, zegt Julianus, dat
de genoemde slaaf geen noodzakelijke erfgenaam wordt.
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46. Julianus vraagt of deze slaaf, die met toekenning van zijn vrijheid tot erfgenaam is benoemd, later door middel van een
codicil van zijn vrijheid kan worden beroofd. Hij is van mening dat in het geval dat de genoemde slaaf een noodzakelijke
erfgenaam wordt, elke ontneming van zijn vrijheid niet geldig zal zijn, omdat hij gedwongen zou zijn om zichzelf ervan te
beroven; want wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, ontvangt hij zijn vrijheid van zichzelf. Deze mening is
redelijk, want zoals hij zijn vrijheid niet aan zichzelf kan nalaten, zo kan hij ook zichzelf er niet van beroven.
47. Julianus, Digest, Boek XXX.
Wanneer een gemeenschappelijke slaaf tot erfgenaam wordt benoemd onder een bepaalde voorwaarde, en zijn vrijheid
verkrijgt tijdens het leven van de erflater, kan hij de nalatenschap betreden terwijl de voorwaarde waaronder hij de vrijheid
moet verkrijgen door het testament, nog hangende is.
48. Nogmaals, hij zal gerechtigd zijn tot de nalatenschap door de beschikking van zijn meester, zelfs indien de erflater hem
tijdens zijn leven heeft vervreemd, of de erfgenaam dit heeft gedaan na de dood van de erflater.
49. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Twee deelgenoten hebben bij hun testament een zekere slaaf, die zij gemeenschappelijk bezaten, tot hun erfgenaam en vrij
gemaakt, en beiden zijn tegelijkertijd door de val van een huis omgekomen. Verscheidene autoriteiten gaven als hun mening
dat, in dit geval, de slaaf erfgenaam werd van, en zijn vrijheid verkreeg van hen beiden; en deze mening is juist.
50. Wanneer twee vennoten een slaaf, die zij gemeenschappelijk bezitten, onder dezelfde voorwaarde vrij en hun erfgenaam
zullen worden, en aan de voorwaarde wordt voldaan, zal dezelfde rechtsregel gelden.
51. Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een erflater die een erfgenaam wil benoemen, door een vergissing in de persoon een ander benoemt (zoals
bijvoorbeeld: "Mijn broer, mijn patroon"), dan is het geregeld dat geen van beiden zijn erfgenaam zal zijn; hij die genoemd
wordt, om de reden dat het niet de bedoeling van de erflater was om hem te benoemen; noch hij die hij bedoelde te
benoemen, omdat hij niet genoemd wordt.
52. 52. Evenzo, indien een erflater zich vergist met betrekking tot het eigendom (bijvoorbeeld, indien hij een kledingstuk
nalaat, terwijl hij een schotel had willen nalaten), zal hij geen van beiden schuldig zijn. Deze regel geldt, of de erflater zijn
testament zelf heeft opgemaakt, of het door een ander heeft laten opmaken.
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53. Wanneer echter de erflater zich niet vergist heeft met betrekking tot het artikel zelf, maar slechts met betrekking tot een
deel van wat nagelaten moet worden (wanneer hij bijvoorbeeld tijdens het dicteren heeft verklaard dat een bepaalde partij tot
erfgenaam van de helft van zijn nalatenschap moet worden benoemd, terwijl hij in feite slechts tot een vierde is benoemd),
dan zegt Celsus in het Twaalfde Boek der Vragen en het Elfde Boek van de Digest, dat men kan volhouden dat de partij
erfgenaam is van de helft van de nalatenschap, omdat het grotere bedrag is genoemd, maar het kleinere is geschreven; en
deze mening wordt ondersteund door bepaalde algemene rescripties. Dezelfde regel zal gelden als de erflater zelf een kleiner
bedrag opschrijft, terwijl hij een groter bedrag had willen opschrijven.
54. Maar als degene die het testament heeft opgemaakt het grotere bedrag heeft opgeschreven of (wat moeilijker te bewijzen
is), de erflater dat zelf heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld een half in plaats van een kwart, dan meent Proculus dat de
erfgenaam alleen recht heeft op het kwart, omdat het kwart in het halve zit. Deze mening wordt ook door Celsus
goedgekeurd.
55. Wanneer echter de erflater tweehonderd voor honderd in cijfers schrijft, zal dezelfde rechtsregel gelden, omdat zowel de
som die hij bedoelde als wat er bij kwam, tegelijk geschreven werden. Deze meening is niet onredelijk.
56. Marcellus bespreekt ditzelfde punt met betrekking tot een partij die, met het voornemen een voorwaarde in zijn testament
op te nemen, dit niet heeft gedaan; en hij is van mening dat de erfgenaam niet moet worden geacht naar behoren te zijn
benoemd. Indien hij echter een voorwaarde heeft toegevoegd zonder dat dit zijn bedoeling was, zal deze nietig worden
verklaard en zal de erfgenaam tot de nalatenschap worden toegelaten; want wat in strijd met de bedoeling van de erflater is
geschreven, wordt geacht niet door hem te zijn vermeld. Deze mening wordt door Marcellus gevolgd, en wij stemmen ermee
in.
57. Hij bespreekt ook het punt dat, indien degene die het testament opstelt de voorwaarde tegen de wil van de erflater heeft
weggelaten, of gewijzigd, de erfgenaam niet tot de nalatenschap gerechtigd zal zijn, en als niet benoemd zal worden
beschouwd.
58. Maar wanneer de erflater, die het voornemen had één erfgenaam te benoemen tot de helft van zijn nalatenschap, zowel
een eerste als een tweede erfgenaam benoemt, zal de eerste alleen als zijn erfgenaam worden beschouwd, en als enige tot de
helft van de nalatenschap worden benoemd.
59. Wanneer een erflater de naam van zijn erfgenaam niet noemt, maar hem aanduidt met een teken, dat geen twijfel toelaat,
en dat zeer weinig verschilt van hem bij name te noemen, zonder echter een epitheton toe te voegen, dat hem schade kan
berokkenen, zal de benoeming geldig zijn.
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60. Niemand kan een erfgenaam benoemen zonder hem met zekerheid aan te wijzen.
61. Wanneer een erflater zegt: "Laat wie van mijn broers, Titius en Maevius, met Seia mag trouwen, mijn erfgenaam zijn van
driekwart van mijn nalatenschap, en degene die niet met haar trouwt, mijn erfgenaam van het resterende kwart"; in dit geval
is het zeker, dat de benoeming rechtsgeldig is gedaan.
62. Het is duidelijk dat een benoeming in de volgende bewoordingen, te weten: "Laat degene van mijn bovengenoemde
broers die met Seia trouwt, mijn erfgenaam zijn", onder dezelfde regel valt. Ik denk dat deze benoeming geldig is, omdat zij
onder een voorwaarde is gemaakt.
63. Erfgenamen zijn wettige opvolgers, en wanneer er meerdere worden aangewezen, moet de erflater hun respectievelijke
rechten onder hen verdelen; want als hij dat niet doet, delen zij allen gelijkelijk als erfgenamen.
64. Wanneer twee erfgenamen worden benoemd, de een tot een derde deel van het Corneliaanse landgoed, en de ander tot
twee derde deel van hetzelfde landgoed, dan neemt Celsus de zeer juiste mening van Sabinus over, dat, wanneer de
vermelding van het land buiten beschouwing wordt gelaten, de erfgenamen wier namen in het testament voorkomen, recht
hebben op het landgoed alsof hun respectievelijke aandelen niet waren aangegeven; mits het volkomen duidelijk is dat de wil
van de erflater niet is veronachtzaamd.
65. Wanneer een erflater in zijn testament invoegt: "Laat Stichus vrij zijn en laat hem, nadat hij vrij is geworden, mijn
erfgenaam zijn", dan zijn Labeo, Neratius en Aristo van mening, dat als het woord "daarna" wordt weggelaten, de slaaf
tegelijkertijd zijn vrijheid en de nalatenschap verkrijgt.
66. Als iemand een erfgenaam benoemt tot een derde deel van zijn nalatenschap, en een ander ook tot een derde deel, en als
er geen tweede erfgenaam is, benoemt hij nog een andere erfgenaam tot het tweederde deel; in dit geval, als de tweede de
nalatenschap zou verwerpen, zal de derde benoemde erfgenaam recht hebben op tweederde deel, niet alleen door het recht
van plaatsvervulling, maar ook door dat van benoeming; dat wil zeggen, hij zal een derde deel van de nalatenschap hebben
door het recht van plaatsvervulling, en een derde deel door het recht van benoeming.
67. Wanneer een slaaf bij de verlening van zijn vrijheid tot erfgenaam wordt benoemd, en daarna vervreemd wordt, kan hij in
de nalatenschap treden door de beschikking van degene aan wie hij is overgedragen. Indien hij echter door de erflater wordt
vrijgekocht, zal zijn benoeming geldig zijn, en zal hij een noodzakelijk erfgenaam worden.
68. Als aan een slaaf vanaf een bepaalde tijd zijn vrijheid wordt verleend en hem het landgoed absoluut wordt nagelaten, en
hij daarna wordt vervreemd of gemanumitteerd, laat ons dan zien of zijn benoeming geldig zal zijn. En, inderdaad, als hij niet
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vervreemd wordt, kan men volhouden dat zijn benoeming geldig zal zijn, zodat hij een noodzakelijke erfgenaam zal worden
wanneer de dag aanbreekt waarop hij zijn vrijheid ontvangt, en die zijn recht op de nalatenschap uitstelt.
69. Maar wanneer hem zijn vrijheid wordt verleend vanaf een bepaalde tijd, en de nalatenschap aan hem wordt nagelaten
onder een bepaalde voorwaarde, zal hij, indien de voorwaarde zou worden vervuld nadat de dag van zijn vrijheid is
aangebroken, zowel vrij als erfgenaam worden.
70. Wanneer een slaaf onvoorwaardelijk tot erfgenaam is benoemd, en zijn vrijheid met ingang van een bepaalde tijd zal
dateren, moet, indien hij hetzij vervreemd, hetzij gemanumitteerd wordt, worden gezegd, dat hij erfgenaam kan worden.
71. Wanneer echter niet de slaaf zelf, maar alleen het vruchtgebruik in hem wordt vervreemd, zal zijn benoeming geldig zijn,
maar zij zal worden uitgesteld tot het tijdstip, waarop het vruchtgebruik is tenietgegaan.
72. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Wanneer iemand erfgenamen benoemt tot verschillende delen van verschillende stukken land, zal dat hetzelfde zijn alsof zij
niet benoemd waren tot bepaalde delen van hetzelfde; want het is niet gemakkelijk om vast te stellen wat hun aandelen zullen
zijn in de verschillende stukken land. Daarom is het beter, zoals Sabinus zegt, dat men er van uitgaat, dat de erflater noch het
land, noch de aandelen waarop zij recht hadden, heeft genoemd.
73. Javolenus, Epistels, Boek VII.
"Laat Attius mijn erfgenaam zijn van het Corneliaanse landgoed, en laat de twee personen genaamd Titius mijn erfgenamen
zijn van zo-en-zoveel huis." De personen genaamd Titius zullen recht hebben op de helft van het landgoed, en Attius op de
resterende helft. Dit is de mening van Proculus. Wat vindt u daarvan? Het antwoord is dat de mening van Proculus juist is.
74. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een erflater ongelijke delen van een nalatenschap heeft nagelaten en daaraan heeft toegevoegd: "Laat de
erfgenamen aan wie ik ongelijke delen heb toebedeeld gelijk delen", dan moet worden aangenomen dat zij gelijk delen, mits
deze clausule is ingevoegd voor de voltooiing van het testament.
75. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
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Soms drukt deze toevoeging, "Laat mijn erfgenamen gelijk delen", de bedoeling van de erflater uit; zoals bijvoorbeeld: "Laat
de eerste en de zonen van mijn broer gelijk delen"; want deze toevoeging geeft aan dat alle erfgenamen voor gelijke delen
worden aangewezen, zoals door Labeo wordt verklaard; en als zij wordt weggelaten, heeft de eerste recht op de helft van de
nalatenschap, en de zonen van de broer van de erflater op de andere helft.
76. De vader van een gezin kan zijn nalatenschap verdelen in zoveel delen als hij wil, maar de gewone verdeling van een
nalatenschap geschiedt in twaalf delen, unciae genaamd.
77. Indien dus de erflater zijn nalatenschap in een kleiner getal dan dit verdeelt, wordt van rechtswege op deze regel een
beroep gedaan; bijvoorbeeld wanneer een erflater twee erfgenamen aanwijst, ieder voor een vierde gedeelte van zijn
nalatenschap, want in dit geval wordt de rest van de nalatenschap zodanig verdeeld, dat iedere erfgenaam geacht wordt voor
zes aandelen te zijn aangesteld.
78. Wanneer echter de ene erfgenaam wordt aangewezen voor een vierde gedeelte van de nalatenschap, en de andere voor de
helft, wordt het resterende vierde gedeelte toegevoegd naar evenredigheid van de aandelen die zij respectievelijk erven.
79. Indien een erflater zijn nalatenschap in meer dan twaalf erfdelen verdeelt, dan vindt een vermindering naar evenredigheid
plaats, bijvoorbeeld: indien hij mij tot erfgenaam van twaalf erfdelen en u tot erfgenaam van zes erfdelen heeft benoemd, dan
heb ik recht op acht erfdelen en u op vier erfdelen.
80. Wanneer een erflater twee erfgenamen benoemt voor de gehele nalatenschap en twee anderen voor twaalf delen daarvan,
wordt door Labeo, in het vierde deel van zijn Laatste werken, gevraagd of een gelijke verdeling moet plaatsvinden. En hij
stelt dat de eersten recht hebben op de helft van de nalatenschap, en dat degenen die voor twaalf delen daarvan zijn
aangewezen, erfgenamen zijn van de andere helft. Ik denk dat deze mening moet worden gevolgd.
81. Indien echter een erflater twee erfgenamen aanwijst voor zijn gehele nalatenschap, en vervolgens een derde aanwijst voor
de helft en een zesde deel daarvan, dan zegt Labeo in hetzelfde boek, dat de gehele nalatenschap in twintig delen moet
worden verdeeld, waarvan de twee eerste erfgenamen er twaalf zullen hebben, en hij, die voor de helft en het zesde deel is
aangesteld, recht zal hebben op acht.
82. Labeo geeft ook als voorbeeld: "Laat Titius worden aangesteld voor een derde deel van mijn nalatenschap"; en
vervolgens, nadat de gehele nalatenschap was vervreemd, werd daaraan toegevoegd: "Laat diezelfde Titius worden
aangesteld voor een zesde deel". Trebatius zegt dat dit landgoed in veertien delen moet worden verdeeld.
83. Javolenus, Over Cassius, Boek I.
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Als iemand erfgenamen benoemt als volgt: "Laat Titius erfgenaam zijn van het eerste deel, Seius van het tweede, Maevius
van het derde en Sulpicius van het vierde", dan behoren gelijke delen van de nalatenschap toe aan de benoemden; om de
reden dat de erflater wordt geacht hen eerder te hebben benoemd om de volgorde van hun benoeming aan te geven, dan om
de methode voor te schrijven om de nalatenschap in delen te verdelen.
84. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Julianus verklaart in het Dertigste Boek dat wanneer een erflater zijn erfgenamen als volgt benoemde: "Laat Titius erfgenaam
zijn van de helft van mijn nalatenschap, en Seius van de helft, en van het deel dat ik aan Seius heb nagelaten, laat Sempronius
mijn erfgenaam zijn van een gelijk deel"; men kan zich afvragen of de erflater zijn nalatenschap in drie delen wilde verdelen,
of dat hij Seius en Sempronius wilde samenvoegen als erfgenamen van dezelfde helft. Het laatste is de betere mening, en
daarom worden deze twee geacht te zijn benoemd tot erfgenamen van hetzelfde deel van de nalatenschap; vandaar dat het
resultaat is dat Titius recht zal hebben op de helft van de nalatenschap, en elk van de anderen op een vierde deel daarvan.
85. Dezelfde autoriteit stelt in hetzelfde boek, dat wanneer een erflater zegt: "Als de eerste erfgenaam is van de helft, zal de
tweede erfgenaam zijn van de andere helft; maar als de eerste geen erfgenaam is, laat de derde dan in de plaats komen als
erfgenaam voor driekwart van mijn nalatenschap". Dit is inderdaad een feitenkwestie, maar men kan heel goed zeggen, dat
als de eerste erfgenaam in de nalatenschap treedt, de anderen recht hebben op gelijke delen daarvan; maar als hij weigert,
moet deze in vijftien delen worden verdeeld, waarvan de derde erfgenaam recht zal hebben op negen en de tweede op zes.
86. Julianus, Digest, Boek XXX.
Want de derde erfgenaam neemt de positie in van iemand die zowel benoemd als plaatsvervangend is, aangezien hij geacht
wordt te zijn benoemd voor drie delen van de nalatenschap, en plaatsvervangend voor zes.
87. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
Sabinus zegt dat wanneer een erfdeel niet is toegewezen aan een van de erfgenamen, dit onderzoek vereist. Bijvoorbeeld,
wanneer een erflater twee erfgenamen heeft aangewezen, ieder voor een vierde deel, maar niets heeft toegewezen aan de
derde, dan heeft deze laatste recht op het restant. Ook Labeo neemt deze mening over.
88. Dezelfde autoriteit bespreekt de vraag: "Wanneer een erflater twee erfgenamen heeft aangewezen op elf aandelen van zijn
nalatenschap, en twee zonder, en naderhand een van hen aan wie geen aandeel was toegewezen de nalatenschap verwerpt,
komt dan het vierentwintigste waarop hij recht had toe aan al de erfgenamen, of aan hem alleen aan wie geen aandeel was
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toegewezen? Hij geeft geen uitsluitsel over dit punt. Servius echter zegt, dat het aandeel aan alle erfgenamen toebehoort, en
ik meen, dat deze opvatting de betere is; want wat het recht van toeëigening betreft, zijn zij, die zonder aandeel zijn
aangewezen, geen gezamenlijke erfgenamen met de anderen. Deze mening wordt overgenomen door Celsus in het Zestiende
Boek van de Digest.
89. Sabinus is ook van mening, dat wanneer de erflater de gehele nalatenschap heeft vervreemd, en twee erfgenamen heeft
benoemd zonder hun een deel daarvan toe te wijzen, geen van hen mede-erfgenamen met de anderen zal zijn.
90. Maar indien hij, na de gehele nalatenschap te hebben vervreemd, een ander benoemt zonder enig aandeel, heeft deze
laatste recht op de helft of het dubbele van het bedrag van de oorspronkelijke aandelen van de genoemde nalatenschap. Het is
echter anders, indien de erflater, nadat hij zijn gehele nalatenschap heeft vervreemd, bepaalt: "Laat zo-en-zo mijn erfgenaam
zijn voor het overige"; want omdat er niets overblijft, kan geen erfgenaam worden aangewezen voor enig aandeel.
91. Maar als, nadat de gehele nalatenschap is vereffend, twee erfgenamen worden genoemd zonder dat hun enig aandeel
wordt toegekend, rijst de vraag, of deze twee verenigd moeten worden in de verdubbeling van de nalatenschap, of slechts in
een enkele verdeling daarvan? Labeo meent, en dat is de betere mening, dat zij recht zullen hebben op een aandeel in een
enkele verdeling; want wanneer er één is benoemd zonder toewijzing van enig aandeel, en daarna twee samen worden
benoemd zonder dat hun enig aandeel wordt toegewezen, zegt Celsus, in het Zestiende Boek, dat de nalatenschap niet in drie
porties moet worden verdeeld, maar slechts in twee.
92. Maar als de erflater, na verdubbeling van de aandelen van de nalatenschap, deze verdeelt tussen twee erfgenamen, en een
derde benoemt zonder enig aandeel, zal het aantal oorspronkelijke aandelen niet worden verdrievoudigd; maar de genoemde
derde erfgenaam zal recht hebben op een derde deel van hetzelfde, zoals Labeo verklaarde in het Vierde Boek van zijn
Laatste Werken, en naar deze mening wordt niet verwezen door Aristo of Paulus, misschien omdat zij het juist achtten,
93. Paulus, Over Vitellius, Boek I.
Sabinus zegt: "De vraag rijst wanneer een erflater onder zijn erfgenamen een groter aantal aandelen heeft verdeeld dan de
gebruikelijke verdeling van een nalatenschap vereist, en één erfgenaam heeft aangewezen zonder enig aandeel; heeft deze
dan recht op de helft van de dubbele verdeling, of alleen op wat er ontbreekt aan de vierentwintig aandelen?" Ik denk dat de
laatste opvatting de meest juiste is, zodat dezelfde verhouding in acht moet worden genomen wanneer de verdeling wordt
verdubbeld, of wanneer een ander groter aantal aandelen wordt gemaakt dan bij de gewone verdeling van een nalatenschap
gebeurt. Paulus: "Bij de tweede verdeling moet dezelfde verhouding in acht worden genomen als bij de eerste".
94. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
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Pomponius en Arrianus beweren dat er een discussie ontstond over het volgende punt, namelijk wanneer een man een deel
van zijn nalatenschap onbeschikbaar liet, en dan bepaalde: "Als Seius" (die hij niet had aangewezen) "mijn erfgenaam niet
zou zijn, laat Sempronius dan mijn erfgenaam zijn", of deze laatste dan dat deel van de nalatenschap zou kunnen nemen dat
aan niemand was toegewezen. Pegasus meent dat hij recht zou hebben op dit deel. Aristo is de tegenovergestelde mening
toegedaan, omdat hem een deel was toebedeeld dat niet bestond. Javolenus, Pomponius en Arrianus keuren deze mening
goed, die op het ogenblik de overhand heeft.
95. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Het maakt geen verschil aan welke plaats een erfgenaam, aan wie geen deel van de nalatenschap is gegeven, wordt
toegewezen, hetzij aan de eerste, de tussenliggende, of de laatste.
96. Wanneer het vierde deel van een nalatenschap is nagelaten aan een persoon die reeds dood is, en het overige drievierde
deel aan een ander, en een derde deel werd genoemd zonder dat hem enig aandeel in de nalatenschap werd toegekend, zegt
Labeo dat degene die zonder enig aandeel tot erfgenaam werd benoemd, recht heeft op de helft van de verdubbelde aandelen
van de nalatenschap, en dat dit de bedoeling was van de erflater. Ook Julianus keurt deze mening goed, en zij is juist.
97. Wanneer een levende en een dode tot mede-erfgenamen van de helft van een nalatenschap worden benoemd, en een derde
tot de andere helft, zegt hij, dat zij recht zullen hebben op gelijke aandelen, omdat het aan de overledene toegewezen aandeel
geacht wordt niet te zijn vermeld.
98. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Trebatius zegt dat het volgende niet correct is vermeld: "Wie mijn erfgenaam zal zijn, laat Stichus vrij zijn en mijn
erfgenaam", maar dat de slaaf niettemin vrij wordt. Labeo stelt, en zeer juist, dat hij ook de erfgenaam zal zijn.
99. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat de vrijheid absoluut aan een slaaf kan worden verleend, en dat de nalatenschap
tegelijkertijd onder een of andere voorwaarde kan worden nagelaten, op zodanige wijze echter dat beide bepalingen van de
voorwaarde zullen afhangen.
100. Julianus, Digest, Boek XXX.
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Wanneer de voorwaarde vervuld is, wordt de slaaf vrij en erfgenaam, ongeacht in welk deel van het testament de vrijheid aan
hem is toegekend. Wanneer echter niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt het geacht dat hem de vrijheid is geschonken
zonder de nalatenschap.
101. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Wanneer een erfgenaam voor een bepaalde of een onzekere tijd is aangesteld, kan hij aanspraak maken op het bezit van de
nalatenschap, en er als erfgenaam over beschikken.
102. Maar als hij het landgoed niet opeist, maar de vervulling van de voorwaarde uitstelt, die hij heel gemakkelijk kan
vervullen (bijvoorbeeld als de voorwaarde was dat hij een slaaf die onder zijn beheer staat zou moeten manumiteren, maar hij
dit niet doet), dan is het in dit geval de plicht van de Praetor om zijn edict uit te vaardigen waarin hij de tijd aangeeft
waarbinnen de erfgenaam het landgoed moet betreden.
103. Evenzo, indien de erfgenaam niet aan de voorwaarde kan voldoen, omdat deze niet in zijn macht ligt (bijvoorbeeld,
wanneer deze bestaat in iets dat door een ander moet worden gedaan, of afhangt van een onzekere gebeurtenis, bijvoorbeeld:
"Als hij Consul zou worden"); en de Praetor zou dan op verzoek van de schuldeisers moeten besluiten dat, tenzij de
nalatenschap binnen een bepaalde tijd werd aanvaard en ingegaan, hij de genoemde schuldeisers van de nalatenschap zou
opdragen bezit te nemen van de goederen van de overledene, en intussen zou bevelen dat elk van de goederen waarover men
moest beschikken, zou worden verkocht door daartoe aangestelde gemachtigden.
104. Wanneer echter een erfgenaam onder voorwaarde is benoemd, en de schuld van de nalatenschap aanzienlijk is, en door
het opleggen van boeten kan worden verhoogd, en vooral wanneer er een openbare schuld is, moet de schuld door middel van
een gemachtigde worden kwijtgescholden, net zoals wanneer een ongeboren kind in het bezit van de nalatenschap is, of er
een minderjarige erfgenaam is die geen voogd heeft.
105. En daarom zegt hij dat een onderzoek moet worden ingesteld met betrekking tot die erfgenamen die afwezig zijn, zonder
opzettelijk in gebreke te zijn; maar die door acute of chronische ziekte verhinderd zijn om voor het gerecht te komen, en
niemand hebben om voor hun verdediging te verschijnen.
106. Celsus, Digest, Boek XVI.
"Laat Titius en Seius, of de overlevende van één van hen, mijn erfgenaam zijn." Ik denk dat als beiden overleven, beiden
erfgenaam zullen zijn, maar als één van hen overlijdt, zal de overlevende erfgenaam zijn van de gehele nalatenschap:
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107. Ulpianus, Regels, Boek VI.
Om de reden dat een stilzwijgende plaatsvervanging in de benoeming lijkt te zijn opgenomen.
108. Celsus, Digest, Boek XVI.
De Senaat besliste ook over deze kwestie wanneer een legaat op dezelfde manier werd nagelaten.
109. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als ik u benoem tot absoluut erfgenaam van de helft van mijn nalatenschap, en een andere erfgenaam benoem tot de andere
helft onder een of andere voorwaarde, en ik benoem vervolgens een plaatsvervanger voor u, dan zegt Celsus dat als niet aan
de voorwaarde wordt voldaan, de plaatsvervanger erfgenaam zal zijn van dat deel van de nalatenschap.
110. Maar als ik u onvoorwaardelijk tot mijn erfgenaam benoem, en u daarna onder een of andere voorwaarde benoem, dan is
de tweede benoeming niet geldig, omdat de eerste voorrang heeft boven de andere.
111. Wanneer echter verschillende benoemingen zijn gedaan voor hetzelfde deel van een nalatenschap onder verschillende
voorwaarden, en de eerste voorwaarde is vervuld, zal het resultaat hetzelfde zijn als wij hierboven hebben verklaard, wanneer
de benoeming absoluut was gedaan, en ook onder een voorwaarde.
112. Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
Als iemand als erfgenaam wordt aangesteld als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, als Secundus mijn erfgenaam niet wil
zijn", en hij daarna zegt: "Laat Secundus mijn erfgenaam zijn", dan is het geregeld dat Secundus in de eerste graad is
benoemd.
113. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Met de term "ofwel" worden alle erfgenamen bedoeld, en daarom zegt Labeo dat als het volgende in het testament werd
ingevoegd, namelijk: "Laat Titius en Seius mijn erfgenamen zijn voor zover één van hen mij tot zijn erfgenaam heeft
benoemd". Indien beiden de erflater niet tot erfgenaam hebben benoemd, is geen van beiden zijn erfgenaam, daar de zinsnede
betrekking heeft op de handeling van allen; maar in dit geval meen ik, dat de bedoeling van de erflater in aanmerking moet
worden genomen. Het is dus billijker, dat hij, die de erflater zou hebben aangewezen om zijn nalatenschap te erven, tot dat
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bedrag zijn erfgenaam is, en dat hij, die hij niet zou hebben aangewezen, niet wordt toegelaten om in zijn nalatenschap te
delen.
114. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.
Keizer Severus verklaarde in een Rescript dat wanneer een slaaf verpand was, hij de noodzakelijke erfgenaam van zijn
meester kon zijn, mits hij bereid was de schuldeiser op voorhand te voldoen.
115. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Wij kunnen niet alleen slaven tot erfgenaam benoemen, maar ook vrije mannen, mits de slaven toebehoren aan partijen die
wij zelf kunnen benoemen, aangezien het maken van een testament met betrekking tot slaven een recht is dat ontleend is aan
de autoriteit van hun meesters.
116. De bevoegdheid om een slaaf te benoemen die deel uitmaakt van een nalatenschap voordat de nalatenschap is ingegaan,
berust op het beginsel dat de nalatenschap wordt geacht eigenaar van de slaaf te zijn, en de plaats van de overledene in te
nemen.
117. Dezelfde, Aangaande testamenten; Over het Edict van de Urban Praetor, Boek I.
De benoeming van een erfgenaam, als volgt: "Die Titius moge wensen", is gebrekkig, om de reden dat zij afhangt van de
wens van een ander. Want de oude autoriteiten hebben zeer dikwijls beslist, dat de geldigheid van testamenten aan henzelf
moet worden ontleend, en niet mag afhangen van de wensen van anderen.
118. Iemand die in handen van de vijand is, kan wettig tot erfgenaam worden benoemd, omdat door de wet van postliminium
al zijn persoonlijke rechten van burgerschap in suspensie blijven, en niet worden vernietigd. Daarom kan hij, als hij uit
gevangenschap terugkeert, in de nalatenschap treden. Ook zijn slaaf kan wettelijk tot erfgenaam worden benoemd, en als zijn
meester uit gevangenschap terugkeert, kan hem worden bevolen in de nalatenschap in te treden. Indien hij echter komt te
overlijden, wordt zijn wettige opvolger erfgenaam door toedoen van de slaaf.
119. Dezelfde, Aangaande testamenten; Over het Edict van de Urban Praetor, Boek II.
Als iemand het volgende in een testament zou schrijven, namelijk: "Laat Titius erfgenaam zijn van de helft van mijn
nalatenschap, en laat diezelfde Titius erfgenaam zijn van de andere helft als er een schip uit Azië aankomt", dan wordt de
erfgenaam erfgenaam van de gehele nalatenschap, zelfs als de voorwaarde van de tweede benoeming nog niet vervuld is,
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omdat de erfgenaam op grond van een onvoorwaardelijke benoeming in de nalatenschap treedt, hoewel de voorwaarde van
de tweede benoeming nog hangende kan zijn; Het lijdt immers geen twijfel, dat indien iemand tot erfgenaam van de helft van
een nalatenschap wordt benoemd en er later geen andere erfgenaam opduikt, hij geacht wordt tot erfgenaam van de gehele
nalatenschap te zijn benoemd.
120. Papinianus, Definities, Boek I.
Een nalatenschap kan wettelijk niet worden nagelaten vanaf een bepaalde tijd of tot een bepaalde tijd, maar als het gebrek
met betrekking tot de tijd is genegeerd, blijft de benoeming van de erfgenaam staan.
121. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
In een voorgevallen geval benoemde een erflater twee erfgenamen, de een voor zijn goederen in een provincie, de ander voor
zijn goederen in Italië; en omdat het zijn gewoonte was goederen naar Italië te brengen, stuurde hij geld naar de provincie om
wat te kopen, en deze goederen werden tijdens zijn leven of na zijn dood gekocht, maar waren nog niet naar Italië gebracht.
De vraag rees of de genoemde koopwaar toebehoorde aan de erfgenaam aan wie het goed in Italië was nagelaten, of dat hij er
recht op had aan wie het goed in de provincie was nagelaten? Ik verklaarde dat het vaststond dat er erfgenamen konden
worden benoemd voor verschillende soorten goederen, en dat de benoeming niet nietig was; maar dat het de plicht was van
de rechter die bevoegd was over de verdeling van de nalatenschap te waken, dat geen erfgenaam aan wie een bepaald deel
van de nalatenschap was nagelaten, meer zou ontvangen dan waartoe hij krachtens het testament gerechtigd was. Dit moet als
volgt worden opgevat: stel bijvoorbeeld dat twee erfgenamen zijn aangewezen, de een voor het landgoed Kornoelje, de ander
voor het landgoed Lijfje, en dat een van deze landerijen drievierde deel van de nalatenschap uitmaakt, en de ander het
resterende vierde deel; de genoemde erfgenamen zullen dan gelijke delen van de nalatenschap erven, net alsof zij waren
aangewezen zonder enige aanwijzing van hun aandelen; maar het zal de plicht van de rechter zijn om erop toe te zien dat het
land dat aan ieder van hen was toebedeeld, aan hem zal worden toegewezen.
122. Ik ben mij er dus van bewust dat de vraag rijst voor welk deel van de schulden van de nalatenschap elk van deze
erfgenamen aansprakelijk zal zijn. Papinianus, wiens mening ik zelf heb onderschreven, is van mening dat ieder van hen
aansprakelijk moet zijn voor de schulden van de nalatenschap, in verhouding tot zijn erfelijk aandeel, dat wil zeggen voor de
helft ervan; want deze landerijen worden geacht te zijn ontvangen als een preferent legaat. Als de schuld dus zo groot was dat
er na de kwijting niets meer van over is, zijn wij van mening dat dergelijke benoemingen met betrekking tot de vervreemding
van bepaalde specifieke goederen geen kracht en gevolg hebben. Indien de toepassing van de Falcidische wet zou leiden tot
de vermindering van de legaten, dan wordt het de plicht van de rechter om deze bevoorrechte legaten te verminderen, zodat
geen van de erfgenamen meer kan ontvangen dan waarop hij recht zou hebben gehad indien hij een legaat, of enig ander
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goed, of zelfs de genoemde legaten had verkregen. Maar als er enige twijfel zou bestaan over de toepassing van de
Falcidische wet, zal het volkomen juist zijn voor de rechter om de partijen te verplichten elkaar zekerheid te stellen.
123. In deze omstandigheden mag de hier besproken benoeming niet als ongeldig worden verworpen, wanneer de ene
erfgenaam goederen nalaat die in een provincie zijn gelegen, en de andere goederen die in Italië zijn gelegen. De rechter zal
aan elk van de erfgenamen dat deel van de nalatenschap moeten toewijzen, dat hem is nagelaten. Niettemin hebben deze
erfgenamen ieder recht op de helft van de nalatenschap, omdat hun door de erflater geen erfdeel is toegekend. Het gevolg
hiervan is, dat indien bepaalde goederen van de nalatenschap zich op een bepaalde plaats meer bevinden dan op een andere
(bijvoorbeeld meer in Italië dan in de provincie), en de betaling van de schulden dringend is, moet worden geoordeeld, dat
dezelfde vermindering moet worden toegepast, die wij hierboven hebben vermeld. Vandaar dat, wanneer erfenissen aan
anderen zijn nagelaten, de erfgenamen moeten bijdragen voor de vereffening ervan.
124. Nu moet worden nagegaan wat wordt bedoeld met goederen die in Italië of in de provincies zijn gelegen. De bedoeling
van de overledene is bepalend op dit punt, want er moet rekening worden gehouden met wat hij in gedachten had. Niettemin
moet worden begrepen dat de term "goederen in Italië" alle goederen omvat die de erflater daar altijd heeft gehad en heeft
geregeld om ze daar te houden. Ook wanneer hij een goed tijdelijk van de ene plaats naar de andere overbrengt, niet om het
daar te bewaren, maar om het naar zijn vroegere plaats terug te brengen, zal dit het bedrag van het goed in de plaats waarheen
hij het overbrengt niet verhogen, noch dat in de plaats vanwaar hij het wegbrengt verminderen; Als hij bijvoorbeeld uit zijn
Italiaanse landgoed enkele slaven naar een provincie (zoals Gallië) stuurt, hetzij om een schuld af te lossen, hetzij om
koopwaar te kopen, en die slaven keren terug nadat zij hun aankopen hebben gedaan, dan moet zonder twijfel worden gezegd
dat zij tot het Italiaanse landgoed blijven behoren; zoals door Mucius werd gezegd in het geval van een perceel dat werd
afgestaan, hetzij met alle middelen om het te bebouwen, hetzij met het eigendom dat zich daarop bevindt. Want Mucius zegt
dat wanneer een slaaf met de naam Agaso door zijn meester naar een landgoed werd gestuurd, hij niet behoorde tot het land
dat was toegewezen, omdat hij er niet heen was gestuurd om er permanent te blijven; vandaar dat wanneer een slaaf naar een
landgoed wordt gestuurd om er voor een bepaalde tijd te blijven, omdat hij zijn meester had beledigd, hij als het ware tijdelijk
wordt verbannen, en men is van mening dat hij geen deel uitmaakt van het landgoed dat is toegewezen. Zo maken slaven die
gewend zijn op de ene boerderij te werken en die naar een andere boerderij worden gezonden, omdat zij als het ware door het
ene stuk land aan het andere worden uitgeleend, geen deel uit van de nalatenschap, omdat zij niet blijvend aan het land
verbonden lijken te zijn. In het onderhavige geval moet worden aangenomen, dat het in Italië gelegen goed een goed is,
waarvan de erflater heeft gewild dat het daar blijvend zou blijven.
125. Wanneer dus iemand geld naar een provincie zendt om koopwaar te kopen, en die koopwaar is nog niet gekocht, dan
zeg ik, dat het geld, dat daarheen gezonden is om koopwaar te verkrijgen, om die in Italië te brengen, geacht moet worden
deel uit te maken van de Italiaanse nalatenschap; want als de erflater geld naar de provincie had gezonden, dat hij gewoon
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was in Italië te gebruiken, en het werd van de ene plaats naar de andere gebracht en teruggezonden, dan moet het geacht
worden tot de Italiaanse nalatenschap te behoren.
126. Ik verklaarde dus dat het resultaat zou zijn dat de genoemde koopwaar die gekocht was om naar Rome te worden
vervoerd, ongeacht of deze tijdens het leven van de erflater is vervoerd, of dat dit nog niet was gebeurd, en ongeacht of de
erflater wist of niet wist dat dit het geval was, zal toebehoren aan die erfgenaam aan wie de Italiaanse nalatenschap is
nagelaten.
127. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Waar iemand een erfgenaam aanwijst als volgt: "Laat Titius erfgenaam zijn van dat deel van mijn nalatenschap, waartoe ik
hem bij codicil heb benoemd"; dan zal hij toch erfgenaam zijn, als benoemd zonder zeker aandeel, ook al werd zijn aandeel
niet in het codicil genoemd.
128. Julianus, Digest, Boek XXIX.
Wanneer een erflater in zijn testament de volgende bepaling maakt: "Indien mijn zoon tijdens mijn leven sterft en de
kleinzoon door hem geboren wordt na mijn dood, laat hem dan mijn erfgenaam zijn", dan zijn er twee graden van
erfopvolging, want in geen geval kunnen beiden toegelaten worden tot een aandeel in de nalatenschap. Hieruit blijkt dat, als
Titius in de plaats van de kleinzoon zou komen, en de zoon erfgenaam van zijn vader zou zijn, Titius niet erfgenaam van zijn
zoon kan zijn, omdat hij niet in de eerste, maar in de tweede graad in de plaats komt.
129. De volgende clausule: "Laat Publius, Marcus, Gaius, plaatsvervangers voor elkaar, mijn erfgenamen zijn", moet zo
worden verstaan, dat de erflater met weinig woorden drie erfgenamen lijkt te hebben benoemd, en hen voor elkaar in de
plaats te hebben gesteld, net alsof hij had geschreven: "Laat Zo-en-Zo, Zo-en-Zo, en Zo-en-Zo tot mijn erfgenamen worden
benoemd, en in de plaats worden gesteld".
130. Als een man drie zonen heeft en in zijn testament schrijft: "Laat mijn zonen mijn erfgenamen zijn, en laat mijn zoon
Publius onterfd worden", wordt hij geacht slechts twee van zijn zonen tot erfgenamen te hebben benoemd in het eerste deel
van zijn testament.
131. Dezelfde, Digest, Boek XXX.
Wanneer een erflater een slaaf genaamd Pamphilus nalaat aan zijn onterfde zoon, een minderjarige, kan hij op dezelfde
manier de genoemde slaaf tot erfgenaam benoemen van een deel van zijn nalatenschap, na de dood van zijn zoon, net zoals
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iemand die een slaaf nalaat aan Sempronius, de genoemde slaaf tot erfgenaam kan benoemen van een deel van zijn
nalatenschap, na de dood van Sempronius.
132. Wanneer een slaaf bij testament onvoorwaardelijk tot erfgenaam wordt benoemd, maar hem niet wordt opgedragen vrij
te zijn, tenzij hij vóór de Kalends van december tien aurei betaalt, en hij daarna door een codicil zijn vrijheid absoluut
verkrijgt, zal hij noch vrij noch erfgenaam zijn, tenzij hij vóór de Kalends van december de tien aurei betaalt; maar als hij dat
niet doet, zal hij door het codicil vrij worden.
133. Indien een erflater een slaaf absoluut tot zijn erfgenaam benoemt, maar hem zijn vrijheid onder voorwaarde verleent en
hem verkoopt terwijl de voorwaarde hangende was, kan de slaaf op last van zijn koper in de nalatenschap treden, omdat de
benoeming geldig is, en de koper het recht heeft de slaaf de opdracht te geven.
134. Wanneer de slaaf is vervreemd, nadat niet aan de voorwaarde is voldaan, kan hij niet op bevel van de koper in de
nalatenschap treden, omdat op het tijdstip, waarop hij in handen van deze laatste overging, de benoeming, die nietig is
geworden, van geen gevolg was.
135. Wanneer dus aan een slaaf is opgedragen om vrij te worden onder een bepaalde voorwaarde, en hij een legaat absoluut
ontvangt, en hij, terwijl de voorwaarde hangende is, hetzij wordt gemanumitteerd, hetzij wordt vervreemd, zal hij recht
hebben op het legaat, of zal hij het verkrijgen voor zijn meester, zelfs al was, op het tijdstip van het overlijden van de erflater,
de voorwaarde waarvan zijn voorwaarde afhing, niet vervuld. Indien hij echter was gemanumitteerd of vervreemd, nadat het
niet voldoen aan de voorwaarde had plaats gehad, wordt de erfenis ongeldig.
136. Wanneer een verkoper een slaaf, die vóór zijn levering aan de koper tot erfgenaam van een gedeelte van de nalatenschap
van de koper is benoemd, beveelt het legaat te aanvaarden, zal hij verplicht zijn hetgeen hij heeft ontvangen aan de medeerfgenaam van de slaaf terug te geven, omdat hij geen voordeel mag trekken uit het recht van de slaaf, die hij heeft verkocht.
Het is duidelijk, dat hij niet verplicht is alles terug te geven, wat hij ontvangen heeft, maar alleen het evenredige deel, dat de
slaaf met zijn mede-erfgenaam gemeen had.
137. Marcianus, Regels, Boek II.
Dat wil zeggen, de helft van de slaaf en de vierde van de nalatenschap, zoals Marcellus opmerkt in het dertigste boek van de
Digest van Julianus, en hij is van mening dat hij dit moet afstaan omdat de verkoper het niet kon terugvorderen als de slaaf
was afgestaan voordat hij zijn aandeel in de nalatenschap opnam, welke mening juist is.
138. Julianus, Digest, Boek XXX.
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Het hoofd van een familie benoemde Titius, die hij als vrijgeboren veronderstelde, tot zijn erfgenaam, en stelde Sempronius
voor hem in de plaats, als hij zijn erfgenaam niet zou zijn; en toen Titius, die een slaaf was, in opdracht van zijn meester het
landgoed betrad, kan men stellen dat Sempronius tot een deel van het landgoed moest worden toegelaten; want wanneer een
man, wetend dat iemand een slaaf is, hem tot zijn erfgenaam benoemt, en hem een plaatsvervanger geeft, zoals volgt: "Als
Stichus mijn erfgenaam niet is, laat Sempronius dan mijn erfgenaam zijn", wordt begrepen dat hij bedoelt te zeggen dat als
Stichus geen erfgenaam is, hij het bezit niet aan iemand anders kan overdragen. Maar als iemand iemand tot zijn erfgenaam
benoemt die hij vrij acht, dan wordt in deze bewoordingen, namelijk: "Als hij mijn erfgenaam niet is", geacht dat hij niets
anders bedoelt dan dat als hij het landgoed voor zichzelf zou verwerven, of als zijn toestand zou veranderen, hij een ander
niet tot zijn erfgenaam kan benoemen. Deze toevoeging heeft betrekking op hen, die tot erfgenaam van het gezinshoofd zijn
benoemd, en daarna tot slaaf worden gemaakt; daarom zal in dit geval de nalatenschap in twee gedeelten worden verdeeld,
waarvan de ene helft naar hem zal gaan, die de meester was van de tot erfgenaam benoemde slaaf, en de andere helft naar de
plaatsvervanger.
139. Pomponius, Diverse passages, Boek XII.
Tiberius Caesar nam deze beslissing met betrekking tot Parthenius, die tot erfgenaam was benoemd, als vrijgeborene, en die
een landgoed betrad terwijl hij de slaaf van de keizer was; want, zoals Sextus Pomponius verhaalt, werd het landgoed
verdeeld tussen Tiberius en degene die in de plaats van Parthenius was getreden.
140. Julianus, Digest, Boek LXIV.
Een man die niet solvabel was, bepaalde in zijn testament dat twee slaven, Apollonius genaamd, vrij zouden zijn en zijn
erfgenamen. Omdat een van de slaven stierf voordat het testament werd geopend, kan niet ten onrechte worden geoordeeld
dat de overlevende vrij zou worden en de enige en noodzakelijke erfgenaam van de erflater. Indien zij echter beiden in leven
waren, zou de benoeming nietig zijn overeenkomstig de Lex Aelia Sentia, die de benoeming van meer dan één noodzakelijke
erfgenaam verbiedt:
141. Paulus, Over de wet van Aelia Sentia, Boek I. Want dan staan zij elkander in de weg.
142. Alfenus, Digest, Boek V.
Het hoofd van een familie benoemde twee erfgenamen bij zijn testament, en beval hen binnen een bepaalde tijd een
monument voor hem op te richten, en hij voegde daarna in zijn testament in: "Laat hij die dit niet doet onterfd worden". Een
van de erfgenamen weigerde in de nalatenschap te treden, en de andere, die zelf het monument had opgericht, vroeg of hij
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geen recht op de nalatenschap zou hebben, omdat zijn mede-erfgenaam had geweigerd het te aanvaarden. Het antwoord
luidde dat niemand door toedoen van een ander kan worden gebonden of beroofd van een nalatenschap, maar dat wanneer
iemand aan de voorwaarde heeft voldaan, hij erfgenaam van de nalatenschap wordt, ook al is geen van de andere erfgenamen
in de nalatenschap getreden.
143. Dezelfde, Over de Epitomen van de Digest, door Paulus, Boek II.
"Als mijn moeder Maevia en mijn dochter Fulvia nog in leven zijn, laat Lucius Titius dan mijn erfgenaam zijn." Servius was
van mening dat als de erflater nooit een dochter zou hebben en zijn moeder zou blijven leven, Titius toch zijn erfgenaam zou
zijn, want als iets onmogelijks in een testament is opgenomen, heeft het geen kracht.
144. Africanus, Vragen, Boek II.
Een zekere persoon die een zoon onder vaders toezicht tot erfgenaam wilde maken, maar op zo'n manier dat niets van de
nalatenschap naar zijn vader zou gaan, legde zijn wensen aan de zoon voor. Deze vreesde zijn vader te beledigen en verzocht
de erflater hem tot erfgenaam te benoemen onder voorwaarde, dat hij door zijn vader zou worden geëmancipeerd, en
verkreeg diens toestemming om een van zijn vrienden tot erfgenaam te benoemen, en aldus werd de vriend van de zoon, die
bij de erflater onbekend was, tot zijn testamentaire erfgenaam benoemd, en van hem werd niets verlangd. De vraag rees, of,
indien de genoemde vriend niet bereid was in de nalatenschap te treden, of indien hij, nadat hij erin was getreden, weigerde
de nalatenschap over te geven, de nalatenschap van hem als bewindvoerder kon worden opgeëist, of er een vordering tegen
hem kon worden ingesteld, of dat er een vordering tegen de vader of tegen de zoon zou zijn. Het antwoord luidde, dat ook al
was het duidelijk, dat de aangewezen erfgenaam slechts een gevolmachtigde was, toch de nalatenschap niet van hem kon
worden opgeëist, tenzij kon worden bewezen, dat de erflater zelf hem in dat licht beschouwde. Indien echter de vriend, op
verzoek van de zoon onder vaders toezicht, ermee heeft ingestemd om in de nalatenschap te treden en deze over te dragen
nadat hij zijn eigen meester is geworden, kan niet ten onrechte worden geoordeeld dat een vordering in mandaat kan worden
ingesteld en dat een dergelijke vordering niet in het voordeel van de vader kan worden ingesteld, omdat de goede trouw niet
vereist dat hem wordt gegeven wat de erflater niet wilde dat in zijn handen zou komen. Evenmin kan de zoon de gewone
vordering in mandaat instellen, maar wel een praetoriaanse vordering, omdat het vaststaat dat een dergelijke vordering moet
worden toegekend aan een partij die als zoon onder vaders toezicht borg is komen te staan voor iemand, en die, nadat hij
eigen meester is geworden, verplicht is tot betaling.
145. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
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Waar in een testament staat: "Laat Titius, niet Seius, mijn erfgenaam zijn", was de mening, dat Seius alleen erfgenaam is.
Wanneer echter de volgende woorden worden gebruikt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, niet laat Seius mijn erfgenaam
zijn", dan geldt dezelfde regel.
146. Een zekere erflater benoemde zijn erfgenamen als volgt: "Laat Titia, mijn dochter, mijn erfgenaam zijn; en indien mij
kinderen geboren worden tijdens mijn leven of na mijn dood, laat dan één of meer van de geborenen van het mannelijk
geslacht de helft en een vierde deel van mijn nalatenschap erven, en laat één of meer van de geborenen van het vrouwelijk
geslacht erfgenaam zijn van het vierde deel van mijn nalatenschap"; er werd postuum een mannelijk kind geboren bij de
erflater, en er werd gevraagd welk deel van de nalatenschap hij zou erven. Het antwoord luidde, dat de nalatenschap in zeven
delen zou worden verdeeld, en dat de dochter recht zou hebben op vier daarvan, en het postuum geboren kind op drie; om de
reden, dat de gehele nalatenschap aan de dochter was nagelaten, en drie vierde aan het postuum geboren kind, zodat de
dochter recht had op een vierde meer dan het postuum geboren kind. Indien er dus ook een postume dochter is geboren, heeft
de eerste dochter recht op evenveel als de beide postume kinderen samen. In het genoemde geval, waarin de gehele
nalatenschap aan de dochter is gegeven en drie vierde aan het postuum geboren kind, moet deze dus in eenentwintig delen
worden verdeeld, zodat de dochter twaalf en de zoon negen delen krijgt.
147. Waar de volgende bepaling in een testament was gemaakt: "Laat Lucius Titius de erfgenaam zijn van zes aandelen van
mijn nalatenschap, Gaius Attius van één aandeel, Maevius van één aandeel en Seius van twee aandelen", rees de vraag wat in
dit geval de wet zou zijn. Het antwoord luidde, dat het testament zo moest worden uitgelegd, dat Lucius Titius een zesde deel
zou krijgen, en de anderen, daar zij zonder bepaalde aandelen waren aangewezen, de erfgenamen van de rest van de
nalatenschap, die zo moest worden verdeeld, dat Seius vijf aandelen zou krijgen, en Attius en Maevius de overige vijf onder
hen.
148. Marcianus, Instituten, Boek IV.
De benoeming van een erfgenaam is wettelijk tot stand gekomen wanneer deze als volgt wordt uitgedrukt: "Laat Titius de
eigenaar van mijn landgoed zijn."
149. De volgende benoeming is geldig: "Laat mijn onnatuurlijkste zoon, die zo slecht van mij verdiend heeft, mijn erfgenaam
zijn"; want hij wordt absoluut tot erfgenaam benoemd, hoewel in termen van verwijt, en alle benoemingen van deze aard
worden aanvaard.
150. Soms wordt een slaaf niet wettelijk tot erfgenaam benoemd met de toekenning van zijn vrijheid door zijn meesteres,
zoals blijkt uit een constitutie van de goddelijke Severus en Antoninus, die in de volgende woorden luidt: "Het is redelijk dat
een van overspel beschuldigde slaaf niet, voordat het vonnis is uitgesproken, wettig tot erfgenaam wordt benoemd door
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dezelfde vrouw met wie hij betrokken was, wanneer zij van dezelfde misdaad wordt beschuldigd. Hieruit volgt dat zijn
benoeming tot erfgenaam door zijn meesteres geen kracht en gevolg heeft."
151. Wanneer de erflater een valse verklaring aflegt met betrekking tot de vader, de nationaliteit, of enige soortgelijke
verwantschap van zijn erfgenaam, zal de benoeming geldig zijn, mits de identiteit van de aangewezene wordt vastgesteld.
152. Florentinus, Instituten, Boek X.
Als ik een slaaf van een ander de opdracht geef vrij te zijn en mijn erfgenaam te zijn, en de slaaf wordt daarna de mijne, dan
is geen van deze bepalingen geldig, om de reden dat vrijheid niet wettelijk kan worden verleend aan de slaaf van een ander.
153. Wat de buitenlandse erfgenamen betreft, moet de regel in acht worden genomen dat, wanneer allen testamentair
bevoegd zijn, hetzij zijzelf tot erfgenaam worden benoemd, hetzij anderen worden benoemd die onder hun toezicht staan, de
benoeming betrekking heeft op twee verschillende tijdstippen, namelijk dat van het verlijden van het testament, opdat de
benoeming kan worden gedaan, en dat van het overlijden van de erflater, opdat de benoeming van kracht kan worden.
Bovendien heeft het verlijden van de akte betrekking op de aanvaarding van de nalatenschap, ongeacht of de erfgenaam
absoluut dan wel onder bepaalde voorwaarden is benoemd; wat het recht van de erfgenaam betreft, moet immers bijzondere
aandacht worden besteed aan het tijdstip waarop hij de nalatenschap verkrijgt. Een wijziging in het recht van de erfgenaam,
indien deze in de tussenliggende tijd heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen in de tussenperiode tussen het verlijden van het
testament en het overlijden van de erflater of de vervulling van de benoemingsvoorwaarde, zal hem niet benadelen, omdat
wij, zoals ik heb gezegd, met deze drie verschillende data rekening moeten houden.
154. Ulpianus, Regels, Boek VI.
Als ik tijdens mijn leven mijn slaaf, die ik tot mijn erfgenaam had benoemd met de toekenning van zijn vrijheid, verkoop aan
iemand die niet testamentair bekwaam is, en ik deze slaaf daarna terugkoop, kan hij mijn erfgenaam zijn krachtens het
testament; noch zal de tussenliggende tijd, gedurende welke hij in handen van een andere meester was, de benoeming nietig
maken, want het is zeker dat hij op beide tijdstippen de mijne is geweest, namelijk die van de uitvoering van het testament, en
die van zijn dood. Als hij dus in handen van zijn andere meester was gebleven, zou de benoeming nietig worden; of als hij
was overgedragen aan iemand die testamentaire bekwaamheid had, zou hij voor deze laatste mijn nalatenschap verwerven
door er op zijn aanwijzing in te treden.
155. Indien in de voorwaarde, waarvan de benoeming van een erfgenaam afhankelijk was, was bepaald, dat een of andere
handeling niet zou worden verricht, en dit onmogelijk was, zal de aangewezene erfgenaam zijn overeenkomstig de mening
van alle autoriteiten, net alsof hij onvoorwaardelijk was benoemd.
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156. Een nalatenschap wordt in het algemeen verdeeld in twaalf delen, die zijn begrepen in de benaming als. Deze delen
hebben alle hun eigen naam, van de uncia tot de as, bijvoorbeeld het volgende: "Het zesde, het vierde, het derde, vijf
twaalfden, de helft, zeven twaalfden, twee derden, drie vierden, vijf zesden, elf twaalfden, de as."
157. Marcianus, Regels, Boek III.
Sommige autoriteiten waren van mening dat de volgende afspraak niet geldig was: "Laat Stichus vrij zijn, en als hij vrij
wordt, laat hem mijn erfgenaam zijn." De Goddelijke Marcus verklaarde in een Rescript dat deze benoeming geldig is, net
alsof de toevoeging, "Als hij vrij zou worden", niet was gedaan.
158. Wanneer iemand in een testament de volgende bepalingen maakt, namelijk: "Als Stichus mij nog toebehoort als ik sterf,
laat hem dan vrij zijn, en mijn erfgenaam." Indien Stichus vervreemd is, kan hij niet op last van de verkrijger in de
nalatenschap treden, hoewel, ook al had de erflater het niet als zijn bedoeling verklaard, de slaaf niet vrij en erfgenaam kan
worden, tenzij hij op het ogenblik van zijn dood onder zijn beheer stond. Indien hij hem echter tijdens zijn leven zou
manumiteren, zegt Celsus in het Vijftiende Boek van de Digest dat Stichus zijn erfgenaam wordt; want het is duidelijk dat de
erflater dit geval niet heeft willen uitsluiten, noch zijn zijn woorden in het geheel niet tegenstrijdig, want ook al is hij niet
langer zijn slaaf, hij is zeker zijn vrijgelatene.
159. Paulus, Regels, Boek II.
Een tot de nalatenschap behorende slaaf kan tot erfgenaam worden benoemd, mits hij met de erflater testamentaire
bekwaamheid bezat, ook al was dit misschien niet het geval wat de door de erflater benoemde erfgenaam betrof.
160. Marcellus, Meningen.
Lucius Titius, nadat hij Seius en Sempronius tot gelijke erfgenamen van zijn nalatenschap had benoemd, en zijn andere
zonen onterfd waren, stelde hij elk van de genoemde erfgenamen in de plaats van de andere, en legateerde vervolgens
bepaalde legaten, en manumitteerde bepaalde slaven, en voegde er daarna het volgende aan toe: "Laat Cornelius, Sallustius
en Varo erfgenamen zijn van gelijke delen van mijn nalatenschap, en ik heb hen voor elkaar in de plaats gesteld." 1 vroeg,
welk deel van het landgoed de eerste erfgenamen, die voor het geheel zijn aangewezen, en welk deel de laatste erfgenamen
moesten hebben? Marcellus antwoordde dat het twijfelachtig was of de erflater Cornelius, Sallustius en Varo tot zijn
erfgenamen in de eerste, tweede en derde graad had willen benoemen; maar volgens de bewoordingen van het testament
zoals dat is weergegeven, lijkt het erop dat de nalatenschap aan alle erfgenamen is gegeven nadat de aandelen waren
verdubbeld.
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161. Neratius, Perkamenten, Boek I.
Een vader verwisselde zijn slaaf als erfgenaam voor zijn minderjarige zoon, en verleende hem tegelijkertijd zijn vrijheid, en
de minderjarige verkocht de genoemde slaaf aan Titius. Titius, die reeds een testament had gemaakt, beval in een tweede dat
de slaaf vrij zou zijn en zijn erfgenaam. Het eerste testament van Titius was gebroken omdat de genoemde slaaf zijn
erfgenaam kon zijn; en omdat het eerste testament gebroken was, is het voldoende dat in het testament dat daarna werd
gemaakt, werd bepaald dat de erfgenaam die daarbij werd aangewezen, in een bepaald geval de erflater zou opvolgen. Wat de
gevolgen van deze aanwijzing betreft, zal het resultaat zijn, dat zolang de erfgenaam door deze plaatsvervulling de
minderjarige kan opvolgen, hij zijn vrijheid en de nalatenschap krachtens het testament van Titius niet kan verkrijgen. Indien
de erfgenaam de macht over zichzelf zou verkrijgen, zou hij dan zijn vrijheid verkrijgen, en de nalatenschap krachtens het
testament van Titius, net alsof hij niet in de plaats van de minderjarige was gesteld; en indien hij erfgenaam van de
minderjarige zou worden, is er de beste reden om te concluderen dat hij ook erfgenaam van Titius zou kunnen worden, als hij
daartoe bereid was.
162. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek I.
Als een man die niet solvabel is, in de eerste plaats Stichus tot zijn erfgenaam benoemt met toekenning van zijn vrijheid, en
in de tweede plaats een andere slaaf, aan wie hij vrijheid heeft verleend door de voorwaarden van een trust, zegt Neratius dat
de slaaf die in de tweede plaats is benoemd, de erfgenaam zal zijn, omdat hij niet wordt geacht te zijn gemanumitteerd met
het doel schuldeisers te bedriegen.
163. Dezelfde, Over tweede testamenten.
Iedereen kan een erfgenaam aanwijzen als volgt: "Indien ik in mijn zeventigste jaar sterf, laat dan Zo-en-Zo mijn erfgenaam
zijn." In dit geval moet degene, die het testament maakt, niet geacht worden gedeeltelijk testate te zijn, maar de benoeming
onder een voorwaarde te hebben gedaan.
164. Dezelfde, Over het Edict, Boek LI.
Als iemand die insolvent is, zijn slaaf, met toekenning van zijn vrijheid, tot erfgenaam benoemt, en een vrije man voor hem
in de plaats stelt, zal de plaatsvervanger het eerst recht hebben op de nalatenschap, want de Lex Aelia Sentia bevestigt de
vrijheid van de slaaf alleen wanneer hij niet tot erfgenaam is benoemd met het doel schuldeisers te bedriegen, als er niemand
anders is die erfgenaam kan zijn krachtens een testament.
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165. Dezelfde, Over Vitellius, Boek IV.
Niemand twijfelt eraan dat een erfgenaam wettelijk als volgt kan worden benoemd: "Laat hem mijn erfgenaam zijn," waar de
aangeduide partij aanwezig is.
166. Indien iemand geen broeder is van de erflater, maar broederlijke genegenheid voor hem koestert, kan hij wettig tot zijn
erfgenaam worden benoemd, door zijn naam te noemen met de aanduiding van broeder.
167. Celsus, Digest, Boek XVI.
Een man die vrij is, maar die u als slaaf dient, treedt, nadat hij tot erfgenaam is benoemd, op uw bevel in het landgoed.
Trebatius zegt dat hij erfgenaam is, maar Labeo beweert dat hij dat niet is, als hij uit noodzaak handelde, en niet, integendeel,
omdat hij zich wilde binden.
168. Als iemand een erfgenaam zou aanwijzen als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn voor het deel, waarin hij met mij
vennoot is in de pacht van de zoutpannen", dan zijn sommige autoriteiten van mening, dat als deze verklaring door de erflater
was gedaan nadat het gehele goed was verdeeld, zelfs al was Titius voor een zeer groot deel vennoot, de benoemde geen
erfgenaam zou zijn; maar als er een bepaald deel was, dat niet was gelegateerd, dan zou hij de erfgenaam zijn voor dat deel.
Deze mening is absurd en onjuist, want wat belet de erflater om Titius wettelijk tot erfgenaam te maken voor het vierde deel,
dat misschien het bedrag was waarin hij als vennoot belang had, nadat het gehele vermogen volgens de gewone verdeling
was vervreemd?
169. "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en laat Seius en Maevius ook mijn erfgenamen zijn." Het is waar, zoals door Proculus
wordt beweerd, dat de nalatenschap in twee porties moet worden verdeeld, waarvan één aan de twee erfgenamen moet
worden gegeven, die samen zijn aangewezen.
170. Wanneer een van de erfgenamen, die niet samen met een ander is aangewezen, weigert te nemen, komt zijn deel aan alle
anderen toe, naar evenredigheid van hun erfdeel; en het maakt geen verschil of een van hen in de eerste plaats is aangewezen,
of in de plaats van een ander is gesteld.
171. Wanneer iemand die tot erfgenaam is benoemd, Romeins burger was ten tijde van de uitvoering van het testament, en
daarna een water- en vuurverbod kreeg, is hij erfgenaam als hij mocht terugkeren tussen het tijdstip van zijn veroordeling en
dat van de dood van de erflater, of als hij onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam was benoemd, en terugkeert op het
tijdstip dat aan de voorwaarde is voldaan. Dezelfde regel geldt ook voor legaten, en het praetoriaanse bezit van landgoederen.
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172. "Laat Titius mijn erfgenaam zijn voor de helft van mijn landgoed, Seius voor een kwart, en Titius voor het andere kwart
als hij het Capitool bestijgt." Als hij zich als erfgenaam gedraagt voordat hij naar het Capitool stijgt, zal hij recht hebben op
de helft van het landgoed; als hij dat daarna doet, zal hij erfgenaam zijn van een kwart van hetzelfde; want het zal niet nodig
zijn voor hem om zijn aanvaarding te tekenen, omdat hij al erfgenaam is.
173. Waar in een testament het volgende staat: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn van een derde deel van mijn nalatenschap, en
Maevius mijn erfgenaam van een ander derde deel, en laat Titius mijn erfgenaam zijn van het resterende derde deel, als er
binnen drie maanden een schip uit Azië zou arriveren." Laten we eens kijken of Titius niet onmiddellijk erfgenaam wordt van
de helft van mijn landgoed, want er zijn twee erfgenamen aangewezen. Titius wordt ofwel erfgenaam van de helft, ofwel van
tweederde, zodat een zesde deel van de nalatenschap wordt opgeschort, en als aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt Titius
erfgenaam van tweederde deel van de nalatenschap, maar als er niet aan de voorwaarde wordt voldaan, komt het zesde deel
toe aan Maevius. Als Titius echter sterft voordat aan de voorwaarde is voldaan, en als daarna aan de voorwaarde wordt
voldaan, komt het zesde deel van de nalatenschap dat is opgeschort, niet toe aan de erfgenaam van Titius, maar aan Maevius;
want Titius stierf toen het nog twijfelachtig was of hij dan wel Maevius recht zou hebben op het genoemde zesde deel, omdat
het niet kon worden opgevat als te zijn gegeven aan hem die niet meer bestond op het moment dat het had moeten worden
toegewezen.
174. Als Attius Titius, Maevius en Seius tot erfgenamen van gelijke delen van zijn nalatenschap zou benoemen, en Titius
intussen de enige was die aanvaardde, en hij Seius tot zijn erfgenaam benoemde, zou Seius in de nalatenschap van Titius
treden, en die van Attius kunnen aanvaarden of afwijzen; maar voordat hij de nalatenschap van Attius aanvaardde of afwees,
zou hij nog erfgenaam van de helft daarvan zijn. Als Seius in het bezit van Attius zou treden, zou Titius slechts erfgenaam
zijn van een derde deel daarvan, en door vererving zou slechts een derde deel van het bezit van Titius in handen van Seius
komen, maar hij zou recht hebben op nog een derde deel krachtens zijn benoeming. Maar wat als Titius en Seius, benoemd
tot erfgenamen van Attius, Titius in de nalatenschap zouden treden, en Seius erfgenaam van Titius zou worden, zou hij dan
wel of niet de nalatenschap van Attius kunnen weigeren, of zou hij noodzakelijkerwijs erfgenaam zijn van de gehele
nalatenschap? Aangezien niemand anders werd benoemd dan degene die reeds erfgenaam was van een bepaald deel van de
nalatenschap, is het net hetzelfde als wanneer hij door Titius tot enig erfgenaam was benoemd.
175. Celsus, Digest, Boek XXIX.
Een man die insolvent was, benoemde een slaaf in de eerste plaats, en een andere in de tweede plaats, zijn erfgenamen.
Alleen hij die in de eerste plaats was aangewezen, heeft recht op de nalatenschap, want in de Lex Aelia Sentia is bepaald dat
wanneer er twee of meer op dezelfde wijze worden aangewezen, de eerstgenoemde erfgenaam wordt.
176. Modestinus, Opinies, Boek VIII.

1894

Een erflater die zijn dochter wilde onterven, nam in zijn testament de volgende clausule op: "Wat jou betreft, mijn dochter, ik
heb je onterfd omdat ik wilde dat je tevreden zou zijn met je bruidsschat." Ik vroeg of zij wettelijk onterfd was. Modestinus
antwoordde, dat er niets in het genoemde geval was, dat haar onterving door het testament van den erflater in de weg zou
staan.
177. Dezelfde, Pandects, Boek II.
Het is een daad van goedheid dat een erfgenaam wordt aangewezen voor de tijd dat hij het voordeel van de erfenis kan
verkrijgen, zoals bijvoorbeeld: "Laat Lucius Titius mijn erfgenaam zijn voor de tijd dat hij mijn landgoed kan verkrijgen."
Dezelfde regel geldt voor legaten.
178. Wanneer niet duidelijk is, wie de aangewezen erfgenaam is, zal de benoeming niet geldig zijn; en dit kan gebeuren,
wanneer de erflater verscheidene vrienden van dezelfde naam had, en bij de aanwijzing van degene, die hij benoemde, slechts
een enkele naam gebruikte; tenzij uit het duidelijkste bewijs blijkt, wie de erflater in gedachten had.
179. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Wanneer erfgenamen worden benoemd zonder hun aandeel te noemen, is het van belang vast te stellen of zij gezamenlijk of
afzonderlijk worden benoemd; want als een van de gezamenlijk benoemde erfgenamen overlijdt, zal zijn aandeel niet aan alle
erfgenamen toebehoren, maar alleen aan de overigen die samen met hem zijn benoemd; maar als een van de afzonderlijk
benoemde erfgenamen overlijdt, zal zijn aandeel toebehoren aan alle erfgenamen die krachtens het testament zijn benoemd.
180. Dezelfde, Epistels, Boek VII.
Labeo heeft dikwijls verklaard dat de slaaf van iemand die na mijn dood geboren is, tot mijn erfgenaam kan worden
benoemd. De waarheid hiervan is gemakkelijk vast te stellen, om de reden dat een slaaf die deel uitmaakt van een
nalatenschap tot erfgenaam kan worden benoemd voordat de nalatenschap is ingegaan, ook al behoorde hij op het moment
van de uitvoering van het testament aan niemand toe.
181. Dezelfde, Epistels, Boek XII.
Een landgoed kan in geen geval toebehoren aan Statius Primus, aangezien hij niet tot erfgenaam is benoemd, en het zou hem
geen enkel voordeel opleveren als hij belast zou worden met de betaling van een erfenis, of als de vrijgelatene van de
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overledene aan zijn zorg zou worden toevertrouwd door een testamentaire beschikking; want hij zal voor altijd een slaaf
blijven, als hij niet wordt gemanumitteerd.
182. Pomponii, Over Quintus Mucius, Boek I.
Als iemand erfgenamen benoemt als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en laat Gaius en Maevius erfgenamen zijn van
gelijke delen van mijn landgoed"; hoewel het woord "en" een voegwoord is, zal toch, als een van de partijen overlijdt, zijn
deel niet alleen aan de ander toekomen, maar aan al zijn mede-erfgenamen in verhouding tot hun belang in het landgoed;
omdat men van mening is dat de erflater niet bedoelde de twee erfgenamen te verenigen, maar hen meer in het bijzonder
wilde noemen.
183. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek II.
Waar het volgende werd ingevoegd in een testament: "Laat Tithasus mijn erfgenaam zijn als hij het Capitool bestijgt; laat
Tithasus mijn erfgenaam zijn"; zal de tweede clausule het grotere effect hebben, want die is vollediger dan de eerste.
184. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VII.
Een zekere man benoemde Sempronius tot zijn erfgenaam onder de volgende voorwaarde: "Als Titius zou opstijgen naar het
Capitool." Ook al zou Sempronius geen erfgenaam kunnen worden tenzij Titius het Capitool zou bestijgen, en dit absoluut
afhangt van de geneigdheid van Titius, om de reden dat de wens van Titius niet uitdrukkelijk in het testament is vermeld, zal
de benoeming geldig zijn. Maar als de erflater had gezegd: "Als Titius wil, laat Sempronius dan mijn erfgenaam zijn", dan
zou de benoeming nietig zijn. Want bepaalde dingen, die in testamenten worden vermeld, hebben geen kracht of gevolg,
indien zij, wanneer zij door woorden zijn verduisterd, dezelfde betekenis hebben als wanneer zij waren uitgedrukt, en een
zeker gewicht hebben; bijvoorbeeld, de onterving van een zoon zal geldig zijn, wanneer er een erfgenaam is, en toch twijfelt
niemand eraan, dat indien een erflater zijn zoon zou onterven als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en wanneer hij mijn
erfgenaam is, laat dan mijn zoon onterven"; dat een dergelijke onterving geen enkele kracht heeft.
185. Proculus, Epistels, Boek II.
"Laat Cornelius of Maevius, wie van hen ook mijn landgoed wil hebben, mijn erfgenaam zijn." Trebatius meent dat geen van
beiden erfgenaam is, maar Cartilius meent dat beiden erfgenaam zijn. Wiens mening bent u toegedaan? Proculus, ik ben het
met Cartilius eens en vind de toevoeging: "Wie van hen ook mijn landgoed wil hebben" overbodig; want als deze toevoeging
achterwege was gelaten, zou het resultaat zijn dat wie van hen het testament wilde aannemen, erfgenaam zou zijn, en degene
die dat niet wilde, niet. Indien echter deze partijen in het getal der noodzakelijke erfgenamen waren begrepen, dan zou deze
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clausule niet tevergeefs zijn toegevoegd; en zij zou niet alleen de schijn voorkomen, maar ook de werking van een
voorwaarde hebben; nog steeds zou ik zeggen, dat beiden erfgenaam zouden zijn, indien zij dat wensten te zijn.
186. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Toen de Senaat testamentaire benoemingen van erfgenamen afkeurde die door intriges verkregen waren, doelde hij niet op
die welke door wederzijdse genegenheid gedicteerd waren, maar op die waarin een voorwaarde werd opgelegd met het doel
heimelijk een voordeel te verkrijgen door de wil van een ander.
187. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
De volgende benoeming valt niet onder die welke op corrupte wijze worden nagestreefd; bijvoorbeeld, wanneer een erflater
een erfgenaam benoemt als volgt: "Laat Maevius mijn erfgenaam zijn, tot hetzelfde deel waarin Titius mij tot zijn erfgenaam
heeft benoemd"; om de reden dat de benoeming betrekking heeft op het verleden en niet op de toekomst.
188. Men kan zich echter afvragen, of dezelfde door de Senaat vastgestelde regel in acht moet worden genomen, wanneer de
erflater een nalatenschap voor een ander tracht veilig te stellen; bijvoorbeeld, wanneer hij zou zeggen: "Laat Titius mijn
erfgenaam zijn, als hij kan aantonen en bewijzen, dat Maevius bij zijn testament tot zijn erfgenaam was benoemd". Het lijdt
geen twijfel, dat dit binnen de termen van het Decreet van de Senaat valt.
189. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer iemand die is aangewezen als erfgenaam van de gehele nalatenschap, om de een of andere wettelijke reden niet in
staat is deze te verwerven, en is aangewezen door een partij die insolvent is overleden, is Julianus van mening dat hij de
gehele nalatenschap kan erven, want de wet is niet van toepassing op de nalatenschap van iemand die insolvent was.
190. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer een erfgenaam onder een voorwaarde is benoemd, en wij een ander voor hem in de plaats stellen, tenzij wij,
wanneer wij dat doen, dezelfde voorwaarde herhalen, zal de vervanging van de erfgenaam worden opgevat als absoluut.
191. Licinius Rufinus, Regels, Boek II.
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Als iemand een erfgenaam zou aanwijzen als volgt: "Laat hem mijn erfgenaam zijn, met uitzondering van het land en het
vruchtgebruik", dan zal dit volgens het Burgerlijk Recht net zo zijn als wanneer de erfgenaam zonder het eigendom werd
benoemd; en deze regel werd vastgesteld op gezag van Gaius Aquilius.
192. Papinianus, Vragen, Boek XII.
Wanneer een zoon in de plaats treedt van een erfgenaam die is overgegaan, heeft hij krachtens het testament recht op de
nalatenschap, en niet op grond van het feit dat zijn vader testamentair is overleden; want als iemand anders in de plaats was
gesteld en de zoon onterfd was, zou het testament beginnen te werken vanaf de graad waarin de zoon onterfd was.
193. Dezelfde, Vragen, Boek XV.
Wanneer een slaaf door een echtgenoot aan zijn vrouw wordt gegeven, mortis causa, blijft hij het eigendom van de
echtgenoot, zoals Julianus oordeelde. Bovendien, als hij tegelijkertijd zijn vrijheid en de nalatenschap ontvangt, zal hij de
noodzakelijke erfgenaam van de echtgenoot zijn, daar hem niets kan worden nagelaten zonder hem zijn vrijheid te verlenen.
194. Dezelfde, Vragen, Boek XVII.
Daar zijn gehele nalatenschap niet verdeeld was, voegde een erflater in zijn testament in: "Laat hem de erfgenaam zijn die ik
bij mijn codicil zal aanwijzen." Hij benoemde Titius tot zijn erfgenaam door zijn codicil. Deze benoeming is geldig, want
hoewel een nalatenschap niet door een codicil kan worden nagelaten, wordt zij in dit geval toch geacht door het testament te
zijn nagelaten. De erfgenaam heeft echter alleen recht op dat deel van de nalatenschap dat nog niet is vervreemd.
195. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een man die niet in het leger was, benoemde zijn vrijgelatene tot erfgenaam van bepaalde goederen die hij van zijn moeder
had en die hij in Pannonië bezat, en benoemde Titius tot erfgenaam van zijn vaderlijke goederen, die hij in Syrië bezat. Maar
de rechtbank die bevoegd was over de verdeling van de nalatenschap, volgde de laatste wil van de erflater en wees aan elk
van de erfgenamen toe wat hij hun had nagelaten, na hen te hebben verzocht zekerheid te stellen tegen elke procedure die
volgens de Falcidische wet zou kunnen worden ingesteld; dat wil zeggen, dat zij zich het recht voorbehielden om een vierde
van het legaat te behouden, zodat wat elk van hen zou moeten betalen, zou kunnen worden verrekend door middel van een
exceptie op grond van kwade trouw.
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196. Lucius Titius en Publius Maevius, benoemd tot erfgenamen, de eerste tot twee aandelen van een nalatenschap, de
tweede tot drie aandelen daarvan, heb ik als mijn mening gegeven, dat het de bedoeling was, dat de nalatenschap in negen
delen zou worden verdeeld, omdat de waarde van de twee aandelen door de erflater was afgetrokken van de waarde van de
andere drie. Op dezelfde wijze beslisten de oude autoriteiten, dat wanneer aan Titius een som geld was nagelaten, en de
muntsoort niet was gespecificeerd, dit kon worden vastgesteld door een onderzoek van de andere legaten, die door de erflater
waren nagelaten.
197. Wanneer kinderen werden benoemd tot erfgenamen van gelijke delen van een nalatenschap, en naderhand de zoon van
een broer werd benoemd voor twee aandelen, werd besloten dat het de bedoeling was dat de gewone verdeling van de
nalatenschap zou prevaleren; en dienovereenkomstig dat de kinderen tien aandelen van dezelfde nalatenschap zouden
ontvangen. Een legaat wordt geacht te zijn gedaan met het oog op verdubbeling van het aantal aandelen, wanneer de
nalatenschap specifiek is gelegateerd, of de twaalf aandelen zijn verdeeld, kan het resterende aandeel niet worden gevonden.
Het maakt echter geen verschil, in welke plaats een erfgenaam zonder aandeel is aangewezen, mits hij de rest van de
nalatenschap blijkt te hebben ontvangen.
198. Seius benoemde Maevius tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap, dat hij volgens de wet kon nemen, en
benoemde Titius tot erfgenaam van het restant. Als Maevius de gehele nalatenschap kon nemen, zou Titius, die aan hem
werd toegevoegd, of voor hem in de plaats kwam, geen erfgenaam zijn.
199. Dezelfde, Definities, Boek I.
Als er geen melding werd gemaakt van het restant, en het aantal van de aandelen werd verdubbeld, zou Maevius slechts recht
hebben op zoveel als Titius in de eerste plaats recht zou hebben gehad.
200. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Maar indien Maevius niet in staat was te nemen krachtens het testament, zou de plaatsvervanger recht hebben op de gehele
nalatenschap.
201. Paulus, Vragen, Boek IX.
Clemens Patronus bepaalde in zijn testament "dat als hem een zoon zou worden geboren, hij zijn erfgenaam zou zijn; als hem
twee zonen zouden worden geboren, zij zijn erfgenamen zouden zijn met gelijke delen van zijn nalatenschap; als hem twee
dochters zouden worden geboren, dezelfde verdeling zou worden gemaakt; als een zoon en een dochter zouden worden
geboren, tweederde van de nalatenschap aan de zoon zou worden gegeven, en eenderde aan de dochter". Nu er twee zonen en
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een dochter zijn geboren, rijst de vraag hoe de nalatenschap in het genoemde geval moet worden verdeeld. Daar de zonen
gelijkelijk erven, moet ieder van hen tweemaal zoveel krijgen als haar zuster; daarom moet de nalatenschap in vijf delen
worden verdeeld, waarvan er vier aan de mannelijke erfgenamen en één aan de vrouwelijke erfgenaam moeten worden
gegeven.
202. Een erflater nam in zijn testament het volgende op: "Laat Sempronius mijn erfgenaam zijn van het deel dat ik door
Titius tot erfgenaam benoemd heb, en dat ik persoonlijk zal aanvragen." Deze benoeming valt niet onder het zoeken naar een
nalatenschap; want het is duidelijk, dat de benoeming nietig is, als het testament van Titius niet door de erflater zelf wordt
aangeboden, alle verdenking van de benoeming voor belanghebbende doeleinden is weggenomen.
203. Scaevola, Vragen, Boek XV.
Wanneer een erflater een erfgenaam aanwijst als volgt: "Indien mijn wettige erfgenaam weigert mijn nalatenschap te
aanvaarden", is mijns inziens niet voldaan aan de voorwaarde van het testament, indien de erfgenaam de nalatenschap zou
opeisen.
204. Dezelfde, Vragen, Boek XVIII.
Indien een andere wet dan die van Aelia Sentia, of een decreet van de Senaat, of zelfs een keizerlijke grondwet de toekenning
van vrijheid aan een slaaf verhindert, kan deze laatste geen noodzakelijke erfgenaam worden, ook al is de erflater insolvent.
205. In de tijd van de goddelijke Hadrianus verordende de Senaat, dat indien een erflater bij zijn dood niet solvabel was en
aan twee of meer slaven de vrijheid verleende en zijn nalatenschap aan hen overgaf, hij, indien de aangewezen erfgenaam
zou zeggen, dat hij vermoedt dat de nalatenschap hem lasten zou opleggen, gedwongen zal zijn ze te aanvaarden, opdat de
slaaf, die het eerst in het testament genoemd wordt, zijn vrijheid ontvangt en de nalatenschap aan hem wordt overgegeven.
Dezelfde regel moet in acht worden genomen ten aanzien van hen, aan wie de vrijheid krachtens een trust is verleend. Als
dus de eerst benoemde erfgenaam in de nalatenschap wil treden, zal er geen moeilijkheid ontstaan; maar als de daarna
genoemde slaven beweren dat zij ook vrij moeten zijn, en de overgave van de nalatenschap aan hen eisen, moet de Praetor
een onderzoek instellen naar de solvabiliteit van de nalatenschap, en hij moet ervoor zorgen dat de nalatenschap wordt
overhandigd aan alle genoemde slaven die vrij zullen worden. Wanneer echter de eerste slaaf afwezig is, en de daarna
genoemde het landgoed wenst te betreden, wordt hij niet gehoord, want als de eerste wenst dat het landgoed aan hem wordt
gegeven, moet hij de voorkeur krijgen, en de tweede moet slaaf blijven.
206. Paulus, Vragen, Boek XXIII.
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Wanneer aan een slaaf vrijheid was verleend krachtens een trust, en de erfgenaam dezelfde slaaf tot zijn eigen erfgenaam
benoemde met de verlening van zijn vrijheid, rees de vraag of de genoemde slaaf een noodzakelijke erfgenaam werd. Het is
billijker, en meer in overeenstemming met de beginselen van billijkheid, dat hij geen noodzakelijk erfgenaam wordt, want hij
die kon afdwingen dat hem de vrijheid werd verleend, zelfs als de overledene onwillig was geweest toen hij hem de vrijheid
beval, schijnt geen grote gunst van de overledene te hebben verkregen, en, inderdaad, hij wordt eerder geacht de vrijheid te
hebben ontvangen waarop hij recht had, dan dat hem een gunst werd verleend.
207. Hetzelfde beginsel is van toepassing op het geval van een slaaf, die door een erflater is gekocht onder de voorwaarde,
dat hij hem zou manumiteren, indien hij tot erfgenaam zou worden benoemd; want de gunst van de erflater buiten
beschouwing latende, kan hij zijn vrijheid verkrijgen in overeenstemming met de grondwet van de Goddelijke Marcus.
208. Dezelfde regel geldt voor een slaaf, die door een ander met zijn eigen geld is gekocht, want ook hij kan dezelfde erflater
dwingen hem zijn vrijheid te schenken.
209. Scaevola, Meningen, Boek II.
Lucius Titius, die een broer had, maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Laat mijn broer Titius de erfgenaam zijn
van mijn gehele nalatenschap. Als Titius niet bereid is mijn erfgenaam te zijn, of (wat ik niet wens) als hij sterft voordat hij
mijn landgoed betreedt, of als er geen zoon of dochter uit hem geboren wordt, laat dan Stichus en Pamphilus, mijn slaven,
vrij zijn, en erfgenamen van gelijke delen van mijn landgoed." Ik vraag, als Titius het landgoed zou aanvaarden, en op dat
moment geen kinderen zou hebben, of Stichus en Pamphilus dan vrij en erfgenamen kunnen worden, krachtens de
plaatsvervanging. Ik vraag ook, als zij noch vrij, noch erfgenamen kunnen worden krachtens de genoemde plaatsvervulling,
of zij dan kunnen worden geacht mede-erfgenamen te zijn van een deel van de nalatenschap. Het antwoord luidde dat het
duidelijk is dat het niet de bedoeling van de erflater was om een mede-erfgenaam aan te wijzen met zijn broer, die hij
klaarblijkelijk had aangewezen als erfgenaam van zijn gehele nalatenschap. Indien de broer dus in de nalatenschap treedt,
zullen Stichus en Pamphilus geen erfgenamen zijn, om de reden dat de erflater niet wilde dat zij dat zouden zijn, indien zijn
broer zou overlijden en kinderen zou nalaten alvorens de nalatenschap aan te nemen. De wijze beschikking van de erflater
moet worden opgemerkt, want hij gaf niet alleen de voorkeur aan zijn broer boven de plaatsvervangers, maar ook aan de
kinderen van zijn broer.
210. Marcianus, Trusts, Boek VII.
Er is geen ruimte meer voor twijfel dat erfgenamen kunnen worden benoemd onder de volgende voorwaarde, namelijk:
"Indien zij erfgenaam willen zijn, en indien zij het niet willen zijn, zal een ander, die hun aanvaardbaar voorkomt, in hun
plaats worden gesteld." In dit geval heeft men ontkend, dat het nodig is een zoon onder de tegengestelde voorwaarde te
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onterven; in de eerste plaats, omdat dit alleen vereist is, wanneer de voorwaarde in zijn ? Ten tweede, omdat het niet uitmaakt
wat voor voorwaarde er gesteld is, de zoon moet onterfd worden onder de tegengestelde voorwaarde, en in het genoemde
geval kan onterving onmogelijk plaatsvinden; en zeker als het in woorden werd uitgedrukt, zou het absurd zijn, want welke
andere voorwaarden zijn er te bedenken die in strijd zouden zijn met deze voorwaarde: "Als hij gewillig is, laat hem mijn
erfgenaam zijn", dan deze: "Als hij mijn erfgenaam niet wil zijn, laat hem dan onterfd worden"? Het is voor iedereen
duidelijk dat een dergelijke bepaling belachelijk is.

211. Het lijkt niet vreemd aan het onderwerp om hier, bij wijze van aanvulling, aan toe te voegen dat wanneer erfgenamen
worden benoemd onder de voorwaarde: "Indien zij erfgenaam willen zijn", hun niet mag worden toegestaan de nalatenschap
te verwerpen, om de reden dat wanneer zij onder deze voorwaarde zijn benoemd, zij geen noodzakelijke erfgenamen zijn,
maar dit vrijwillig worden. Evenmin hebben zij het recht de nalatenschap te verwerpen onder andere voorwaarden waaraan
zij kunnen voldoen en die zij hebben vervuld.
212. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Wanneer een erfgenaam als eerste is aangewezen voor de helft van een nalatenschap, een tweede voor tweederde en een
derde voor het resterende deel, of wanneer hij is aangewezen zonder te vermelden wat hij zal ontvangen, heeft de genoemde
derde erfgenaam recht op vijf twaalfden van de nalatenschap; want als deze in vierentwintig delen is verdeeld, geeft de
berekeningsregel hem tien vierentwintigsten van dezelfde nalatenschap, wat overeenkomt met vijf aandelen.
213. Gaius, Over gevallen.
Wanneer een erflater, die insolvent is, een erfgenaam heeft naast een slaaf die tot zijn erfgenaam is benoemd met toekenning
van zijn vrijheid, bijvoorbeeld wanneer de erflater bij de benoeming van de slaaf tot zijn erfgenaam met toekenning van zijn
vrijheid toevoegt: "Indien Stichus mijn erfgenaam is, laat dan Titius ook mijn erfgenaam zijn"; want Titius kan geen
erfgenaam zijn voordat Stichus dat krachtens het testament is geworden, en aangezien de slaaf meteen erfgenaam is
geworden, kan hij die is toegevoegd niet delen in de nalatenschap; zodat waar de slaaf erfgenaam wordt, de ander ophoudt
erfgenaam te zijn.
214. Paulus, Handboeken, Boek II.
Wanneer een partner tot enig erfgenaam van een nalatenschap wordt benoemd, en de erfenis wordt nagelaten aan een slaaf
die door beide partners gemeenschappelijk wordt gehouden, zonder de toekenning van zijn vrijheid, is deze erfenis nietig.
Het is duidelijk, dat een legaat wettig kan worden nagelaten onder een voorwaarde, en zonder toekenning van vrijheid, daar
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een legaat wettig kan worden gedaan aan de eigen slaaf, en de erfgenaam belast kan worden met de uitvoering daarvan onder
een voorwaarde. Daarom kan, wanneer een deelgenoot tot erfgenaam wordt benoemd, ook een slaaf tot zijn mede-erfgenaam
worden benoemd, zonder toekenning van zijn vrijheid, zoals bijvoorbeeld wanneer hij aan een ander toebehoort; want een
slaaf kan tot erfgenaam worden benoemd nadat zijn meester reeds is benoemd.
215. Tryphoninus, Disputaties, Boek XXI.
Wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd met toekenning van zijn vrijheid, maar voorwaardelijk, door het testament
van zijn meester; en terwijl de voorwaarde nog hangende is, ontdekt hij de moordenaars van zijn meester, en de Praetor
besluit dat hij zijn vrijheid verdient, ook al moet daarna aan de voorwaarde van het testament worden voldaan, dan wordt de
genoemde slaaf vrij, om een andere reden, namelijk dat hij wordt vrijgelaten bij wijze van beloning, en niet op grond van het
testament. Hij is dus niet de noodzakelijke erfgenaam van zijn meester, hoewel hij in de nalatenschap kan treden als hij dat
wenst.
216. Paulus, Besluiten, Boek V.
Het is afkeurenswaardig dat iemand de keizer tot zijn erfgenaam benoemt om een rechtszaak te voeren, want het is niet juist
om gebruik te maken van het keizerlijk gezag met als doel het aanmoedigen van een tergend proces.
217. Dezelfde, Over het Eerste van de Zes Boeken Betreffende de Keizerlijke Besluiten; of het Tweede Boek van de
Besluiten.
Pactumeius Androsthenes benoemde Pactumeia Magna, de dochter van Pactumeius Magnus, tot erfgenaam van zijn gehele
landgoed, en stelde haar vader voor haar in de plaats. Nadat Pactumeius Magnus was vermoord en het gerucht was verspreid
dat zijn dochter ook dood was, veranderde de erflater zijn testament en benoemde Novius Rufus tot erfgenaam, met deze
considerans: "Laat Novius Rufus mijn erfgenaam zijn, omdat ik niet in staat ben geweest de erfgenamen te behouden die ik
wenste." Pactumeia Magna wendde zich tot onze Keizers, en nadat de zaak was behandeld, werd besloten dat zij recht had op
schadeloosstelling, omdat dit in overeenstemming was met de wensen van de erflater; en hoewel er een zekere reden was
voor de benoeming van de andere erfgenaam, kon deze, omdat hij slecht gefundeerd was, toch niet wettelijk worden
tegengeworpen. Daarom werd beslist dat de nalatenschap aan Magna toebehoorde, maar dat zij verplicht zou zijn de legaten
te betalen die bij het tweede testament waren nagelaten, alsof zij zelf bij dat testament tot erfgenaam was benoemd.
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Tit. 6. Betreffende gewone en pupillaire substituties.

218. Modestinus, Pandects, Boek II.
Men zegt dat erfgenamen ofwel benoemd ofwel plaatsvervangend zijn. Zij die benoemd zijn behoren tot de eerste graad, zij
die plaatsvervangend zijn tot de tweede, of de derde graad.
219. Er zijn twee soorten plaatsvervanging, de eenvoudige, zoals bijvoorbeeld: "Laat Lucius Titius mijn erfgenaam zijn, en
als Lucius Titius niet mijn erfgenaam is, laat dan Seius mijn erfgenaam zijn; als hij niet mijn erfgenaam is, of dat is en sterft
voordat hij de puberteit bereikt heeft, laat dan Gaius Seius mijn erfgenaam zijn."
220. Wij kunnen een erfgenaam in de plaats stellen van anderen die benoemd zijn, zowel als van hen die onterfd zijn; en wij
kunnen een erfgenaam in de plaats stellen die al benoemd is, of iemand anders.
221. Een vader kan geen erfgenaam voor zijn kinderen in de plaats stellen, tenzij hij er zelf een benoemt; want zonder de
benoeming van een erfgenaam is geen bepaling van een testament geldig.
222. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VI.
Het werd door de gewoonte ingevoerd, dat als iemand een testament maakte voor zijn kinderen onder de puberteit, het alleen
geldig zou zijn totdat zijn zonen de leeftijd van veertien jaar hadden bereikt, en zijn dochters die van twaalf. Dit moet echter
zo worden opgevat, dat het geldt, wanneer de kinderen onder zijn gezag staan. Wij kunnen geëmancipeerde kinderen niet in
de plaats stellen van andere erfgenamen, maar het is duidelijk, dat wij dit kunnen doen voor postume kinderen, evenals voor
kleinkinderen en hun opvolgers, indien zij niet opnieuw onder het gezag van hun vader kunnen komen. Indien zij echter hun
ouders zijn voorgegaan, kunnen zij slechts in hun plaats worden gesteld wanneer zij tot erfgenamen zijn benoemd of onterfd;
want volgens de Lex Velleia verbreken zij door de erfopvolging niet het testament van hun grootvader, want als het
hoofdtestament is verbroken, kan het testament van de pupillen geen stand houden. Maar als iemand een kind, dat de
puberteit nog niet heeft bereikt, tot zijn erfgenaam benoemt, kan hij een plaatsvervanger voor hem aanwijzen, mits hij hem in
plaats van zijn kleinzoon heeft geadopteerd, of hem heeft verwekt, en zijn zoon hem voorgaat.
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223. Wanneer iemand een testament maakt ten behoeve van een kind dat de puberteit nog niet heeft bereikt, moet hij er ook
een voor zichzelf maken. Hij kan echter geen testament maken voor zijn zoon alleen, tenzij deze toevallig een soldaat is;
daarom, tenzij hij er ook een voor zichzelf maakt, zal het niet geldig zijn, en tenzij de nalatenschap van de vader wordt
betreden, zal het pupillentestament van geen effect zijn. Het is duidelijk dat indien de nalatenschap niet wordt aangetast door
het hoofdtestament, zij in het bezit komt van de erfgenaam ab intestato, en men moet oordelen dat de pupillaire
indeplaatsstelling in stand blijft.
224. Soms kan, om de geldigheid van een pupillaire plaatsvervulling vast te stellen, de aangewezen erfgenaam gedwongen
worden in de nalatenschap te treden, of dit kan geschieden om een vertrouwen in het tweede testament te handhaven;
bijvoorbeeld wanneer de minderjarige reeds is overleden. Maar als hij nog leeft, vindt Julianus het verachtelijk wie tijdens
het leven van de eigenaar een nalatenschap opeist.
225. Ik denk dat wanneer aan een minderjarige onder de vijfentwintig jaar restitutie wordt verleend omdat hij in een
nalatenschap is getreden, dat dit het tweede testament zal bevestigen, en de Praetor in staat zal stellen een billijke actie toe te
kennen aan de plaatsvervanger.
226. De erflater moet eerst zijn eigen erfgenaam noemen, en dan kan hij een plaatsvervanger voor zijn zoon aanwijzen, en hij
mag deze volgorde van benoeming niet omkeren. Julianus meent ook, dat hij eerst een erfgenaam voor zichzelf moet
aanwijzen, en daarna een voor zijn zoon. Indien hij echter eerst een testament voor zijn zoon maakt en daarna een voor
zichzelf, zijn zijn daden niet geldig. Deze mening wordt overgenomen in een Rescript van onze keizer gericht aan Virius
Luppus, gouverneur van Brittannië, want het is duidelijk dat er maar één testament is, hoewel er twee landgoederen zijn,
zodat, wanneer iemand noodzakelijke erfgenamen voor zichzelf benoemt, hij ze ook benoemt voor zijn zoon, en een man kan
zijn postume kind in de plaats stellen van zijn zoon die de leeftijd van de puberteit nog niet heeft bereikt.
227. Wanneer een erflater in zijn testament verklaart: "Indien mijn zoon voor het bereiken van de leeftijd van veertien jaren
zou overlijden, laat Seius dan mijn erfgenaam zijn", en er vervolgens aan toevoegt: "Laat mijn zoon mijn erfgenaam zijn";
dan is de plaatsvervanging geldig, hoewel hij de bepaling in omgekeerde volgorde heeft ingevoegd.
228. Maar waar hij zei: "Indien mijn zoon niet mijn erfgenaam zal zijn, laat Seius dan mijn erfgenaam zijn"; wordt Seius
benoemd tot erfgenaam in de tweede graad; en indien zijn zoon zijn erfgenaam zal zijn, is er geen twijfel dat Seius de
erfgenaam van de zoon zal zijn; maar indien de zoon de erfgenaam wordt en sterft voordat hij de puberteitsleeftijd heeft
bereikt; wordt Seius geacht op de juiste wijze tot de erfopvolging te zijn toegelaten, daar niet de in het testament
aangehouden volgorde, maar de volgorde van de erfopvolging in aanmerking moet worden genomen.
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229. Toen dus gezegd werd, dat voor elk der kinderen een plaatsvervulling kon geschieden, werd dit toegevoegd om aan te
tonen, dat de vader niet moet beginnen met het testament van een zoon, die de puberteitsleeftijd nog niet heeft bereikt.
230. Modestinus, Verschillen, Boek I.
Waar een vader een plaatsvervanger maakte voor zijn zoon die de puberteit nog niet had bereikt, als volgt: "Wie mijn
erfgenaam wordt, laat hij ook de erfgenaam zijn van mijn zoon, die de puberteit nog niet heeft bereikt", werd besloten, dat
alleen de erfgenamen, die met betrekking tot deze plaatsvervanging in het testament waren vermeld, in de nalatenschap
mochten delen. De meester die door middel van zijn slaaf een deel van de nalatenschap had verkregen, kon dus geen
erfgenaam worden krachtens zijn indeplaatsstelling voor een kind dat de puberteitsleeftijd nog niet had bereikt, indien de
slaaf niet meer onder zijn toezicht stond.
231. Hetzelfde, wat betreft uitvindingen.
Thans geldt voor ons de grondwet van de Goddelijke Marcus en Verus, die bepaalt, dat wanneer een vader zijn kind, dat nog
niet de puberteitsleeftijd heeft bereikt, in de plaats stelt van een ander kind, wanneer er twee zijn, hij zal worden geacht de
plaatsvervanging in beide gevallen te hebben gedaan; dat wil zeggen, wanneer zijn zoon niet zijn erfgenaam was, of wel zijn
erfgenaam was, maar stierf voordat hij de puberteitsleeftijd had bereikt.
232. Men is van oordeel, dat dit voorrecht ook moet worden uitgebreid tot de derde soort van indeplaatsstelling. Want als een
vader zijn twee zonen, die nog niet de puberleeftijd hebben bereikt, tot zijn erfgenamen benoemt, stelt hij hen in de plaats van
elkaar, en de goddelijke Pius heeft bepaald, dat de plaatsvervanging in beide gevallen wederkerig is.
233. Wanneer echter twee kinderen, van wie de een de puberteitsleeftijd heeft bereikt en de ander niet, wederzijds in de
plaats worden gesteld door de gewone formule: "De keizers Severus en Antoninus besloten, dat in dit geval alleen de gewone
plaatsvervanging geacht moest worden te hebben plaatsgehad; want het scheen niet consequent te zijn, dat de dubbele
plaatsvervanging geschiedde ten aanzien van een der erfgenamen, maar dat ten aanzien van de andere slechts in de gewone
plaatsvervanging moest worden voorzien; In dit geval had de vader dus elk van hen afzonderlijk moeten vervangen, zodat,
indien het kind dat de puberteit bereikt had, niet zijn erfgenaam zou zijn, het kind dat de puberteit nog niet bereikt had, in zijn
plaats zou worden gesteld; maar indien het kind dat de puberteit nog niet bereikt had, zijn erfgenaam zou zijn en voor het
bereiken van die leeftijd zou overlijden, zou zijn broer in de plaats van zijn mede-erfgenaam kunnen worden gesteld. Onder
deze omstandigheden zal de broer geacht worden op beide wijzen in de plaats te zijn getreden; want indien hij niet op de
gewone wijze in de plaats zou zijn getreden van de erfgenaam die de puberteit nog niet had bereikt, zou de vraag rijzen naar
de bedoeling van de vader, en of hij wel geacht werd slechts één plaatsvervanging voor zijn beide kinderen in gedachten te
hebben gehad, daar de ene plaatsvervanging slechts geacht wordt in de andere te zijn begrepen, wanneer de wensen van de
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ouder niet tegengesteld zijn; of dat hij, om een geschil te vermijden, in elk geval de broer in de plaats stelt van het kind dat de
puberteit nog niet heeft bereikt, en wel als volgt: "Of hij wordt mijn erfgenaam niet, of hij wordt mijn erfgenaam wel, maar
hij sterft onder de leeftijd van puberteit."
234. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Wanneer meerdere in een testament genoemde erfgenamen door iemand werden vervangen, als volgt: "Indien hij mijn
erfgenaam niet is, laat dan wie wil zijn deel van mijn nalatenschap erven", dan is het geregeld, dat iedere erfgenaam geroepen
wordt tot het deel van de erfgenaam van hem, die ontbreekt; en het maakt geen verschil, of hij, die erfgenaam wordt van het
grootste deel van de nalatenschap, dit doet krachtens zijn benoeming, of dat hij het verkregen heeft door een of andere wet,
waarbij hem het deel van een ander werd toegekend.
235. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer iemand die niet in staat is de gehele nalatenschap van de erflater te verwerven, in de plaats wordt gesteld van de
zoon van laatstgenoemde die de leeftijd van de puberteit nog niet heeft bereikt, kan hij de gehele nalatenschap verwerven om
de reden dat hij deze verkrijgt via de minderjarige. Onze Julianus is van oordeel, dat dit advies zo moet worden uitgelegd, dat
de betrokkene geen recht heeft op het gehele vermogen van de erflater. Indien echter later iets door de minderjarige uit
andere bron zou worden verkregen, of indien hij zou worden onterfd, zal de plaatsvervanger niet worden belet het landgoed
te verwerven, omdat hij het van de minderjarige verkrijgt.
236. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Recht is het niet toegestaan een plaatsvervanger aan te stellen na het
veertiende jaar. Degene die niet als plaatsvervanger kan worden toegelaten, kan niet als erfgenaam worden toegelaten, opdat
de zoon niet, tegen de wil van de erflater, intussen niet verkrijgt wat zijn vader hem bij testament heeft gegeven.
237. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een vader een plaatsvervanger aanwijst voor zijn kinderen die de puberteitsleeftijd nog niet hebben bereikt, doet hij
dat gewoonlijk absoluut, of onder enige voorwaarde. Hij doet dat absoluut wanneer hij zegt: "Als mijn zoon sterft voordat hij
de puberteit heeft bereikt, laat Seius dan mijn erfgenaam zijn." Of Seius wordt hier tot erfgenaam benoemd, en wordt zonder
enige voorwaarde tot plaatsvervanger van een minderjarige benoemd, of hij wordt slechts plaatsvervanger. Maar als de
erflater een benoemde erfgenaam in de plaats stelt, dat wil zeggen als volgt: "Indien hij mijn erfgenaam zal zijn", wordt hij
niet erfgenaam door de plaatsvervulling, tenzij hij erfgenaam was door de benoeming. Een dergelijke plaatsvervulling lijkt op
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de volgende, namelijk: "Wie mijn erfgenaam zal zijn geweest overeenkomstig hetgeen tevoren is verklaard"; want deze
plaatsvervulling bevat een voorwaarde, gelijk aan de vorige.
238. Deze woorden: "Laat hem erfgenaam zijn van mijn zoon onder de puberteit, die mijn eigen erfgenaam zou zijn
geweest", hebben de volgende betekenis, dat niet ieder, die erfgenaam van de vader zou kunnen zijn, geacht kan worden in de
plaats te treden, maar alleen de testamentair benoemde. Daarom wordt noch een vader die erfgenaam wordt door zijn zoon,
noch een meester die erfgenaam wordt door zijn slaaf, toegelaten tot de plaatsvervulling; evenmin kan de erfgenaam van de
erfgenaam worden toegelaten, omdat deze personen geen recht hebben op de nalatenschap door de wil van de erflater. De
plaatsvervangers hebben recht op dezelfde aandelen waarop zij recht zouden hebben uit de nalatenschap van het hoofd van de
familie zelf.
239. Labeo, Verkortingen van de laatste werken van Javolenus, Boek I.
Wanneer een vader voor zijn zoon onder de puberteit dezelfde personen in de plaats heeft gesteld die hij tot zijn eigen
erfgenamen heeft benoemd, en u daarnaast, dan hebt u recht op de helft van de nalatenschap van de zoon, en de andere
erfgenamen van de vader op de andere helft, zodat de onverdeelde helft u toekomt, en van de resterende helft een verdeling
wordt gemaakt naar evenredigheid van de aandelen in de nalatenschap van hun vader waarop de anderen door erfopvolging
recht zouden hebben gehad.
240. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Waar echter verschillende partijen als volgt zijn gesubstitueerd: "Wie mijn erfgenaam zal zijn overeenkomstig hetgeen
tevoren is verklaard", en vervolgens sommigen van hen overlijden nadat zij de erfgenamen van hun vader zijn geworden,
kunnen de langstlevende erfgenamen, overeenkomstig de plaatsvervulling, slechts dat deel van de nalatenschap nemen
waarop zij door hun benoeming naar evenredigheid recht hebben, en niemand zal daarop recht hebben als vertegenwoordiger
van de overleden erfgenamen.
241. Zij die ik tot mijn eigen noodzakelijke erfgenamen kan benoemen, kan ik ook als erfgenamen van mijn zoon, mijn slaaf
of mijn broer in de plaats stellen, ook al zijn zij nog niet geboren. Daarom kan een posthuum kind de noodzakelijke
erfgenaam van zijn broeder zijn.
242. Een zeker man werd door de erflater in de plaats gesteld van een kind, dat nog niet in de puberteit gekomen was, en dat
tot erfgenaam van een gehele nalatenschap was benoemd. Als de zoon erfgenaam van zijn vader wordt, kan de
plaatsvervanger dan de beide goederen scheiden, zodat hij wel de nalatenschap van de zoon, maar niet die van de vader kan
nemen? Hij kan dat niet doen, want hij moet de goederen van beiden aannemen of verwerpen, omdat zij onverdeeld zijn.
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243. Hetzelfde geldt als een vader mij tot erfgenaam benoemt van een deel van zijn nalatenschap, en zijn zoon van een ander
deel, en ik het legaat van de vader zou verwerpen, want ik kan dat van de zoon niet hebben.
244. Wanneer iemand tot enig erfgenaam van een nalatenschap wordt benoemd, en, nadat hij in de plaats van een onterfde
zoon is gesteld, de nalatenschap van de vader verwerpt, omdat hij niet in de plaats is gesteld, kan hij de nalatenschap van de
zoon niet verkrijgen; want het testament van de zoon zal niet geldig zijn, tenzij hij de nalatenschap van zijn vader heeft
aanvaard, aangezien, om de geldigheid van de plaatsvervulling vast te stellen, het testament zo moet zijn opgesteld dat de
nalatenschap door de erfgenaam kon worden betreden.
245. Wat na de dood van de erflater in handen van de pupillige plaatsvervanger komt, behoort hem toe, want de erflater heeft
hem niet in de plaats gesteld van zijn eigen nalatenschap, maar in die van de minderjarige; zoals iedereen een plaatsvervanger
kan maken voor een onterfde zoon, tenzij u als voorbeeld geeft het geval van een soldaat die een erfgenaam in de plaats stelt
van zijn zoon, met de bedoeling dat alleen die goederen die in de handen van de zoon zouden zijn gekomen, aan de
plaatsvervanger toebehoren.
246. Wij zijn eveneens van mening, dat in het geval van een minderjarige, die is gehoereerd, de goederen, waarop hij recht
zou hebben gehad, indien dit niet had plaats gehad, niet aan zijn plaatsvervanger zullen toebehoren, maar alleen die, welke de
arrogator hem zelf heeft geschonken; tenzij wij het onderscheid maken, dat het vierde deel, dat hij overeenkomstig de
bepalingen van het Rescript van de Goddelijke Pius verplicht is hem na te laten, niet door de plaatsvervanger kan worden
verworven. Scaevola echter meent in het Tiende Boek der Vragen, dat de arrogator dit moet mogen doen, welke meening
redelijk is. Ik ga echter nog verder, en meen dat de plaatsvervanger recht heeft op alle goederen die door de adoptie zijn
verkregen, zoals bijvoorbeeld wanneer een vriend of verwant van de arrogator iets aan de erfgenaam heeft nagelaten.
247. Niemand die benoemd wordt en tegelijk in de plaats treedt van zichzelf, zal iets verkrijgen zonder verandering van
partijen; maar dit gebeurt wanneer er slechts één graad is. Wanneer er echter twee graden zijn, kan men zeggen, dat de
plaatsvervanging geldig zal zijn, zoals Julianus in het dertigste boek van de Digest stelt. Indien de erflater een erfgenaam
aanwijst, terwijl Titius zijn mede-erfgenaam is, in de volgende bewoordingen: "Als Stichus mijn erfgenaam niet is, laat hem
dan vrij en mijn erfgenaam zijn", dan is de plaatsvervanging niet geldig. Maar als hij zou zeggen: "Als Titius mijn erfgenaam
niet is, laat Stichus dan vrij zijn en erfgenaam van zijn deel", dan zijn er twee graden van plaatsvervulling, en dus als Titius
zijn deel van de nalatenschap zou verwerpen, zal Stichus vrij worden en erfgenaam van de erflater.
248. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
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Wanneer de partij die tot erfgenaam is benoemd, in de plaats treedt van een zoon, wordt hij niet verhinderd zich onder de
plaatsvervanging te stellen, als hij dat kan doen na de dood van de zoon. Anderzijds kan hij krachtens het testament van de
minderjarige aan bepaalde straffen worden onderworpen, hoewel hij krachtens dat van de vader aan geen enkele kan worden
onderworpen.
249. Papinianus, Vragen, Boek III.
Als een zoon die tot erfgenaam van zijn vader is benoemd, en daarna door plaatsvervulling erfgenaam van zijn broer wordt,
de nalatenschap van zijn vader verwerpt, maar er de voorkeur aan geeft die van zijn broer te behouden, moet hij worden
gehoord. Want het lijkt mij billijker, dat de Praetor de scheiding van de goederen van de broer en de vader toestaat; want hij
heeft het recht te beslissen, dat kinderen bevrijd worden van de lasten van een nalatenschap, die zij niet vrijwillig op zich
hebben genomen, maar geen enkel recht sluit hen uit van een nalatenschap tegen hun wil; en vooral wanneer, de
plaatsvervulling buiten beschouwing latende, de plaatsvervangende broer recht zou hebben op de nalatenschap. Daarom
moeten alleen de legaten overeenkomstig de plaatsvervulling worden betaald, en moet de verdeelregel van de Falcidische wet
worden gevolgd, niet met betrekking tot de nalatenschap van de vader, zoals gebruikelijk is, maar met betrekking tot die van
het kind dat nog niet in de puberteit was gekomen.
250. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIII.
Het maakt geen verschil in welke mate een erfgenaam in de plaats van kinderen kan worden gesteld.
251. Dezelfde, Over Sabinus, Boek II.
Bij een pupillensubstitutie zal, ook al is er een langere tijd vastgesteld, de substitutie niettemin eindigen op de leeftijd van de
puberteit.
252. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Een centurio stelde direct een erfgenaam voor zijn zoon in de plaats: "Als hij zonder kinderen sterft voordat hij de leeftijd
van vijfentwintig jaar heeft bereikt." De plaatsvervanger van de zoon verwierf zijn erfdeel volgens het gewoonterecht als
deze voor zijn veertiende jaar zou overlijden; na die leeftijd kon hij echter krachtens het militaire privilege niet meer
verwerven dan het erfdeel van de vader en de winsten die daaruit voortkwamen en die zich onder de goederen van de zoon
bevonden.
253. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
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Als iemand bij zijn testament een slaaf nalaat, en naderhand een plaatsvervanger, die hij voor zijn zoon had aangesteld,
opdracht geeft die slaaf te bevrijden, wordt deze vrij, net alsof het legaat van de erfenis nietig was verklaard; want wat de
erfenis betreft, moet worden beschouwd wat het laatst in die testamenten is vermeld, zoals dat gebeurt bij hetzelfde
testament, of wanneer codicillen door een testament zijn bevestigd.
254. Indien een erflater, nadat hij zijn testament heeft opgemaakt, later een testament maakt voor zijn zoon, in
tegenwoordigheid van bevoegde getuigen, zal deze handeling niettemin geldig zijn, en zal het testament van de vader
standhouden; maar indien de vader een testament maakt voor zowel hemzelf als zijn zoon, en daarna een alleen voor hemzelf,
zullen zowel het testament als de eerst gemaakte substitutie verbroken worden. Indien echter de vader het tweede testament
heeft gemaakt en zijn erfgenaam heeft aangewezen, als volgt: "Indien zijn zoon tijdens zijn leven zou sterven", dan kan men
zeggen dat het eerste testament niet verbroken is, om de reden dat het tweede, waarin de zoon werd gepasseerd, nietig is.
255. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Iedereen kan voor een kind in de plaats worden gesteld, ook al moet hij geboren worden na de dood van het kind voor wie hij
als erfgenaam in de plaats is gesteld.
256. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
Als een slaaf, die hij samen met een ander bezit, in de plaats wordt gesteld van een zoon die nog niet de puberteit heeft
bereikt, samen met de toekenning van zijn vrijheid, en hij wordt gekocht door de erflater, dan wordt hij een noodzakelijke
erfgenaam van de minderjarige; maar als hij door deze laatste wordt gekocht, dan wordt hij niet zijn noodzakelijke, maar zijn
vrijwillige erfgenaam; zoals Julianus verklaart in het dertigste boek van de Digest. Maar of hij nu door de vader of door de
minderjarige is gekocht, de billijkheid suggereert dat hijzelf, als hij de prijs van het aandeel van zijn meester betaalt, zowel
zijn vrijheid als de nalatenschap kan verkrijgen.
257. Wanneer een slaaf wordt nagelaten aan Titius, kan hij in de plaats worden gesteld van de minderjarige zoon van de
erflater met toekenning van zijn vrijheid; net zoals wanneer hij wordt nagelaten en tot erfgenaam wordt benoemd, en de
erfenis verdwijnt wanneer aan de voorwaarde waarvan de plaatsvervanging afhangt, is voldaan.
258. Julianus, Digest, Boek XIII.
Dezelfde regel geldt wanneer een slaaf wordt vervangen na de dood van een legataris.
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259. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVI.
Het testament van de vader en dat van de zoon worden als één beschouwd, overeenkomstig de Praetoriaanse Wet; want
(zoals Marcellus zegt in het Negende Boek van de Digest), het is voldoende dat het testament van de vader verzegeld is, als
dat van de zoon ook verzegeld is; en de zeven zegels van de getuigen die aan het testament van de vader zijn gehecht, zijn
voldoende.
260. Wanneer een vader een schriftelijk testament voor zichzelf maakt en een mondeling testament voor zijn zoon, of
omgekeerd, zullen beide geldig zijn.
261. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLI.
Indien een erflater een substitutie maakt als volgt: "Indien mijn zoon sterft vóór het bereiken van zijn tiende jaar, laat Seius
mijn erfgenaam zijn"; en de zoon sterft na zijn tiende jaar, maar vóór het bereiken van zijn veertiende jaar, dan is de betere
mening, dat de plaatsvervanger het bezit van de nalatenschap niet kan opeisen, want hij wordt in dit geval niet geacht tot
plaatsvervanger benoemd te zijn.
262. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Wanneer een zoon het bezit van de nalatenschap van zijn vader opeist in strijd met de bepalingen van het testament van
laatstgenoemde, en hij bij dat testament in de plaats is gesteld van zijn broer die nog niet de leeftijd van de puberteit heeft
bereikt, wordt hij uitgesloten van de plaatsvervulling.
263. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Wanneer een erflater verschillende erfgenamen benoemt, en zegt: "Ik stel ze allen wederzijds in de plaats", en na zijn dood de
nalatenschap door sommigen van hen is betreden, terwijl een van de erfgenamen is overleden, zal, indien de voorwaarde
waarvan de indeplaatsstelling afhing, is vervuld, en een andere erfgenaam zijn aandeel verwerpt, de gehele nalatenschap aan
de overlevenden toebehoren, omdat zij geacht worden ten aanzien van de gehele nalatenschap in de plaats van elkander te
zijn gesteld. Indien echter de erflater erfgenamen benoemt en zegt: "Ik stel hen wederzijds in de plaats", worden zij geacht in
de plaats te zijn gesteld, die de nalatenschap aanvaarden.
264. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
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Wanneer verschillende erfgenamen zijn benoemd voor verschillende delen van een nalatenschap, en zij allen voor elkaar in
de plaats worden gesteld, moeten zij in het algemeen worden geacht te zijn in de plaats gesteld voor dezelfde delen als
waarvoor zij tot erfgenaam zijn benoemd; Bijvoorbeeld, als een erfgenaam is benoemd tot een twaalfde, een ander tot een
achtste, en een derde tot een vierde deel van de nalatenschap, en deze laatste zou zijn deel verwerpen, dan zal het vierde deel
in negen delen worden verdeeld, waarvan hij, die tot tweederde erfgenaam was benoemd, er acht toekomt, tenzij het de
bedoeling van de erflater was, dat hij, die tot een twaalfde erfgenaam was benoemd, één deel zou ontvangen, en dit is
nauwelijks te geloven, tenzij het uitdrukkelijk was vermeld.
265. Julianus, Digest, Boek XXIV.
Wanneer een vader zijn twee zonen, die nog niet de puberteit hadden bereikt, wederzijds in de plaats stelde, en Titius in de
plaats van degene die het laatst zou sterven, dan was men van mening dat alleen de broers recht hadden op het bezit van de
nalatenschap, en dat er in dit geval als het ware twee graden van benoeming waren; dus dat in de eerste plaats de broers in de
plaats van elkaar moesten worden gesteld, en als zij geen erfgenamen zouden zijn, dan moest Titius tot de nalatenschap
worden geroepen.
266. Dezelfde, Digest, Boek XXIX.
Als een vader zijn zoon, die nog niet de puberteit heeft bereikt, tot erfgenaam benoemt en een postuum kind tot zijn
plaatsvervanger benoemt, en een kind wordt tijdens het leven van zijn vader geboren, dan wordt de erfopvolging verbroken
als het andere kind nog in leven is. Indien echter het bedoelde kind geboren wordt tijdens het leven van zijn vader, maar na
de dood van zijn broeder, zal het de enige erfgenaam van zijn vader zijn.
267. Dezelfde, Digest, Boek XXX.
Als Titius zou worden vervangen door zijn mede-erfgenaam, en Sempronius daarna door hem, dan denk ik dat de betere
mening is dat Sempronius werd vervangen door beide delen van de nalatenschap.
268. Dezelfde, Digest, Boek XXX.
De Lex Cornelia, die de testamenten bevestigt van hen die in handen van de vijand zijn gestorven, heeft niet alleen
betrekking op de landgoederen van personen die hun testament maakten, maar op alle landgoederen die iemand door
testamentaire beschikking kunnen toekomen, zelfs als ze niet in handen van de vijand waren gevallen. Wanneer dus een
vader in gevangenschap stierf en in zijn land een zoon achterliet, die nog niet de puberteit had bereikt, en deze zoon stierf
voordat hij die leeftijd had bereikt, behoorde de nalatenschap aan de plaatsvervanger toe, alsof de vader niet door de vijand
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gevangen was genomen. Indien echter de vader in zijn vaderland is overleden en zijn minderjarig kind in handen van de
vijand is gestorven, omdat het na de dood van zijn vader gevangen is genomen, is het dan niet juist om te oordelen dat zijn
nalatenschap aan de plaatsvervanger toebehoort, volgens de bepalingen van de genoemde wet? Maar als de zoon tijdens het
leven van zijn vader in handen van de vijand valt, denk ik niet dat de Lex Cornelia van toepassing is, omdat daarin niet is
bepaald dat hij die in zijn eigen land geen eigendom heeft nagelaten, erfgenamen zal hebben. Daarom, zelfs als de zoon, in de
puberteit gekomen, tijdens het leven van zijn vader gevangen wordt genomen, en daarna sterft terwijl hij in handen van de
vijand is, na de dood van zijn vader thuis, zal de nalatenschap van zijn vader aan zijn naaste verwanten toebehoren, krachtens
de Wet van de Twaalf Tafelen, maar de nalatenschap van de zoon zal niet aan de laatste toebehoren krachtens de bepalingen
van de Corneliaanse Wet.
269. Scaevola, Vragen, Boek XV.
Wanneer zowel een vader als zijn zoon door de vijand gevangen zijn genomen, en beiden in gevangenschap sterven; ook al
sterft de vader eerst, de Corneliaanse Wet bevestigt de plaatsvervanging niet, tenzij de minderjarige na zijn thuiskomst sterft;
hoewel, als beiden thuis sterven, de plaatsvervanger recht heeft op de nalatenschap.
270. Julianus, Digest, Boek LXXVIII.
Een zekere man benoemde bij testament Proculus tot erfgenaam van een vierde deel van zijn nalatenschap en Quietus tot
erfgenaam van de resterende drievierde; daarna stelde hij Florus als erfgenaam aan Quietus en Sosias als erfgenaam aan
Proculus; en als Florus noch Sosias erfgenaam zouden worden, stelde hij de kolonie van de Leptitianen als erfgenaam aan
voor driekwart, en verschillende erfgenamen voor een bedrag dat het resterende kwart te boven ging. Proculus en Sosias
stierven tijdens het leven van de erflater en Quietus trad in de nalatenschap. De vraag rees of het vierde dat aan Proculus was
nagelaten, aan Quietus moest toekomen, dan wel aan hen die in de derde graad waren gesubstitueerd. Ik antwoordde dat het
de bedoeling van de erflater leek te zijn geweest dat de erfgenamen die hij in de derde graad had vervangen, alleen recht op
de nalatenschap zouden hebben wanneer de gehele nalatenschap was verlaten; en dat deze bedoeling bleek uit het feit dat hij
meer dan twaalf aandelen onder de plaatsvervangers had verdeeld; en dat daarom het vierde deel van de nalatenschap, waar
het hier om ging, aan Quietus zou toebehoren.
271. Dezelfde, over dubbelzinnigheden.
Een substituut werd gemaakt als volgt: "Laat dezelfde persoon mijn erfgenaam zijn die mijn erfgenaam zal zijn, zoals
hierboven vermeld." De vraag rijst welke erfgenaam daaronder verstaan moet worden, of het iemand wie dan ook zou zijn, of
alleen degene die erfgenaam zou zijn op het moment dat de zoon stierf? Door geleerden in de wet werd beslist, dat hij de
erfgenaam zou zijn, die de erflater te allen tijde zou kunnen opvolgen; want zelfs al was de aangewezen erfgenaam tijdens het
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leven van de minderjarige overleden, en was het testament ten aanzien van een bepaald deel als onoordeelkundig
aangevallen, dan nog moest worden geoordeeld, dat de ander krachtens de plaatsvervulling de erfgenaam was.
272. De regel kan niet dezelfde zijn in het volgende geval: bijvoorbeeld wanneer een erflater twee zonen heeft, Gaius, die de
puberteit heeft bereikt, en Lucius, die dat nog niet heeft, en hij de indeplaatsstelling als volgt uitvoert: "Indien mijn zoon
Lucius sterft zonder de puberteit te hebben bereikt en Gaius niet mijn erfgenaam is, laat dan Seius mijn erfgenaam zijn";
want de gerechtelijke autoriteiten hebben dit zo uitgelegd, dat de voorwaarde van de plaatsvervanging betrekking moet
hebben op het overlijden van de zoon die de puberteit niet heeft bereikt.
273. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
Een erflater benoemde verschillende erfgenamen, waaronder Attius, tot ongelijke delen van zijn nalatenschap, en als Attius
niet zou aanvaarden, substitueerde hij de anderen als erfgenamen in verhouding tot hun belang, en voegde er vervolgens aan
toe dat Titius mede-erfgenaam zou zijn van degenen die werden gesubstitueerd. De vraag rees op welk aandeel Titius recht
zou hebben, en wat de anderen zouden hebben. Ik antwoordde dat Titius recht zou hebben op één aandeel en de anderen op
aandelen in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap; bijvoorbeeld, als ze met z'n drieën waren, zou Titius het vierde
deel van het aandeel van Attius krijgen, en de andere erfgenamen zouden het driekwart overhouden, in verhouding tot de
aandelen waarop zij volgens afspraak recht hadden. Indien echter de erflater niet alleen Titius, maar ook andere erfgenamen
zou toevoegen, zouden de laatsten recht hebben op een deel gelijk aan dat van het aandeel van de plaatsvervanger; stel
bijvoorbeeld dat drie mede-erfgenamen zouden worden vervangen en twee buitenlandse erfgenamen zouden worden
toegevoegd, dan zouden de laatsten recht hebben op vijf delen van het aandeel van Attius, en de overblijvende medeerfgenamen zouden het saldo ontvangen in verhouding tot hun respectieve aandelen.
274. Africanus, Vragen, Boek II.
Als een moeder een testament maakt en haar zoon tot haar erfgenaam benoemt, zodra hij de leeftijd van veertien jaar heeft
bereikt, en in het geval dat hij niet haar erfgenaam is, een ander voor hem benoemt door pupillaire substitutie, dan is dit
geldig.
275. Wanneer een zoon tot erfgenaam wordt benoemd, en zijn eigen postume zoon een andere, overeenkomstig de regel van
Gallus Aquilius, en Titius in de plaats wordt gesteld van de kleinzoon, indien deze niet de erfgenaam mocht zijn, indien de
zoon de erfgenaam van zijn vader wordt, werd de mening gegeven, dat Titius absoluut uitgesloten moest worden; dat wil
zeggen, zelfs indien er geen kleinzoon geboren mocht worden.
276. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
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Een erflater, die twee zonen had, die nog niet in de puberteit gekomen waren, stelde een zeker persoon aan als erfgenaam van
de langstlevende. Indien beiden tegelijk zouden overlijden, werd geoordeeld, dat de plaatsvervanger erfgenaam van beiden
zou zijn, omdat onder de langstlevende niet alleen wordt verstaan degene die na de ander komt, maar ook hij, die niemand
opvolgt; zoals anderzijds onder de eerste niet alleen wordt verstaan degene die vóór de ander komt, maar ook hij, die
niemand vóór zich heeft.
277. Een erflater benoemde een zoon, die de puberteit nog niet had bereikt, en Titius tot zijn erfgenamen. Hij stelde Maevius
in de plaats van Titius, en voor zijn zoon stelde hij een van zijn erfgenamen in de plaats, die tevoren door hem waren
genoemd. Titius verwierp het landgoed; Maevius trad erin. Omdat de zoon vervolgens overleed, werd besloten dat de
nalatenschap van de minderjarige, die uit de plaatsvervulling was voortgekomen, naar Maevius zou gaan, als enige
erfgenaam die in de nalatenschap van de vader was getreden.
278. Ook al kan het bezit van de nalatenschap worden gevorderd in strijd met het testament van de vader, dan nog blijft de
plaatsvervulling geldig, en moeten alle legaten die krachtens die plaatsvervulling zijn nagelaten, worden betaald.
279. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Wanneer een minderjarige tegen het testament van zijn vader in het bezit van de praetor van een nalatenschap vraagt, moet
toch een vordering tot betaling van legaten tegen de plaatsvervanger worden ingesteld; en omdat de zoon geen aan vreemden
nagelaten legaten verschuldigd is, moeten de onder de plaatsvervanging toegekende legaten worden verhoogd; zoals,
wanneer legaten onder de plaatsvervanging worden nagelaten, als de zoon door het bezit van de praetor van de nalatenschap
meer in handen krijgt dan hij anders zou krijgen, hij ook meer verschuldigd zal zijn aan bevoorrechte personen. Ik denk, dat
dit tot gevolg zal hebben, dat wanneer een zoon, die de puberteit nog niet heeft bereikt, tot erfgenaam van de gehele
nalatenschap wordt benoemd, en hij door praetorisch bezit van de helft daarvan wordt beroofd, de plaatsvervanger vrij zal
zijn van de verplichting tot betaling van de helft van de legaten, zoals het gedeelte, dat door het verkrijgen van bezit van een
nalatenschap wordt toegevoegd, de legaten vermeerdert, zo ook, in dit geval, het bedrag, dat verloren gaat, het vermindert.
280. Marcianus, Instituten, Boek IV.
Iedereen kan in een testament meerdere graden van erfgenamen vastleggen, bijvoorbeeld: "Als Zo-en-Zo mijn erfgenaam niet
wordt, laat Zo-en-Zo dan mijn erfgenaam niet zijn", en ik benoem verschillende anderen in opeenvolging, zodat in de laatste
plaats, bij wijze van reserve, een slaaf tot noodzakelijke erfgenaam wordt benoemd.
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281. Verscheidene erfgenamen kunnen in de plaats van een worden gesteld, of een in de plaats van verscheidene, of
bijzondere erfgenamen in de plaats van elkander, of zij die tot erfgenamen zijn benoemd, kunnen in de plaats van elkander
worden gesteld.
282. Florentinus, Instituten, Boek X.
Een erfgenaam kan in de plaats treden van elk van de kinderen van een erflater, of van een van hen die in leven kunnen
blijven; in de plaats van elk van hen, als hij niet wil dat een van hen intestaat sterft, in de plaats van de langstlevende, als hij
wil dat het recht van wettige erfopvolging onaangetast blijft.
283. Paulus, Over Pupillaire Substituties.
Wanneer een man meerdere kinderen heeft, kan hij een erfgenaam in de plaats stellen van een van hen, en het is niet nodig
voor hem om dat voor allen te doen; net zoals hij een in de plaatsstelling kan doen voor een van hen.
284. Daarom kan hij een plaatsvervanger maken voor een korte periode tijdens het leven van zijn erfgenaam; bijvoorbeeld:
"Als mijn zoon zou sterven voordat hij de leeftijd van tien jaar heeft bereikt, laat Titius dan zijn erfgenaam zijn".
285. Bovendien zal de plaatsvervanging worden toegelaten als hij meerdere erfgenamen benoemt voor verschillende
termijnen van de leeftijd van de zoon, zoals bijvoorbeeld: "Als hij sterft voordat hij tien jaar oud is, laat Titius zijn erfgenaam
zijn; als hij sterft na zijn tiende jaar, maar voordat hij zijn veertiende jaar bereikt, laat Maevius zijn erfgenaam zijn".
286. Wanneer een door een vader benoemde erfgenaam, die belast is met de overhandiging van de nalatenschap, deze
betreedt, nadat hij daartoe door de begunstigde van de nalatenschap is gedwongen, kunnen de andere in het testament
genoemde legaten door deze aanvaarding worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld legaten en schenkingen van vrijheid; toch
herleeft, wanneer het testament volgens het burgerlijk recht buiten werking is geraakt, de daarin opgenomen pupillaire
plaatsvervanging niet, zoals Quintus Cervidius Scaevola heeft geoordeeld. Vele autoriteiten zijn echter een andere mening
toegedaan, om de reden dat de pupillaire substitutie deel uitmaakt van het vroegere testament; en dit is momenteel de
praktijk.
287. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Een man had, door zijn zoon, twee kleinzoons die onder de puberteit waren, waarvan de ene onder zijn beheer stond, en de
andere niet. Hij wenste dat zij gelijke delen van zijn nalatenschap zouden erven, en bepaalde dat, indien een van hen zou
sterven voor hij de puberleeftijd had bereikt, zijn deel zou worden overgedragen op de ander; En in overeenstemming met de
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adviezen van Labeo, Ofilius, Cascellius en Trebatius benoemde hij de kleinzoon die onder zijn gezag stond tot zijn enige
erfgenaam en droeg hij hem op de helft van zijn nalatenschap over te dragen aan zijn andere kleinzoon wanneer deze de
puberteit zou hebben bereikt, en stelde hij de andere erfgenaam in de plaats van degene die onder zijn gezag stond, indien
deze zou overlijden voordat hij die leeftijd had bereikt.
288. Wij kunnen twee erfgenamen onder verschillende voorwaarden in de plaats stellen van een zoon die nog niet de
puberleeftijd heeft bereikt; zo kan een van hen in de plaats worden gesteld, indien de zoon geen kinderen zou hebben, en een
ander kind geboren zou worden en zou sterven vóór het bereiken van de puberleeftijd.
289. Een zekere erflater benoemde vier erfgenamen, en stelde voor allen anderen in de plaats, behalve voor één, en degene
voor wie geen plaatsvervanger was benoemd, alsmede een van de anderen, overleed tijdens het leven van de vader. Ofilius en
Cascellius oordeelden dat het aandeel van degene voor wie geen plaatsvervanger was benoemd, ook toebehoorde aan de
plaatsvervanger van de overleden erfgenaam; welke mening juist is.
290. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Een erfgenaam die de puberteitsleeftijd nog niet had bereikt, en die na behoorlijk onderzoek was toegewezen, overleed. Zoals
in het geval van erfgenamen op keizerlijk gezag een borgtocht moet worden gesteld, zo moet, als een natuurlijke vader een
erfgenaam in de plaats heeft gesteld van zijn zoon die nog niet de puberteit had bereikt, een beroep worden gedaan op de
plaatsvervanger; want alleen praetoriaanse acties kunnen worden toegekend aan erfgenamen die de puberteit hebben bereikt.
291. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een erfgenaam werd in de plaats gesteld van zijn mede-erfgenaam, maar stierf voordat hij in de nalatenschap trad, of voordat
de voorwaarde, waarvan de plaatsvervulling afhing, vervuld was. Beide delen van de nalatenschap zullen toebehoren aan
hem die werd vervangen, hetzij vóór de vervanging van de erfgenaam, hetzij daarna; noch zal het enig verschil maken of de
vervanger na of vóór de aangewezen erfgenaam sterft.
292. Door de volgende woorden: "Ik stel hen in de plaats van elkander", zal het aandeel, door een der erfgenamen geweigerd,
aan de in het testament genoemden toekomen, naar evenredigheid van hetgeen zij zelf door hun benoeming verkrijgen, of van
hetgeen verkregen is door degene, aan wiens beheer zij onderworpen zijn.
293. Wanneer een vader een plaatsvervulling doet voor zijn dochter, of voor een kleinzoon die de plaats van zijn zoon
inneemt, of die deze na de uitvoering van het testament heeft bekleed, wordt de pupillaire plaatsvervulling nietig indien een
van deze niet tot de familie van de erflater behoort op het tijdstip van zijn overlijden.
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294. Indien een vader zijn zoon tot zijn erfgenaam benoemt en hem verzoekt, indien hij voor het bereiken van de
puberteitsleeftijd zou overlijden, zijn nalatenschap aan Titius af te staan, dan staat vast dat de wettige erfgenaam van de zoon
gedwongen is de nalatenschap van zijn vader af te staan, met uitzondering van het door de Lex Falcidia toegekende recht, net
alsof de nalatenschap na diens overlijden aan de erfgenaam van de genoemde minderjarige in beheer was afgestaan. Dezelfde
regel moet in acht worden genomen wanneer een voorwaarde waarvan de plaatsvervulling afhangt, in dubbelzinnige
bewoordingen is uitgedrukt en verder gaat dan de leeftijd van de puberteit. Dit geldt echter alleen, wanneer de wil van de
vader rechtsgeldig is; want indien de akte, die hij als zijn testament heeft opgemaakt, niet rechtsgeldig is, zal zij niet als
codicil worden toegelaten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, noch zullen de aan de zoon toebehorende goederen door de
trust worden gebonden. Indien de vader dus de zoon heeft onterfd en hem niets heeft nagelaten, is de trust nietig. In het
andere geval, als de zoon hetzij een legaat, hetzij een trust van zijn vader heeft ontvangen, zal de trust van de nalatenschap
waarmee hij is belast, verschuldigd zijn naar evenredigheid van de goederen die hij heeft ontvangen, zonder verwijzing naar
de door de Falcidische wet toegestane verhouding.
295. Wanneer een erflater verschillende aandelen afzonderlijk aan verschillende erfgenamen heeft nagelaten, en na dit te
hebben gedaan heeft gezegd: "Ik stel mijn erfgenamen voor elkander in de plaats", wordt hij geacht de in de eerste plaats
toegetredenen wederzijds in de plaats te hebben gesteld, en indien zij hun aandeel niet aanvaarden, moeten alle andere medeerfgenamen worden toegelaten.
296. Wanneer een erflater een vader en zijn zoon tot erfgenamen van een deel van zijn nalatenschap heeft benoemd, en hen
voor elkaar in de plaats heeft gesteld, en vervolgens de rest van zijn goederen aan hun mede-erfgenamen heeft nagelaten, en
daarna als volgt over de gehele nalatenschap heeft beschikt: "Ik stel al deze erfgenamen wederzijds in de plaats", rees de
vraag naar zijn bedoeling en of hij, door hen allen te noemen, ook de vader en de zoon in de plaats van de mede-erfgenaam
stelde, of dat hij het testament alleen op alle anderen van toepassing wilde laten zijn. De laatste opvatting lijkt de meest
waarschijnlijke, gezien de bijzondere plaatsvervulling die hij met betrekking tot de vader en de zoon deed.
297. Wanneer een mede-erfgenaam is gegeven aan een zoon beneden de puberleeftijd, die ook voor hem in de plaats is
getreden, zal hij verplicht zijn alle legaten te betalen die krachtens de plaatsvervulling zijn nagelaten, alsof hij een deel van
de nalatenschap absoluut, en een ander deel voorwaardelijk had ontvangen. Dezelfde regel zal niet gelden in geval van de
plaatsvervulling van een ander, want hij zal de toepassing van de Lex Falcidia teweegbrengen, net alsof de erfgenaam in de
eerste plaats duidelijk onder voorwaarde was benoemd; hoewel de aan de zoon gegeven mede-erfgenaam zeker recht zou
hebben op het gehele vierde deel van zijn erfdeel, want wanneer een legaat bij testament aan Titius was toegekend, en
hetzelfde erfdeel door de plaatsvervulling aan Sempronius was gegeven, zal Sempronius het erfdeel met Titius delen.
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298. Wanneer een vader, die twee dochters had, die beiden nog niet de puberteitsleeftijd hadden bereikt, een pupillaire
plaatsvervanging deed voor degene die zou overleven, en de dochter die de puberteit nog niet had bereikt, stierf, terwijl zij
werd overleefd door haar zuster die die leeftijd wel had bereikt, werd geoordeeld dat de plaatsvervanging nietig was, zowel
met betrekking tot de eerstgenoemde dochter, omdat zij niet als laatste stierf, als met betrekking tot de tweede, omdat zij de
puberteitsleeftijd had bereikt.
299. Men oordeelde dat een plaatsvervulling in de volgende bewoordingen niet gebrekkig is: "Als mijn zoon sterft voordat
hij de puberleeftijd heeft bereikt, wat naar ik vertrouw niet het geval zal zijn, laat Titius dan mijn erfgenaam zijn in zijn
plaats en voor zijn deel", net zo min als wanneer hij had opgedragen hem als zijn erfgenaam te vervangen, na een bepaalde
voorwaarde te hebben gesteld; want als iemand tot erfgenaam van een bepaald goed is benoemd en er is geen medeerfgenaam benoemd, dan heeft hij recht op de gehele nalatenschap.
300. Dezelfde, Definities, Boek I.
Wanneer een man aan twee kinderen zijn erfgenamen naliet, die de leeftijd der puberteit nog niet hadden bereikt, en voor hen
een plaatsvervanger maakte als volgt: "Indien zij beiden zouden overlijden", en beiden tegelijk zouden overlijden, na de dood
van hun vader, zullen de twee nalatenschappen aan de plaatsvervanger toebehoren; maar indien zij op verschillende
tijdstippen zijn overleden, zal de plaatsvervanger in de nalatenschap van de jongen die het laatst is overleden, die van zijn
broer aantreffen die eerder is overleden, maar, volgens de bepalingen van de Falcidische wet, zal de nalatenschap van de
eerste jongen niet worden meegerekend; de plaatsvervanger kan niet meer dan een achtste van de nalatenschap krachtens het
testament opeisen; en de legaten, met de verdeling waarvan de plaatsvervanger van de eerst overleden zoon was belast,
worden van nul en generlei waarde.
301. Paulus, Vragen, Boek IX.
In het volgende geval doet zich een vraag voor. Een zekere man, die een dove zoon had, die de puberleeftijd al gepasseerd
was, verkreeg toestemming van de keizer om een plaatsvervanger voor hem aan te wijzen, en stelde Titius als
plaatsvervanger aan. De genoemde dove zoon huwde na de dood van zijn vader een vrouw en hem werd een zoon geboren. Ik
vraag of het testament werd gebroken. Ik antwoordde dat de vorsten zelf de gewoonte hebben de rechten die zij hebben
verleend, uit te leggen, maar wanneer men in dit geval de bedoeling van de vorst onderzoekt, kan men zeggen dat hij alleen
de bedoeling had het recht aan de vader toe te kennen zolang zijn zoon in dezelfde toestand bleef; en dat, zoals volgens het
burgerlijk recht de kinderlijke plaatsvervanging wordt beëindigd door de puberteit, de keizer deze regel heeft nagevolgd in
het geval van de zoon, die wegens zijn gebrek niet in staat was een testament op te stellen. Want indien hij de
plaatsvervanging had gedaan voor een krankzinnige zoon, dan zou men zeggen dat het testament ophield geldig te zijn
wanneer de zoon gezond van geest werd, omdat hij dan zelf een testament kon maken; en het door de keizer verleende
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voorrecht zou inderdaad onrechtvaardig worden indien men zou oordelen dat het testament daarna geldig was, want het zou
een gezond mens het recht ontnemen om zijn eigen testament te maken. Daarom moet men stellen, dat de plaatsvervulling
ook door de geboorte van een wettige erfgenaam tenietgaat, want het maakt geen verschil of de zoon daarna zelf een andere
erfgenaam benoemde, of dat hij er een van rechtswege kreeg; want het is niet waarschijnlijk, dat in dit geval de vader of de
keizer het onterven van de later geboren zoon op het oog hadden. Het maakt ook geen verschil op welke wijze het door de
keizer verleende voorrecht de uitvoering van het testament kan doorkruisen, of het betrekking heeft op één, of op
verscheidene personen.
302. Ik vraag ook waar een substitutie wordt gemaakt als volgt: "Indien mijn zoon sterft onder de leeftijd van tien jaar, laat
Titius mijn erfgenaam zijn; indien hij sterft onder de leeftijd van veertien jaar, laat Maevius mijn erfgenaam zijn", en de zoon
stierf op de leeftijd van acht jaar, is Titius dan zijn enige erfgenaam krachtens de indeplaatsstelling, of is Maevius dat ook,
omdat het zeker is dat de zoon stierf onder de leeftijd van tien jaar, zowel als onder de leeftijd van veertien jaar. Ik
antwoordde, dat de vader het recht had zijn zoon te vervangen gedurende de gehele tijd, voordat deze de puberteitsleeftijd
had bereikt, maar dat de puberteit aan dit recht een einde maakte. De betere mening is, dat de tijd die voor elke partij
afzonderlijk is voorgeschreven, in acht moet worden genomen, tenzij duidelijk blijkt, dat de wil van de erflater zich daartegen
heeft verzet.
303. Lucius Titius benoemde, terwijl hij kinderen onder zijn beheer had, zijn vrouw tot erfgenaam, en stelde de kinderen voor
haar in de plaats. De vraag rees of de benoeming van de echtgenote geen kracht of gevolg had, omdat de kinderen in deze
graad niet onterfd waren. Ik antwoordde dat de graad waarin de kinderen waren gepasseerd van geen belang was, omdat
dezelfde personen als plaatsvervangers waren aangewezen die erfgenamen waren volgens het testament, dat wil zeggen,
omdat de kinderen niet het gehele testament nietig verklaren, maar alleen de genoemde graad die niet geldig was vanaf het
begin; net zoals het is bepaald dat als een kind is gepasseerd in de eerste graad, hij onterfd is in de tweede. Maar het maakt
geen verschil om welke reden de instelling van de tweede erfgenaam geldig is, hetzij omdat de zoon door zijn benoeming
onterfd werd, hetzij omdat de zoon zelf tot plaatsvervanger werd benoemd.
304. Julius Longinus, een vader, stelde zijn kinderen in de plaats van de erfgenamen die hij voor zichzelf had aangesteld, en
wel als volgt: "Wie mijn erfgenaam zal zijn." Een van de aangewezen erfgenamen had er stilzwijgend in toegestemd een deel
van wat hij ontving af te staan aan een persoon die niet in staat was het te nemen, omdat hij was toegelaten tot de
plaatsvervanging van de zoon die nog niet de leeftijd van puberteit had bereikt; welk deel zou hem moeten worden toegestaan
te hebben, het deel waarvoor hij was aangewezen, of het deel dat hij nam, opdat zijn deel zou worden vergroot in de
plaatsvervanging. Ik antwoordde, dat hij, die met bedrog tegen de wet instemt, door zich in een nalatenschap te begeven,
erfgenaam wordt, en dat hij niet ophoudt erfgenaam te zijn, ook al wordt hem het eigendom ontnomen, dat hem onder zulke
omstandigheden is nagelaten. Hij kan dus alleen erfgenaam zijn van het deel dat hem is toebedeeld, want hij is voldoende
gestraft voor wat hij in strijd met de wet heeft gedaan; en ik zou hetzelfde willen zeggen, zelfs indien hij ophield erfgenaam
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te zijn. Dezelfde regel moet worden verstaan voor iemand die, nadat hij tot erfgenaam was benoemd en in de nalatenschap
was getreden, tot slavernij wordt teruggebracht, en vervolgens zijn vrijheid wordt voorgesteld, die wordt toegestaan te
worden toegelaten tot de plaatsvervulling die hem bij testament is nagelaten; want hoewel hij het erfdeel waarop hij door zijn
benoeming tot erfgenaam recht had, heeft verloren, kan hij toch, krachtens de plaatsvervulling, hetzelfde aandeel ontvangen
dat hij heeft verloren.
305. Dezelfde, Vragen, Boek X.
Marcianus verklaart dat het hoofdtestament noch geheel noch gedeeltelijk kan worden bevestigd door pupillaire substitutie.
306. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Lucius Titius benoemde tot zijn erfgenamen zijn wettige zoon en een natuurlijke zoon, en stelde hen voor elkaar in de plaats.
De wettige zoon, Titius, die zijn vader slechts een jaar oud achterliet, stierf na de dood van zijn vader zonder de leeftijd van
puberteit te bereiken, en werd overleefd door zijn moeder, en zijn natuurlijke broer die ook zijn mede-erfgenaam was. Ik
vraag of zijn nalatenschap krachtens de plaatsvervulling aan zijn natuurlijke broer zal toebehoren, of dat deze naar zijn
moeder zal gaan. Ik antwoordde dat de plaatsvervulling in kwestie betrekking heeft op het eerste geval, waarin de benoemde
partijen geen erfgenamen zijn, en niet op het tweede geval, waarin een van de erfgenamen later onder de leeftijd van
puberteit is overleden; omdat dubbele plaatsvervulling niet kan bestaan in de persoon van de natuurlijke zoon, en de
nalatenschap dus ab intestato aan de moeder van de wettige zoon zal toebehoren.
307. Paulus gaf als zijn mening dat, "indien alle benoemde erfgenamen voor elkaar in de plaats werden gesteld, het deel van
een van hen die, nadat enkele van zijn mede-erfgenamen zijn overleden, zijn deel heeft verworpen, krachtens de
plaatsvervanging zal toebehoren aan de erfgenaam alleen die op dat moment in leven was".
308. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
De vader van een familie, die zijn postuum geboren kind bij zijn testament tot erfgenaam had benoemd, stelde zijn broer,
Gaius Seius, in de plaats van zichzelf, of van zijn zoon, indien deze voor het bereiken van de puberteitsleeftijd zou
overlijden, en stelde vervolgens Gaius Seius in de plaats van Titius, en zei daarna: "Als mijn broer, Gaius Seius, die ik in de
plaats heb gesteld, mijn erfgenaam is, benoem ik Titius tot vertrouwensman." Ik vraag, als de zoon erfgenaam van zijn vader
is en zijn broer, die voor de puberteit is overleden, erfgenaam van de erflater wordt krachtens de plaatsvervulling, of het
vertrouwen als volgt moet worden opgeheven: "Als Gaius Seius, mijn broer, mijn erfgenaam wordt"? Ik antwoordde dat de
broer van de erflater, die in beide gevallen werd benoemd of vervangen, het goed moet afgeven dat de erflater heeft
nagelaten, indien de zoon zou overlijden voordat hij de puberleeftijd had bereikt, en dat de betekenis van de volgende
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woorden niet kan worden betwist: "Indien Gaius Seius mijn erfgenaam is, dan wens ik dat het eigendom wordt afgestaan",
aangezien het een feit is dat hij de erfgenaam van de erflater was.
309. Scaevola, Meningen, Boek II.
Een zekere persoon had een zoon en een dochter, die beiden nog niet de puberteit hadden bereikt. Nadat hij zijn zoon tot
erfgenaam had benoemd, onterfde hij zijn dochter en stelde hij haar in de plaats van zijn zoon, "indien deze zou overlijden
onder de puberteit"; en vervolgens stelde hij zijn vrouw en zijn zuster aan als plaatsvervangers voor zijn dochter, indien zij
zou overlijden voordat zij gehuwd was. Ik vraag, indien de dochter eerst zou overlijden, na de leeftijd van de puberteit te
hebben bereikt, en haar broer daarna, voor het bereiken van die leeftijd, of de nalatenschap van de zoon door het recht van
plaatsvervanging zou toebehoren aan de vrouw en de zuster van de erflater. Ik antwoordde, dat volgens de aangegeven feiten
het hun niet zou toekomen.
310. Hetzelfde, publiekelijk behandelde vragen.
Wij bezitten een gemeenschappelijke slaaf; hij wordt tot erfgenaam benoemd; en Maevius wordt voor hem in de plaats
gesteld voor het geval hij geen erfgenaam zou zijn. De slaaf aanvaardt de nalatenschap door de aanwijzing van slechts één
van zijn meesters, en de vraag rijst of er grond is voor de toelating van de plaatsvervanger, of niet. De betere mening is dat er
grond is voor zijn toelating.
311. "Laat Titius mijn erfgenaam zijn. Ik geef en legateer Stichus aan Maevius. Laat Stichus mijn erfgenaam zijn, als Stichus
niet mijn erfgenaam wordt, laat Stichus vrij en mijn erfgenaam zijn." In dit geval moet eerst worden nagegaan of er één graad
is of twee, en of de voorwaarde van de plaatsvervulling is veranderd, of dezelfde blijft. En inderdaad rijst vaak de vraag of
een partij voor zichzelf in de plaats kan worden gesteld, en het antwoord is dat wanneer de voorwaarde van de benoeming is
veranderd, hij in de plaats kan worden gesteld. Indien dus Titius tot erfgenaam wordt benoemd, en indien hij niet aanvaardt
dat hij erfgenaam wordt, is de plaatsvervanging van geen kracht of gevolg. Wanneer echter een partij tot erfgenaam wordt
benoemd onder een voorwaarde, maar absoluut wordt vervangen, wordt de zaak anders, omdat de voorwaarde waarvan de
benoeming afhangt, misschien niet wordt vervuld, en de plaatsvervanging tot enig voordeel voor de erfgenaam kan leiden.
Maar indien de voorwaarde vervuld is, zijn er twee absolute benoemingen en heeft de plaatsvervanging geen kracht of
gevolg. Indien daarentegen iemand een erfgenaam absoluut benoemt, en hem daarna onder een of andere voorwaarde in de
plaats stelt, heeft deze voorwaardelijke indeplaatsstelling geen werking, en wordt er niets geacht te zijn veranderd, aangezien
er, indien de voorwaarde was vervuld, twee absolute benoemingen van dezelfde persoon zouden zijn. Volgens dit is de
gestelde vraag als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, ik geef en legateer Stichus aan Maevius; laat Stichus mijn
erfgenaam zijn, indien Stichus mijn erfgenaam niet zou zijn, laat hem vrij zijn en mijn erfgenaam zijn". Wij weten dat,
aangezien Stichus krachtens hetzelfde testament is nagelaten en zijn vrijheid heeft ontvangen, zijn vrijheid voorrang zal
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hebben, en indien dit het geval is, zal de erfenis niet verschuldigd zijn, en hij kan niet in de nalatenschap treden in opdracht
van de legataris, en daarom is Stichus geen erfgenaam en krachtens de woorden die volgen heeft hij recht op vrijheid;
aangezien men van mening is dat er slechts één graad van benoeming is. Maar wat als Titius de nalatenschap niet zou
aanvaarden? Dan zou Stichus vrij en erfgenaam worden krachtens de plaatsvervulling. Daarom, zolang hij niet in opdracht
van de legataris in de nalatenschap treedt, wordt het begrepen dat hij niet het eigendom van de legataris wordt uit hoofde van
de erfenis, en daarom is het zeker dat hij geen erfgenaam is; maar hij wordt vrij en een erfgenaam krachtens de volgende
woorden: "Als hij mijn erfgenaam niet is, laat Stichus dan vrij zijn en mijn erfgenaam zijn." Julianus keurt in zijn werken ook
onze mening goed.

312. Als een minderjarige een slaaf vervreemdt die voor hemzelf in de plaats is getreden, en de koper van die slaaf benoemt
hem tot zijn erfgenaam met toekenning van zijn vrijheid, heeft de in de plaats gestelde slaaf dan recht op de gehele
nalatenschap van de minderjarige op grond van de indeplaatsstelling? Indien de minderjarige de puberteitsleeftijd bereikt,
wordt de slaaf krachtens diens testament de noodzakelijke erfgenaam van de koper, maar indien de minderjarige vóór het
bereiken van die leeftijd overlijdt, wordt de slaaf vrij en zijn erfgenaam uit hoofde van de plaatsvervulling, en wordt hij
tevens de noodzakelijke erfgenaam van de vader van de minderjarige, maar is hij de vrijwillige erfgenaam van de koper.

Tit. 7. Betreffende de voorwaarden van benoemingen.

313. Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
Het staat vast dat een benoeming die is gedaan onder een voorwaarde die onmogelijk is, of door vergissing, niet nietig is.
314. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Waar in een testament stond: "Laat een zekere slaaf, indien hij de mijne is"; of: "Indien hij de mijne is bij mijn overlijden,
mijn erfgenaam zijn", rijst de vraag hoe de term "de mijne" moet worden opgevat. Indien de erflater het vruchtgebruik van de
slaaf vervreemdt, blijft deze toch aan hem toebehoren; maar de vraag is of de voorwaarde van de benoeming zou falen indien
hij een deel van zijn eigendom van deze slaaf vervreemdt. De betere mening is, dat de voorwaarde niet zou falen, tenzij uit
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het duidelijkste bewijs blijkt, dat de bedoeling van de erflater, toen hij de woorden met betrekking tot de voorwaarde
invoegde, was, dat de gehele eigendom van de slaaf in hem moest blijven, want dan zou, indien enig deel in hem werd
vervreemd, de voorwaarde niet vervuld zijn.
315. Wanneer er echter twee slaven zijn, die in de volgende woorden tot erfgenamen worden benoemd: "Indien de eerste en
de tweede genoemde slaaf mij bij mijn dood toebehoren, laat hen dan vrij en mijn erfgenamen zijn", en een van hen zou
vervreemd worden, dan meent Celsus zeer juist, dat onder die taal hetzelfde moet worden verstaan, als wanneer de erflater de
slaven afzonderlijk tot zijn erfgenamen had benoemd, en onder dezelfde voorwaarde.
316. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Als ik tot erfgenaam benoemd ben onder de voorwaarde: "Als ik tien aurei betaal", en degene aan wie ik het geld moet
betalen weigert het aan te nemen, wordt de voorwaarde geacht te zijn vervuld.
317. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
Als bepaalde erfgenamen als volgt worden aangesteld: "Als zij deelgenoten blijven in mijn eigendom tot zij de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt, laat hen dan mijn erfgenamen zijn", zegt Marcellus dat een benoeming in een dergelijke taal
nietig is. Julianus is echter van mening dat een dergelijke afspraak geldig is, omdat de maatschap voor een toekomstig doel
kan worden gevormd, voordat de nalatenschap wordt aangegaan. Dit is juist.
318. Julianus zegt ook, wanneer iemand een erfgenaam benoemt onder de voorwaarde: "Indien hij een zekere slaaf, die tot de
nalatenschap behoort, niet vervreemdt", dat de voorwaarde vervuld is, wanneer de erfgenaam aan zijn medeërfgenaam
zekerheid stelt. Waar echter slechts één erfgenaam wordt genoemd, wordt deze geacht te zijn aangesteld onder een
onmogelijke voorwaarde, welke mening juist is.
319. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer verschillende voorwaarden tezamen aan een erfgenaam worden opgelegd, moeten zij alle worden nageleefd, omdat
zij als één geheel worden beschouwd; wanneer zij echter afzonderlijk worden opgelegd, moet aan elk afzonderlijk worden
voldaan.
320. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IX.
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Wanneer een erfgenaam is aangesteld onder de voorwaarde: "Indien hij binnen drie dagen na zijn dood een monument voor
de erflater zou oprichten", en het monument niet binnen drie dagen voltooid kan worden, moet gezegd worden dat de
voorwaarde is vervallen, als zijnde onmogelijk.
321. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Als iemand erfgenamen benoemt onder de voorwaarde: "Als zij elkaar zekerheid geven voor de betaling van de legaten die
het testament nalaat", dan staat vast dat zij vrijgesteld zijn van het nakomen van de voorwaarde, omdat die gesteld is in strijd
met de wetten die bepaalde personen verbieden legaten te ontvangen; hoewel, zelfs als zekerheid zou worden gesteld, de
erfgenamen beschermd zouden worden door een uitzondering in een rechtszaak.
322. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wat een erflater nalaat onder de voorwaarde van het afleggen van een eed, wordt door de Praetor afgekeurd. Want hij ziet
erop toe, dat niemand die enig goed aanvaardt onder voorwaarde van het afleggen van een eed, of door de voorwaarde niet na
te komen, de nalatenschap of een legaat verliest, of dat hij op schandelijke wijze gedwongen wordt een eed af te leggen om te
ontvangen wat hem was nagelaten. De Praetor ziet dus, dat een ieder, aan wie een goed is nagelaten onder voorwaarde van
eedsaflegging, dit goed kan verkrijgen, evenals degenen, aan wie geen voorwaarde van eedsaflegging is opgelegd, en in dit
geval handelt hij zeer juist, daar er mannen zijn, die door hun verachting van den godsdienst altijd bereid zijn den eed af te
leggen, en er anderen zijn, die uit vrees voor het Goddelijke schuchter zijn, zelfs tot bijgeloovig toe; Vandaar dat de Praetor
zo verstandig was zijn gezag te laten gelden, opdat noch de laatsten noch de eersten zouden verkrijgen of verliezen wat hun
op deze wijze was overgelaten. Want hij, die door den invloed van den godsdienst diegenen wil bedwingen, aan wie hij
goederen heeft nagelaten, onder voorwaarde van eedsaflegging, zou zijn doel niet kunnen bereiken, tenzij zij dit doen; want
zij, die aan de voorwaarde voldoen, zouden tot de nalatenschap worden toegelaten, of, indien zij er niet aan voldoen, wegens
niet vervulling van de voorwaarde worden uitgesloten.
323. Dit Edict heeft ook betrekking op legaten, en niet alleen op de benoeming van erfgenamen.
324. Wat de trusts betreft, is het ook noodzakelijk, dat zij, die de jurisdictie over een trust hebben, aan het Edict van de
Praetor gehoor geven, om de reden, dat de trusts op dezelfde wijze worden gekweten als de legaten.
325. In het geval van schenkingen mortis causa, moet gezegd worden dat er grond is voor de toepassing van het Edict; als
bijvoorbeeld iemand zou bepalen dat de partij moet afstaan wat hij ontvangen heeft, tenzij hij zweert dat hij een of andere
handeling zal verrichten. Daarom zal het noodzakelijk zijn, dat de obligatie wordt opgegeven.
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326. Wanneer iemand is aangesteld onder de voorwaarde van het afleggen van een eed, evenals onder een andere
voorwaarde, moet worden overwogen of hij van de vervulling van de voorwaarde kan worden ontheven. De betere mening is,
dat hij van de voorwaarde van de eed moet worden ontheven, hoewel hij verplicht kan zijn aan de andere voorwaarde te
voldoen.
327. Maar wanneer een erfgenaam is aangesteld onder de voorwaarde van het afleggen van een eed, of van de betaling van
tienduizend aurei, dat wil zeggen, dat hij óf het geld moet betalen, óf de eed moet afleggen, moet men zich afvragen, of hij
niet van de ene voorwaarde moet worden ontslagen, omdat hij door de vervulling van de andere voorwaarde zekerheid kan
krijgen. De betere mening is, dat hij van de eerste voorwaarde moet worden vrijgesteld, opdat hij op de een of andere wijze
niet tot het afleggen van de eed kan worden gedwongen.
328. Wanneer een erfgenaam door de erflater wordt bevolen, "iets te geven, of een of andere handeling te verrichten", die niet
oneervol is, zal hij niet gerechtigd zijn tot een vordering, tenzij hij geeft of doet wat hem bevolen is te zweren te doen.
329. Wanneer een erfgenaam is aangesteld op voorwaarde, dat hij zou zweren Stichus te manumitteren, en Stichus is
gestorven, of tijdens het leven van de erflater is gemanumitteerd, zal de voorwaarde niet geacht worden te zijn geschonden;
ofschoon het waar is, dat de erfgenaam gedwongen zou zijn geweest de slaaf te manumitteren, indien hij in leven was
gebleven. Dezelfde regel geldt wanneer een erfgenaam als volgt is aangewezen: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, opdat hij
Stichus kan manumiteren"; of: "Ik laat honderd aurei na aan Titius, opdat hij Stichus kan manumiteren". Want als Stichus zou
overlijden, kan niemand zeggen dat de erfgenaam wordt uitgesloten van het ontvangen van de erfenis, want hij wordt niet
geacht niet aan de voorwaarde te hebben voldaan, terwijl hij daartoe niet in staat was, en het testament van de erflater moet
worden uitgevoerd, als dit kan worden gedaan.
330. Het is niet nodig voor de Praetor te verschijnen om van deze eed te worden ontheven, want wanneer een ontheffing
eenmaal door de Praetor is gegeven, is zij voor alle tijd goed; en een ontheffing is niet in elk afzonderlijk geval verplicht.
Daarom wordt geoordeeld, dat een vrijstelling wordt verleend vanaf de dag, waarop de erfenis opeisbaar was, ook al was de
aangewezen erfgenaam daarvan niet op de hoogte. Het is dus zeer juist dat in het geval van de erfgenaam van een legataris,
indien de legataris overlijdt na de dag die is vastgesteld voor de betaling van het legaat, zijn erfgenaam gebruik moet maken
van de actie de legato, net alsof het legaat onvoorwaardelijk was nagelaten aan degene die hij als erfgenaam opvolgde.
331. Paulus, Over het Edict, Boek XLV.
Een vrijstelling wordt ook gegeven van voorwaarden die in strijd zijn met de goede zeden, bijvoorbeeld: "Als hij zijn vader
niet loskoopt van de vijand"; of "Als hij zijn ouders of zijn beschermheer geen steun verleent".
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332. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Een benoeming als de volgende: "Als ik Seius bij codicil tot mijn erfgenaam benoem, laat hem dan mijn erfgenaam zijn", is
niet nietig, wat de benoemde erfgenaam betreft, behalve als die erfgenaam een zoon is; want dit is een voorwaardelijke
benoeming, en de nalatenschap wordt niet geacht te zijn nagelaten bij codicil, wat bij wet verboden is, maar het is een
voorwaardelijke benoeming bij testament gemaakt. Dus als de erflater zou zeggen: "Laat hem mijn erfgenaam zijn, wiens
naam ik in een codicil zal opnemen", dan moet om dezelfde reden worden aangenomen, dat de benoeming geldig zal zijn,
daar geen wet zich daartegen verzet.
333. Indien men een benoeming maakt als volgt: "Laat zo-en-zo mijn erfgenaam zijn, indien ik hem bij codicil tot erfgenaam
heb benoemd", zal de benoeming geldig zijn, zelfs met betrekking tot een zoon die onder vaderlijk gezag staat, omdat niet
telkens wanneer naar het verleden of heden wordt verwezen, een voorwaarde wordt gesteld; bijvoorbeeld: "Als de koning van
de Parthen leeft"; "Als een schip in de haven ligt".
334. Julianus, Digest, Boek XXIX.
Wanneer een partij bij testament een afspraak maakt, als volgt: "Laat mijn zoon mijn erfgenaam zijn, als hij Titius adopteert,
en als hij hem niet adopteert, laat hem dan onterfd worden"; en als de zoon bereid is hem te adopteren, maar Titius onwillig is
om te worden geadopteerd, wordt de zoon erfgenaam, net alsof aan de voorwaarde was voldaan.
335. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
De volgende woorden: "Laat Publius Maevius mijn erfgenaam zijn als hij wil", stellen een voorwaarde met betrekking tot de
noodzakelijke erfgenaam, zodat hij niet de erfgenaam wordt als hij onwillig is; want deze woorden zijn vruchteloos
toegevoegd met betrekking tot een vrijwillige erfgenaam, want zelfs als ze niet waren toegevoegd, zou de aangestelde niet de
erfgenaam worden tegen zijn wil.
336. Julianus, Digest, Boek XXX.
Wanneer iemand een nalatenschap of een legaat ontvangt onder de voorwaarde: "Als hij tien aurei betaalt", kan noch de
nalatenschap noch het legaat door hem worden verkregen, tenzij hij, nadat hij aan de voorwaarde heeft voldaan, hetzij als
erfgenaam, hetzij als legataris, de wettelijke formaliteiten vervult door middel waarvan een nalatenschap of een legaat
gewoonlijk wordt verkregen.
337. Marcianus, Instituten, Boek IV.

1928

Wanneer voorwaarden worden gesteld in strijd met de Edicten van de Keizers, of tegen de wetten, of in strijd met wat de
kracht van de wet heeft, of die in strijd zijn met de goede zeden, of bespotting inhouden, of van dien aard zijn dat de Praetors
ze niet zouden goedkeuren, dan worden ze geacht niet geschreven te zijn, en gaat de nalatenschap of het legaat over op de
erfgenaam of legataris, net alsof de voorwaarde niet was gesteld.
338. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht tot erfgenaam wordt benoemd, onder een voorwaarde die de Senaat of de Keizer
niet duldt, maakt dit het testament van de vader ongeldig, net alsof de voorwaarde door de zoon niet kon worden vervuld;
want wanneer enige handeling onze vroomheid, reputatie of zelfrespect schaadt, en, in het algemeen, in strijd is met de goede
zeden, is men van mening dat wij niet in staat zijn deze te verrichten.
339. Marcianus, Instituten, Boek IV.
Julianus stelt dat de volgende afspraak nietig is, namelijk: "Als Titius mijn erfgenaam wordt, laat Seius dan mijn erfgenaam
zijn; als Seius mijn erfgenaam wordt, laat Titius dan mijn erfgenaam zijn", omdat de voorwaarde niet kan plaatsvinden.
340. Florentinus, Instituten, Boek X.
Wanneer verschillende benoemingen van erfgenamen tot hetzelfde erfdeel onder verschillende voorwaarden zijn gedaan, zal
de voorwaarde die het eerst is vervuld, voorrang geven aan de benoeming.
341. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Wanneer een slaaf zijn vrijheid absoluut was verleend, en een erfgenaam was aangesteld onder een voorwaarde, en er was
bepaald dat als deze laatste niet de erfgenaam zou zijn, hij recht zou hebben op een legaat, heeft de Goddelijke Pius in een
Rescript verklaard dat de voorwaarden in het legaat leken te zijn herhaald.
342. Met het oog hierop verklaarde Papinianus, dat wanneer een grootmoeder haar kleinzoon tot erfgenaam van een deel van
haar nalatenschap benoemde, onder de voorwaarde dat hij zou worden geëmancipeerd, en hem naderhand door een codicil
naliet wat zij hem niet als erfgenaam had nagelaten, de voorwaarde van de emancipatie ook geacht werd in de erfenis te zijn
herhaald; hoewel zij bij het nalaten van de erfenis geen vervanging deed, evenmin als zij dat deed door hem een deel van haar
nalatenschap na te laten.
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343. Dezelfde, Instituten, Boek VIII.
Waar het in een testament werd vastgelegd: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als Titius mijn erfgenaam is, laat Maevius
dan mijn erfgenaam zijn", dan kan Maevius, als Titius de nalatenschap aanvaardt, waarvan vermoed werd dat hij insolvent
was, deze vrijwillig aanvaarden, en een vierde deel daarvan behouden.
344. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek II.
Een vrouw die haar echtgenoot geld schuldig was dat zij hem als bruidsschat beloofd had, benoemde hem tot haar erfgenaam,
"op voorwaarde dat hij het geld dat zij als bruidsschat beloofd had, niet zou opeisen of eisen". Ik denk dat als de echtgenoot
de andere erfgenamen laat weten dat hij niet onwillig is om het geld dat hem als bruidsschat toekwam vrij te geven, hij
onmiddellijk erfgenaam wordt. Indien hij echter onder een dergelijke voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, ben ik van
mening dat hij niettemin onmiddellijk erfgenaam wordt, omdat nakoming van de voorwaarde onmogelijk is, en een
dergelijke voorwaarde moet worden geacht niet te zijn opgelegd.
345. Indien iemand wordt bevolen een slaaf, die tot een nalatenschap behoort, te manumitteren en erfgenaam te worden, zelfs
al zou hij hem manumitteren en een handeling verrichten die nietig is, dan zal hij niettemin erfgenaam worden; want hoewel
het waar is dat hij de slaaf heeft gemanumitteerd, zal de vrijheid die aan de laatste is verleend na het ingaan van de
nalatenschap, geldig worden overeenkomstig de wens van de erflater.
346. Indien iemand u tot erfgenaam benoemt onder voorwaarde dat u hem tot erfgenaam benoemt, of hem iets nalaat, maakt
het geen verschil in welke graad hij door u tot erfgenaam is benoemd, of wat hem is nagelaten, mits u kunt bewijzen dat u dit
in welke graad dan ook hebt gedaan.
347. Celsus, Digest, Boek XVI.
Een slaaf van een ander kan tot erfgenaam benoemd worden, "Wanneer hij vrij zal worden"; maar een slaaf van de erflater
kan niet op deze wijze benoemd worden.
348. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Omdat de rede suggereert dat hij die de vrijheid kan schenken, deze zelf moet toekennen, hetzij op dit moment, hetzij na een
bepaalde periode, hetzij onder een bepaalde voorwaarde, en hij niet de bevoegdheid heeft om een slaaf tot erfgenaam te
benoemen in het geval hij zijn vrijheid op een andere manier zou verkrijgen.

1930

349. Marcellus, Digest, Boek XII.
"Laat een van mijn broers, die met onze nicht trouwt, mijn erfgenaam zijn voor drievierde van mijn landgoed, en laat degene
die niet met haar trouwt mijn erfgenaam zijn voor eenvierde van hetzelfde." De genoemde nicht trouwt met een ander, of
wenst met niemand te trouwen. De broeder, die de nicht huwt, heeft recht op drie vierde gedeelte van den nalatenschap, en
het overige vierde gedeelte komt den ander toe. Indien echter geen van beiden met het meisje trouwt, niet omdat zij daartoe
niet bereid waren, maar omdat zij weigerde getrouwd te worden, zullen zij beiden tot gelijke delen van de nalatenschap
worden toegelaten; want in het algemeen geldt de voorwaarde: "Indien hij een vrouw huwt; indien hij een som geld betaalt;
indien hij een of andere handeling verricht"; moet aldus worden verstaan, dat het niet zijn schuld is, indien hij de vrouw niet
huwt, het geld niet betaalt, of de handeling niet verricht.
350. Papinianus, Opinies, Boek VI.
"Laat degene van mijn broers die met zijn nicht Titia trouwt de erfgenaam zijn van tweederde van mijn landgoed, en degene
die niet met haar trouwt de erfgenaam van het resterende derde van hetzelfde." Indien de nicht tijdens het leven van de
erflater zou overlijden, zullen de beide broers recht hebben op gelijke delen van zijn nalatenschap, omdat zij weliswaar tot
erfgenamen zijn benoemd, maar recht hadden op verschillende aandelen in geval het huwelijk zou plaatsvinden.
351. Modestinus, Regels, Boek IX.
Wanneer een slaaf onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij niet aan de voorwaarde voldoen
zonder het bevel van zijn meester.
352. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek II.
Als een minderjarige onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij aan de voorwaarde voldoen,
zelfs zonder het gezag van zijn voogd. Dezelfde regel geldt wanneer hem een legaat is nagelaten onder een of andere
voorwaarde, want wanneer de voorwaarde is vervuld, bevindt hij zich in dezelfde positie als wanneer het landgoed of het
legaat onvoorwaardelijk aan hem was nagelaten.
353. Modestinus, Opinies, Boek VIII.
Een zekere man benoemde bij zijn testament een erfgenaam onder de voorwaarde: "Als hij mijn overblijfselen in zee werpt".
Daar de erfgenaam niet aan de voorwaarde voldeed, rees de vraag, of hij van de erfopvolging moest worden uitgesloten.
Modestinus antwoordde: "De erfgenaam die het stoffelijk overschot van de erflater niet in zee heeft geworpen,
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overeenkomstig diens wil, maar het ter begrafenis heeft afgestaan ter herinnering aan de plicht die de mensheid toekomt,
moet eerder worden geprezen dan afgekeurd. Eerst moet worden nagegaan, of iemand die een dergelijke voorwaarde stelt,
wel bij zijn volle verstand is, en indien dit vermoeden niet door overtuigend bewijs wordt weggenomen, kan de erfgenaam
dus geenszins het recht op de nalatenschap betwisten met de erfgenaam die is aangewezen.
354. Een erflater heeft door een codicil een voorwaarde gesteld aan zijn erfgenaam die hij bij zijn testament absoluut had
benoemd, ik vraag of het noodzakelijk is dat hij daaraan voldoet. Modestinus antwoordt: "Een nalatenschap kan noch worden
toegekend, noch worden weggenomen door een codicil". Men begrijpt echter, dat de erflater in dit geval de uitsluiting van de
erfgenaam van de nalatenschap op het oog had, indien deze de voorwaarde niet nakwam.
355. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
Als een zoon tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde, en kleinkinderen door hem worden vervangen; aangezien
het niet voldoende is dat een zoon tot erfgenaam wordt benoemd onder welke voorwaarde dan ook, wordt het testament
alleen geldig geacht als de vervulling van de voorwaarde in de macht van de zoon ligt. Laten wij dus nagaan of het verschil
uitmaakt welke voorwaarde is gesteld, namelijk of het een voorwaarde is die niet kan worden vervuld als de zoon sterft,
bijvoorbeeld: "Als mijn zoon naar Alexandrië gaat, laat hem dan mijn erfgenaam zijn", en hij in Rome sterft; of dat het een
voorwaarde is die op het laatste moment van zijn leven kan worden vervuld, bijvoorbeeld: "Als hij tien aurei aan Titius
betaalt, laat mijn zoon dan mijn erfgenaam zijn", want deze voorwaarde kan door een ander in naam van de zoon worden
vervuld. De eerste soort van bovengenoemde voorwaarde laat de kleinzonen toe tot de erfopvolging tijdens het leven van de
vader, die, indien hij geen plaatsvervanger heeft, de wettige erfgenaam van zijn vader wordt wanneer deze sterft. Dit wordt
bevestigd door wat Servius vermeldt, want hij vertelt dat een zekere persoon tot erfgenaam was benoemd onder de
voorwaarde: "Als hij het Capitool zou bestijgen, en zelfs als hij dat niet zou doen, zal hem een erfenis worden gegeven", en
de erfgenaam stierf voordat hij het Capitool bestijgt. Servius was van mening, dat de voorwaarde verviel door de dood van de
erfgenaam, en dat hij dus op het ogenblik van zijn dood aanspraak op het legaat kon maken. De andere soort voorwaarde laat
echter de kleinzonen niet toe tot de erfopvolging tijdens het leven van de zoon, die, als zij niet zouden worden vervangen, de
erfgenamen van hun intestatoire grootvader zouden zijn; want de zoon zou niet worden geacht hen in de weg te hebben
gestaan, omdat na de dood van de vader zijn testament zonder gevolg blijft; net zoals wanneer de zoon onterfd zou zijn, de
kleinzonen tot erfgenamen zouden zijn benoemd op het moment dat de zoon stierf.

Tit. 8. Betreffende het recht van beraadslaging.
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356. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Als een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, kunnen wij hem geen beraadtermijn toekennen, maar die wordt toegekend aan
degene aan wie de slaaf toebehoort; om de reden dat slaven door de Praetor als van geen belang worden beschouwd.
Bovendien, indien de slaaf aan verscheidene meesters toebehoort, geven wij den tijd van beraad aan allen.
357. De Praetor zegt: "Indien iemand tijd voor beraadslaging vraagt, zal ik het toestaan".
358. Wanneer de Praetor zegt, dat hij tijd zal toestaan, maar niet zegt hoeveel, bedoelt hij ongetwijfeld, dat het in de macht
van de bevoegde rechter ligt, de toegestane termijn vast te stellen.
359. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
En niet minder dan honderd dagen moeten worden toegestaan.
360. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Men moet opmerken dat soms één termijn, en soms meerdere, worden toegestaan voor beraad, wanneer de Praetor ervan
overtuigd is dat de tijd die hij toestond toen hij er voor het eerst om vroeg, niet voldoende was.
361. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXI.
Deze aflaat moet niet worden verleend, tenzij daartoe een zeer goede reden bestaat.
362. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXX.
Aristo zegt dat de Praetor niet alleen de schuldeisers moet helpen, maar ook de erfgenaam die is aangesteld, en dat zij de
laatste een kopie van hun vorderingen moeten geven, zodat hij kan nagaan of het in zijn belang is om de nalatenschap te
aanvaarden of niet.
363. Indien de nalatenschap zeer waardevol is en er, terwijl de erfgenaam beraadslaagt, goederen deel van uitmaken die door
tijdsverloop zullen bederven, kan degene die beraadslaagt, op verzoek aan de Praetor, de genoemde goederen voor een
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billijke prijs verkopen, zonder daardoor benadeeld te worden; en hij kan ook alle goederen verkopen die te kostbaar zijn om
te houden, zoals bijvoorbeeld lastdieren, of slaven die te koop waren; evenals zulke artikelen die door uitstel in kwaliteit
achteruitgaan. Hij moet er ook voor zorgen, dat elke schuld die opeisbaar is, of waarop een boete staat, of die door kostbaar
onderpand is gedekt, wordt betaald.
364. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
Dus als wijn, olie, tarwe of geld deel uitmaakt van het bezit, moet dat gebruikt worden om de schulden te betalen. Als er geen
van deze artikelen is, moet geld worden ingezameld bij de schuldenaren van de nalatenschap, en als er geen schuldenaren
zijn, of zij de vorderingen tegen hen betwisten, moeten alle overbodige goederen worden verkocht.
365. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
De Praetor zegt: "Als er tijd wordt gevraagd in naam van een mannelijke of vrouwelijke minderjarige, om te beraadslagen of
het hem of haar zal baten de nalatenschap te behouden, en dit wordt toegestaan, dan zal ik, als er een goede reden lijkt te zijn
om in de tussentijd de goederen van de nalatenschap te verminderen, verbieden dit te doen, tenzij het rapport van een
achtenswaardig burger dit aanbeveelt na grondig onderzoek."
366. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXI.
Wanneer een behoorlijke erfgenaam, na de nalatenschap verworpen te hebben, tijd vraagt voor beraad, laat ons dan zien of
hij die moet krijgen. De betere mening is, dat hij die moet krijgen, wanneer de juiste reden is aangetoond, en de goederen van
de nalatenschap nog niet zijn verkocht.
367. Paulus, Over het Edict, Boek LVIII.
Terwijl de zoon beraadslaagt, moet hij ondersteund worden op kosten van de nalatenschap.
368. Marcellus, Digest, Boek XXVIII.
Wanneer er verschillende graden van aangewezen erfgenamen zijn, zegt de Praetor dat hij ze één voor één zal onderzoeken in
regelmatige opeenvolging, in overeenstemming met de tijd die ieder krijgt om te beraadslagen; opdat, terwijl de nalatenschap
overgaat van de eerste naar de volgende graden, hij zo snel mogelijk de erfgenaam zal vinden die de schuldeisers van de
overledene kan voldoen.
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369. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IV.
Een voormalig slaaf had een zoon die vrijgelaten was, en die hij tot zijn erfgenaam benoemde, en hij nam toen in zijn
testament op: "Indien ik geen zoon heb die zijn eigen meester zal worden, laat dan Damas de slaaf vrij zijn". De minderjarige
zoon van de erflater was geëmancipeerd. De vraag rees of Damas vrij moest zijn. Trebatius verklaarde van niet, omdat de
term vrijgelatene ook in de benaming zoon is begrepen. Labeo is de tegenovergestelde mening toegedaan, omdat in dit geval
onder een echte zoon moet worden verstaan. Ik neem het standpunt van Trebatius over, voor het geval mocht blijken dat de
erflater bedoelde dat het hier om een zoon ging.
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Boek XXIX
1. Betreffende het testament van een soldaat.
2. Over het verkrijgen of verwerpen van landgoederen.
3. Op welke wijze testamenten geopend, onderzocht en gekopieerd moeten worden.
4. Waar iemand, door verwerping van zijn benoeming tot testamentair erfgenaam (..)
5. Betreffende de Silanische en Claudische Decreten van de Senaat (..)
6. Wanneer iemand een ander belet een testament te maken, of hem dwingt er een te maken.
7. 7. Betreffende de wet op codicillen.

Tit. 1. Betreffende het testament van een soldaat.

0. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
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De goddelijke Julius Caesar was de eerste die aan soldaten de vrije macht verleende om een testament op te stellen, maar
deze concessie was slechts tijdelijk. De eerste na hem die deze bevoegdheid verleende was de goddelijke Titus, en daarna
Domitianus. De goddelijke Nerva verleende vervolgens de grootste toegeeflijkheid aan de soldaten in dit opzicht, en Trajanus
volgde zijn voorbeeld. Vanaf die tijd werd in de keizerlijke edicten de volgende bepaling opgenomen: "Het is mij ter ore
gekomen dat er dikwijls testamenten van onze medesoldaten zijn opgemaakt, die omstreden zouden zijn, indien de wetten
strikt werden toegepast en gehandhaafd; daarom heb ik, in overeenstemming met de welwillende ingevingen van mijn geest
met betrekking tot mijn voortreffelijke en zeer trouwe medesoldaten, gemeend toegeeflijkheid te moeten zijn jegens hun
onervarenheid, zodat, op welke wijze zij hun testamenten ook mogen opmaken, zij zullen worden bevestigd. Laat hen dus
hun testament opstellen in de vorm die zij wensen, op de beste manier die zij kunnen, en de loutere wens van de erflaters zal
voldoende zijn voor de verdeling van hun nalatenschap."
(1) De term "soldaat" zou zijn afgeleid van militie, dat wil zeggen duritia, de ontberingen die soldaten voor ons doorstaan, of
van het woord "menigte", of van het begrip "kwaad", waartegen soldaten ons plegen te beschermen; of van het duizendtal uit
het Griekse tanma, want de Grieken duiden een duizendtal bijeengebrachte mannen met die term aan, waarbij ieder het
duizendste van het gehele getal wordt genoemd, vanwaar de leider zelf ciliarcou wordt genoemd. Het woord exercitus (leger)
ontleent zijn naam aan oefening.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
De Praetor vaardigde een afzonderlijk Edict uit met betrekking tot de testamenten van de soldaten, omdat hij goed wist dat,
volgens de Constituties van de Keizers, bijzondere en buitengewone rechten zijn vastgesteld met betrekking tot hun
testamenten.
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek II.
Als een soldaat die zijn testament wilde maken volgens de gewone wet, zou sterven voordat hij er getuige van was geweest:
Pomponius twijfelt aan de geldigheid. Maar waarom zou hij een testament niet goedkeuren dat zo door een soldaat is
gemaakt zonder de gewone formaliteiten in acht te nemen? Is dat omdat hij denkt dat een soldaat die zijn testament wilde
uitvoeren volgens de gewone wet, daarmee afstand deed van zijn militair privilege? Is het niet waarschijnlijker dat hij er de
voorkeur aan geeft om beide manieren te gebruiken om zijn testament uit te voeren, vanwege de ongelukken waaraan hij is
blootgesteld? Net zoals burgers de gewoonte hebben om bij het opstellen van hun testament toe te voegen dat zij wensen dat
het tenminste als codicil geldig zal zijn; en zou in dit geval iemand zeggen dat als het testament onvolmaakt is, het als codicil
moet gelden? De Goddelijke Marcus heeft in een Rescript een mening verkondigd die overeenkomt met de onze.
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(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek I.
3. Het staat vast dat iemand die doof of stom is, een militair testament kan maken terwijl hij in het leger is, en voordat hij
vanwege zijn aandoening is ontslagen.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Soldaten kunnen hun erfgenamen in de plaats stellen, maar alleen met betrekking tot de goederen die zij door hun testament
hebben verworven.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een soldaat een enig erfgenaam aanwijst voor een bepaald stuk land, wordt hij geacht intestaat te zijn overleden
voor zover het de rest van zijn erfdeel betreft. Want een soldaat kan deels testamentair en deels intestaat sterven.
(23) Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer een testament volgens het militair recht wordt uitgevoerd, ook al is de erflater misschien onkundig van de
zwangerschap van zijn vrouw, of doet hij, daarvan op de hoogte zijnde, dit met de bedoeling, dat, indien hem een kind
geboren zou worden, het onterfd zal worden, dan wordt het testament niet verbroken.
256. Marcellus, Digest, Boek X.
Dezelfde regel geldt wanneer een soldaat een zoon verwekt, of zijn kleinzoon de erfopvolging verkrijgt in de plaats van zijn
zoon.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek IX.
Hetzelfde geldt voor een soldaat die tijdens zijn leven een zoon heeft gekregen en er de voorkeur aan geeft te sterven zonder
zijn testament te wijzigen; want volgens het militair recht wordt hij geacht zijn testament te hebben vernieuwd.
0. Dit werd verklaard in een Rescript van de Goddelijke Pius met betrekking tot een man die een testament maakte terwijl hij
een burger was, en daarna soldaat werd; want dit testament was geldig volgens de militaire wet, indien dit de wens van de
soldaat was.

1938

5888. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Wie in de macht van de vijand is, kan geen testament maken, zelfs niet volgens de militaire wet.
0. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLV.
Zij die ter dood veroordeeld zijn voor een of andere militaire misdaad kunnen alleen een testament maken waarin zij
beschikken over bezittingen die zij tijdens hun dienst hebben verkregen; maar de vraag rijst of zij dit kunnen doen volgens
het militaire recht of volgens het burgerlijke recht? De beste opvatting is, dat zij een testament kunnen maken volgens het
militair recht; want aangezien het testatierecht aan een man is toegekend wegens zijn soldaat-zijn, moet men ervan uitgaan,
dat hij het kan uitoefenen op grond van zijn militair voorrecht. Dit moet echter zo worden verstaan dat het geldt voor
gevallen waarin hij zijn eed niet heeft geschonden.
10. Wanneer een soldaat twijfelt of hij al dan niet zijn eigen meester is, en een testament maakt, bevindt hij zich in een
zodanige positie dat het in ieder geval geldig is. Want indien hij een testament maakt, terwijl hij er niet zeker van is, of zijn
vader leeft of niet, dan zal het geldig zijn.
11. Wanneer een zoon onder vaders toezicht, niet wetende dat zijn vader dood is, een testament maakt waarin hij zijn
castrense peculium vervreemdt terwijl hij in dienst is, zal de nalatenschap van zijn vader niet aan de erfgenaam toebehoren,
maar alleen die goederen die de zoon heeft verworven in de tijd dat hij soldaat was.
11. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Soldaten laten bij testament alleen die goederen na die zij bezitten.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een soldaat heeft besloten zijn testament te wijzigen, niet omdat hij de erfgenaam
die hij heeft aangewezen van zijn in de dienst verworven goederen wilde beroven, maar om een testament te maken waarin
hij over het vermogen van zijn vader beschikt, en om een andere erfgenaam aan te wijzen.
0. Indien echter de soldaat na zijn ontslag overlijdt, komt zijn gehele vermogen, ook dat van zijn vader, toe aan de erfgenaam
van de peculium castrense, zoals Marcellus zegt in het Elfde Boek van de Digest. Want iemand die niet meer in het leger is,
kan niet bij testament over slechts een deel van zijn goederen beschikken.
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1. Personen die gedeporteerd zijn, en bijna allen die niet testamentair bekwaam zijn, kunnen door een soldaat tot erfgenamen
benoemd worden. Indien hij echter iemand tot erfgenaam benoemt die strafslaaf is geworden, zal de benoeming niet geldig
zijn. Maar als de erfgenaam op het ogenblik van het overlijden van de erflater in het bezit is van zijn nationaliteit, dan wordt
de benoeming van kracht, net alsof de nalatenschap pas was nagelaten. En in het algemeen kan worden gezegd, dat in elk
geval waarin een soldaat zijn erfgenaam benoemt, de benoeming van kracht wordt, indien de erflater op het tijdstip van zijn
overlijden in een zodanige toestand verkeerde dat hij tot erfgenaam van een soldaat kon worden benoemd.
2. Wanneer een soldaat zijn eigen slaaf, die hij als vrij beschouwde, tot erfgenaam benoemt, zonder hem zijn vrijheid te
verlenen, zal de benoeming niet geldig zijn.
3. 3. Wanneer een soldaat bij testament zijn slaaf de vrijheid heeft toegekend en hem zijn erfdeel in beheer heeft nagelaten,
waarbij hij de eerste erfgenaam en de plaatsvervanger met de overhandiging belastte, ook al zouden de eerste erfgenaam en
de plaatsvervanger vóór het in gebruik nemen van het erfdeel overlijden, dan zal de overledene niet intestaat sterven, zoals
onze keizer en de goddelijke Severus in een Rescript hebben verklaard; maar men moet oordelen, dat het geval overeenkomt
met een geval, waarin zijn vrijheid en het erfdeel rechtstreeks aan de genoemde slaaf waren gegeven; en men kan niet
ontkennen, dat het de bedoeling van de erflater was, dat hij beide zou verkrijgen.
14. Marcianus, Trusts, Boek IV.
Er ontstond een discussie over de vraag of dezelfde toegeeflijkheid moest worden verleend met betrekking tot de testamenten
van burgers. Men stelde vast dat er in dit geval een onderscheid was, want als de partijen tijdens het leven van de erflater
zouden overlijden en hij daarvan op de hoogte zou zijn, was er geen noodzaak voor iets nieuws, maar als hij er niet van op de
hoogte was, moest er in elk geval na zijn dood kwijtschelding worden verleend.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Een soldaat kan niet meer dan één noodzakelijke erfgenaam aanwijzen, wanneer het duidelijk is dat dit gebeurt om zijn
schuldeisers te bedriegen.
(1) Zoals een soldaat over zijn bezit kan beschikken door alleen maar zijn wens kenbaar te maken, zo kan hij het ook
wegnemen. Indien hij dus zijn testament vernietigt of verscheurt, zal het geen kracht en gevolg hebben. Indien hij echter zijn
testament opzegt en daarna wenst dat het geldig is, zal het door deze laatste uiting van zijn wil geldig zijn. Wanneer dus een
soldaat, na zijn testament te hebben uitgewist, het daarna met zijn ring heeft verzegeld, moet de bevoegde rechter rekening
houden met de bedoeling van de erflater; want indien bewezen wordt dat hij berouw heeft gehad over zijn verandering van
mening, zal het testament geacht worden te zijn vernieuwd. Heeft hij dit echter gedaan met de bedoeling, dat hetgeen in het
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testament stond, niet zou worden voorgelezen, dan zal hij geacht worden dit te hebben gedaan met het oogmerk zijn
testament te annuleren.
(2) De goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard dat een testament dat door een soldaat is opgemaakt voordat hij in het
leger ging, geldig is volgens het militair recht, mits de erflater in dienst is overleden en daarna niet van gedachten is
veranderd.
(3) Wanneer iemand die het testament van een soldaat opmaakt daarin zijn eigen naam als erfgenaam invoegt, wordt hij niet
ontslagen van de straf die door het decreet van de Senaat wordt voorgeschreven.
(4) Een soldaat kan een erfgenaam aanwijzen voor een bepaalde tijd, en een andere na die tijd, of hij kan er een aanwijzen op
de vervulling van een bepaalde voorwaarde, of een andere nadat aan de voorwaarde is voldaan.
(5) Hij kan ook, volgens de militaire wet, een testament maken niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn zoon, en hij kan
dit doen voor zijn zoon alleen, ook al maakt hij er geen voor zichzelf, en zo'n testament is geldig als de vader in de dienst zou
sterven, of binnen een jaar na zijn ontslag.
(6) Papinianus verklaart in het Veertiende Boek der Vragen, dat de aanvraag tot het bezit van de goederen van een
nalatenschap niet kan worden gedaan na de door het Edict voorgeschreven tijd, omdat deze bepaling een algemene is.
23. Paulus, Over het Edict, Boek XLIII.
Als een soldaat een dotaal landgoed aan iemand nalaat, zal de erfenis niet geldig zijn, volgens de Lex Julia.
(23) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Als een soldaat erfgenamen benoemt voor bepaalde goederen, zoals bijvoorbeeld een voor bepaalde goederen in een stad, een
ander voor bepaalde landerijen op het platteland, en weer een ander voor andere goederen, zijn de benoemingen geldig, want
het zal worden beschouwd alsof hij de genoemde erfgenamen had benoemd zonder hun aandelen in de nalatenschap toe te
wijzen, en dat hij al zijn goederen had verdeeld door zijn legaat bij voorkeur aan ieder van hen toe te wijzen.
0. Julianus zegt ook, dat wanneer een erflater een erfgenaam aanwijst voor zijn goederen die hij als soldaat heeft verkregen,
en een ander erfgenaam voor de rest van de nalatenschap, dit moet worden opgevat als de overdracht van twee verschillende
goederen die als het ware aan twee verschillende mannen toebehoren, zodat alleen de erfgenaam die is aangesteld voor de
goederen die hij in dienst heeft verkregen, aansprakelijk is voor de schulden die de soldaat in het leger heeft gemaakt, en
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alleen hij die is aangesteld als erfgenaam voor de rest van de nalatenschap, aansprakelijk is voor de schulden die hij buiten
dienst heeft gemaakt. In dit geval lijkt het juist om te stellen dat wanneer de soldaat iets verschuldigd is, uit welke bron dan
ook, dit van rechtswege verschuldigd is aan de eerste of de tweede erfgenaam. Indien echter een van de erfdelen niet
toereikend is om de schulden te betalen waarvoor het aansprakelijk is, en om die reden degene die tot erfgenaam van dit
erfdeel is benoemd, het niet aanvaardt, moet de ander die het wel aanvaardt, worden gedwongen hetzij de verdediging van
het gehele vermogen op zich te nemen, hetzij de schuldeisers ten volle te betalen.
1. Wanneer een soldaat in hetzelfde testament een bepaalde persoon tot zijn erfgenaam benoemt, en hem daarna onterft, zal
hij geacht worden van de nalatenschap te zijn beroofd, terwijl bij testament van een burger een nalatenschap niet kan worden
weggenomen door een dergelijke loutere onterving.
2. Indien een vader tot erfgenaam van de castrense peculium wordt benoemd door zijn zoon onder vaderlijk toezicht, die in
het leger dient, en hij geen gebruik maakt van het testament, en een deel van het goed in bezit heeft, of frauduleus afstand
doet om het bezit te ontgaan, zal een vordering aan de legataris tegen hem worden toegekend.
3. Indien een soldaat een testament maakt terwijl hij in het leger is, en een codicil na afloop van zijn diensttijd, en hij
overlijdt binnen een jaar na zijn ontslag, moet volgens vele autoriteiten het codicil geacht worden te zijn gemaakt volgens de
regel van het burgerlijk recht; omdat het niet door een soldaat is gemaakt, moet niet worden aangenomen dat het door het
testament is bevestigd. Daarom is er geen ruimte voor de toepassing van de Falcidische wet in het geval van legaten die bij
het testament zijn nagelaten, maar deze wet is wel van toepassing op de legaten die in het codicil zijn opgenomen.
(23) Tryphoninus, Disputaties, Boek XVIII.
Wanneer echter de bij testament en bij codicil toegekende legaten tezamen meer dan drie vierde van de nalatenschap
bedragen, rijst de vraag in hoeverre de legaten waarop de Falcidische wet van toepassing is, moeten worden verminderd. Het
zou echter het beste zijn te besluiten dat de legaten die de soldaat bij testament heeft nagelaten, volledig zijn betaald uit de
goederen van de gehele nalatenschap, en dat de rest wordt verdeeld tussen de erfgenamen en degenen aan wie bij codicil
legaten zijn gegeven, in de verhouding van drievierde aan de eersten en eenvierde aan de laatsten.
23. Maar wat als de legaten die door het testament zijn nagelaten het gehele bedrag van de nalatenschap opslokken, hebben
degenen aan wie eigendom is nagelaten door het codicil, dan recht op iets, of niet? Indien de soldaat deze legaten had gedaan
terwijl hij nog in dienst was, zouden alle legaten moeten worden afgedragen, en het gedeelte dat hij boven zijn vermogen
heeft nagelaten, zou naar evenredigheid van alle legaten moeten worden afgetrokken, zodat dit ook in dit geval moet
gebeuren. Nadat het bedrag van de bij codicil gelegateerde legaten is vastgesteld op het bedrag dat verschuldigd blijkt te zijn
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(wanneer de legaten tot dezelfde categorie behoren), kan de erfgenaam zijn vierde bedrag in mindering brengen op de legaten
die bij codicil zijn gelegateerd.
24. 24. Indien echter alle legaten in de berekening zijn betrokken en hetgeen de erfgenaam overblijft niet toereikend is om het
vierde gedeelte van zijn aandeel in deze legaten te vormen, moet het ontbrekende worden afgeboekt alleen op de legaten die
door het codicil zijn nagelaten.
23. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
De vraag rees, wanneer een soldaat die al een testament had gemaakt een tweede maakt, en in het laatste zijn erfgenaam als
trustee belast met de uitvoering van de bepalingen van het eerste, wat zou dan de rechtsregel zijn in dit geval? Ik antwoordde:
"Een soldaat mag meerdere testamenten maken, maar of hij ze nu allemaal tegelijk maakt of afzonderlijk, ze zijn alleen
geldig als de erflater uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij dat wenste; ook zal het eerste testament niet worden vernietigd door
het laatste, omdat hij een erfgenaam kan aanwijzen voor een deel van zijn nalatenschap, dat wil zeggen, hij kan gedeeltelijk
testamentair en gedeeltelijk intestaat sterven. Nogmaals, indien hij in de eerste plaats een codicil heeft gemaakt, kan hij dit
regelen door in het testament dat volgt, te bepalen dat het codicil de werking van een benoeming kan hebben, en een
rechtstreekse benoeming die voorheen onzeker was, effectief kan maken; vandaar, zal ik zeggen dat, in het genoemde geval,
indien de soldaat de bedoeling had dat het eerst gemaakte testament geldig zou zijn, hetgeen hij bepaalde moet blijven staan,
en het gevolg is dat er twee testamenten zullen zijn. Wanneer echter de uitvoering van het eerste testament is opgedragen aan
de erfgenaam als trustee, is het duidelijk dat hij niet de bedoeling had dat het van rechtswege geldig zou zijn, maar veeleer
door de handelingen van de trustee, dat wil zeggen dat hij de werking van het eerste testament heeft omgezet in die van een
trust en een codicil.
23. De vraag rijst echter of het gehele testament in een codicil is omgezet, dat wil zeggen of de benoeming van de erfgenaam
daarin is begrepen, of in feite alleen de legaten, de trusts en de schenkingen van vrijheid. Het komt mij voor dat niet alleen de
andere zaken, met uitzondering van de benoeming van de erfgenaam, maar ook de benoeming zelf in de trust is begrepen,
tenzij wordt bewezen dat de erflater een andere bedoeling had.
24. Wanneer iemand door een soldaat tot erfgenaam is benoemd voor een bepaalde tijd, en een ander tot erfgenaam voor de
daaropvolgende tijd, rijst de vraag of de laatste erfgenaam verantwoordelijk moet zijn voor de verdeling van de legaten die
door de eerste niet zijn verdeeld. Ik meen dat deze verplichting niet op hem rust, tenzij komt vast te staan dat de soldaat een
andere bedoeling had.
23. Julianus, Digest, Boek XXVII.
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Een militair tribuun maakte een codicil terwijl hij in het kamp was, nadat zijn opvolger was gearriveerd, en stierf vervolgens.
Aangezien hij ophield de positie van soldaat te bekleden nadat zijn opvolger in het kamp was aangekomen, moet zijn codicil
worden beschouwd als uitgevoerd volgens het gewoonterecht dat op Romeinse burgers van toepassing is.
23. Wanneer iemand, nadat hij een testament heeft gemaakt, in militaire dienst treedt, wordt dit testament onder bepaalde
omstandigheden ook als dat van een soldaat beschouwd; bijvoorbeeld als hij het testament heeft geopend en voorgelezen, en
het een tweede maal met zijn zegel heeft verzegeld; en nog meer als hij er een gedeelte uit heeft uitgewist, het heeft ontsierd,
of er aanvullingen of verbeteringen in heeft aangebracht. Indien echter geen van deze dingen heeft plaats gehad, geniet zijn
testament geen van de voorrechten, die aan het testament van een soldaat verbonden zijn.
23. Africanus, Vragen, Boek IV.
Het besluit dat een testament dat tijdens de militaire dienst is gemaakt, ook geldig is tot een jaar na het ontslag van de erflater
uit het leger, lijkt door zijn bewoordingen aan te tonen dat dit voorrecht alleen kan worden genoten door hen die regelmatig
uit het leger zijn ontslagen. Daarom hebben noch prefecten, noch tribunen, noch andere officieren die ophouden te dienen
wanneer hun opvolgers komen, er recht op.
(1) Marcianus, Instituten, Boek IV.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht, die als soldaat dient, zijn burgerrechten verliest, of wordt geëmancipeerd, of door
zijn vader in adoptie wordt gegeven, zal zijn testament geldig zijn, alsof een nieuw testament was uitgevoerd.
24. Tertullianus, Over het Castrense Peculium.
Dezelfde regel geldt wanneer het hoofd van een huishouding, terwijl hij soldaat is, slechts bij testament over zijn peculium
castrense beschikt, en zich vervolgens overgeeft om te worden geadopteerd. Doet hij dit echter na reeds ontslagen te zijn, dan
zal zijn testament niet geldig zijn.
385875968. Florentinus, Instituten, Boek X.
De goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript gericht aan Statilius Severus dat: "Het voorrecht dat wordt verleend aan
personen die in het leger dienen en dat geldigheid verleent aan hun testamenten, ongeacht hoe ze zijn uitgevoerd, moet als
volgt worden begrepen, namelijk dat in de eerste plaats moet worden vastgesteld dat het testament is uitgevoerd, wat kan
worden gedaan zonder het op schrift te stellen, wat ook geldt voor anderen die geen soldaat zijn. Wanneer dus een soldaat,
omtrent wiens nalatenschap bij u een verzoek is ingediend, personen heeft bijeengeroepen om zijn testament te getuigen, en
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in hun tegenwoordigheid heeft verklaard wie hij als erfgenaam wenste en aan welke slaaf hij vrijheid wenste te verlenen, kan
worden aangenomen dat hij aldus een testament heeft gemaakt zonder het op schrift te stellen, en moet zijn wens ten uitvoer
worden gelegd. Indien hij echter (wat vaak gebeurt) tegen iemand zegt: "Ik benoem u tot mijn erfgenaam of ik laat u mijn
eigendom na", dan moet dit niet als een testament worden beschouwd. Ook voor anderen dan voor hen aan wie dit voorrecht
is verleend, maakt het geen verschil, dat een dergelijke uiterste wilsbeschikking niet mag worden toegestaan; want anders zou
het niet moeilijk zijn, na de dood van een soldaat getuigen te vinden, die zouden beweren, dat zij hem hadden horen zeggen,
dat hij zijn eigendom naliet aan hen, die zij wilden begunstigen, en op deze wijze zouden de testamenten van soldaten
omvergeworpen worden."
26. Marcellus, Meningen.
Titius maakte, voordat hij legionair tribuun werd, een testament, en stierf, nadat hij het ambt had verkregen, zonder het te
hebben gewijzigd. Ik vraag of zo'n testament als een militair testament moet worden beschouwd. Marcellus antwoordt: Het
testament dat hij maakte voordat hij tribuun werd, zou onder de regels van het gewoonterecht vallen, tenzij na de uitvoering
ervan wordt bewezen dat de erflater heeft verklaard dat hij wenste dat het geldig zou zijn. Want volgens de keizerlijke
constituties worden niet de testamenten van soldaten, maar de testamenten die door soldaten in het leger zijn opgemaakt,
bevestigd. Het is echter duidelijk, dat onder een soldaat moet worden verstaan een testament te hebben gemaakt, die op
enigerlei wijze verklaart, dat hij wenst, dat een eerder door hem gemaakt testament geldig zou zijn.
27. Macer, Militaire testamenten, Boek II.
De testamenten van soldaten die oneervol ontslagen zijn, verliezen onmiddellijk hun geldigheid volgens het militair recht;
maar het voorrecht wordt voor de duur van een jaar uitgebreid tot de testamenten van hen die eervol ontslag hebben
gekregen, of een ontslag om een of andere goede reden.
(1) Het recht om bij testament te beschikken over castrense peculium, dat wordt toegekend aan in het leger dienende zonen
die onder vaderlijk gezag staan, wordt niet toegekend aan hen die oneervol zijn ontslagen, omdat dit voorrecht alleen wordt
toegekend bij wijze van schadeloosstelling aan anderen die het verdienen.
28. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Een centurio benoemde bij een tweede testament zijn postume kinderen tot zijn erfgenamen, maar benoemde geen
plaatsvervangers voor hen; en aangezien er geen werden genoemd, verklaarde hij dat moest worden verwezen naar zijn eerste
testament. Men oordeelde dat alles wat in het tweede testament was opgenomen nietig was, behalve de benoeming van de
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postume erfgenamen; tenzij hij, na naar zijn eerste testament te hebben verwezen, alles wat in het tweede testament was
vervat uitdrukkelijk bevestigde.
29. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Toen een zoon die onder vaders toezicht stond, stierf terwijl hij in het leger was, en hij zijn zoon, die de puberteit nog niet
had bereikt, tot erfgenaam had benoemd, en ook een plaatsvervanger en voogden voor hem had aangesteld terwijl hij onder
het toezicht van zijn grootvader stond, verklaarden de Goddelijke Broeders in een Rescript dat de plaatsvervanging geldig
was, maar dat de aanstelling van de voogden dat niet was, om de reden dat een soldaat bij het beschikken over zijn
nalatenschap elke plaatsvervanging kan doen die hij wil, maar hij kan niets doen dat de rechten van een ander schaadt.
30. Marcellus, Digest, Boek X.
Als een door een soldaat benoemde erfgenaam vrijwillig een nalatenschap aanvaardt en, na hiertoe verzocht te zijn, er geheel
afstand van doet, gaan de vorderingsrechten die voortvloeien uit het Trebelliaans decreet van de Senaat over.
0. Wanneer een soldaat bij zijn testament een slaaf manumitteert wiens vrijheid niet mag worden verleend door de Lex Aelia
Sentia, of enige andere wet, is zijn daad nietig.
1. Het edict van de Praetor, waarbij benoemde erfgenamen zowel als legatarissen worden vrijgesteld van het afleggen van
een eed, is ook van toepassing op de testamenten van soldaten, net als in het geval van trusts. Dezelfde regel geldt wanneer
een voorwaarde oneervol is.
2. Het staat vast, dat aan een vader, die zijn zoon persoonlijk had geëmancipeerd, het hem toekomende deel van de
nalatenschap door de praetorij moest worden toegekend, zulks in strijd met de bepalingen van diens testament, behalve met
betrekking tot die goederen, welke de zoon tijdens zijn diensttijd had verworven en waarover hij testamentair vrij kon
beschikken.
23. Paulus, Vragen, Boek VII.
Want de goddelijke Pius Antoninus verklaarde in een Rescript dat het bezit van de praetoriaan van het landgoed van een zoon
die als soldaat diende, niet mocht worden toegekend in strijd met het testament van laatstgenoemde, voor zover het ging om
bezittingen die waren verkregen terwijl hij in het leger was.
23. Marcellus, Digest, Boek XIII.
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Wanneer een soldaat een slaaf heeft nagelaten aan Titius en Seius, en terwijl Seius aan het overleggen was of hij het legaat
zou aanvaarden of niet, Titius de slaaf heeft gemanumitteerd, en Seius daarna het legaat heeft geweigerd, zeg ik dat de slaaf
vrij moet zijn, om de reden dat als een erfgenaam een slaaf manumitteert die aan iemand is nagelaten, en de legataris later het
legaat verwerpt, de slaaf vrij zal worden.
0. Modestinus, Regels, Boek IX.
Wanneer de nalatenschap van een soldaat niet overeenkomstig de klaarblijkelijke wens van de erflater is aangegaan, hebben
de erfgenamen geen recht op de goederen die hij tijdens zijn diensttijd heeft verworven.
7680. Tertyllianus, Over het Castrense Peculium.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht, terwijl hij in het leger is, een testament maakt volgens de militaire gebruiken, en
hem vervolgens, na de dood van zijn vader, een postuum kind wordt geboren, wordt zijn testament verbroken. Indien hij
echter nog steeds dezelfde gezindheid heeft en wenst dat zijn testament geldig blijft, kan hij daaraan gevolg geven alsof hij
een ander had gemaakt, mits hij tot het tijdstip van de geboorte van het postuum geboren kind in militaire dienst was.
(1) Wanneer echter een zoon onder vaders toezicht, die als soldaat dient, een testament maakt, en hem daarna, tijdens zijn
leven, en tijdens dat van zijn grootvader, een postuum kind wordt geboren, zal zijn testament niet verbroken worden, omdat
het genoemde kind niet onder zijn toezicht komt, en niet geacht wordt als een wettig erfgenaam geboren te zijn. Evenmin kan
dit postuum geboren kleinkind, omdat het tijdens het leven van de zoon is geboren, in een keer een wettig erfgenaam van zijn
grootvader worden, en daarom wordt het testament van de grootvader niet verbroken; want hoewel het in een keer onder het
beheer van zijn grootvader komt, heeft de zoon niettemin recht op voorrang.
(2) Hieruit volgt, dat indien een zoon, die onder vaders toezicht staat, een testament maakt, terwijl hij als soldaat dient, en per
vergissing, en niet omdat hij hem onterven wilde, verzuimt een posthuum kind te vermelden; en indien dit posthuum kind
geboren wordt na de dood van zijn grootvader, maar tijdens het leven van de zoon, dat wil zeggen zijn eigen vader, dan zal
zijn testament zeker verbroken zijn. Indien het echter geboren wordt, nadat zijn vader burger is geworden, zal de geldigheid
van het verbroken testament niet worden hersteld. Maar als het geboren wordt, terwijl zijn vader nog in het leger is, dan zal
het, als deze wil dat het testament geldig is, dit worden, alsof het een tweede maal tot stand gekomen was.
(3) Indien echter een postuum kind geboren wordt tijdens het leven van zijn grootvader, dan zal dit niet onmiddellijk het
testament van de vader verbreken, maar slechts wanneer het zijn grootvader overleeft, terwijl zijn vader nog leeft, daar het nu
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voor de eerste maal erfgenaam wordt van deze laatste. Want dit is het geval, omdat het nooit twee testamenten tegelijk kan
verbreken, te weten die van zijn vader en die van zijn grootvader.
0. Paulus, Vragen, Boek XIV.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat het testament van een soldaat die liever wilde sterven dan pijn lijden
of de ergernissen van het leven, geldig was, en dat zijn nalatenschap kon worden opgeëist door degenen die er volgens de wet
recht op hadden als hij intestaat stierf.
(1) Een soldaat die ontslagen was, begon binnen het jaar aan een testament, maar kon het niet afmaken. Men kan zeggen dat
door deze wet het testament dat hij in het leger had gemaakt, nietig werd verklaard, indien het volgens het militair recht was
opgesteld; anders zou het niet rechtsgeldig worden herroepen, indien het volgens het gewoonterecht geldig was.
(2) Dit onderscheid is niet van toepassing op het testament van een soldaat die in dienst is, want hoe hij ook een testament
maakt, het wordt buiten werking gesteld door een volgend testament, aangezien de wens van een soldaat, hoe die ook wordt
uitgedrukt, een testament is.
0. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Wanneer een soldaat een onvolmaakt testament nalaat, heeft de akte, wanneer zij wordt aangeboden, de uitwerking van een
volmaakt testament, want het testament van een soldaat wordt vervolmaakt door de enkele vermelding van zijn wensen.
Wanneer iemand verscheidene testamenten op verschillende dagen maakt, wordt hij geacht zijn testament dikwijls te maken.
23. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Als de erflater door een codicil de helft van zijn nalatenschap nalaat, heeft de erfgenaam, die door het testament met de
gehele nalatenschap wordt belast, recht op de helft, en moeten de legaten, die door het testament worden nagelaten,
gemeenschappelijk worden verdeeld, wanneer zij worden betaald.
39. Een soldaat, die verschillende erfgenamen heeft aangewezen, sommigen voor hetgeen hij in de dienst heeft verkregen en
anderen voor hetgeen hij op andere wijze heeft verkregen, wijst vervolgens nog andere erfgenamen aan voor zijn in de dienst
verkregen goederen. Hij wordt geacht uit het eerste testament te hebben genomen wat hij bij het tweede heeft geschonken,
maar hij wordt niet geacht zijn eerste testament te hebben gewijzigd, ook al is daarbij slechts één erfgenaam aangewezen.
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40. 40. Een soldaat heeft bij het opmaken van zijn testament, niet wetende dat zijn vrouw zwanger was, geen melding
gemaakt van het ongeboren kind. Toen na zijn dood een dochter werd geboren, leek het testament te zijn verbroken en waren
de legaten niet verschuldigd. Indien echter in de tussentijd de aangewezen erfgenaam de legaten zou hebben betaald, zouden
wegens deze onverwachte gebeurtenis praetoriaanse acties aan de dochter worden toegestaan om de goederen terug te
vorderen, en de aangewezen erfgenaam zal, aangezien hij een bezitter te goeder trouw was, niet verplicht zijn iets te
vergoeden dat hij niet op de nalatenschap kan verhalen.
41. Een ontslagen soldaat wenste bij zijn overlijden dat een testament dat hij tijdens zijn diensttijd overeenkomstig het
gewoonterecht had opgemaakt, nietig zou zijn, en gaf er de voorkeur aan om bij onvermogen te sterven. Besloten werd, dat
de benoemingen van erfgenamen en de plaatsvervangingen voor hen ongewijzigd zouden blijven, doch dat zij, die legaten
krachtens het testament opeisten, door een exceptie op grond van kwade trouw, overeenkomstig het Gewoonterecht, zouden
worden uitgesloten, en dat de kracht van deze exceptie zou worden geregeld naar de stand van de personen, die de eis
stelden; voor het overige heeft de staat van de bezitter, bij gelijke omstandigheden, de voorkeur.
42. Een soldaat die een testament volgens het gewoonterecht had gemaakt, maakte vervolgens een testament volgens het
militair recht waarin hij een jaar na zijn ontslag uit de dienst over al zijn goederen beschikte. Men oordeelde dat de kracht
van het eerste testament verloren was gegaan en niet kon worden hersteld.
(1) Paulus, Vragen, Boek VII.
Een soldaat, die een vrijgelatene was, benoemde bij zijn testament twee erfgenamen, en omdat één van hen weigerde te
aanvaarden, werd de erflater geacht intestato te zijn overleden met betrekking tot dat specifieke aandeel, om de reden dat een
soldaat gedeeltelijk intestato kan sterven, en het bezit van de praetorius door een patroon ab intestato kan worden verkregen;
want tenzij bewezen werd dat het de bedoeling van de overledene was geweest dat, indien één van de erfgenamen zijn
aandeel zou verwerpen, het gehele landgoed naar de andere erfgenaam zou gaan.
40. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Wanneer gezegd wordt, dat indien een soldaat binnen het jaar na zijn ontslag overlijdt, zijn testament, dat hij overeenkomstig
het militair recht heeft opgemaakt, geldig is; dit geldt zelfs indien de voorwaarde van zijn benoeming na het verstrijken van
het jaar moet worden vervuld, mits hij binnen twaalf maanden overlijdt. Indien hij dus voor zijn zoon, die zijn erfgenaam
was, een plaatsvervanger aanwijst, maakt het geen verschil wanneer de zoon overlijdt, want het is voldoende, indien zijn
vader binnen het jaar overlijdt.
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41. Een soldaat maakte een testament, en daarna, na zonder oneervolle reden ontslagen te zijn, nam hij weer dienst bij een
ander corps soldaten; de vraag rees of het testament, dat hij in dienst gemaakt had, geldig zou zijn. Ik vraag of hij het heeft
opgemaakt volgens de militaire wet of volgens het gewoonterecht. Als hij het volgens de gewone wet heeft opgemaakt, is er
geen twijfel over dat het geldig zou zijn; maar als hij het als soldaat heeft opgemaakt, vond ik het gepast om na te gaan
wanneer hij voor de tweede keer, na zijn ontslag, in dienst is getreden, binnen het jaar, of daarna. Ik stelde vast dat hij binnen
het jaar in dienst was getreden en dat, aangezien zijn testament nog steeds geldig was volgens de militaire wet en hij een
nieuw testament kon maken volgens dezelfde wet, zijn testament na het verstrijken van het jaar geldig zou zijn, indien hij zou
overlijden? Ik heb enige twijfel op dit punt, omdat zijn andere dienstperiode van recenter datum was. Het is echter beter vast
te stellen dat het testament geldig is, omdat de twee dienstperioden als het ware verenigd zijn. Ik zinspeel niet op hem die,
nadat hij voor de tweede maal in dienst is getreden, heeft verklaard dat hij wenste dat zijn testament geldig zou zijn; want in
dit geval heeft hij het als het ware gemaakt tijdens zijn tweede diensttijd, op dezelfde wijze als wanneer een burger er een
maakt en daarna soldaat wordt.
(1) Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht, terwijl hij in het leger diende, gevangen werd genomen en in handen van de vijand
stierf, zeggen wij, dat de Corneliaanse wet ook op zijn testament van toepassing is. Men kan zich echter afvragen, of zijn
vader vóór hem thuis is gestorven, en of, indien hem door genoemde zoon een kleinzoon is geboren, het testament van de
vader op dezelfde wijze zou worden verbroken. Het moet geoordeeld worden, dat het testament niet gebroken zal worden, om
de reden, dat hij geacht wordt te zijn gestorven op het ogenblik, dat hij gevangen werd genomen.
42. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Lucius Titius, een soldaat, dicteerde zijn testament aan zijn secretaris om het op te maken uit aantekeningen, en voordat het
volledig was uitgeschreven stierf hij. Ik vraag of dit dictaat geldig kan zijn. Ik antwoordde, dat het aan soldaten wordt
toegestaan hun testament op te maken op welke wijze zij maar willen en op welke wijze zij maar kunnen, mits dit op
zodanige wijze geschiedt dat het door wettige bewijzen kan worden vastgesteld.
43. Ook werd geoordeeld, dat wanneer een slaaf recht had op een erfenis (zij het onder een voorwaarde), door een testament
opgemaakt volgens militair recht, hij ook zijn vrijheid kon opeisen.
44. In het volgende geval werd eveneens een uitspraak gedaan. Lucius Titius, een soldaat, verklaarde in zijn testament: "Laat
Pamphila de erfgenaam zijn van mijn gehele nalatenschap", en liet vervolgens door een andere clausule hetzelfde legaat na
aan Sepronius, een van zijn kameraden, en droeg hem op de genoemde slaaf te manumiteren. Ik vroeg of Pamphila zijn
erfgenaam zou zijn, alsof zij haar vrijheid rechtstreeks door toedoen van de erflater had verkregen? Het antwoord luidde, dat
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men moest begrijpen, dat de soldaat, toen hij zijn slavin tot erfgenaam benoemde, niet wist, dat zij uit hoofde van haar
benoeming haar vrijheid zou verkrijgen; en dat hij daarom naderhand geen reden had om zijn kameraad te verzoeken haar te
manumiteren, daar zij vrij en zijn erfgenaam was geworden krachtens de eerste clausule, en daar het legaat geen kracht of
gevolg had, werd niet in de bedoeling van de erflater ingegrepen.
0. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVIII.
Een soldaat kan een erfgenaam als volgt aanwijzen: "Zolang Titius leeft, laat hem mijn erfgenaam zijn, en na zijn dood, laat
Septicius mijn erfgenaam zijn". Als hij echter zou zeggen: "Laat Titius voor tien jaar mijn erfgenaam zijn", zonder een
plaatsvervanger aan te wijzen, zal hij na verloop van tien jaar testamentair zijn; en, om de reden, die wij reeds hebben
uiteengezet, daar een soldaat een erfgenaam kan aanwijzen vanaf een bepaalde tijd, en tot een bepaalde tijd, is het gevolg, dat
voordat het tijdstip is aangebroken, waarop de aangewezen erfgenaam tot de erfopvolging kan worden toegelaten, hij
testamentair zal worden; en daar het een soldaat is toegestaan een deel van zijn goederen na te laten, zo kan hij ook, door
hetzelfde voorrecht, gedurende een tijd van aanzienlijke omvang testamentair blijven.
1. Een vrouw die ervan verdacht wordt losbandig te zijn, kan niets nemen krachtens het testament van een soldaat, zoals de
goddelijke Hadrianus in een Rescript heeft verklaard.
2. Een soldaat kan geen voogd aanstellen voor een minderjarige die onder de macht van een ander staat.
3. Als een soldaat zijn zoon onterft, of, wetende dat hij zijn zoon is, hem in stilte overlaat, rijst de vraag of hij een
plaatsvervanger kan belasten met de betaling van een erfenis. Ik was van mening dat hij dat niet kon doen, ook al liet hij een
ruime erfenis na aan de onterfde zoon.
4. Een soldaat kan in de plaats treden van een geëmancipeerde zoon; de eerstgenoemde kan zijn recht echter alleen
uitoefenen met betrekking tot goederen die van de vader op de zoon zijn overgegaan, en voor zover het gaat om goederen die
hij reeds bezat of later heeft verkregen. Want indien hij tijdens het leven van zijn zoon, of terwijl de grootvader nog leefde,
de plaatsvervanging heeft gedaan, kan niemand zeggen dat de van de grootvader verkregen nalatenschap aan de
plaatsvervanger zal toebehoren. Wanneer de nalatenschap van een soldaat niet is aangegaan, rijst de vraag of de
indeplaatsstelling die hij voor een minderjarige heeft gedaan, wel geldig is. Het resultaat is, dat deze als geldig moet worden
beschouwd, omdat een soldaat een testament voor zijn zoon mag maken, ook al mag hij dat niet voor zichzelf doen.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
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Iedereen kan volgens de militaire wet een testament maken vanaf de dag dat hij in dienst is getreden, maar hij kan dit niet
eerder doen; vandaar dat zij die nog niet daadwerkelijk in het leger zijn ingeschreven, ook al zijn zij opgeroepen en reizen zij
mee op de openbare kosten, nog niet als soldaten worden beschouwd, want om dat te zijn moeten zij in de gelederen worden
opgenomen.
6. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Een zoon onder vaderlijk toezicht, die tot de ruiterorde behoort en in het gevolg van de keizer is ingeschreven, kan, zodra hij
het bevel krijgt zich bij het leger aan te sluiten, een testament maken waarin hij over zijn castrense peculium beschikt.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Uit de Rescripties van de Keizers blijkt dat als iemand die behoort tot de klasse waarvan de leden geen testament mogen
maken volgens de militaire wet, toevallig in het land van de vijand is, en daar sterft, hij een testament kan maken op elke
manier die hij wil, en op elke manier die hij kan, of hij nu de Gouverneur van de provincie is, of iemand anders die geen
testamentrecht heeft volgens de militaire wet.

Tit. 2. Betreffende het verkrijgen of verwerpen van landgoederen.

8. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wie het recht heeft een geheel landgoed te verwerven, kan niet, door het te verdelen, slechts een gedeelte daarvan
aanvaarden.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Als iemand tot erfgenaam wordt benoemd van verschillende delen van hetzelfde landgoed, kan hij niet een deel ervan
aanvaarden en het andere verwerpen.
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10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Zolang de eerste erfgenaam die werd benoemd een nalatenschap kan betreden, kan de plaatsvervanger dat niet doen.
11. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Een erfgenaam die geen recht heeft om in een nalatenschap te treden, wordt niet geacht te hebben geweigerd dit te doen.
12. Dezelfde, Over Sabinus, Boek I.
Het staat vast dat iemand die stom of doof is, zelfs als hij zo geboren is, als erfgenaam kan optreden en zich voor een
nalatenschap kan verplichten.
13. Het staat ook vast dat iemand die door de wet verboden is om over zijn bezit te beschikken, als hij tot erfgenaam zou
worden benoemd, in een nalatenschap kan treden.
14. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Ieder die onderworpen is aan het gezag van een ander, kan hem onder wiens toezicht hij staat, niet verbinden voor de
schulden van de nalatenschap, zonder diens toestemming, tenzij de vader aansprakelijk is voor de schulden.
15. 15. Met betrekking tot het bezit van goederen staat vast, dat als bekrachtigd wordt beschouwd, hetgeen een zoon in strijd
met de wil van zijn vader heeft erkend, terwijl hij onder het gezag van deze laatste stond.
16. Wanneer echter de nalatenschap van een moeder op haar zoon als erfgenaam overgaat, overeenkomstig het Orphitiaans
decreet van de Senaat, dient dezelfde regel te worden toegepast.
17. 17. Indien de zoon de nalatenschap niet heeft aanvaard, maar niettemin geruime tijd in het bezit ervan is gebleven, moet
hij geacht worden haar te hebben aanvaard; zoals de Goddelijke Pius en Onze Keizer in een Rescript hebben verklaard.
18. 18. Wanneer hij, die dacht dat hij een zoon was die onder vaders toezicht stond, een landgoed betreedt op bevel van zijn
vader, wordt geoordeeld dat dit landgoed noch door hem is verworven, noch door zijn vader die hem opdroeg het te
aanvaarden, zelfs al is de vader daarna gestorven, als hij het landgoed betreedt na de dood van zijn vader en zich daardoor
verbindt voor de schulden ervan, zoals Julianus verklaart in het Eenendertigste Boek van de Digest. Want als iemand twijfelt
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of hij al dan niet een zoon is die onder vaders toezicht staat, en door de dood van zijn vader zijn eigen meester wordt, is de
betere mening dat hij in de nalatenschap kan treden.
19. Soms verwerft een zoon onder vaderlijk gezag een nalatenschap zonder aanvaarding van hem onder wiens gezag hij staat;
bijvoorbeeld wanneer een kleinzoon tot erfgenaam wordt benoemd in plaats van een onterfde zoon, en zijn vader hem tot zijn
erfgenaam, en zelfs tot zijn noodzakelijke erfgenaam maakt, zonder dat hij de nalatenschap formeel aanvaardt.
20. Wanneer iemand tot erfgenaam wordt benoemd door een onterfde zoon, maakt hij hem niet tot zijn noodzakelijke
erfgenaam, maar hij moet hem bevelen in de nalatenschap te treden, daar hij ten tijde van zijn overlijden niet onder zijn
beheer stond; want niemand kan noodzakelijke erfgenaam worden door de handeling van een partij die zelf de nalatenschap
niet kan verwerven.
21. Celsus verklaarde in het Vijftiende Boek van de Digest, dat wanneer iemand uit vrees voor lijfelijke straf, of door enige
andere soort van dwang gedwongen, voorwendt een nalatenschap te aanvaarden;. indien hij vrij man is, wordt hij niet als
erfgenaam beschouwd, en indien hij slaaf is, maakt hij zijn meester niet tot erfgenaam.
22. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Als iemand een zoon onder vaders toezicht tot erfgenaam benoemt, en daarna zegt: "Als de genoemde Titius, een zoon onder
vaders toezicht, niet mijn erfgenaam zal zijn, laat dan Sempronius mijn erfgenaam zijn"; en de zoon treedt in de nalatenschap
in opdracht van zijn vader, dan wordt de plaatsvervanger uitgesloten.
23. Indien de zoon, voordat hij wist dat hij de noodzakelijke erfgenaam van zijn vader was, zou overlijden en een zoon als
zijn noodzakelijke erfgenaam zou nalaten, moet het de kleinzoon worden toegestaan de nalatenschap van zijn grootvader te
verwerpen om de reden dat dit voorrecht ook aan zijn vader zou zijn verleend.
24. Bij iedere erfopvolging wordt een ieder die erfgenaam is van een partij die erfgenaam is van Titius, ook geacht zelf
erfgenaam te zijn van Titius, noch kan hij de nalatenschap van laatstgenoemde verwerpen.
25. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
Volgens de gewoonte in ons land kan noch een mannelijke noch een vrouwelijke voogd zich binden zonder het gezag van
hun voogd. Het is echter volkomen duidelijk dat het aanvaarden van een nalatenschap, zelfs als deze niet solvabel is, ons
aansprakelijk maakt voor de schulden ervan. In dit geval gaat het om een nalatenschap waarvan de erfgenamen niet de
noodzakelijke erfgenamen zijn.

1954

26. Een kind, dat de puberteitsleeftijd nog niet heeft bereikt, dat onder het gezag van een ander staat en in opdracht van deze
laatste een nalatenschap betreedt, verwerft deze, ook al is het wettelijk niet bekwaam tot beraadslaging.
27. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een voogd bekwaam is om voor zichzelf te handelen, ook al is hij zo oud dat hij niet in staat is de betekenis van het
aanvaarden van een nalatenschap te begrijpen (hoewel een jongen van deze leeftijd niet geacht wordt iets te weten of te
kunnen beslissen, net zo min als een krankzinnige), kan hij niettemin een nalatenschap verwerven op gezag van zijn voogd;
want dit voorrecht wordt aan voogden verleend om hen te bevoordelen.
28. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer een erfgenaam van een gehele nalatenschap slechts een gedeelte daarvan wil aanvaarden, wordt hij geacht te
hebben gehandeld als erfgenaam van de gehele nalatenschap.
29. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Aan kinderen beneden de puberteit wordt de bevoegdheid verleend om de goederen van hun vaders absoluut te verwerpen,
maar zij die de puberteit hebben bereikt, kunnen dit alleen doen wanneer zij zich niet met de zaken van de nalatenschap
hebben bemoeid.
30. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer een kind zich niet heeft bemoeid met de zaken van het landgoed van zijn vader, of hij nu meerderjarig of
minderjarig is, is het niet nodig dat hij een verzoek indient bij de Praetor, maar het is voldoende als hij zich niet met de zaken
van het landgoed heeft bemoeid. In een rescriptie in de Semestria aan Vivius Soter en Victorinus werd gezegd: "Het is niet
nodig om aan de erfgenamen volledige restitutie te verlenen op grond van een door hun grootvader gesloten contract, als hun
vader de bedoeling had dat zij zijn nalatenschap niet zouden aanvaarden, wanneer er niets is gedaan, noch enige zaken zijn
gedaan ten behoeve van de erfgenaam."
31. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Degene die tot erfgenaam is benoemd, of degene aan wie de nalatenschap van rechtswege is afgedaald, verliest deze door
deze te verwerpen. Dit is alleen waar, wanneer de nalatenschap in een zodanige staat is, dat zij kan worden betreden, maar
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wanneer de erfgenaam is aangesteld onder een voorwaarde, en de nalatenschap verwerpt voordat aan de voorwaarde is
voldaan, zal zijn daad nietig zijn, wat de voorwaarde ook moge zijn, en zelfs als zij afhankelijk is van zijn testament.
32. Wanneer een erfgenaam in twijfel verkeert of de erflater leeft of niet, en de nalatenschap verwerpt, is zijn handeling
nietig.
33. 33. Evenzo, indien een plaatsvervanger een nalatenschap verwerpt, voordat de aangewezen erfgenaam zich daarover heeft
uitgesproken, zal zijn verwerping niet geldig zijn.
34. Indien een zoon, die onder vaderlijk gezag staat, of een vader een nalatenschap verwerpt, zal geen van beiden de rechten
van de ander schaden, maar beiden kunnen het samen verwerpen.
35. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Dezelfde regel geldt ook wanneer een nalatenschap van rechtswege op kinderen neerdaalt.
36. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
Hij die denkt dat hij de noodzakelijke erfgenaam is, terwijl hij een vrijwillige erfgenaam is, kan een nalatenschap niet
verwerpen; want in dit geval wordt meer gewicht gehecht aan de mening dan aan de waarheid.
37. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIV.
En, aan de andere kant, iemand die denkt dat hij een noodzakelijke erfgenaam is, kan geen vrijwillige erfgenaam worden.
38. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Evenmin kan iemand die meent dat een testament nietig is, of vervalst, het verwerpen. Maar als het zeker is dat een
testament, waarvan gezegd wordt dat het vervalst is, dat niet is; omdat hij door in de nalatenschap te treden, deze kan
verwerven, zo ook zal hij door deze te verwerpen, deze verliezen.
39. Indien een benoemde erfgenaam, die tegelijk erfgenaam is, de nalatenschap verwerpt op grond van zijn benoeming, kan
hij niet tot de nalatenschap worden toegelaten op grond van zijn hoedanigheid van erfgenaam; indien hij echter als erfgenaam
de nalatenschap verwerpt, terwijl hij tegelijkertijd weet, dat hij tot erfgenaam is benoemd, moet worden geoordeeld, dat hij
haar in beide hoedanigheden heeft verworpen. Indien hij van zijn benoeming niet op de hoogte was, zal zijn verwerping hem
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in geen van beide opzichten schaden, noch met betrekking tot de testamentaire erfopvolging, daar hij deze niet heeft
verworpen, noch met betrekking tot de wettelijke erfopvolging, daar deze hem nog niet was toegekend.
40. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Ieder die een nalatenschap kan verwerven, kan deze ook verwerpen.
41. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
Wanneer iemand een landgoed wil betreden, of er bezit van wil nemen, moet hij er zeker van zijn dat de erflater dood is.
42. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Hij wordt geacht op te treden als een erfgenaam die iets doet in de hoedanigheid van een erfgenaam. En Julianus heeft in het
algemeen verklaard, dat hij alleen in de hoedanigheid van erfgenaam handelde, die als zodanig enige handeling verrichtte;
maar het handelen als erfgenaam is niet zozeer een kwestie van feit als wel van bedoeling, want hij moet de bedoeling
hebben de handeling als erfgenaam te verrichten. Wanneer hij echter iets doet uit kinderlijke genegenheid, of om de goederen
van de nalatenschap te beschermen, of wanneer hij handelt, niet als erfgenaam of eigenaar, maar uit hoofde van een ander
recht, is het duidelijk dat hij niet moet worden geacht als erfgenaam te hebben gehandeld.
43. En daarom zijn kinderen, die noodzakelijke erfgenamen zijn, gewoon te beweren, dat, wanneer zij enige handeling voor
de nalatenschap verrichten, zij dit alleen doen uit natuurlijke genegenheid of ter bescherming van het eigendom, of omdat het
van hen is; zoals bijvoorbeeld, wanneer een kind zijn vader begraaft, of alleen doet wat rechtvaardig is en van hem wordt
verlangd. Indien hij echter handelt met de bedoeling erfgenaam te worden, handelt hij in de hoedanigheid van een erfgenaam;
want indien hij iets doet uit eerbied voor zijn kinderen, zal hij niet geacht worden als erfgenaam te hebben gehandeld. In
dergelijke gevallen geeft hij voedsel aan slaven die tot de nalatenschap behoren, of aan lastdieren, of verkoopt hij ze. Doet hij
dit in de hoedanigheid van erfgenaam, dan handelt hij als erfgenaam; doet hij dit niet, maar poogt hij slechts het goed te
behouden, omdat hij meent, dat het zijn eigendom is, of neemt hij, terwijl hij beraadslaagt, welke weg hij zal inslaan, slechts
maatregelen om het goed van de nalatenschap te behouden; en mocht hij besluiten zich niet als erfgenaam te gedragen, dan is
het duidelijk, dat hij niet geacht kan worden in die hoedanigheid te hebben gehandeld. Indien hij dus landerijen of huizen die
tot de nalatenschap behoren, heeft verpacht of hersteld, of iets anders van dien aard heeft gedaan, niet met de bedoeling om
als erfgenaam op te treden, maar alleen ten bate van de plaatsvervanger, of van de erfgenaam ab intestato, of goederen
verkoopt die vergankelijk zijn, bevindt hij zich niet in de positie van iemand die in de hoedanigheid van erfgenaam optreedt,
omdat hij niet de bedoeling had dit te doen.
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44. Indien hij echter als erfgenaam enig goed zou opeisen, dat niet op de vreemde erfgenaam overgaat, laat ons dan zien, of
hij aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap; bijvoorbeeld, wanneer hij de diensten opeist van een
vrijgelatene van zijn vader, die een vreemde erfgenaam niet kan opeisen, maar die hij kan verkrijgen door ze op te eisen; dan
staat vast, dat hij niet als erfgenaam handelt; want een dergelijke eis kunnen de schuldeisers stellen, en vooral voor in de
toekomst te verrichten diensten.
45. Een zoon die een lijk begraaft in het familiegraf van zijn vader, moet door deze daad niet geacht worden zich
aansprakelijk te hebben gesteld voor de schuldeisers van laatstgenoemde; welke mening door Papinianus wordt gehuldigd, en
de billijker is, hoewel Julianus het tegendeel beweert.
46. Papinianus zegt dat bepaalde autoriteiten van mening zijn dat wanneer een zoon tot erfgenaam van zijn vader is benoemd,
en weigert de nalatenschap te aanvaarden, en hij geld ontvangt van een slaaf die op voorwaarde van betaling vrij zou zijn, hij
door de schuldeisers van de nalatenschap kan worden aangesproken, of het betaalde geld nu wel of niet deel uitmaakte van de
peculium van de slaaf; omdat het als het ware werd ontvangen naar de wens van de overledene, met het doel aan de
voorwaarde te voldoen. Julianus meent dat dezelfde regel ook geldt wanneer de zoon de nalatenschap niet heeft aanvaard.
Tenslotte zegt Papinianus dat hij alleen erfgenaam is als hij de enige erfgenaam is, maar als hij een mede-erfgenaam heeft en
deze de nalatenschap betrekt, mag de zoon die het geld van de slaaf heeft ontvangen, niet worden gedwongen zich te
verweren tegen de vorderingen van de schuldeisers; want omdat hij als zoon de nalatenschap heeft verworpen, heeft hij
volgens de Praetoriaanse wet ook recht op de rechten die een geëmancipeerd kind heeft dat een nalatenschap verwerpt. Indien
dus de slaaf uitdrukkelijk door de erflater was gelast het geld aan zijn zoon te betalen, kon hij zijn vrijheid verkrijgen, zelfs
indien hij hem niet betaalde. Men zegt dus dat hij in de hoedanigheid van erfgenaam heeft gehandeld, daar hij heeft
ontvangen wat hij niet kon verkrijgen zonder de naam en de rechten van een erfgenaam aan te nemen.
47. Wanneer een zoon een rechtsvordering instelt tegen iemand, die een grafkelder heeft geschonden, hoewel deze tot de
nalatenschap behoort, wordt hij niet geacht zich in de zaken van dezelve te hebben gemengd, daar hij niets uit de
nalatenschap van zijn vader neemt; want het voorwerp van deze rechtsvordering is een straf en een bestraffing en niet het
herstel van eigendom.
48. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer een vreemdeling goederen van een nalatenschap in zijn bezit heeft, die hij heeft gestolen of ontvreemd, handelt hij
niet in de hoedanigheid van erfgenaam, want uit zijn handeling blijkt een tegengestelde bedoeling.
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49. Soms maakt alleen al de bedoeling van de erfgenaam hem verantwoordelijk voor de nalatenschap; zoals bijvoorbeeld
wanneer hij in de hoedanigheid van erfgenaam gebruik maakt van een goed dat er niet toe behoort.
50. Toch kan niemand een nalatenschap verwerven door als erfgenaam op te treden, wanneer deze reeds aan hem is
overgegaan. Maar wij zeggen, dat in die gevallen, waarin wij hebben geoordeeld, dat de verwerping van een nalatenschap
nietig is, moet worden opgemerkt, dat wanneer de partij als erfgenaam optreedt, zijn aanvaarding ook nietig zal zijn.
51. Wanneer iemand niet weet tot welk deel van de nalatenschap hij tot erfgenaam is benoemd, zegt Julianus dat dit hem niet
belet in die hoedanigheid op te treden. Deze mening wordt ook door Cassius goedgekeurd, als de partij op de hoogte was van
de voorwaarde waaronder hij werd aangesteld; mits aan de voorwaarde is voldaan. Maar wat als hij niet wist dat aan de
voorwaarde was voldaan? Ik denk dat hij op dezelfde manier in de nalatenschap kan treden als wanneer hij niet wist dat het
deel van zijn mede-erfgenaam, voor wie hij in de plaats was gesteld, was vermeerderd door de verwerping van de laatste.
52. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Als iemand die recht heeft op de wettige erfopvolging en gelooft dat de overledene zijn slaaf was, als gevolg daarvan zijn
peculium verkrijgt, is men van mening dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor de nalatenschap. Wij zeggen dus (zoals
Pomponius), dat dezelfde regel geldt als hij bezit neemt van de nalatenschap van iemand van wie hij dacht dat hij zijn
vrijgelatene was, terwijl deze in feite vrijgeboren was. Want wie als erfgenaam optreedt, maakt zichzelf tot erfgenaam en
moet dus nagaan onder welke titel de nalatenschap aan hem toebehoort; als bijvoorbeeld de naaste bij een geldig testament
tot erfgenaam wordt benoemd, en voordat dit testament wordt overgelegd, denkt hij dat de erflater bij testament is overleden,
maar ook al gedraagt hij zich in alle opzichten als de eigenaar, dan nog is hij geen erfgenaam. Dezelfde rechtsregel is van
toepassing, wanneer hij bij een niet naar behoren gemaakt testament tot erfgenaam wordt benoemd, en hij, nadat dit laatste is
overgelegd, meent, dat het wettig is, toch zal hij de nalatenschap niet verkrijgen, zelfs al zou hij alle goederen, die daartoe
behoren, als eigenaar beheren.
53. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand een nalatenschap of een legaat verwerpt, moet hij zeker zijn van zijn rechten.
54. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
De vraag rees of iemand geacht wordt te hebben gehandeld in de hoedanigheid van erfgenaam die een som geld ontvangt als
vergoeding voor het verwerpen van een nalatenschap. Men besloot dat hij die het geld ontving als vergoeding voor het
verwerpen van de nalatenschap, niet als erfgenaam handelde; maar dat hij toch aansprakelijk zou zijn voor de straf die door
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het edict van de Praetor werd opgelegd. Daarom wordt hij, of hij het geld nu van de plaatsvervanger of van de erfgenaam
heeft ontvangen, geacht het mortis causa te hebben ontvangen. Dezelfde regel geldt, indien hij het geld niet heeft ontvangen,
maar het hem slechts is toegezegd, want hij verkrijgt het uit hoofde van het beding, mortis causa.
55. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VIII.
Als een slaaf van een ander, die mij te goeder trouw dient, op mijn bevel een landgoed betreedt, begaat hij een daad die nietig
is, en hij zal het genoemde landgoed niet voor mij verwerven, noch zal zo'n daad geldig zijn als hij wordt verricht door een
slaaf van wie ik de vruchtgebruiker ben.
56. Een slaaf van een gemeente, van een corporatie of van een decuria, die tot erfgenaam is benoemd, kan in de nalatenschap
treden na te zijn gemanumitteerd of vervreemd.
57. Als de genoemde slaaf aan de schatkist toebehoort, kan hij het landgoed betreden op bevel van de keizerlijke rentmeester,
zoals vaak in rescripties is vermeld.
58. Wanneer het duidelijk is dat iemand een strafslaaf is geworden, doordat hij veroordeeld is om te vechten met gladiatoren,
of wilde beesten, of om in de mijnen te werken, en hij wordt tot erfgenaam benoemd, dan wordt zijn benoeming geacht niet
te zijn geschied, zoals de Goddelijke Pius in een Rescript heeft verklaard.
59. Het bevel van een man die een ander onder zich heeft, lijkt niet op het gezag van een voogd, dat kan worden ingesteld
nadat de transactie is voltooid, maar moet voorafgaan aan de aanvaarding; zoals Gaius Cassius zegt in het Tweede Boek van
het Burgerlijk Recht. Hij meent ook dat dit bevel kan worden meegedeeld door middel van een bode, of door een brief.
60. Moet het bevel echter algemeen worden gegeven, als volgt: "Welke landgoederen ook op u mogen overgaan", of
specifiek? De betere mening is (zoals Gaius Cassius die is toegedaan) dat het specifiek moet worden gegeven.
61. De vraag rijst ook of het bevel uitdrukkelijk kan worden gegeven met betrekking tot de nalatenschap van een nog levende
man. Ik denk dat wanneer het bevel wordt gegeven met betrekking tot de nalatenschap van een nog in leven zijnde persoon,
het niet moet worden opgevolgd. Het is duidelijk dat als het bericht in omloop was dat Lucius Titius dood was, of als het
testament nog niet geopend was, en het nog onzeker was of de zoon als erfgenaam was aangewezen, de partij die tot
erfgenaam was benoemd, kon worden bevolen de nalatenschap te betreden.
62. Maar wat als het bevel zou worden gegeven om "de nalatenschap te verwerven"? Zou men dan oordelen dat de partij
opdracht had gekregen om de nalatenschap te betreden? Wat als hij zou worden bevolen "te verzoeken om praetorisch bezit
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van de nalatenschap", of "de goederen die daartoe behoren te verkopen"? Of wat indien de zoon het landgoed zou betreden,
nadat de vader zijn verzoek om praetoriaal bezit van het landgoed had bekrachtigd? Of wat als de zoon het landgoed zou
betreden, nadat hem was bevolen als erfgenaam op te treden? Kan men er dan aan twijfelen dat hij geacht zou worden in
opdracht van zijn vader te zijn ingetreden? Inderdaad, de betere mening is, dat in al deze gevallen de aandacht moet worden
gevestigd op het binnentreden in de nalatenschap.
63. Een vader schreef aan zijn zoon als volgt: "Ik weet, mijn zoon, dat je met voorzichtigheid zult waken over het landgoed
van Lucius Titius, dat aan jou is overgedragen." Ik denk dat de zoon het landgoed betreedt in opdracht van zijn vader.
64. Wat als hij beval, als volgt: "Treed in de nalatenschap, als u dat goeddunkt"; "Als u denkt dat het goeddunkt in de
nalatenschap te treden, doe dat dan"? Het binnentreden in de nalatenschap geschiedt in opdracht van de vader.
65. Als een vader zijn zoon beveelt om het landgoed te betreden, "In aanwezigheid van Titius", of met toestemming van
Lucius Titius, dan denk ik dat het bevel in overeenstemming met de wet is gegeven.
66. Maar als het bevel is gegeven aan een zoon als erfgenaam van de gehele nalatenschap, en vastgesteld moet worden dat hij
slechts erfgenaam is van een gedeelte daarvan, dan denk ik niet dat hij onder zo'n bevel kan binnentreden. Maar als zijn vader
hem beveelt slechts een deel van de nalatenschap te aanvaarden, kan hij de gehele nalatenschap aanvaarden. Het geval is
anders wanneer hij hem beveelt het landgoed te betreden ab intestato, en hij dit doet krachtens een testament, want ik denk
dat zijn handeling dan niet geldig is; maar als het bevel was het landgoed te betreden krachtens een testament, kan de zoon dit
ook ab intestato doen; aangezien hij de toestand van zijn vader niet slechter maakt. Dezelfde regel geldt, wanneer de vader de
zoon opdraagt als aangewezen erfgenaam in de nalatenschap te treden, en wordt vastgesteld, dat hij een plaatsvervanger is, of
omgekeerd.
67. Wanneer echter een vader zijn zoon opdraagt in de nalatenschap te treden, terwijl hij de plaatsvervanger is van een kind
beneden de puberteitsleeftijd, zal de beschikking niet voldoende zijn.
68. Het is duidelijk, dat indien de beschikking als volgt luidde: "Indien enig goed op u overgaat door het testament van
Lucius Titius", kan worden volgehouden dat hij het op grond van een dergelijk bevel kan betreden.
69. Maar als hij, nadat hij de opdracht heeft gegeven, van gedachten verandert voordat de zoon in het landgoed is getreden,
en hij doet dat, dan is zijn daad nietig.
70. Evenzo, indien hij zijn zoon tot erfdeling zou geven, voordat deze het landgoed betreedt, zal het landgoed door hem niet
worden verworven.
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71. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Als ik samen met mijn slaaf of mijn zoon tot erfgenaam ben benoemd, en ik geef mijn zoon of mijn slaaf opdracht om het
landgoed te betreden, dan zegt Pomponius dat ik door mijn eigen benoeming onmiddellijk erfgenaam word. Marcellus en
Julianus sluiten zich beiden bij zijn mening aan.
72. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Labeo zegt dat niemand als erfgenaam kan optreden tijdens het leven van de persoon, van wie het beheer van de nalatenschap
in het geding is.
73. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
Aristo vindt dat de Praetor de erfgenaam die beraadslaagt over zijn aanvaarding van de nalatenschap het recht moet geven de
nalatenschap te betreden, om de papieren van de overledene op te eisen van degene bij wie ze in bewaring zijn gegeven.
74. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand die tot erfgenaam is benoemd, door een andere erfgenaam, die samen met hem is benoemd en al in de
nalatenschap is getreden, wordt verhinderd de papieren van de overledene te onderzoeken, waaruit hij kan opmaken of hij de
nalatenschap moet aanvaarden of niet, dan wordt hij geacht niet in de hoedanigheid van erfgenaam te hebben gehandeld.
75. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
Wanneer een man die afwezig is op een ambassade niet in staat is zijn zoon, die tot erfgenaam is benoemd, en die zich in een
provincie bevindt, te bevelen de nalatenschap te betreden, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript, gericht aan de Consuls,
verklaard dat hem vrijstelling moest worden verleend wanneer zijn zoon stierf, om de reden dat hij afwezig was voor zaken
voor de Staat.
76. Waar gezegd wordt dat: "De nabestaande van een postuum kind kan niet in de nalatenschap treden zolang de vrouw
zwanger is, of men denkt dat zij zwanger is, maar als hij weet dat zij niet zwanger is, kan hij in de nalatenschap treden"; men
begrijpt dat dit van toepassing is op de nabestaande van het ongeboren kind, dat, wanneer het geboren is, de eigenlijke
erfgenaam van de overledene zal zijn. Deze woorden hebben niet alleen betrekking op personen die testamentair sterven,
maar ook op intestaten. Hetzelfde moet worden verstaan van toepassing te zijn op een ongeboren kind, dat hetzij de

1962

eigenlijke erfgenaam, hetzij een bloedverwant zal zijn, daar het eerstbedoelde kind op het tijdstip van het overlijden wordt
geacht reeds geboren te zijn, voor zover het betreft het uitstellen van de erfopvolging van verder verwijderde erfgenamen en
het zich daarin een plaats verschaffen, indien het zou worden voortgebracht. Dezelfde regel geldt voor het bezit van goederen
die bij het Praetoriaanse Edict zijn toegekend. Tenslotte stelt de Praetor het ongeboren kind in het bezit van de nalatenschap.
77. Als ik dus denk, dat de vrouw zwanger is, of als zij werkelijk zwanger is, en het kind, dat zij zal baren, de eigenlijke
erfgenaam van de overledene zal zijn, kan ik niet in de nalatenschap treden, daar het testament door de geboorte van de
erfgenaam verbroken kan worden, tenzij men het geval veronderstelt, dat het ongeboren kind òf tot erfgenaam wordt
benoemd, òf onterfd wordt.
78. De uitspraak "Indien hij denkt dat zij zwanger is" moet worden opgevat als indien zij beweert dat zij in die toestand
verkeert. Maar wat als zij niet zegt dat zij zwanger is, maar dit ontkent, en anderen zeggen dat zij in die toestand verkeert?
Dan kan de nalatenschap niet worden aangesproken, ook al kan men van vroedvrouwen aannemen, dat zij het bestaan van
haar zwangerschap bevestigen. Wat als de erfgenaam alleen denkt dat de vrouw zwanger is? Als hij goede redenen heeft om
dat te denken, kan hij niet in de nalatenschap treden; maar als zijn mening overeenkomt met die van vele anderen, kan hij dat
wel.
79. Maar wat als de vrouw zwanger was, en de erfgenaam dacht van niet, en de nalatenschap betrad, en daarna een abortus
werd veroorzaakt? Er is geen twijfel aan, dat zijn handeling nietig zal zijn. Daarom zal deze mening de erfgenaam ten goede
komen, zo dikwijls zij met de waarheid overeenstemt.
80. Wanneer echter de vrouw zelf tot erfgenaam is benoemd en doet alsof zij zwanger is, zal zij de nalatenschap verwerven
door er in te treden. Daarentegen zal zij het niet verwerven, indien zij meent zwanger te zijn en dit niet het geval is.
81. Het staat vast, dat een behoorlijk erfgenaam recht heeft op de gehele nalatenschap, ook al denkt hij, dat de vrouw
zwanger is, wanneer dit niet het geval is. Welke weg moet worden gevolgd indien zij zwanger is van één kind? Zal het
erfgenaam zijn van de helft van de nalatenschap, of men het geval veronderstelt van de benoeming van een posthuum kind,
of dat de vader intestaat is overleden? Deze mening, die Tertullianus in het Vierde Boek der Vragen verkondigt, werd door
Sextus Pomponius gehuldigd; want hij meende, dat wanneer de vrouw niet zwanger was, de eigenlijke erfgenaam recht had
op de gehele nalatenschap; want wanneer zij slechts zwanger is van één kind, kan een tweede niet worden gevormd
overeenkomstig de natuur van het menselijk ras, want dit gebeurt pas een bepaalde tijd na de conceptie, en de reeds geboren
erfgenaam zal, ook al was hij zich daarvan niet bewust, recht hebben op de helft, en niet op een vierde van de nalatenschap,
zoals Julianus meent.
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82. Wanneer een zoon, die onder vaders toezicht staat, of een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, moet dan de kennis of de
mening van de meester of de vader omtrent de zwangerschap worden aangenomen? Veronderstel, dat de vader denkt, dat de
vrouw zwanger is, en de zoon er zeker van is, dat zij niet zwanger is, en overeenkomstig zijn overtuiging het landgoed
betreedt, zal hij het dan verkrijgen? Ik denk van wel, maar in het omgekeerde geval ben ik van mening dat hij dat niet zal
doen.
83. Als ik er zeker van ben dat een testament niet vervalst, nietig of gebroken is, hoewel men zegt dat het dat wel is, kan ik de
nalatenschap betreden.
84. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een erfgenaam samen met een postuum kind wordt benoemd, zal het restant van de nalatenschap die aan de laatste
is nagelaten, aan de andere erfgenaam toekomen, als het zeker is dat de vrouw niet zwanger is, zelfs al is de erfgenaam
misschien onwetend van het feit.
85. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
Een aangewezen erfgenaam kan niet in de nalatenschap treden als hij denkt dat de erflater nog leeft, ook al kan hij al dood
zijn.
86. Maar zelfs als hij weet dat hij tot erfgenaam is benoemd, maar niet weet of zijn benoeming absoluut of voorwaardelijk
was, kan hij de nalatenschap niet betreden, ook al is hij absoluut tot erfgenaam benoemd, of als hij onder een voorwaarde is
benoemd, ook al heeft hij daaraan voldaan.
87. Wanneer echter de erfgenaam in onzekerheid verkeert over de toestand van de erflater, namelijk over de vraag of hij
gezinshoofd was dan wel een zoon onder vaders toezicht, kan hij niet in de nalatenschap treden, ook al was zijn toestand in
feite van dien aard, dat hij een testament kon maken.
88. Paulus, Over Plautius, Boek XII.
Wanneer de erfgenaam twijfelt of de overledene in handen van de vijand is gestorven, of als Romeins burger in eigen land,
omdat hij in beide gevallen het recht heeft de nalatenschap te betreden, en in staat is dit te doen, moet worden gezegd dat hij
de nalatenschap kan betreden.
89. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
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Wanneer iemand twijfelt aan zijn eigen toestand en of hij een zoon is die onder vaders toezicht staat, is al gezegd dat hij een
landgoed kan verwerven. Maar waarom kan hij een landgoed verwerven als hij zijn eigen toestand niet kent, maar als hij die
van de erflater niet kent, kan hij dat niet? De reden is, dat hij, die de toestand van de erflater niet kent, niet weet, of diens
testament geldig is of niet; maar hij, die de zijne kent, is zeker van de geldigheid van het testament.
90. Indien een erfgenaam absoluut benoemd is, maar meent dat hij onder een voorwaarde benoemd is, en, na aan die
voorwaarde te hebben voldaan, de nalatenschap betreedt, kan hij die dan verkrijgen? Hieruit volgt, dat hij wettig kan
binnentreden, vooral wanneer de mening, die hij koestert, hem geen beletsel of risico oplevert. Dit zou gemakkelijker worden
toegegeven, wanneer iemand die absoluut benoemd was, meende dat hij onder een voorwaarde benoemd was, en dat de
voorwaarde die van een of andere gebeurtenis afhing, vervuld was; want deze mening vormde geen beletsel voor zijn
aanvaarding van het landgoed.
91. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer iemand tot erfgenaam is benoemd van een deel van een nalatenschap, en naderhand in de plaats is getreden van
Titius, zijn mede-erfgenaam, en in de hoedanigheid van erfgenaam heeft gehandeld voordat de nalatenschap hem krachtens
de plaatsvervulling toekwam; zal hij ook erfgenaam zijn uit hoofde van de plaatsvervulling; aangezien het aandeel van zijn
mede-erfgenaam hem zonder zijn toestemming toekwam. Ik ben van mening dat dezelfde regel van toepassing is wanneer
een zoon die onder vaders toezicht staat of een slaaf, in opdracht van zijn vader of meester, een nalatenschap betreedt en, na
te zijn geëmancipeerd of gemanumitteerd, deze nalatenschap verkrijgt krachtens de plaatsvervulling, want zij worden
erfgenamen door de werking van de voorafgaande benoeming.
92. Wanneer een vader, die uitgesloten was wegens het niet vervuld zijn van de hem opgelegde voorwaarde, zijn zoon
beveelt in de nalatenschap te treden, moet worden geoordeeld, dat hij daardoor niet zijn deel kan verkrijgen.
93. Maar wanneer hij een van twee zonen beveelt in de nalatenschap te treden, moet hij ook de andere beveelen dit te doen.
36. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als een vader of een meester zijn deel van een landgoed betreedt, moet hij zijn zoon of zijn slaaf, die zijn mede-erfgenaam is,
bevelen het ook te betreden.
94. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
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Een erfgenaam verkrijgt alle rechten van de overledene, en niet alleen de eigendom van bepaalde goederen, want alle
verplichtingen die werden aangegaan, gaan ook op hem over.
95. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
Wanneer er twee noodzakelijke erfgenamen zijn, waarvan de ene weigert zijn aandeel in de nalatenschap te aanvaarden, en
de andere, na de weigering van de eerste, zich met de zaken ervan gaat bezighouden, moet worden geoordeeld dat hij niet kan
weigeren alle schulden van de nalatenschap op zich te nemen; want hij wist, of had kunnen weten, dat hij aansprakelijk zou
zijn voor de schulden wanneer de ander weigerde, en hij wordt geacht de nalatenschap onder deze voorwaarde te hebben
betreden.
96. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLVI.
Zolang een nalatenschap krachtens testament kan worden betreden, daalt zij niet als intestaat.
97. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
De vraag rees, wanneer een zoon geen deel van zijn vaders nalatenschap had verkregen, maar toch iets had ontvangen, of een
handeling had verricht in overeenstemming met zijn vaders testament, of hij dan verplicht kon worden aansprakelijk te zijn
voor de schuldeisers van zijn vader, alsof hij in de plaats was getreden van een zoon die nog niet de puberteit had bereikt? In
een dergelijk geval heeft Julianus in het Zesentwintigste Boek van de Digest gezegd dat hij onder het toepassingsgebied van
het Edict zou vallen, als hij zich had bemoeid met de zaken van het vermogen van de minderjarige, want als iemand zich
verzet tegen de wil van een ouder, mag hij niets uit diens vermogen verkrijgen. Marcellus maakt in dit geval echter een heel
mooi onderscheid, want het maakt veel verschil of de zoon door het testament van zijn vader tot erfgenaam werd benoemd
van de gehele nalatenschap van zijn vader, of slechts van een gedeelte daarvan; want als hij slechts erfgenaam was van een
gedeelte, kon hij de nalatenschap van de minderjarige verkrijgen nadat deze was gescheiden van die van de vader.
98. Julianus, Digest, Boek XXVI.
Als een zoon de nalatenschap van zijn vader verwerpt en zich als erfgenaam bemoeit met die van zijn onterfde broer, kan hij
de genoemde nalatenschap verkrijgen krachtens de plaatsvervulling.
99. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
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Julianus zegt in het Eenentwintigste Boek van de Digest dat als een minderjarige het landgoed van zijn vader verwerpt, en
iemand verschijnt als zijn erfgenaam, deze laatste niet kan worden gedwongen aansprakelijk te zijn voor de schuldeisers van
de vader, tenzij hij in de plaats is getreden van de genoemde minderjarige; want hij is geneigd te geloven dat in dit geval de
plaatsvervanger verantwoordelijk moet zijn voor de schulden van de vader. Deze opvatting wordt door Marcellus zeer terecht
verworpen, als zijnde in strijd met het belang van de minderjarige, die zelf in elk geval een opvolger kan hebben; want
iemand zou met grote tegenzin in de nalatenschap treden als hij vreesde aansprakelijk te zijn voor de schulden van de vader.
Anders, zegt hij, als hij een broer had die het testament verwierp om de nalatenschap als erfgenaam te verkrijgen, zou hij dat
straffeloos kunnen doen; want hij zou niet worden geacht de bedoeling te hebben gehad zich te onttrekken aan het Edict, dat
daarin voorziet, om te voorkomen dat de nalatenschap van de minderjarige zou worden belast met de schulden van de vader.
Wat echter is gezegd over de broer, moet mijns inziens worden verstaan als betrekking hebbend op de broer van de erflater,
en niet op die van de minderjarige. Maar als een andere broer in de plaats van de minderjarige zou worden gesteld, zou hij
ongetwijfeld zijn noodzakelijke erfgenaam zijn.
100. Als een zoon na de dood van zijn vader blijft behoren tot dezelfde firma waarvan hij tijdens het leven van zijn vader
deel uitmaakte, zegt Julianus heel juist, bij wijze van onderscheid, dat het verschil maakt of hij slechts een zaak afmaakt die
door zijn vader was begonnen, of dat hij zelf iets doet dat geheel nieuw is; want als hij iets geheel nieuws begint dat verband
houdt met de maatschap waartoe hij behoort, zal hij niet geacht worden te hebben ingegrepen in de nalatenschap van zijn
vader.
101. Indien een zoon een slaaf van zijn vader manumitteert, zal hij zonder twijfel geacht worden in de nalatenschap van zijn
vader te hebben ingegrepen.
102. Het volgende geval is gesuggereerd, namelijk: Een zoon kocht slaven van zijn vader met zijn castrense peculium, en
werd door zijn vader tot erfgenaam benoemd en belast met het manumiteren van die slaven. De vraag rees, of hij, indien hij
de nalatenschap van zijn vader zou verwerpen en de slaven zou manumiteren, zou worden geacht te hebben ingegrepen in de
nalatenschap van zijn vader. Hij zegt, dat tenzij het duidelijk was, dat hij hen had gemanumitteerd terwijl hij als erfgenaam
optrad, hij niet bevreesd behoefde te zijn, dat hij verantwoordelijk zou worden gehouden voor het hebben ingegrepen in de
nalatenschap.
103. Julianus, Digest, Boek XXX.
Een erfgenaam kan niet door middel van een slaaf die tot een nalatenschap behoort, een aandeel verwerven in die
nalatenschap, of in enig eigendom dat daar deel van uitmaakt.
104. Dezelfde, Digest, Boek XLVII.
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Wanneer een minderjarige erfgenaam is van zijn vader, en weigert diens nalatenschap te aanvaarden, hoewel de goederen van
de overledene overgaan in de handen van zijn schuldeisers, toch moet alles wat de minderjarige te goeder trouw heeft gedaan,
worden bevestigd. Daarom, als iemand een stuk land van een voogd koopt, met toestemming van zijn voogd, moet hem
vrijstelling worden verleend; en het maakt geen verschil of de voogd solvabel is of niet.
105. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
De aanvaarding van een nalatenschap valt niet onder de dienst van een slaaf.
106. Daarom, als een dotal slaaf een landgoed zou betreden, kan de vrouw het terugvorderen in een actie op bruidsschat, ook
al behoort het eigendom, verkregen door de arbeid van dotal slaven, toe aan haar man.
107. Wanneer een maatschap met winstoogmerk wordt aangegaan, moet iedere maat in het gemeenschappelijke fonds storten
wat hij met zijn arbeid verdient, maar ieder kan voor zichzelf een vermogen verwerven.
108. Bovendien kan een slaaf, op wie iemand een vruchtgebruik heeft, niet in een nalatenschap treden in opdracht van hem,
die genoemd vruchtgebruik geniet.
109. Door sommige autoriteiten is de mening verkondigd, dat als een vrije man, die mij te goeder trouw als slaaf dient, voor
mijn rekening tot erfgenaam wordt benoemd, hij op mijn bevel in de nalatenschap kan treden. Dit is waar wanneer men
begrijpt dat hij de nalatenschap niet verwerft als resultaat van zijn eigen arbeid, maar uit hoofde van het feit dat hij mijn
eigendom onder zijn hoede heeft; net zoals hij door het maken van een beding en door het aanvaarden van de levering
eigendom voor mij verwerft uit hoofde van het feit dat hij mijn zaken afhandelt.
110. Africanus, Vragen, Boek I.
Van een testament wordt gezegd dat het vervalst is, zelfs als de erfgenaam zelf ervan beschuldigd wordt het te hebben
vervalst, omdat hij er zeker van moet zijn dat hij de vervalsing niet heeft gepleegd om legaal in de nalatenschap te kunnen
treden; maar als een ander ervan beschuldigd wordt dit buiten medeweten van de erfgenaam te hebben gedaan, kan hij niet in
de nalatenschap treden als er enige twijfel bestaat over de echtheid van het testament.
111. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
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Een zeker man beval zijn slaaf, die tot erfgenaam was benoemd, de nalatenschap te aanvaarden, en voordat hij dit deed, werd
de meester krankzinnig. Men zegt, dat de slaaf niet wettig in de nalatenschap kan treden, daar een nalatenschap niet kan
worden verkregen zonder de toestemming van zijn meester, en een krankzinnige kan zijn toestemming niet geven.
112. Paulus, Handboeken, Boek I.
Wanneer iemand een ander opdraagt om voor hem het bezit van een landgoed te eisen als hij dat raadzaam acht, en hij, nadat
de eis is gesteld, krankzinnig wordt, zal hij niettemin het bezit van het goed verkrijgen. Indien hij echter, voordat de
vordering is gedaan, krankzinnig wordt, moet worden gezegd, dat hij het landgoed niet dadelijk in bezit zal krijgen. Daarom
moet de eis tot praetorisch bezit door bekrachtiging worden bevestigd.
113. Africanus, Vragen, Boek IV.
Men is van mening dat een voogd, die een landgoed betreedt, zelfs met toestemming van zijn voogd, die zijn zaken niet doet,
aansprakelijk wordt gesteld.
114. Modestinus, Over uitvindingen.
Wanneer een voogd door een brief de slaaf van zijn voogd beveelt een landgoed te betreden, en hij overlijdt nadat hij deze
brief heeft ondertekend, voordat de slaaf het landgoed is binnengetreden in gehoorzaamheid aan de brief, kan niemand
zeggen dat de voogd vervolgens aansprakelijk is voor de schulden van het landgoed.
115. Africanus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een erfgenaam wordt benoemd door twee testamenten van dezelfde erflater, en hij twijfelt of de laatste niet vervalst
kan zijn, wordt geoordeeld dat hij niet krachtens een van beide in de nalatenschap kan treden.
116. Een zoon onder vaders toezicht, die tot erfgenaam was benoemd, deelde zijn vader mede, dat de nalatenschap hem
solvabel voorkwam. Zijn vader antwoordde dat hem was meegedeeld dat er twijfel bestond over de solvabiliteit, en dat hij de
nalatenschap daarom nader moest onderzoeken en aanvaarden als hij tot de conclusie kwam dat zij solvabel was. De zoon,
die de brief van zijn vader had ontvangen, trad in de boedel. Men betwijfelde of hij dit volgens de wet deed. Het is
waarschijnlijker dat, indien hij er niet grondig van overtuigd was dat de boedel solvabel was, zijn vader niet aansprakelijk
zou zijn.
117. Als iemand zegt: "Als de nalatenschap solvent is, zal ik haar aanvaarden", is zo'n aanvaarding nietig.
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118. Marcianus, Instituten, Boek IV.
Een zoon die onder toezicht stond van zijn vader, die krankzinnig was, werd tot erfgenaam benoemd; de Goddelijke Pius
verklaarde in een Rescript dat hij lankmoedig zou zijn, en dat als de genoemde zoon het landgoed zou betreden, het zou
worden beschouwd alsof zijn vader dat had gedaan, en dat hij hem zou toestaan de slaven die tot het genoemde landgoed
behoorden te manumiteren.
119. Wanneer iemand tot erfgenaam wordt benoemd van een deel van een nalatenschap absoluut, en van het resterende deel
onder een voorwaarde, als hij de nalatenschap betreedt terwijl de voorwaarde nog hangende is, wordt hij erfgenaam van het
geheel; om de reden dat hij erfgenaam zal zijn onder alle omstandigheden, tenzij hij een plaatsvervanger heeft voor dat deel
van de nalatenschap dat afhankelijk is van de vervulling van de voorwaarde.
120. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIV.
Wanneer een erfgenaam is benoemd tot twee delen van een nalatenschap, tot het ene absoluut en tot het andere
voorwaardelijk, en hij het hem absoluut nagelaten deel aanvaardt, en vervolgens overlijdt, en de voorwaarde vervolgens
wordt vervuld, zal dat deel van de nalatenschap dat daarvan afhangt, ook aan zijn erfgenaam toebehoren.
121. Wanneer iemand erfgenaam wordt van een aandeel van een nalatenschap, zal hij ook, zelfs zonder zijn toestemming, de
aandelen van zijn mede-erfgenamen verwerven, die weigeren ze te aanvaarden; dat wil zeggen, hun aandelen zullen
stilzwijgend aan hem toekomen, zelfs in strijd met zijn wil.
122. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Wanneer een erfgenaam in een nalatenschap treedt, wordt hij geacht de overledene te zijn opgevolgd vanaf de datum van
diens overlijden.
123. Marcianus, Regels, Boek II.
Wanneer een noodzakelijke erfgenaam de nalatenschap van zijn vader verwerpt, kan zijn mede-erfgenaam, of hij nu een
behoorlijke erfgenaam is of een vreemdeling, ofwel de gehele nalatenschap aanvaarden ofwel deze verwerpen; en wanneer
hij deze zelf niet kan verwerpen, kan hij dit doen vanwege de weigering ervan door zijn mede-erfgenaam. Indien echter de
schuldeisers zeggen, dat zij zich met zijn aandeel tevreden zullen stellen, omdat hij niet van zijn aansprakelijkheid kan
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worden ontslagen, tenzij hem de keuze wordt gelaten, moeten zij afstand doen van het aandeel van de ander, opdat de daaruit
voortvloeiende vorderingsrechten kunnen worden overgedragen aan de mede-erfgenaam die wordt aangesproken.
124. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Wanneer een van twee erfgenamen zich met een nalatenschap bemoeit en sterft, en de ander het daarna verwerpt, heeft zijn
erfgenaam recht op dezelfde keuze die de overledene zelf zou hebben gehad; dat is de mening van Marcellus.
125. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
De Proconsul geeft noodzakelijke erfgenamen, niet alleen diegenen die jonger zijn dan de puberteit, maar ook allen die ouder
zijn dan de puberteit, de bevoegdheid om een nalatenschap te verwerpen, zodat zij, hoewel zij volgens het burgerlijk recht
aansprakelijk zijn voor de schuldeisers van de nalatenschap, toch geen rechtsvordering tegen hen wordt ingesteld als zij
afstand willen doen van de nalatenschap. En inderdaad, hij verleent dit voorrecht aan hen die nog niet de puberteit hebben
bereikt, zelfs als zij zich met de zaken van de nalatenschap hebben beziggehouden, maar hij verleent het ook aan hen die deze
leeftijd hebben bereikt, als zij dat niet hebben gedaan.

126. Niettemin, wanneer minderjarigen beneden de leeftijd van vijfentwintig jaar zich onbedachtzaam hebben bemoeid met
de zaken van de insolvente boedel van hun vader, kan hun vrijstelling worden verleend door de algemene bewoordingen van
het Edict, met betrekking tot minderjarigen die beneden die leeftijd zijn; want als zij, vreemden zijnde, een insolvente boedel
zouden betreden, kan hun volledige teruggave worden verleend met inachtneming van het Edict.
127. Dit voorrecht wordt echter niet verleend aan slaven die noodzakelijke erfgenamen zijn, ongeacht of zij de leeftijd van de
puberteit hebben bereikt of nog niet.
128. Paulus, Regels, Boek II.
Wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd van een deel van een nalatenschap, en zijn mede-erfgenaam is nog niet in
de nalatenschap getreden, wordt hij vrij en een noodzakelijke erfgenaam, omdat hij zijn vrijheid niet ontvangt van zijn medeerfgenaam, maar van hemzelf; tenzij zijn benoeming als volgt is geschied: "Wanneer iemand mijn erfgenaam wordt, laat
Stichus dan vrij zijn en mijn erfgenaam zijn."
129. Neratius, Perkamenten, Boek II.
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Wanneer iemand erfgenaam wordt van zijn vader, en tevens benoemd wordt tot plaatsvervanger van een kind beneden de
puberteit, kan hij de nalatenschap van laatstgenoemde niet verwerpen. Dit moet zo worden verstaan, dat het ook van
toepassing is, indien de erfgenaam tijdens het leven van de minderjarige zou overlijden, en vervolgens de minderjarige zelf
zou overlijden; want wie erfgenaam wordt, wordt noodzakelijkerwijs ook erfgenaam van de minderjarige. Want als de
tweede erfgenaam zich tegen zijn wil bindt, moet worden aangenomen, dat de nalatenschap van de minderjarige met die van
de vader is verenigd, en door het recht van toe-eigening wordt verkregen door wie de erfgenaam van de vader wordt.
130. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Een vader benoemde zijn geëmancipeerde zoon tot zijn enige erfgenaam, en beval dat, als hij zijn erfgenaam niet zou
worden, zijn slaaf vrij zou zijn en zijn erfgenaam zou zijn. De zoon eiste het bezit van zijn vader op grond van intestaat, met
de bewering dat hij krankzinnig was, en verkreeg het op deze manier. Labeo zegt dat, indien bewezen wordt dat zijn vader
gezond van geest was toen hij zijn testament maakte, de zoon zijn erfgenaam zal zijn krachtens het testament. Ik denk dat
deze opvatting onjuist is, want wanneer een geëmancipeerde zoon weigert een landgoed te aanvaarden dat hem bij testament
is gegeven, gaat het onmiddellijk over op de plaatsvervangende erfgenaam; ook kan hij niet worden geacht te hebben
gehandeld in de hoedanigheid van erfgenaam die het bezit van de praetor opeist op grond van een andere afdeling van het
Edict, om te voorkomen dat hij zijn rechten op grond van het testament zou gebruiken. Paulus: "Proculus keurt de mening
van Labeo af, en neemt die van Javolenus over."
131. Macer, Over de plichten van de gouverneur, Boek I.
Wanneer een minderjarige, na een nalatenschap te hebben aanvaard, volledige restitutie verkrijgt, verordonneerde de
goddelijke Severus dat zijn mede-erfgenaam niet aansprakelijk is voor de schulden van zijn deel van de nalatenschap, maar
dat praetorisch bezit van de nalatenschap aan de schuldeisers moet worden verleend.
132. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Antistius Labeo zegt dat als een erfgenaam als volgt wordt aangesteld: "Laat hem mijn erfgenaam zijn, als hij de eed aflegt",
hij toch niet meteen erfgenaam wordt, ook al moet hij de eed afleggen voordat hij in die hoedanigheid een of andere
handeling verricht; want door het afleggen van de eed wordt hij geacht slechts zijn voornemen bekend te hebben gemaakt. Ik
denk echter dat hij in de hoedanigheid van erfgenaam heeft gehandeld als hij de eed als zodanig heeft afgelegd. Proculus is
dezelfde mening toegedaan, en dit is onze praktijk.
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133. Wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, en wordt vervreemd, nadat hij door zijn meester is bevolen de
nalatenschap te aanvaarden, is, voordat hij dit doet, een nieuw bevel van zijn tweede meester vereist, en niet dat van zijn oude
meester.
134. Aantekeningen van Marcellus, Over de regels van Pomponius.
Een krankzinnige kan niet krachtens een testament voor zichzelf het voordeel van een nalatenschap verwerven, tenzij hij de
noodzakelijke erfgenaam van zijn vader is, of de erfgenaam van zijn meester; maar hij kan de nalatenschap verwerven door
bemiddeling van een ander, zoals bijvoorbeeld door een slaaf of iemand die hij onder zijn hoede heeft.
135. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
De slaaf van twee meesters werd tot erfgenaam benoemd en bevolen het landgoed te betreden; als hij dat deed, op bevel van
een van hen, en daarna werd gemanumitteerd, kon hij zelf erfgenaam worden van de helft van het genoemde landgoed door
het betreden van hetzelfde.
136. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Dus, als dezelfde slaaf een plaatsvervanger kreeg in de volgende bewoordingen: "Als hij niet mijn erfgenaam is, laat dan Zoen-Zo mijn erfgenaam zijn", dan wordt de plaatsvervanger uitgesloten van de erfopvolging.
137. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, de noodzakelijke erfgenaam wordt van een, of meerdere, of van al zijn
meesters, kan hij niet weigeren de nalatenschap van een van hen te aanvaarden.
138. Dezelfde, Regels, Boek I.
Wanneer een gemeenschappelijk bezeten slaaf door een vreemde tot erfgenaam wordt benoemd, en op last van een van zijn
meesters in de nalatenschap treedt, maakt dit hem intussen niet tot erfgenaam van een groter bedrag dan zijn meester
toekomt. Indien echter zijn andere meesters hem niet gelasten de nalatenschap te aanvaarden, zal hun aandeel hem
stilzwijgend van rechtswege toekomen.
139. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
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Wanneer een slaaf tot enig erfgenaam wordt benoemd, kan hij, zoals het hem is toegestaan op hetzelfde moment in de
nalatenschap te treden op bevel van al zijn meesters, zo kan hij ook wettelijk in de nalatenschap treden op bevel van ieder van
hen, op verschillende tijdstippen; want omdat hij er vaak in treedt, wordt hij geacht dit te doen uit gemakzucht en op grond
van het recht van zijn meesters, en niet krachtens het testament, om te voorkomen dat het recht van de een wordt geschaad
door de onbehoorlijke haast van de ander.
140. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Zolang de benoemde erfgenaam het recht heeft toegelaten te worden tot de nalatenschap, is er geen plaats voor de
plaatsvervanger, want hij kan niet opvolgen voordat de benoemde erfgenaam is uitgesloten; het gevolg zal dus zijn dat het
rechtsmiddel van de Praetor noodzakelijk wordt, zowel met betrekking tot het weigeren van handelingen aan de erfgenaam,
als tot het verlenen van tijd aan de plaatsvervanger, omdat deze laatste de nalatenschap niet kan aanvaarden, of enige
handeling als erfgenaam kan verrichten binnen de termijn die door de wet aan degene die benoemd is, is toegekend. Maar een
plaatsvervanger die in de derde graad is benoemd, kan, als de tweede erfgenaam sterft terwijl de eerste beraadslaagt, zelf
opvolgen. Wij wachten dus ieder af, opdat de nalatenschap op hen overgaat, dan wachten wij, nadat dit heeft plaats gehad,
gedurende de voorgeschreven tijd, en indien binnen die tijd de partijen niet in de nalatenschap treden, of enige handeling als
erfgenaam verrichten, ontzeggen wij hun het recht van actie.
141. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
De volgende regel moet in acht genomen worden met betrekking tot de verschillende graden van erfgenamen, namelijk,
wanneer een testament wordt overgelegd, krijgt de aangewezen erfgenaam de voorkeur; daarna gaan wij over tot hen aan wie
de nalatenschap volgens de wet toebehoort, zelfs als er maar één erfgenaam zou zijn die er volgens beide hoofden recht op
heeft; want deze volgorde moet gevolgd worden, zodat de erfgenaam eerst de nalatenschap kan verwerpen die hem bij
testament is nagelaten, en daarna die welke hem door de wet is gegeven. Dezelfde regel geldt voor het praetoriaanse bezit,
opdat de testamentaire erfgenaam de nalatenschap kan verwerpen, en degene die er krachtens de wet recht op had, op grond
van intestaat.
142. Indien echter aan degene, aan wie de nalatenschap door de wet zal toebehoren, een voorwaarde is gesteld, kan hij niet
tot enige conclusie komen, voordat de tijd, die voor de vervulling van de voorwaarde is gesteld, is verstreken. Daarom moet
in dit geval worden gezegd, dat als hij antwoordt, dat hij niet wenst, dat de nalatenschap hem zal toebehoren, onder welke
titel ook, het praetorisch bezit van de nalatenschap van de overledene aan zijn schuldeisers zal worden verleend.
143. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
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Als iemand een slaaf van een ander loskoopt van de vijand, en hem tot zijn erfgenaam benoemt met de schenking van
vrijheid, ben ik geneigd te denken dat hij vrij zal zijn, en de noodzakelijke erfgenaam van de erflater. Want deze, toen hij
hem zijn vrijheid schonk, bevrijdde hem van zijn band, en gaf hem macht om het recht van postliminium te genieten, opdat
hij niet opnieuw slaaf zou worden van degene aan wie hij toebehoorde voordat hij gevangen werd genomen (want dat zou
uiterst boosaardig zijn), maar om hem in staat te stellen aan zijn vroegere meester de prijs van zijn losgeld te betalen, of aan
hem verplicht te blijven totdat hij het kon betalen; welke bepaling werd ingevoerd ten gunste van de vrijheid.
144. Indien een slaaf krachtens deze wet zou worden gekocht om binnen een bepaalde tijd te worden gemanumitteerd, en hij
wordt benoemd tot erfgenaam met de toekenning van zijn vrijheid, laten wij dan zien of hij recht heeft op verlichting indien
hij weigert de nalatenschap te aanvaarden. De betere mening is, dat hij, totdat de voorgeschreven tijd verstreken is, de
noodzakelijke erfgenaam van de erflater kan worden, en de nalatenschap niet kan verwerpen; maar wanneer de tijd
verstreken is, wordt hij dan niet de noodzakelijke, maar de vrijwillige erfgenaam, en kan hij de nalatenschap verwerpen op
dezelfde wijze als hij, aan wie vrijheid toekomt krachtens de bepalingen van een trust kan doen.
145. Als een slaaf geld aan zijn meester zou geven om hem vrij te kopen, vind ik dat hem in elk geval vrijstelling moet
worden verleend.
146. De Praetor zegt: "Als ofwel een mannelijke ofwel een vrouwelijke erfgenaam een daad heeft begaan waardoor enig
goed uit de nalatenschap is onttrokken."
147. Indien een behoorlijke erfgenaam verklaart, dat hij de nalatenschap niet wil behouden, en enig goed, dat daartoe
behoort, heeft weggenomen, zal hij het voorrecht van weigering niet hebben.
148. De Praetor heeft niet gezegd: "Indien de erfgenaam iets wegneemt", maar: "Indien een mannelijke of vrouwelijke
erfgenaam een daad heeft begaan waardoor enig goed uit de nalatenschap is weggenomen." Als dus de erfgenaam zelf iets
wegneemt of doet wegnemen, is het Edict van toepassing.
149. Wij verstaan onder iemand, die goederen uit een nalatenschap heeft weggenomen, dat hij die goederen heeft verborgen,
verduisterd, of verkwist.
150. De Praetor zegt: "waardoor enig goed uit de nalatenschap is weggenomen", en het Edict is van toepassing, of er nu één
voorwerp of meerdere zijn weggenomen, of dat het betreffende goed een deel van de nalatenschap uitmaakt, of daarmee
verbonden is.
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151. Een persoon wordt niet geacht een goed te hebben weggenomen, wanneer hij niet met bedrieglijk of kwaadwillig opzet
heeft gehandeld. Evenmin wordt hij geacht dat te hebben gedaan, die zich vergiste met betrekking tot het eigendom, en niet
wist dat het tot de nalatenschap behoorde. Indien hij het dus heeft genomen zonder het voornemen het zich toe te eigenen of
schade toe te brengen aan de nalatenschap, maar in de veronderstelling dat het er niet toe behoorde, moet worden
aangenomen dat hij het zich niet voor eigen gebruik heeft toegeëigend.
152. Deze woorden van het Edict zijn van toepassing op hem, die in de eerste plaats een deel van het goed heeft genomen en
daarna het goed heeft verworpen; maar indien hij het in de eerste plaats heeft verworpen en daarna het goed heeft verduisterd,
laat ons dan zien of het Edict van toepassing zal zijn. Ik denk dat het in dit geval beter is de mening van Sabinus over te
nemen, namelijk dat de erfgenaam aansprakelijk zal zijn tegenover de schuldeisers van de nalatenschap in een vordering
wegens diefstal; want wanneer de erfgenaam de nalatenschap heeft geweigerd, wordt hij naderhand aansprakelijk op grond
van het misdrijf.
153. Paulus, Over Plautius, Boek I.
Als een erfgenaam als volgt wordt aangesteld: "Laat hem binnen een bepaalde tijd in de nalatenschap treden, en als hij dat
niet doet, laat dan een ander voor hem in de plaats treden", en de eerste erfgenaam sterft voordat hij in de nalatenschap treedt,
kan niemand eraan twijfelen dat de plaatsvervanger niet verplicht zal zijn te wachten tot de laatste dag die voor de
aanvaarding is vastgesteld.
154. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer iemand, niet handelend als erfgenaam, maar als zoon van zijn patroon, in behoeftigheid verkerend, de vrijgelatene
van zijn patroon om ondersteuning vraagt, bestaat er geen twijfel over, dat hij zich daardoor niet mengt in het beheer van het
vermogen van zijn vader. Ook Labeo is deze mening zeer juist toegedaan.
155. Dezelfde, Over Plautius, Boek XII.
Als een erfgenaam denkt dat hem bevolen was tien aurei te betalen, terwijl hem in feite bevolen was er vijf te betalen, en hij
betaalt er tien, dan wordt hij erfgenaam door in de nalatenschap te treden.
156. Maar als hij denkt dat hem bevolen was vijf te betalen, terwijl hem bevolen was tien te betalen, en hij betaalt vijf, dan
voldoet hij niet aan de voorwaarde. Dit zal hem echter enig voordeel opleveren, want als hij het restant zou betalen, zal de
voorwaarde geacht worden te zijn vervuld door de betaling van de andere vijf aurei.
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157. Wanneer een vrije man te goeder trouw als slaaf dient, en op bevel van zijn vermeende meester een landgoed betreedt,
zal hij niet aansprakelijk worden.
158. De positie van een slaaf die op een bepaalde voorwaarde moet worden vrijgelaten, is vergelijkbaar met die waarin hij
door de erfgenaam wordt opgedragen een landgoed te betreden, en dit doet nadat de voorwaarde waarvan zijn vrijheid
afhangt is vervuld, zelfs als hij zich daarvan niet bewust is.
159. Wanneer een slaaf door iemand tot erfgenaam is benoemd, bestaat er enige twijfel of hij krachtens het testament van zijn
meester recht heeft op zijn vrijheid, wanneer hij niet weet of de voorwaarde waarvan zijn vrijheid afhangt al dan niet vervuld
is; of wanneer de nalatenschap is aanvaard, of hij erfgenaam kan worden door in die nalatenschap in te treden. Julianus zegt
dat hij erfgenaam zal worden.
160. Marcellus, Digest, Boek IX.
Titius werd benoemd tot erfgenaam van de helft van een landgoed, en eiste, door een vergissing, het bezit op van slechts
eenvierde deel ervan. Ik vraag, of zulk een eis niet nietig is, of dat al zijn rechten behouden blijven, alsof het vierde deel van
het landgoed niet door hem genoemd was. Het antwoord luidde, dat de betere mening is, dat de eis geen kracht of gevolg
heeft, net zoals in het geval waarin een partij tot erfgenaam van de helft van een nalatenschap is benoemd, hij abusievelijk
slechts een vierde deel daarvan aanvaardt.
161. Javolenus, Epistels, Boek IV.
Als u tot erfgenaam bent benoemd van een zesde deel van een landgoed, onder een bepaalde voorwaarde, en Titius, bij wie u
in de plaats bent gesteld, weigert zijn deel te nemen, en u aanvaardt het landgoed krachtens de plaatsvervanging, en de
voorwaarde waaronder u recht had op een zesde deel, is vervuld, dan vraag ik of het voor u noodzakelijk is het landgoed te
betreden om te voorkomen dat u uw zesde deel verliest. Het antwoord was, dat het geen verschil maakt of het landgoed wordt
betreden op grond van de indeplaatsstelling, of op grond van de eerste benoeming; aangezien in beide gevallen een enkele
aanvaarding voldoende zal zijn. Daarom behoort het zesde deel, dat mij onder voorwaarde is verleend, mij alleen toe.
162. Bovendien, als u het zesde deel van de nalatenschap waarvan u tot erfgenaam werd benoemd, niet aanvaardt, denkt u
dan dat u door aanvaarding onder de plaatsvervulling recht zult hebben op een deel van het aandeel van Titius? Ik twijfel er
niet aan dat als ik erfgenaam kan worden door aanvaarding onder de eerste benoeming, het in mijn macht zal zijn om ofwel te
verwerpen, ofwel elk deel van de nalatenschap op te eisen dat gewenst kan worden.
163. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek VIII.

1977

Men kan zich afvragen of ik, nadat ik bij testament tot erfgenaam ben benoemd van iemand wiens nalatenschap, zelfs bij
intestaat overlijden, mij als erfgenaam zou toebehoren, beide titels op de nalatenschap tegelijk kan verwerpen, om de reden
dat de nalatenschap mij van rechtswege niet toebehoorde, voordat ik haar bij testament als nagelaten nalatenschap verwierp.
Het is juist, dat ik de bij testament nagelaten goederen en de bij de wet toegekende goederen tegelijk heb verworpen, alsof ik
wilde, dat de laatste mij toebehoorde, terwijl ik wist, dat zij mij ook bij testament waren nagelaten; daarom zal ik geacht
worden eerst de testamentaire goederen te hebben verworpen, en aldus de bij de wet toegekende goederen te hebben
verkregen.
164. Dezelfde, over Quintus Mucius, Boek XXXV.
Twee broers hadden hun goederen gemeenschappelijk, een van hen, die bij testament overleed, liet geen directe erfgenaam
na, en zijn broer, die hem overleefde, weigerde zijn erfgenaam te zijn. De vraag werd gesteld of deze laatste zichzelf
aansprakelijk stelde voor de schulden van de nalatenschap, omdat hij gebruik had gemaakt van de gemeenschappelijke
goederen nadat hij wist dat zijn broer dood was. Het antwoord luidde, dat indien hij dit goed niet had gebruikt omdat hij
erfgenaam wenste te zijn, hij niet aansprakelijk zou zijn. Daarom moest hij oppassen niet meer van het goed in eigendom uit
te oefenen dan waarop hij als zijn deel recht had.
165. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Het staat vast dat wanneer een goed of iets anders wordt verkregen door een persoon die onder de macht van een ander staat,
het onmiddellijk door de laatste wordt verkregen en geen moment blijft toebehoren aan hem door wie het is verkregen, en het
dus rechtstreeks wordt verkregen door degene die er recht op heeft.
166. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Als ik tot enig erfgenaam wordt benoemd van verschillende aandelen in een nalatenschap, kan ik één aandeel niet verwerpen,
noch maakt het enig verschil of ik al dan niet een plaatsvervanger heb voor dat aandeel.
167. Ik denk dat dezelfde regel zal gelden, zelfs als ik samen met andere erfgenamen ben benoemd, of ben benoemd tot
erfgenaam van meerdere aandelen, omdat ik door de aanvaarding van een van de aandelen, alle aandelen zal verwerven, als
ze zouden worden verworpen.
168. Bovendien, als een van mijn slaven absoluut benoemd is tot erfgenaam van een deel van een nalatenschap, en
voorwaardelijk benoemd tot een ander deel, omdat hij bijvoorbeeld een mede-erfgenaam heeft, en hij treedt op mijn
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aanwijzing in de nalatenschap, en nadat hij is gemanumitteerd, is de voorwaarde vervuld waarvan het andere deel van de
nalatenschap afhangt; de betere mening is dat het eerste deel niet door mij wordt verworven, maar de slaaf zelf volgt. Want
alles moet in dezelfde staat blijven op het moment dat aan de voorwaarde van het tweede deel is voldaan, opdat het kan
worden verworven door hem die recht had op het eerste deel.
169. Daarom meen ik, dat, indien de slaaf onder het toezicht van zijn oorspronkelijke meester blijft, hij een tweede maal in de
nalatenschap moet treden, indien aan de voorwaarde mocht zijn voldaan; en toen wij stelden, dat de erfgenaam slechts
eenmaal in de nalatenschap mocht treden, heeft dit betrekking op de erfgenaam zelf persoonlijk, en is niet van toepassing,
wanneer de nalatenschap door tussenkomst van een ander wordt verkregen.
170. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Een aangewezen erfgenaam wordt geacht zijn aanvaarding te hebben betekend, zelfs in geval van plaatsvervulling, wanneer
hij het goed voor zichzelf kan verwerven; want als hij zou overlijden, zal hij de plaatsvervulling niet aan zijn erfgenaam
overdragen.
171. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVI.
Als de slaaf van iemand die wilsonbekwaam is, tot erfgenaam wordt benoemd, en voordat hij het landgoed betreedt op bevel
van zijn meester wordt gemanumitteerd of vervreemd, en geen daad begaat met het doel de wet te ontduiken, zal hij zelf tot
de nalatenschap worden toegelaten. Indien zijn meester echter slechts een bepaald deel van de nalatenschap kan nemen, zal
dezelfde regel gelden voor dat deel dat hij krachtens het testament niet kan nemen. Want in het algemeen maakt het geen
verschil, wanneer de vraag wordt opgeworpen, of iemand niets krachtens testament kan nemen, dan wel slechts een gedeelte
van de nalatenschap.
172. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Als iemand stilzwijgend verzocht wordt het gehele aandeel van een nalatenschap waarvan hij erfgenaam is geworden aan een
ander af te staan, is het duidelijk dat hij niets kan ontvangen door toerekening, omdat hij niet geacht wordt recht te hebben op
het goed.
173. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
Wanneer een ongeboren kind is overgegaan, en een geëmancipeerde zoon of een vreemdeling tot erfgenaam wordt benoemd,
kan, zolang het testament door de geboorte van het kind kan worden verbroken, de nalatenschap niet overeenkomstig de
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bepalingen van het testament worden overgedragen. Indien echter de vrouw niet zwanger blijkt te zijn en, terwijl dit onzeker
is, de in de familie achtergebleven zoon overlijdt, wordt hij geacht erfgenaam te zijn geweest; en of hij nu een
geëmancipeerde zoon of een vreemdeling is, hij kan de nalatenschap niet verkrijgen, tenzij hij weet dat de vrouw niet
zwanger was. Indien de vrouw zwanger is, zou het dan niet onrechtvaardig zijn, indien de overleden zoon niets aan zijn
erfgenaam kon nalaten? Daarom moet aan de zoon vrijstelling worden verleend krachtens het vonnis, want of hem nu een
broeder geboren wordt of niet, hij blijft de erfgenaam van zijn vader. Dezelfde redenering maakt het duidelijk, dat vrijstelling
ook moet worden verleend aan een geëmancipeerde zoon, die in beide gevallen zeker recht zal hebben op het bezit van de
nalatenschap.
174. Dezelfde, Vragen, Boek XXX.
Indien iemand, door vrees aangezet, een nalatenschap betreedt, zal het gevolg zijn, dat, omdat hij tegen zijn wil erfgenaam
wordt, hem de bevoegdheid kan worden verleend de nalatenschap te verwerpen.
175. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Pannonius Avitus werd, toen hij als keizerlijk rentmeester in Cilicië optrad, tot erfgenaam benoemd, maar stierf voordat hij
van zijn benoeming kennis had genomen. Zijn erfgenamen, als vertegenwoordigers van de overledene, verzochten om
volledige teruggave, omdat zij in die hoedanigheid geen bezit konden nemen van het landgoed waarop zijn plaatsvervanger
nu aanspraak maakte, en waarop hij, volgens de strikte constructie van de wet, geen recht had; omdat Avitus was gestorven
binnen de tijd die was vastgesteld voor de aanvaarding ervan. Marcellus verklaart in het Boek der Vragen dat de goddelijke
Pius een tegengestelde beslissing had genomen met betrekking tot een partij die in Rome was als lid van een gezantschap,
waar zijn zoon, die afwezig was, er niet in geslaagd was het bezit te verkrijgen van een goed dat van zijn moeder afstamde,
en dat, zonder inachtneming van dit onderscheid, er grond was voor teruggave. Deze regel moet in het belang van de
gerechtigheid ook in deze zaak worden toegepast.
176. De geëmancipeerde zoon van een van verraad beschuldigde persoon, die zeker is van de onschuld van zijn vader, kan
zijn nalatenschap verkrijgen zolang het onderzoek van de zaak aanhangig is.
177. Het staat vast, dat een zoon in de hoedanigheid van erfgenaam heeft gehandeld, wanneer hij op het tijdstip van zijn
overlijden wist, dat zijn moeder bij testament was overleden, en hij zijn erfgenaam in een codicil verzoekt, een tot de
nalatenschap van zijn moeder behorende slaaf te manumitteren, en voor zichzelf en zijn ouders een monument op te richten
op een tot haar nalatenschap behorend terrein.
178. Dezelfde, Opinies, Boek X.
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Men is van mening dat een zoon zich bemoeit met de nalatenschap van zijn vader, als hij lijkt op te treden in de hoedanigheid
van erfgenaam, waar de familiebanden verbroken zijn. Daarom wordt een zoon, die de nalatenschap van zijn moeder
aanvaardt, en grond verkrijgt, behorende tot de nalatenschap van zijn vader, waarvan hij bezit neemt, niet wetende, dat het tot
de nalatenschap van zijn moeder behoort, niet geacht het recht te hebben verloren om de nalatenschap te verwerpen.
179. Er is besloten dat gemengde vorderingen moeten worden toegekend aan minderjarigen, die, zo is geoordeeld, moeten
worden ontheven van de aansprakelijkheid voor de schulden van een nalatenschap.
180. Paulus, Vragen, Boek I.
Een persoon handelt in de hoedanigheid van erfgenaam, die zijn bedoeling te kennen geeft een nalatenschap te aanvaarden,
zelfs al raakt hij geen van de goederen aan die er deel van uitmaken. Indien hij dus een huis bewaart dat tot de nalatenschap
behoort, maar dat in onderpand is gegeven en waarvan het bezit op enigerlei wijze bij de nalatenschap berustte, wordt hij
geacht als erfgenaam te hebben gehandeld. Dezelfde regel is van toepassing indien hij enig ander goed als deel van de
nalatenschap in bezit houdt.
181. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Indien een minderjarige een nalatenschap verwerpt, moet vrijstelling worden verleend aan de door hem gestelde zekerheden,
indien tegen hen een rechtsvordering zou worden ingesteld wegens een of ander contract betreffende de nalatenschap.
182. Paulus, Opinies, Boek XII.
Paulus is van mening dat een nalatenschap niet kan worden verkregen door tussenkomst van een curator.
183. Hij is ook van mening, dat als een kleinzoon in de nalatenschap van zijn vader treedt, die in opdracht van zijn
grootvader een testament heeft gemaakt waarin hij over zijn "castrense peculium" beschikt, hij ten gunste van zijn grootvader
alles verkrijgt waarover zijn vader bij testament kon beschikken; omdat het "castrense peculium" ophoudt dat te zijn door de
wisseling van personen.
184. Dezelfde, Opinies.
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Paulus is van mening dat wanneer bewezen wordt dat een zoon die weigert de nalatenschap van zijn vader te aanvaarden,
deze nalatenschap door tussenkomst van wie dan ook heeft gekocht, hij door de schuldeisers van de nalatenschap kan worden
aangesproken, net alsof hij zelf het beheer ervan op zich had genomen.
185. Dezelfde, Opinies, Boek XVII.
Een zoon onder vaders beheer trouwde; en zijn vrouw stierf en liet kinderen na; en de laatsten traden in de nalatenschap van
hun moeder, in opdracht van hun vader, en niet in die van hun grootvader. Ik vraag of het landgoed door de grootvader is
verkregen? Paulus antwoordt dat, in overeenstemming met de genoemde zaak, de akte nietig is.
186. Dezelfde, Besluiten, Boek III.
Telkens wanneer een vader zijn zoon opdraagt een landgoed te betreden, moet hij er zeker van zijn of zijn zoon erfgenaam is
van een deel ervan, of van het geheel; en ook of zijn recht is afgeleid van een benoeming tot erfgenaam, of van
plaatsvervulling, of krachtens een testament, of door intestaat.
187. Wanneer de vader of de meester stom is, is de betere mening, dat als een zoon of een slaaf tot erfgenaam is benoemd, hij
hem door een knik kan bevelen het landgoed te betreden; mits hij voldoende verstand heeft om hem in staat te stellen het
landgoed rechtmatig te verwerven, hetgeen des te gemakkelijker kan worden vastgesteld als hij kan schrijven.
188. Een slaaf die stom is, en op aanwijzing van zijn meester als erfgenaam optreedt, maakt deze laatste aansprakelijk voor
de schulden van de nalatenschap.
189. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Het is degene die weigert het eigendom van een in leven zijnde persoon te aanvaarden, niet verboden diens nalatenschap te
betreden, of er na zijn dood het bezit van te eisen.
190. Paulus, Besluiten, Boek IV.
Een nalatenschap kan niet alleen door woorden worden verworpen, maar ook door enige handeling of andere aanwijzing van
het testament.
191. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
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Wanneer iemand, die zich abusievelijk als minderjarig voordoet, terwijl hij in werkelijkheid de puberteit heeft bereikt, als
erfgenaam optreedt, zullen zijn rechten door een dergelijke vergissing niet worden geschaad.
192. Paulus, Decreten, Boek III.
Clodius Clodianus, die een testament had gemaakt, benoemde naderhand dezelfde erfgenaam bij een ander testament, dat
zodanig was opgesteld dat het geen kracht of gevolg had. De benoemde erfgenaam, die dacht dat het tweede testament geldig
was, wenste krachtens dit testament in de nalatenschap te treden, maar later werd vastgesteld dat het nietig was. Papinianus
was van mening dat hij de nalatenschap die bij het eerste testament was toegekend, had verworpen, en dat hij deze niet
krachtens het tweede testament kon aanvaarden. Ik was van mening dat hij het eerste testament niet had verworpen, omdat hij
dacht dat het tweede wel geldig was. Uiteindelijk werd besloten dat Clodianus zonder testament overleed.
193. Scaevola, Digest, Boek XXVI.
Een zekere vrouw beloofde Sempronius in naam van haar kleindochter, die zij had bij Seiua, haar dochter, een som geld bij
wijze van bruidsschat, en betaalde hem een zeker bedrag als rente voor de huishoudelijke uitgaven. Zij stierf toen, Seia als
haar erfgenaam, samen met anderen, tegen wie Sempronius een vordering instelde, en de verschillende erfgenamen werden
aansprakelijk gesteld voor hun aandeel in de nalatenschap, onder wie Seia, die met de anderen aan Sempronius zekerheid gaf
dat zij de som zouden betalen waarvoor ieder van hen een vonnis tegen hem of haar had laten uitspreken, met dezelfde rente
die door de erflater was betaald voor het onderhoud van de familie. Daarna verwierpen de andere erfgenamen, met
uitzondering van Seia, het landgoed door de toegeeflijkheid van de keizer, en het kwam geheel aan Seia toe. Ik vraag of een
praetoriaanse vordering moet worden ingesteld tegen Seia, die nu de enige erfgenaam was en als zodanig alle zaken van de
nalatenschap beheerde, om het bedrag terug te vorderen van de aandelen van hen die, door de toegeeflijkheid van de keizer,
de nalatenschap hadden kunnen verwerpen. Het antwoord is, dat rechtsvorderingen die betrekking hebben op de aandelen van
hen die weigeren een nalatenschap te aanvaarden, gewoonlijk worden toegewezen tegen de partij die de nalatenschap
aanvaardt, en er de voorkeur aan geeft de schulden van de gehele nalatenschap te delgen.
194. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek I.
Aristo verklaarde, met verwijzing naar de Decreten van Fronto: Twee dochters waren de noodzakelijke erfgenamen van hun
vader; een van hen weigerde zijn nalatenschap te aanvaarden, en de andere nam bezit van haar vaders goederen en was bereid
alle schulden ervan te lossen. De eerbiedwaardige Praetor Cassius besloot, na de zaak gehoord te hebben, zeer juist dat
praetoriaanse handelingen moesten worden toegekend aan haar die de nalatenschap van haar vader had aanvaard, maar
moesten worden ontzegd aan de andere dochter die deze had geweigerd.
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Tit. 3. Op welke wijze testamenten moeten worden geopend, onderzocht en gekopieerd.

195. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
De Praetor belooft dat hij het voorrecht van inzage en afschrift van een testament zal verlenen aan allen die het wensen of het
willen inzien. Het is duidelijk dat hij deze toestemming zal verlenen aan een ieder die dit wenst, hetzij in zijn eigen naam,
hetzij in die van een ander.
196. De reden voor de aanneming van dit Edict is duidelijk; want men kan niet, zonder rechterlijke macht, de bepalingen van
een testament uitvoeren, noch kan de waarheid door de rechter worden vastgesteld in die controverses die voortkomen uit de
uitleg van testamenten, dan door het onderzoek en de bestudering van de daarin vervatte taal.
197. Wanneer iemand weigert zijn zegel te erkennen, verhindert dit niet het openen van een testament, maar het wordt om
deze reden verdacht.
198. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
De akte die de bepalingen van het testament bevat, behoort niet toe aan één persoon, dat wil zeggen aan de erfgenaam, maar
het is het eigendom van allen aan wie iets is nagelaten; en, inderdaad, het is eerder een openbaar document.
199. Dat is naar behoren een testament, dat wettig volmaakt is; maar wij noemen ook ten onrechte bepaalde papieren
testamenten, die vals, onwettig, nietig of gebroken zijn, en wij zijn ook gewoon testamenten te noemen, die gebrekkig zijn.
200. Men is van oordeel, dat hetgeen met betrekking tot een testament is gedaan, aan dezelfde regels is onderworpen als het
testament zelf, onverschillig op welk materiaal het is geschreven; mits het de laatste wensen van de overledene bevat, en het
testament zelf, zowel als de plaatsvervulling, in het Edict is opgenomen.
201. Wanneer iemand verscheidene testamenten wenst over te leggen, moet volmacht worden verleend om ze alle over te
leggen.
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202. Indien er twijfel mocht bestaan of degene, wiens testament iemand wenst te laten onderzoeken of kopiëren, leeft of dood
is, moet worden geoordeeld dat de Praetor dit na behoorlijk onderzoek zal beslissen, zodat, indien bewezen is dat de erflater
leeft, hij niet zal toestaan dat het testament wordt onderzocht; anders kan hij de verzoeker toestaan het geschrift, de zegels, en
al het andere dat tot de akte behoort en dat hij wenst te inspecteren, te onderzoeken.
203. Het onderzoek van een testament omvat ook de inzage daarvan.
204. 204. De Praetor staat niet toe, dat de datum van het testament of de naam van den Consul onder wiens bestuur het is
opgemaakt, worden gekopieerd of onderzocht, om gelegenheid tot bedrog te voorkomen; want zelfs het onderzoek daarvan
kan stof tot het plegen van valsche handelingen opleveren.
205. Kan de Praetor gelasten, dat de bevoegdheid om een testament te onderzoeken of te kopiëren onverwijld wordt verleend,
of moet hij de persoon, die het testament in zijn bezit heeft, desgewenst tijd gunnen om het te overleggen? De beste mening
is, dat hij een bepaalde tijd moet geven, afhankelijk van de moeilijkheid van de communicatie, en de afstand van de plaats.
206. Indien iemand niet ontkent, dat hij een testament in zijn bezit heeft, maar niet toestaat, dat het onderzocht en gekopieerd
wordt, moet hij daartoe met alle middelen worden gedwongen. Indien hij echter ontkent, dat het testament in zijn bezit is,
moet men zijn toevlucht nemen tot het interdict, dat de overlegging van testamenten voorschrijft.
207. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
De erfgenaam heeft niettemin recht op een vordering tot terugverkrijging van het testament, net als voor goederen die tot de
nalatenschap behoren, en op grond daarvan kan hij een vordering instellen om de overlegging van het testament af te
dwingen.
208. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer het testament geopend gaat worden, is het de plicht van de Praetor om de getuigen te vragen te verschijnen en hun
zegels te erkennen,
209. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Of te ontkennen, dat zij het testament hebben verzegeld; want het is nuttig, dat de laatste wil van de mensen ten uitvoer wordt
gebracht.
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210. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Als de meerderheid van de getuigen wordt gevonden, kan het testament in hun aanwezigheid worden geopend en
voorgelezen.
211. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Als een van de getuigen afwezig is, moet het testament naar hem worden gestuurd, waar hij zich ook bevindt, zodat hij zijn
zegel kan erkennen. Want het zou een ongemak zijn, hem te dwingen daartoe terug te keren, daar het ons dikwijls veel
ongemak veroorzaakt, onder zulke omstandigheden van ons werk te worden afgehouden; en het zou onrechtvaardig zijn, dat
iemand schade lijdt, omdat hij zijn plicht heeft gedaan. Het maakt ook geen verschil of een of alle getuigen afwezig zijn. Als
zij allen afwezig zijn en het om de een of andere reden dringend noodzakelijk is het testament te openen, moet de Proconsul
er zorg voor dragen, dat het wordt geopend in tegenwoordigheid van mannen van uitstekende reputatie; en nadat het in hun
tegenwoordigheid is gekopieerd en onderzocht, moet het worden verzegeld door dezelfde personen voor wie het is geopend,
en vervolgens naar de plaats worden gezonden waar de getuigen zich bevinden, opdat zij hun zegels kunnen bevestigen.
212. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
De Praetor staat niet toe, dat een pupiltestament geopend wordt, ook al staat er geen aantekening op, die het verbiedt; maar
als de erflater zijn testament gedeeltelijk verzegeld heeft, kan de Praetor toch toestaan, dat het geopend wordt, als daarvoor
een goede reden wordt aangetoond.
213. Paulus, Over het Edict, Boek XLV.
Wanneer een vrouw in praetoriaal bezit wordt gesteld van een landgoed op naam van haar ongeboren kind, moet het
pupillentestament worden geopend, opdat kan worden nagegaan, aan wie het curatorschap over het kind was toevertrouwd.
214. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer er twee afschriften van een testament zijn, en één ervan blijft ongezegeld, wordt het testament geacht geopend te
zijn.
215. Wanneer het testament zelf niet verzegeld is, is er geen twijfel aan, dat het als geopend moet worden beschouwd; want
wij vragen niet door wie het geopend moet worden.
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216. Indien een testament niet wordt overgelegd, of is verbrand, volgt daaruit, dat aan de legatarissen vrijstelling moet
worden verleend; en dezelfde regel geldt, wanneer het testament is onderdrukt, of verborgen.
217. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Zoals een codicil als deel van een testament wordt beschouwd, zo wordt ook een pupillaire substitutie beschouwd als deel
van hetzelfde testament.
218. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer iemand een testament maakt en ook een afschrift daarvan, en het afschrift is open, dan wordt het testament niet als
open beschouwd; maar wanneer het oorspronkelijke testament open is, is al het andere dat ook.

Tit. 4. Wanneer iemand, door verwerping van zijn benoeming tot testamentair erfgenaam, door intestaat of op een andere
wijze in het bezit van de nalatenschap komt.

219. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
De Praetor probeert de wensen van overledenen uit te voeren, en verzet zich tegen de sluwheid van hen die, door te weigeren
volgens het testament te nemen, het landgoed, of een deel daarvan, in bezit krijgen op grond van intestaat; om legatarissen te
bedriegen aan wie iets verschuldigd kan zijn volgens het testament van de overledene, als het landgoed niet ab intestato zou
worden verkregen; en hij belooft een actie tegen hen toe te staan.
220. Het maakt weinig verschil of de partij in kwestie de nalatenschap zelf verkrijgt, of door middel van iemand anders; want
op welke wijze hij daartoe ook in staat is, als hij die niet krachtens het testament verkrijgt, is hij in een positie om door het
Edict van de Praetor te worden getroffen.
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221. Een erfgenaam wordt geacht verzuimd te hebben gebruik te maken van de hem bij testament toegekende voordelen, die,
wanneer hij iemand kan gelasten de nalatenschap te betreden, weigert dit te doen.
222. Maar wat indien zijn slaaf, wanneer hem bevolen wordt in de nalatenschap te treden, na het bevel ontvangen te hebben,
daaraan niet gehoorzaamt? De slaaf echter kan hiertoe gedwongen worden, en daarom valt zijn meester binnen de
werkingssfeer van het Edict.
223. Indien echter de meester door zijn slaaf niet op de hoogte is gesteld van zijn benoeming tot erfgenaam, en hij daarna zelf
op grond van erfopvolging in het bezit van de nalatenschap komt, zal hij niet aansprakelijk zijn krachtens het Edict, tenzij hij
onwetendheid van de feiten voorwendt.
224. Wanneer het voorgestelde geval is, dat dezelfde partij tegelijkertijd tot erfgenaam en plaatsvervanger is benoemd, en
verzuimd heeft van zijn benoeming gebruik te maken, rijst de vraag of hij binnen de werkingssfeer van het Edict valt. Ik
meen van niet, daar de erflater, die hem als plaatsvervanger aangesteld heeft, hem het voorrecht van verwerping verleend
heeft.
225. Wanneer iemand een nalatenschap verwerpt, verliest hij alle rechten waarop hij krachtens het testament aanspraak kan
maken.
226. Wanneer kinderen die aan het gezag van hun vader zijn onderworpen, onmiddellijk erfgenaam worden bij diens
testament, is er geen reden waarom zij zijn nalatenschap niet zouden kunnen verwerpen. Indien zij er zich echter later mee
bemoeien, worden zij geacht erfgenamen te zijn krachtens het testament, tenzij zij er zich van onthouden en het bezit opeisen
op grond van intestaat; want in dat geval vallen zij onder de bepalingen van het Edict.
227. Wanneer een erfgenaam onder een voorwaarde is benoemd, en in staat is daaraan te voldoen, dit niet doet, wanneer de
voorwaarde van dien aard is, dat zij afhangt van de toestemming van de genoemde erfgenaam, en hij naderhand bezit van de
nalatenschap verkrijgt op grond van intestaat, moet hij krachtens het Edict aansprakelijk worden gesteld; om de reden, dat
een dergelijke voorwaardelijke benoeming als een absolute moet worden beschouwd.
228. Wanneer zij die geweigerd hebben te nemen krachtens het testament een nalatenschap verkrijgen op grond van intestaat,
vragen wij niet of zij die nalatenschap al dan niet als erfgenamen hebben verkregen, want op welke titel zij die nalatenschap
of een deel ervan ook verkrijgen, zij kunnen krachtens het Edict worden aangesproken, mits zij die nalatenschap niet op een
andere grond verkrijgen; Bijvoorbeeld, wanneer iemand een nalatenschap verwerpt en het door middel van een trust
verkrijgt, en in bezit wordt gesteld om de trust op te heffen; of als u zou verklaren dat hij het bezit heeft verkregen om een
vordering in stand te houden; aangezien hij in dit geval niet kan worden gedwongen te antwoorden in een proces dat door de
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legatarissen wordt aangespannen. Daarom is het edict van de Praetor van toepassing wanneer iemand het bezit heeft als
erfgenaam, of het bezit verkrijgt op grond van erfopvolging, of het bezit als een plunderaar, die beweert dat hij het bezit heeft
op grond van erfopvolging; want op welke manier hij ook geldelijk voordeel mag hebben van het verkrijgen van het bezit, hij
moet de legaten betalen.
229. Maar de legatarissen moeten zekerheid stellen, dat, indien de erfgenaam door een betere titel van de nalatenschap wordt
beroofd, de legaten aan hem zullen worden terugbetaald; en zelfs als de partij de nalatenschap misschien niet in bezit heeft,
maar te kwader trouw heeft gehandeld om niet in bezit te zijn, is het resultaat dat hij aansprakelijk zal worden gesteld, net
alsof hij de nalatenschap was binnengedrongen.
230. Als te kwader trouw om zich aan het bezit te onttrekken wordt beschouwd hij, die op bedrieglijke wijze het bezit aan
een ander overdraagt, zodat de legatarissen en anderen, die krachtens het testament iets ontvangen hebben, beroofd worden
van hetgeen hun nagelaten is.
231. De vraag werd gesteld of iemand niet te kwader trouw moet worden geacht, die, om niet in het bezit te komen,
bedrieglijk afstand doet van het bezit, nadat hij het enige tijd in bezit heeft gehad; of dat hij ook aansprakelijk is, die dit met
boos opzet heeft gedaan om te voorkomen dat hij het bezit in de eerste plaats zou verkrijgen. Labeo zegt, dat het hem
voorkomt, dat hij, die het bezit in de eerste plaats heeft vermeden, niet minder schuldig is dan hij, die er bedrieglijk afstand
van doet, nadat hij het verkregen heeft. Dit is een heersende mening.
232. Wanneer iemand op bedrieglijke wijze een nalatenschap verwerpt, opdat deze aan de erfgenamen kan nederdalen, is hij
aansprakelijk voor een rechtsvordering, ingesteld door de legatarissen.
233. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Hoewel hij die afstand doet van een goed tegen betaling van een som geld, niet geacht kan worden de rol van een erfgenaam
op zich te hebben genomen, moet toch een vordering tegen hem worden ingesteld, zoals in het geval van een partij die, nadat
hij geweigerd heeft een goed krachtens een testament te nemen, het bezit daarvan verkrijgt op grond van intestaat, zoals de
goddelijke Hadrianus in een Rescript heeft verklaard. Om deze reden zal hij door de legatarissen en andere begunstigden van
de nalatenschap kunnen worden aangesproken.
234. Maar moet de vordering in het begin tegen hem worden ingesteld, en vervolgens verhaal worden genomen op de
erfgenaam; of moeten we de volgorde veranderen? De billijkste opvatting lijkt mij, dat eerst tegen de bezitter van de
nalatenschap moet worden geprocedeerd, vooral als het bezit daarvan voor hem winstgevend is.

1989

235. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als je geld ontvangt van een plaatsvervanger als tegenprestatie voor het feit dat je afstand doet van je aanspraak op een
nalatenschap, en hij betrekt die nalatenschap, dan kan men zich afvragen of een vordering moet worden toegewezen aan de
legatarissen. Ik denk, dat als de plaatsvervanger ook afstand doet van zijn aanspraak, omdat de nalatenschap hem volgens de
wet toebehoort, en hij er bezit van neemt, u beiden aansprakelijk zult zijn; en een vordering zal worden toegewezen ten
gunste van hem aan wie een legaat is nagelaten, tegen wie van u hij ook verkiest te vervolgen.
236. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
In het geval dat de erfgenaam geen geld ontvangt, maar weigert te nemen krachtens het testament, omdat hij een gunst wenst
te verlenen, hetzij aan de plaatsvervanger, hetzij aan de erfgenaam, is er dan grond voor de toepassing van het Edict? Het zou
onduldbaar voor hem zijn de uitvoering van het testament van de overledene te kunnen verhinderen; en daarom, als duidelijk
wordt vastgesteld dat dit is gedaan met het doel de legatarissen te schaden - ook al is er geen geld ontvangen, maar was de
handeling ingegeven door buitensporige partijdigheid - moet worden gezegd dat er grond zal zijn voor een billijke vordering
tegen degene die in het bezit van de nalatenschap is.

237. Het is zeer juist geoordeeld dat wanneer iemand een gunst wil verlenen aan een ander die erfgenaam zal worden door
zijn verwerping van de nalatenschap, en hij deze niet zou hebben verworpen tenzij hij de bedoeling had de gunst te verlenen,
en vooral wanneer hij dit deed met het doel de uitvoering van het testament te verhinderen, in dit geval moet worden gezegd
dat een vordering zal worden ingesteld tegen de bezitter van de nalatenschap, met dit onderscheid echter, dat wanneer geld is
aangenomen, de erfgenaam de nalatenschap heeft verworpen, wij onder deze omstandigheden kunnen zeggen dat een
vordering tegen hem moet worden ingesteld; Maar wanneer hij door partijdigheid heeft gehandeld en met het doel degenen
aan wie iets was nagelaten te bedriegen, moet de bezitter van de nalatenschap worden aangesproken met een praetoriaanse
vordering.
238. Hoewel de Praetor lijkt te verwijzen naar aangewezen erfgenamen, strekt deze bepaling zich toch ook uit tot anderen;
wanneer er bijvoorbeeld een legataris is die belast is met een trust, en hij veroorzaakt dat de nalatenschap wordt verworpen
door zijn frauduleuze daad, moet een proces tegen hem worden aangespannen.
239. Wanneer iemand zijn recht op een nalatenschap verkoopt, wordt hij geacht in het bezit daarvan te blijven en niet
bedrieglijk te hebben gehandeld om zich aan het bezit daarvan te onttrekken.
240. Marcellus, Digest, Boek XII.
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Een erfgenaam die een benoeming tot erfgenaam afwijst, wanneer hij door zijn vrijgekochte slaaf tot erfgenaam is benoemd
op een andere manier dan hij had moeten zijn, wordt geacht te zijn verontschuldigd. Want als zijn slaaf tot enig erfgenaam
van een landgoed is benoemd, en door een of ander ongeluk niet in staat is geweest dit in opdracht van zijn meester te
betreden, kan hij straffeloos weigeren het landgoed te aanvaarden dat hem bij testament is gegeven.
241. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Om de reden dat een partij die op grond van intestaat in het bezit is van een nalatenschap, kan worden aangesproken als hij
afstand doet van zijn rechten krachtens het testament, rees de vraag of hij tot betaling kan worden gedwongen als hij er
afstand van lijkt te hebben gedaan in overeenstemming met de wens van de erflater. Bijvoorbeeld, een man heeft een broer
tot erfgenaam benoemd en vervolgens een codicil opgesteld, waarin hij zijn broer verzoekt, indien de nalatenschap hem
volgens de wet toekomt, een trust ten gunste van bepaalde personen op te heffen; en daarom moet worden overwogen, of hij,
nu hij afstand heeft gedaan van zijn rechten volgens het testament en de nalatenschap op grond van intestaat in bezit heeft
gekregen, aansprakelijk zal zijn jegens de legatarissen. Julianus zegt in het Eenendertigste Boek van de Digest dat hij in de
eerste plaats kan worden gedwongen om de legaten te betalen, en daarna, wanneer deze zijn afgewikkeld, als er iets overblijft
van het drievierde deel van de nalatenschap, hij kan worden verplicht om het vertrouwen op te heffen. Indien echter de
legaten drie vierde van de nalatenschap uitputten, zal niets krachtens de trust worden betaald, want de erfgenaam moet de
vierde onverminderd hebben. Daarom werd door Julianus de volgorde vastgesteld dat eerst de legaten moesten worden
afgewikkeld en de trusts uit de rest van de nalatenschap moesten worden betaald, met dien verstande dat de vierde
onaangetast moest blijven. Ik ben van mening dat de mening van Julianus moet worden gevolgd, zodat, indien de
nalatenschap krachtens het testament werd verworpen, zodat zij ab intestato zou kunnen worden verkregen, de partij in elk
geval moet worden gedwongen de legaten te betalen, om de reden dat de erflater die hem het in geval van intestaat te
vereffenen vertrouwen naliet, hem niet de bevoegdheid gaf de nalatenschap onder dergelijke omstandigheden te verwerpen.
242. Indien echter blijkt, dat de erflater hem daartoe uitdrukkelijk machtigde, zal hij niet aansprakelijk worden krachtens het
Edict, omdat hij gebruik maakte van het voorrecht, dat de erflater hem verleende. Maar indien de erflater hem krachtens het
testament niet uitdrukkelijk het voorrecht heeft verleend om de nalatenschap te verwerpen, moet de door Julianus
voorgeschreven volgorde worden gevolgd.
243. Maar wat zullen wij zeggen, wanneer bij testament legaten en bij intestaat trusts aan dezelfde persoon worden nagelaten,
en daarnaast trusts aan anderen worden nagelaten? Moeten wij dezelfde door Julianus vastgestelde volgorde aanhouden, of
moeten wij alle beheerders aan de bijdrage onderwerpen alsof zij gelijk waren? Het is beter na te gaan of het veel verschil
uitmaakt of de erfgenaam al dan niet aansprakelijk wordt krachtens het Edict; want als hij aansprakelijk wordt, moet de
voorkeur worden gegeven aan degenen aan wie bij testament iets werd nagelaten; Maar als dat niet het geval is, omdat de
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erflater hem het voorrecht van erfopvolging ab intestato heeft willen verlenen, of omdat hij om een andere reden is
toegelaten, die, overeenkomstig hetgeen wij hierboven hebben gezegd, niet in strijd is met het Edict, dan moet worden
gezegd, dat alle trusts moeten bijdragen alsof zij allen op dezelfde voet waren geplaatst.
244. De Praetor belooft de vordering niet zonder onderscheid toe te kennen, maar alleen wanneer er een behoorlijke reden
wordt aangetoond; want als hij zou vaststellen dat de erflater de auteur van deze regeling was, en zelf de erfgenaam ab
intestato had laten opvolgen, of als hij zou vaststellen dat er een andere goede reden was voor de verwerping van de
nalatenschap, zal hij de legatarissen geen vordering tegen hem toekennen.
245. Ook indien de Praetor vaststelt dat het goed aan een ander toebehoort, zal hij geen rechtsvordering toekennen, mits geen
vermoeden van samenspanning de beslissing van de Praetor beïnvloedt.
246. Wanneer echter degene, die van de nalatenschap kan worden beroofd, enig deel daarvan in zijn bezit heeft, en daarvan
afstand doet zonder aan bedrog schuldig te zijn, is de betere mening, dat hij ophoudt voor de rechter te kunnen worden
gedaagd.
247. Welk tijdstip moeten wij dan in aanmerking nemen, wanneer wij nagaan, of hij al dan niet in het bezit is? Het tijdstip
van de voeging moet in aanmerking worden genomen.
248. Het is duidelijk dat wanneer iemand in het bezit is van de goederen van een niet-opgeëiste nalatenschap en de termijn
van vier jaar is verstreken, tegen hem ongetwijfeld een proces kan worden aangespannen op grond van deze afdeling van het
Edict, zowel om de reden dat hij weigerde te nemen krachtens het testament als omdat hij in het bezit is op grond van
intestaat, en, inderdaad, omdat hij veilig is gesteld door verjaring wegens het verstrijken van vier jaar.
249. Wanneer een patroon tot erfgenaam wordt benoemd van het hem toekomende deel van een nalatenschap, en met hem
een mede-erfgenaam wordt benoemd, en hij de benoeming voor zijn deel afwijst, omdat hetgeen hem toekomt reeds is
uitgeput, en de mede-erfgenaam zijn deel eveneens afwijst; en dan verkrijgt de patroon ab intestato, van rechtswege, het bezit
van de gehele nalatenschap; Celsus zegt in het Zestiende Boek van de Digest dat tegen hem dezelfde vordering moet worden
ingesteld die tegen zijn mede-erfgenaam Titius had kunnen worden ingesteld, en dat het voldoende zal zijn dat de patroon
voor zichzelf het gehele aandeel krijgt waarop hij wettelijk recht had. Dit is echter alleen juist wanneer de mede-erfgenaam
met de patroon samenspant, want anders kan deze laatste niet worden gedwongen de legaten te betalen, daar het niemand
verboden is een nalatenschap te weigeren, indien hij dit doet zonder schuldig te zijn aan bedrog.
250. De betere mening is, dat dit Edict ook van toepassing is op het praetorisch in bezit nemen van een nalatenschap in strijd
met de bepalingen van het testament, zodat, wanneer een partij door het in bezit nemen van de nalatenschap in strijd met het
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testament, de legaten aan de kinderen en de ouders moet betalen, en als hij er niet in slaagt de nalatenschap in bezit te krijgen,
en deze op grond van intestaat in bezit krijgt, hij kan worden gedwongen te betalen wat hij zou hebben betaald als hij de
nalatenschap in strijd met het testament in bezit had gekregen.
251. Wanneer aan een slaaf de vrijheid is gegeven op voorwaarde dat hij tien aurei zou betalen, en zijn rechten krachtens het
testament door de erfgenaam worden prijsgegeven, zal de slaaf niet worden vrijgelaten tenzij aan de voorwaarde wordt
voldaan.
252. Marcellus, Digest, Boek XII.
Een zekere man benoemde Titius en Maevius tot zijn erfgenamen, en legateerde honderd aurei aan Titius, en beiden deden
afstand van hun rechten volgens het testament, en betraden de nalatenschap als erfgenamen. Titius kan geen rechtsvordering
instellen om zijn erfenis terug te krijgen. Dezelfde regel geldt, wanneer de erflater aan beide erfgenamen legaten heeft
nagelaten.
253. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer iemand erfgenaam wordt onder de voorwaarde van het betalen van tien aurei, of onder enige andere voorwaarde die
bestaat in het geven of doen van iets, en de erfgenaam, na afstand te hebben gedaan van zijn rechten krachtens het testament,
het bezit van de nalatenschap verkrijgt op grond van intestaat, moet worden overwogen of er al dan niet genoegdoening moet
worden verleend aan hem ten behoeve van wie de voorwaarde was opgelegd. De beste mening is, dat hij geen recht op
verrekening heeft, omdat hij geen legataris is.
254. Paulus, Over het Edict, Boek XLV.
Maar als de partijen nog tijd hebben om aan de voorwaarde te voldoen, zal hij niet aansprakelijk zijn volgens dit deel van het
Edict.
255. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer hij die afstand heeft gedaan van zijn rechten krachtens het testament, niet alleen, maar samen met een ander in het
bezit is van de nalatenschap, zegt Julianus zeer juist, en zijn mening wordt door Marcellus goedgekeurd, dat ook tegen hem
een rechtsvordering in billijkheid moet worden ingesteld ten gunste van de legatarissen, want hij zou geen bezwaar mogen
maken omdat de daad van de aangewezen erfgenaam hem benadeelt, omdat hij er ook voordeel van heeft gehad. Dit is echter
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juist, wanneer degene die afstand doet van zijn rechten krachtens het testament, daarvoor geen geld heeft ontvangen, want
dan is hij voor het gehele bedrag aansprakelijk.
256. Wanneer legaten zijn nagelaten door aangewezen erfgenamen ten gunste van plaatsvervangers, en deze aangewezen
erfgenamen zowel als de plaatsvervangers op grond van intestaat in het bezit van de nalatenschap zijn gekomen, nadat zij
afstand hebben gedaan van hun rechten krachtens het testament, heeft de Goddelijke Pius in een Rescriptie verklaard, dat de
aangewezen erfgenamen eervol kunnen weigeren de legaten te betalen die aan de plaatsvervangers zijn nagelaten; Want zij
kunnen zeer terecht weigeren een legaat of een trust te betalen aan een plaatsvervanger die er aanspraak op maakt, als hij vrij
was om de nalatenschap te betreden en alle goederen die erbij hoorden te verkrijgen zonder kwijting van de trust te eisen.
257. Wanneer er twee erfgenamen zijn, van wie de een benoemd is en de ander plaatsvervangend, en beiden afstand hebben
gedaan van hun rechten krachtens het testament en in het bezit komen van de nalatenschap ab intestato, rijst de vraag of
beiden kunnen worden gedwongen de legaten te betalen, en of ieder van hen verplicht is die legaten te betalen, waarmee hij
belast was, of dat beiden de legaten samen moeten betalen. Ik meen, dat een vordering moet worden ingesteld ten gunste van
de legatarissen tegen ieder van hen, tot betaling van alle legaten; maar laten wij overwegen, of ieder van hen verplicht is de
legaten te betalen, waarmee hij zelf belast is, of ook die, waarmee de andere erfgenaam belast is. Veronderstellen wij voorts,
dat de aangewezen erfgenaam alleen in het bezit van de nalatenschap was: zal hij dan gehouden zijn tot betaling van de
legaten, waarmee hij belast was, of zal hij ook gehouden zijn tot betaling van de legaten, waarmee de plaatsvervanger belast
was? Men moet aannemen, dat hij alleen aansprakelijk is voor de legaten, waarmee de plaatsvervanger belast was, indien de
nalatenschap door de kwade trouw van de plaatsvervanger in handen van de volgens het testament aangewezen erfgenamen
zou komen, terwijl er geen geld is betaald; want als de plaatsvervanger geld heeft ontvangen, moet hij zelf worden
aangesproken. Bovendien, indien de plaatsvervanger alleen in het bezit van de nalatenschap is, en de benoemde erfgenaam
die nalatenschap verwerpt omdat hij een som geld heeft ontvangen, zeggen wij, dat hij aansprakelijk is jegens zijn
legatarissen, en de plaatsvervanger jegens de zijnen; maar indien geen geld is betaald, wijzen wij een vordering tegen de
plaatsvervanger toe. Indien echter beide partijen in het bezit zijn, is de betere mening, dat ieder aansprakelijk is jegens zijn
respectievelijke legatarissen.
258. Javolenus, Epistels, Boek VII.
Wanneer hetzelfde goed aan mij is nagelaten om te worden afgeleverd door zowel de benoemde als de plaatsvervangende
erfgenamen, en zij, nadat zij afstand hebben gedaan van hun rechten op grond van het testament, van rechtswege in het bezit
zijn van de nalatenschap, is de gehele nalatenschap aan mij verschuldigd door hen beiden; toch, als ik het heb verkregen van
de een, kan ik het niet innen van de ander, vandaar dat ik kan procederen tegen wie van hen ik ook kies.
259. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
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In deze zaak rees ook de vraag met betrekking tot het verlenen van de vrijheid, of het juist was dat deze door beide
erfgenamen werd verleend, terwijl zowel de benoemde als de plaatsvervanger belast waren met de uitvoering ervan. De
betere opvatting is, dat zowel de rechtstreekse als de vertrouwelijke toekenningen van kracht worden.
260. Het staat vast, dat de erfgenaam van iemand, die afstand heeft gedaan van zijn rechten krachtens een testament om op
grond van erfopvolging in het bezit van de nalatenschap te komen, bij een door de legatarissen ingestelde vordering tot
terugvordering van het gehele bedrag aansprakelijk is; want de procedure heeft veeleer betrekking op de terugvordering van
het eigendom dan op de boete, en daarom is de vordering een eeuwigdurende vordering. Dit zal echter niet het geval zijn,
indien de erfgenaam wordt aangesproken wegens de kwade trouw van de overledene, want dan kan tegen hem een
rechtsvordering worden ingesteld voor het goed dat in zijn handen is gekomen.
261. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Zelfs wanneer de erfgenaam niet in het bezit komt van de gehele nalatenschap, of een groot gedeelte daarvan op grond van
intestaat, maar slechts van een zeer klein gedeelte van datgene waarvoor hij is aangesteld, en ook wanneer hij slechts een
enkel artikel bezit dat daartoe behoort, zal hij aansprakelijk zijn op grond van dit Edict.
262. Idem, Betreffende de Testamenten; Over het Edict van de Urban Praetor, Boek II.
Ook al wordt een enkel artikel, naar eigen zeggen, niet begrepen als deel van een nalatenschap.
263. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Want dit is niet onrechtvaardig, daar de persoon dit ongemak door zijn eigen schuld lijdt,
264. Idem, Betreffende de Testamenten; Over het Edict van de Urban Praetor, Boek II.
Want aangezien een nalatenschap op grond van erfrecht kan worden opgeëist door een partij, die in het bezit is van een enkel
artikel dat daartoe behoort, kan er niet aan worden getwijfeld dat wat wij hebben gesteld waar is.
265. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Indien iemand, na afstand gedaan te hebben van zijn rechten krachtens het testament, niet in het bezit zou zijn van de gehele
nalatenschap, zijn de legatarissen uitgesloten; want het moet een ieder vrij staan om zelfs een winstgevende erfenis te
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verwerpen, ook al kunnen op deze wijze legaten en schenkingen van vrijheid vernietigd worden. Wel is met betrekking tot in
vertrouwen gelegateerde goederen bepaald, dat, indien de aangewezen erfgenaam weigert het goed te aanvaarden, hij daartoe
op last van de Praetor kan worden gedwongen, en het aan de begunstigden van het vertrouwen moet afstaan; maar dit
voordeel wordt niet genoten door hen, aan wie afzonderlijke goederen in vertrouwen zijn nagelaten, evenmin als door de
legatarissen.
266. Idem, Betreffende Testamenten; Over het Edict van de Urban Praetor, Boek II.
Wanneer twee aangewezen erfgenamen, die beiden afstand hebben gedaan van hun rechten krachtens het testament, bezit
verkrijgen van een nalatenschap op grond van intestaat, dan worden beiden, overeenkomstig de Praetoriaanse wet, geacht
krachtens het testament in de nalatenschap te zijn getreden, en zal een vordering tegen ieder van hen voor zijn respectieve
aandeel worden ingesteld.
267. Opgemerkt zij dat het voordeel van de Lex Falcidia moet worden toegekend aan de erfgenaam tegen wie bij dit
onderdeel van het Edict een rechtsvordering ten gunste van de legatarissen is ingesteld.
268. Dezelfde; Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Bovendien, wanneer een patroon tot erfgenaam van de gehele nalatenschap is benoemd, en door afstand te doen van zijn
rechten krachtens het testament het bezit ab intestato verkrijgt, moet hij altijd recht hebben op het hem toekomende aandeel,
dat hij zou hebben verkregen, indien hij krachtens het testament in de nalatenschap was getreden.
269. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Wanneer hetzelfde goed aan verschillende personen was nagelaten, en zowel de benoemde erfgenaam als de plaatsvervanger
belast waren met de overhandiging ervan, hebben beide genoemde legatarissen geen recht op terugvordering, maar alleen
degene die het van de benoemde erfgenaam heeft ontvangen.
270. Julianus, Digest, Boek XXVII.
Als mijn zoon door zijn moeder tot erfgenaam wordt benoemd en ik, na afstand te hebben gedaan van mijn testamentaire
rechten, het bezit van de nalatenschap opeis in naam van mijn genoemde zoon, moet een vordering ten gunste van de
legatarissen tegen mij worden toegewezen, net alsof ik zelf tot erfgenaam was benoemd en, na afstand te hebben gedaan van
mijn rechten krachtens het testament, het bezit van de goederen van de nalatenschap had verkregen op grond van intestaat.
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271. Dezelfde, Digest, Boek XXXI.
Waar de volgende bepaling in een testament was opgenomen: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als Titius mijn erfgenaam
wordt, laat Maevius dan mijn erfgenaam worden"; en Titius, na afstand te hebben gedaan van zijn testamentaire rechten, de
nalatenschap als erfgenaam in bezit krijgt, moet het verzoek tot terugvordering van de nalatenschap niet tegen hem worden
ingewilligd ten gunste van Maevius voor het deel van de nalatenschap waarop hij recht zou hebben gehad, als Titius geen
afstand had gedaan van zijn erfelijke rechten. Want aangezien de erfgenaam het bezit van de nalatenschap verkrijgt wanneer
afstand wordt gedaan van zijn testamentaire rechten, moet rekening worden gehouden met de legaten en
vrijheidsverleningen, omdat deze anders niet kunnen worden verleend dan door de erfgenaam. De Praetor kan echter niet
tussenbeide komen, wanneer een nalatenschap op deze wijze wordt vervreemd, want het is de schuld van de erflater, dat hij
een deel ervan onder een dergelijke voorwaarde heeft nagelaten, terwijl hij het ook absoluut had kunnen nalaten.
272. Daarom, als de volgende bepaling in een testament was opgenomen: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als een van de
bovengenoemde personen die ik heb benoemd mijn erfgenaam wordt, laat dan Stichus vrij en mijn erfgenaam zijn", en Titius
die afstand heeft gedaan van zijn rechten uit hoofde van het testament het bezit van de nalatenschap verkrijgt, kan de Praetor
Stichus niet verzekeren van zijn vrijheid, noch kan hij hem een vordering tot terugvordering van de nalatenschap toekennen.
273. Wanneer iemand een testament opstelt als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als Titius mijn erfgenaam niet
wordt, laat Maevius dan mijn erfgenaam zijn, en als een van de erfgenamen die ik eerder heb aangewezen mijn erfgenaam
wordt, legateer ik honderd aurei aan Maevius, als hij mijn erfgenaam niet wordt". Titius deed afstand van zijn rechten uit
hoofde van het testament en verkreeg van rechtswege het bezit van de nalatenschap, en de vraag rijst of een vordering tot
terugvordering van de nalatenschap moest worden toegewezen aan Maevius, in wiens macht het was het geheel te verwerven
door er krachtens de plaatsvervulling in te treden. Besloten werd dat Maevius gerechtigd zou zijn tot de vordering, omdat
niets hem belette een goede reden te hebben om zich niet met de zaken van de nalatenschap te bemoeien.
274. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Wanneer een zoon, die onder het gezag van zijn vader staat, en ook een dochter tot erfgenaam werden benoemd, verkreeg een
geëmancipeerde broer, die gepasseerd was, het bezit van de nalatenschap tegen het testament in. Op deze wijze verwierven
de erfgenamen de nalatenschap van hun vader op grond van intestaat, en betaalden zij alle legaten. De dochter verdeelde haar
bruidsschat echter niet met haar broer, omdat zij als aangewezen erfgenaam recht had op haar deel van de nalatenschap.
275. Paulus, Over het Edict, Boek LX.
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Wanneer een voogd door bedrieglijke voorstellingen van zijn voogd afstand doet van zijn testamentaire rechten en het
landgoed als erfgenaam verkrijgt, moeten vorderingen tot terugvordering van de legaten tegen de voogd worden toegewezen,
maar alleen voor zover het landgoed door hem was verkregen. Maar wat als hij de nalatenschap samen met een ander heeft
verkregen?
276. Vele autoriteiten zijn van mening, dat deze regel alleen moet worden nageleefd met betrekking tot een jongeling die de
puberteit heeft bereikt, en dat hij alleen aansprakelijk moet zijn voor het deel van de nalatenschap dat in zijn bezit is; ook al
kent de Praetor een vordering tegen hem toe, alsof hij de nalatenschap had betreden.
277. Celsus, Digest, Boek XVI.
Een man voor wie zijn eigen slaaf in de plaats is gekomen, heeft hem bevolen het landgoed te betreden. Als hij dit deed om
de betaling van de legaten te ontlopen, moet hij ze allemaal betalen, zowel omdat hij de erfgenaam is, als omdat hij, nu hij
afstand heeft gedaan van zijn rechten krachtens het testament, krachtens de plaatsvervanging in het bezit is van de
nalatenschap, met uitzondering van het gedeelte dat volgens de Falcidische wet is voorbehouden.
278. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
Julianus zegt dat wanneer een vader zijn dochter, die tot plaatsvervanger van hemzelf was benoemd, opdracht gaf een
nalatenschap te aanvaarden, hij, volgens de bepalingen van het Edict, gedwongen zal zijn de legaten te betalen waarmee hij
belast was, aangezien zijn dochter in de plaats van haar vader was gesteld, en de laatste niet het recht van keuze was gegeven.
Wanneer echter de verschillende legaten meer dan drie vierde van de nalatenschap bedragen, moet in de eerste plaats
rekening worden gehouden met die, welke de dochter ten laste werden gelegd, want de vader zal bedrog worden verweten,
indien hij, na de hem toegekende eer te hebben verworpen, de voorkeur geeft aan de benoeming van een ander tot erfgenaam,
wegens het voordeel, dat hem daardoor kan worden verschaft.
279. Julianus meent, dat als een vader, die in de plaats van zijn dochter is gesteld, een nalatenschap betreedt, hij zich niet
schuldig maakt aan kwade trouw, want niemand wordt geacht een vader in de plaats van zijn dochter te hebben gesteld tegen
de wil van de ouder, maar opdat deze de macht zou hebben om zijn keuze te maken.
280. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer een moeder voor haar zoon in de plaats wordt gesteld, die nog niet de puberteit heeft bereikt, is er grond voor
toepassing van het Edict, indien zij, na afstand te hebben gedaan van haar testamentaire rechten, van rechtswege in het bezit
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komt van de nalatenschap van haar zoon. Dezelfde regel geldt, indien zij tot erfgenaam en tevens tot plaatsvervanger van
haar zoon wordt benoemd.
281. Een broeder wordt, wat de legaten betreft, niet geacht onder het terras van het Edict te vallen, die zijn zoon, die bij
testament van zijn broeder in de plaats was gesteld van een jongen beneden de puberteit, niet heeft geëmancipeerd; maar hij
verkrijgt het bezit van de goederen van de nalatenschap door hem op grond van intestaat.
282. Een vordering ten gunste van de legatarissen zal worden toegewezen door het decreet van de Praetor tegen een partij die
niet was benoemd tot testamentaire erfgenaam, als hij deelnam aan een frauduleuze overeenkomst met de benoemde
erfgenamen om het bezit van de nalatenschap van rechtswege alleen te verkrijgen.
283. Marcianus, Trusts, Boek IV.
Wanneer een meester een slaaf verkoopt die hij tot zijn erfgenaam had benoemd, en die zelf belast was met een trust, en hij
doet dit voordat hij hem beveelt de nalatenschap te betreden, dan moet hij de trust opheffen, omdat hij door het verkrijgen
van de prijs van de slaaf ook de waarde van de nalatenschap heeft verkregen.
284. Wanneer een partij tot erfgenaam wordt benoemd en wordt verzocht de nalatenschap af te staan, en na afstand te hebben
gedaan van zijn testamentaire rechten, van rechtswege in het bezit van de nalatenschap komt, bestaat er geen twijfel over, dat
hij kan worden gedwongen de nalatenschap af te staan, en ook de legaten en andere eigendommen die in vertrouwen zijn
nagelaten, alsmede alle toekenningen van vrijheid direct, zowel als indirect uit te voeren. Wanneer hij echter wordt belast met
het manumiteren van slaven die aan anderen toebehoren, moet hij ze afkopen, en hij aan wie de nalatenschap werd afgestaan,
zowel als hij die ze afstaat, moeten beiden delen in het verlies.
285. Ulpianus, Trusts, Boek V.
Wanneer iemand, na afstand te hebben gedaan van zijn rechten krachtens het testament, bezit verkrijgt van een landgoed op
grond van intestaat, moet hij de slaven de vrijheid schenken, noch kan deze daad van hem die weigert te nemen krachtens het
testament, hen schaden, aangezien zij zijn vrijgelatenen worden.
286. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Wanneer een erfgenaam, na afstand te hebben gedaan van zijn rechten krachtens het testament, het landgoed in bezit krijgt
als koper, of op grond van een bruidsschat, of bij wijze van schenking, of op grond van enige andere titel dan die van
erfgenaam of bezitter, zal hij niet aansprakelijk zijn voor een rechtsvordering ingesteld door de legatarissen.
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Tit. 5. Betreffende de Silanische en Claudische Decreten van de Senaat, volgens welke testamenten niet geopend kunnen
worden.

287. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Daar geen huisgezin veilig kan zijn, tenzij de slaven gedwongen worden, met gevaar voor eigen leven, hun meesters te
beschermen, niet alleen tegen personen, die tot zijn familie behoren, maar ook tegen vreemden, werden bepaalde decreten
van de Senaat uitgevaardigd met het oog op de openbare foltering van alle slaven, die tot een huisgezin behoorden, in geval
van gewelddadige dood van hun meester.
288. Onder meester wordt verstaan degene die het eigendom van de slaven bezit, ook al kan het vruchtgebruik aan een ander
toebehoren.
289. Wanneer iemand te goeder trouw een slaaf bezit, maar in feite vrij is, wordt hij niet onder de benaming meester
begrepen; evenmin als hij, die alleen het vruchtgebruik van een slaaf heeft.
290. Een in pand gegeven slaaf wordt, voor zover het de dood van de schuldenaar betreft, in alle opzichten beschouwd alsof
hij niet in pand was gegeven.
291. Onder de slaven vallen ook zij, die onder een bepaalde voorwaarde zijn nagelaten; want in de tussentijd behoren zij aan
de erfgenaam, en aangezien zij, wanneer de voorwaarde is vervuld, ophouden hem toe te behoren, volgt daaruit, dat zij in de
tussentijd niet geacht moeten worden deel uit te maken van zijn eigendom. Hetzelfde geldt voor een slaaf die onder een
bepaalde voorwaarde vrij zal zijn.
292. Er is een Rescript van de Goddelijke Pius aan Jubentius Sabinus overgebleven, dat betrekking heeft op een slaaf, wiens
onvoorwaardelijke vrijheid verschuldigd was krachtens een trust; waaruit blijkt, dat men niet te veel haast moet maken met
de marteling van een slaaf, die krachtens een trust recht heeft op zijn vrijheid, en de betere mening is, dat hij niet gestraft
moet worden, om de reden, dat hij met de erflater onder hetzelfde dak woont, tenzij hij aan het misdrijf heeft deelgenomen.
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293. Het moet gezegd worden dat hij die slechts een aandeel heeft in de eigendom van een slaaf, ook onder de benaming
meester valt.
294. Zonen die onder vaders toezicht staan, en andere kinderen die in de macht van hun vader zijn, vallen ook onder de
benaming meester; want het Silanisch Decreet van de Senaat verwijst niet alleen naar de gezinshoofden, maar ook naar de
kinderen.
295. Maar wat zullen we zeggen als de kinderen niet onderworpen zijn aan het gezag van hun vader? Marcellus, in het
Twaalfde Boek van de Digest, drukt onzekerheid uit op dit punt. Ik denk dat het decreet van de Senaat de meest liberale
interpretatie moet krijgen, zodat het ook kinderen kan omvatten die niet onder vaders gezag staan.
296. Wij menen dat het senaatsbesluit niet van toepassing is op een zoon die ter adoptie is gegeven, ook al kan het van
toepassing zijn op een adoptievader.
297. Het Decreet van de Senaat is niet van toepassing wanneer een jongeling die in opvoeding is, wordt gedood.
298. Foltering zal niet worden toegepast op de slaven van een moeder, wanneer een zoon of een dochter gedood zijn.
299. Scaevola zegt zeer juist, dat wanneer een vader door de vijand gevangen is genomen, en zijn zoon gedood is, de slaven
van de vader aan de marteling moeten worden onderworpen en gestraft. Hij keurt goed dat dit ook na de dood van de vader
gebeurt, als de zoon gedood is voordat hij de eigenlijke erfgenaam werd.
300. Scaevola zegt ook dat, wanneer een zoon tot erfgenaam is benoemd en wordt gedood voordat hij in de nalatenschap is
getreden, men zonder uitzondering kan volhouden dat de slaven kunnen worden gefolterd en gestraft, zelfs als zij
onvoorwaardelijk zijn nagelaten of gemanumitteerd. Want ook al zou hij in leven zijn gebleven en erfgenaam zijn geworden,
dan nog zouden de slaven hem niet toebehoren, toch meent hij, dat er bij zijn dood, daar zowel de legaten als de
vrijheidsverlening teniet zullen zijn gegaan, grond is voor de toepassing van het senaatsbesluit.
301. Als de vader gedood is, moeten dan de slaven van de zoon gefolterd worden, als zij deel uitmaken van het castrense
peculium? De betere mening is, dat de slaven van de zoon gefolterd en gestraft moeten worden, ook al staat de zoon niet
onder het gezag van zijn vader.
302. In geval van moord op een man en zijn vrouw moeten hun slaven gefolterd worden, hoewel de slaven van de man
eigenlijk niet aan de vrouw toebehoren, noch haar slaven aan hem, maar omdat de twee groepen slaven vermengd zijn, en er
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slechts één huishouding is, heeft de Senaat bepaald dat de straf moet worden opgelegd, alsof de slaven aan beiden gelijkelijk
toebehoorden.
303. Maar wanneer de echtgenote of de echtgenoot gedood werd, verordonneerde de Senaat niet dat de slaven van de
schoonvader aan de marteling moesten worden onderworpen. Marcellus zegt echter zeer juist, in het twaalfde boek van de
Digest, dat wat is bepaald met betrekking tot de slaven van de echtgenoot, ook geldt voor die van een schoonvader.
304. Labeo verklaart dat onder de term "gedood" worden begrepen zij die met geweld ter dood zijn gebracht, of vermoord;
bijvoorbeeld door hun keel door te snijden, door gewurgd te worden, of van enige hoogte naar beneden gegooid, of met een
steen of een knots geslagen, of van het leven beroofd door het gebruik van enig ander soort wapen.
305. Wanneer iemand bijvoorbeeld gedood wordt door vergif of door een ander middel dat het gebruikelijk is heimelijk toe te
passen, zal dit decreet van de Senaat niet van toepassing zijn op het wreken van zijn dood; om de reden dat slaven gestraft
worden wanneer zij hun meester niet bijstaan tegen iemand die zich aan geweld jegens hem schuldig maakt, terwijl zij
daartoe in staat zijn. Maar wat zouden zij kunnen uitrichten tegen hen die verraderlijk gebruik maken van vergif of een
andere methode van deze soort?
306. Het is duidelijk dat het decreet van de Senaat van toepassing zal zijn wanneer gif met geweld wordt toegediend.
307. Daarom moet men ervan uitgaan, dat wanneer er geweld wordt gebruikt dat gewoonlijk de dood tot gevolg heeft, er
grond is voor de toepassing van het decreet van de senaat.
308. Maar wat als de meester gedood is door vergif, en niet door geweld, blijft de daad dan onbestraft? In geen geval. Want
hoewel het Silaniaans Decreet van de Senaat niet mag worden toegepast, noch foltering en bestraffing mogen worden
toegepast op hen die zich onder hetzelfde dak bevinden, toch moeten allen die van de misdaad wisten of eraan deelnamen,
worden gestraft, en kan de nalatenschap worden betreden en het testament worden geopend, zelfs voordat foltering wordt
toegepast.
309. Wanneer iemand zichzelf geweld aandoet, is er inderdaad geen grond voor de toepassing van het decreet van de Senaat;
toch moet zijn dood worden gewroken. Bijvoorbeeld, als hij de daad beging in tegenwoordigheid van zijn slaven, en zij
hadden het kunnen verhinderen, dan moeten zij gestraft worden, maar als zij niet in staat waren het te verhinderen, zijn zij
vrij van aansprakelijkheid.
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310. Wanneer iemand de gewelddadige hand aan zichzelf slaat, niet uit wroeging over een of andere misdaad, die hij begaan
heeft, maar uit levensmoeheid, of niet in staat om pijn te lijden, verhindert de wijze van zijn dood niet, dat zijn testament
geopend en gelezen wordt.
311. Er zij ook op gewezen, dat, tenzij vaststaat dat iemand gedood is, zijn slaven niet mogen worden gefolterd. Het decreet
van de Senaat is dus alleen van toepassing als vaststaat dat de dood te wijten is aan een misdaad.
312. Wij verstaan echter onder foltering niet slechts het verhoor, maar elke ondervraging en verdediging, die bij het
onderzoek naar de dood van de meester kan worden gedaan.
313. Nogmaals, dit decreet van de Senaat straft, zonder uitzondering, al die slaven, "die onder hetzelfde dak wonen"; maar zij
die niet onder hetzelfde dak, maar in dezelfde buurt zijn, worden niet gestraft, tenzij zij kennis van het misdrijf hebben.
314. Laat ons overwegen wat verstaan moet worden onder de term "onder hetzelfde dak"; of het betekent binnen dezelfde
muren, of daarbuiten, binnen dezelfde omheining, binnen hetzelfde appartement, of hetzelfde huis, of dezelfde tuin, of de
gehele woning. Sextus zegt dat vaak is besloten dat waar slaven zich ook bevonden, als zij de stem van hun meester hadden
kunnen horen, zij gestraft zullen worden alsof zij zich onder hetzelfde dak bevonden; hoewel sommige personen een luidere
stem hebben dan anderen, en allen niet op dezelfde plaats gehoord kunnen worden.
315. Met betrekking hiertoe blijkt dat de Goddelijke Hadrianus ook het volgende in een Rescript heeft verklaard: "Wanneer
slaven hun meester hulp kunnen bieden, moeten zij niet hun eigen veiligheid verkiezen boven de zijne. Bovendien kan een
slavin die zich in dezelfde kamer als haar meesteres bevindt, haar hulp verlenen, zo niet met haar lichaam, dan toch door te
roepen, zodat degenen die in het huis zijn of de buren haar kunnen horen; en dit is duidelijk, zelfs als zij zou beweren dat de
moordenaar haar met de dood heeft bedreigd als zij zou roepen. Daarom moet zij de doodstraf ondergaan, om te voorkomen
dat andere slaven denken dat zij hun eigen veiligheid moeten raadplegen als hun meester in gevaar is."
316. Dit Rescript bevat vele bepalingen, want het spaart niemand die zich in dezelfde ruimte bevindt, en verontschuldigt een
slaaf niet die de dood vreest, en eist van slaven dat zij hulp aan hun meesters inroepen door te roepen.
317. Wanneer een meester gedood wordt, terwijl hij zich op een van zijn landgoederen op het platteland bevindt, zou het
uiterst onrechtvaardig zijn, als alle slaven, die zich in die nabijheid bevinden, aan foltering en bestraffing zouden worden
onderworpen, als het genoemde landgoed zeer groot is. Het is dan voldoende dat diegenen aan de marteling worden
onderworpen, die bij hem waren toen hij zou zijn vermoord, en die verdacht leken te kunnen worden van het plegen van de
moord, of van kennis daarvan.
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318. Wanneer een meester tijdens een reis is vermoord, moeten de slaven die bij hem waren op het ogenblik dat hij het leven
verloor, of zij die bij hem waren en op de vlucht sloegen, aan de straf worden onderworpen. Indien echter niemand bij hem
was op het ogenblik dat hij werd gedood, zijn deze decreten van de Senaat niet van toepassing.
319. Een mannelijke of een vrouwelijke slaaf, die de leeftijd der puberteit nog niet heeft bereikt, behoort niet tot deze
categorie, want hun leeftijd verdient verontschuldiging.
320. Zal men een slaaf, die de puberteit nog niet heeft bereikt, louter met betrekking tot de straf toegeeflijkheid toestaan, of
heeft dit ook betrekking op de foltering? De betere mening is, dat aan een slaaf, die nog niet de puberteit heeft bereikt, geen
foltering mag worden toegebracht; en bovendien is het de gewoonte, dat minderjarigen niet aan de foltering worden
onderworpen, maar alleen bang worden gemaakt, of met een roede, of met een lederen riem worden gegeseld.
321. Het is aan de slaven, die zonder bedrog hulp hebben verkregen, toegestaan; want indien iemand zich als hulp voordoet,
of deze slechts voor de schijn brengt, zal hem dit geen voordeel brengen.
322. Een slaaf wordt geacht zijn meester hulp te hebben verleend, niet alleen wanneer hij hem voor het kwaad heeft behoed,
dat wil zeggen, wanneer hij zijn macht had kunnen aanwenden om hem te redden, maar ook wanneer hij, hoewel hij alles
heeft gedaan wat hij kon, niet in staat is geweest de dood van zijn meester te voorkomen; Bijvoorbeeld, wanneer hij
schreeuwde om hulp te verkrijgen, of de personen die zijn meester aanvielen schrik aanjoeg, of wanneer hij een menigte
mensen verzamelde, of zijn lichaam tussen hen en zijn meester plaatste, of hem op enige andere wijze bescherming
verschafte door middel van zijn lichaam.
323. Een slaaf die schreeuwt, wordt echter niet altijd geacht zijn meester te hebben geholpen; want wat, als hij, toen hij het
gevaar voor hem had kunnen afwenden, verkoos tevergeefs te schreeuwen? Hij moet ongetwijfeld gestraft worden.
324. Maar wat, indien de slaven gewond mochten worden, terwijl zij hun meester beschermden? Men moet zeggen, dat zij
verontschuldigd moeten worden, tenzij zij zichzelf opzettelijk verwondden om niet gestraft te worden; of als zij geen
verwondingen opliepen, die zo ernstig waren, dat zij hun meester niet meer konden bijstaan, als zij dat gewild hadden.
325. Wanneer de meester, dodelijk gewond zijnde, een zekere tijd overleeft, zonder dat een van zijn slaven daarover klaagt,
zelfs indien zij met hem onder hetzelfde dak zouden zijn, moeten zij gespaard worden.
326. Callistratus, Over de gerechtelijke onderzoeken, Boek V.

2004

De goddelijke Marcus Commodus verklaarde in een Rescript aan Piso het volgende: "Aangezien het voor u bewezen is, mijn
beste Piso, dat Julius Donatus, na door rovers te zijn gealarmeerd, in zijn buitenverblijf is gaan schuilen en gewond is
geraakt, en daarna, na een testament te hebben opgemaakt, zijn genegenheid voor zijn slaven heeft getoond, zou noch zijn
achting voor hen, noch de zorgzaamheid van de erfgenaam mogen toestaan dat er straf wordt opgelegd aan hen die de
meester zelf heeft vrijgesproken".
327. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer een slaaf, die aan een ernstige ziekte leed, zijn meester niet kon bijstaan, moest hem vrijstelling worden verleend.
328. Indien iemand, terwijl hij stervende is, zegt, dat hij door zijn slaaf gedood is, moet geoordeeld worden, dat de meester
niet geloofd moet worden, indien hij deze verklaring op de plaats van zijn dood heeft afgelegd, tenzij het tegendeel bewezen
kan worden.
329. Indien een man zijn vrouw doodt, of een vrouw haar man 's nachts doodt, terwijl zij samen in hun slaapkamer waren,
zullen de slaven niet strafbaar zijn krachtens het decreet van de Senaat; maar indien zij geschreeuw hoorden, en geen hulp
verleenden, zullen zij gestraft worden, niet alleen indien zij aan de vrouw toebehoren, maar ook indien zij aan de man
toebehoren.
330. Wanneer echter een man zijn vrouw doodt, die op heterdaad betrapt is; om reden dat hij zelf verontschuldigd is, moet
worden geoordeeld, dat zijn slaven, evenals die van zijn vrouw, vrij zijn van aansprakelijkheid, indien zij zich niet tegen hun
meester hebben verzet, terwijl zij een rechtvaardige genoegdoening zochten voor een grief.
331. Wanneer verschillende meesters, die gezamenlijk een slaaf bezitten, worden aangevallen en de slaaf slechts één van hen
bijstaat, moet hij dan worden verontschuldigd, of moet hij zelfs worden gestraft omdat hij niet allen heeft bijgestaan? De
betere mening is, dat hij moet worden gestraft, indien hij hen allen had kunnen helpen, maar er slechts één heeft geholpen.
Als hij echter niet allen tegelijk kon bijstaan, moet hij worden verontschuldigd, omdat hij slechts aan één hulp heeft verleend,
want het zou hard zijn te beweren, dat wanneer een slaaf niet twee van zijn meesters kon beschermen, hij schuldig was aan
misdaad, omdat hij er voor gekozen had slechts één van hen te beschermen.
332. Daarom, als een slaaf, die tot de vrouw behoort, haar echtgenoot liever helpt dan zijn meesteres, of omgekeerd, moet
gezegd worden, dat hij verontschuldigd moet worden.
333. De slaven, die op het tijdstip, waarop hun meester of meesteres werd gedood, zonder kwade trouw van hun kant
opgesloten waren, zodat zij niet konden uitbreken om hulp te verlenen, of om degenen, die de moord begingen, te grijpen,
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moeten verontschuldigd worden. Het maakt ook geen verschil door wie zij werden opgesloten, mits dit niet gebeurde met het
opzet om hen te beletten hulp te brengen. Wij verstonden onder "opgesloten" ook de plaats waar zij gebonden zijn, mits zij
op zodanige wijze gebonden zijn dat zij zich niet kunnen bevrijden en geen hulp kunnen verlenen.
334. Ook zij, die wegens ouderdom onbekwaam zijn, worden verontschuldigd.
335. Ook een dove slaaf moet gerekend worden tot hen, die gebrekkig zijn, of die niet onder hetzelfde dak wonen; want
gelijk dezen door de afstand niets kunnen hooren, zo kan de eerste door zijne aandoening niets hooren.
336. Ook een blinde slaaf verdient verontschuldiging.
337. Evenzo moet een stomme slaaf worden vrijgesteld, maar alleen wanneer hij door middel van zijn stem hulp zou kunnen
bieden.
338. Er is geen twijfel aan, dat slaven, die krankzinnig zijn, moeten worden uitgezonderd.
339. Wanneer iemand willens en wetens een mannelijke of vrouwelijke slaaf, die aan de overledene toebehoorde, ontvangt of
door bedrog verbergt, en die strafbaar is omdat hij hem bij het plegen van het misdrijf niet heeft bijgestaan, bevindt hij zich
in dezelfde positie als wanneer hij schuldig zou zijn geweest aan het misdrijf zoals voorgeschreven door de wet die is
uitgevaardigd met betrekking tot moordenaars.
340. Wanneer een slaaf op grond van een beding verschuldigd is, en bekend maakt wie de moord op zijn meester heeft
gepleegd, en uit dien hoofde wordt bevolen om bij wijze van beloning vrij te zijn, zal een vordering op grond van het beding
niet worden toegekend aan de bedenker, want deze zou niet worden toegekend indien de slaaf aan straf was onderworpen.
Indien echter de slaaf niet met zijn meester onder één dak heeft gewoond, zal een op het beding gegronde vordering in
billijkheid worden toegekend aan de schuldeiser om de geschatte waarde van de slaaf terug te krijgen.
341. Maar geldt dit alleen voor een slaaf die schijnt te hebben aangegeven of bewezen wie het misdrijf heeft begaan, als hij
dit vrijwillig heeft gedaan; of valt hij daar ook onder die, toen hij beschuldigd werd, de verantwoordelijkheid van het misdrijf
op een ander heeft geworpen? De betere mening is, dat hij recht heeft op de beloning, die vrijwillig met de beschuldiging
naar voren is gekomen.
342. Ook die slaven, die anders hun vrijheid niet zouden kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer zij verkocht zijn onder
voorwaarde dat zij nooit gemanumitteerd zullen worden, kunnen door een dergelijke handeling vrij worden, omdat het
bevorderlijk is voor het algemeen welzijn.
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343. Ook aan slaven die uit vrije wil zijn gemanumitteerd, moeten straffen worden opgelegd, net als aan andere slaven.
344. Marteling en bestraffing moeten ook worden toegepast op slaven die, voordat het testament van hun vermoorde meester
of meesteres is geopend, op de vlucht slaan, en die daarna, wanneer het testament is geopend, hun vrijheid blijken te hebben
verlaten, net als op andere slaven. Want het is volkomen rechtvaardig, dat de vriendelijkheid van hun meesters hun wraak
niet in de weg staat, en hoe meer de slaaf hun gunst genoten heeft, des te zwaarder verdient hij de straf voor zijn misdaad.
345. Bij het Edict is bepaald, dat wanneer iets bij testament is nagelaten door degene van wie gezegd wordt dat hij gedood is,
niemand die daarvan op de hoogte is, het testament zal openen, lezen of kopiëren, voordat de slaven zijn gemarteld en de
schuldigen zijn gestraft, overeenkomstig het Decreet van de Senaat; anders zal hij schuldig zijn aan kwade trouw.
346. Hij wordt geacht een testament geopend te hebben, die het op de gewone wijze opent, of het nu verzegeld is, of niet met
een koord vastgemaakt, maar slechts gesloten.
347. Onder "openen" moeten wij verstaan, dat het ons verboden is het testament te openen in tegenwoordigheid van wie dan
ook, of in het openbaar, of in het geheim; want elke soort van openen is verboden.
348. Wanneer iemand die niet van de moord wist, een testament opent, moet hij niet krachtens dit Edict aansprakelijk worden
gesteld.
349. En als hij op de hoogte is van de dood van de erflater, maar het testament niet te kwader trouw opent, zal hij ook niet
aansprakelijk zijn, of als hij dit doet door onervarenheid, of door rusticiteit niet op de hoogte is van het bestaan van het Edict
van de Praetor, of het Decreet van de Senaat.
350. Wanneer iemand een testament niet op de gewone wijze opent, maar het koord doorsnijdt waarmee het is vastgebonden,
wordt hij verontschuldigd, omdat hij die het testament zelf niet opent, zich niet schuldig maakt aan kwade trouw.
351. Wanneer niet het gehele testament, maar slechts een gedeelte daarvan wordt geopend, moet gezegd worden, dat degene
die het opent, onder de bepalingen van het Edict valt, want het maakt weinig verschil of het gehele testament, of slechts een
gedeelte daarvan, wordt geopend.
352. Wanneer iemand een codicil opent, maar niet het testament, wordt hij aansprakelijk volgens het Edict, omdat het codicil
een deel van het testament vormt.
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353. Er is grond voor de tenuitvoerlegging van het Edict, ongeacht of het geopende testament geldig is, of niet.
354. Dezelfde regel is van toepassing op die zaken die betrekking hebben op de plaatsvervulling, wanneer een mannelijke of
een vrouwelijke minderjarige wordt beweerd te zijn gedood.
355. Wanneer een persoon een testament opent, en een ander het in het openbaar voorleest, en een derde het kopieert, zullen
allen, die deze dingen afzonderlijk deden, aansprakelijk zijn krachtens het Edict.
356. Dit Edict heeft niet alleen betrekking op testamentaire nalatenschappen, maar ook op intestatoire erfopvolgingen, om te
voorkomen dat iemand de nalatenschap binnentreedt, of het praetoriaanse bezit opeist van goederen die tot de nalatenschap
behoren, voordat de marteling aan de slaven is toegebracht, opdat een erfgenaam de misdaad van zijn slaven voor zijn eigen
voordeel zou kunnen verhullen.
357. Scaevola zegt zeer juist, dat iemand aan zijn erfgenaam het recht overdraagt om praetoriaanse rechtsvorderingen in te
stellen, als hij toevallig zou overlijden voordat hij de nalatenschap betrad, en men moet zich ervan vergewissen, dat hij dit
niet gedaan heeft, omdat hij vreesde aansprakelijk te worden krachtens het Decreet van de Senaat en het Edict.
358. Als ik een voorwaarde stel waaraan tussen een bepaalde dag en het tijdstip van mijn dood voldaan moet worden, en de
erfgenamen door onwetendheid daaraan niet voldoen, en het testament om die reden niet geopend kan worden zonder de straf
van het decreet van de Senaat op te lopen, dan moet aan de erfgenamen vrijstelling verleend worden om hen in staat te stellen
alsnog aan de voorwaarde te voldoen.
359. Wanneer een andere belemmering dan de vrees voor overtreding van het decreet van de Senaat bestaat om het
binnentreden in de nalatenschap of het openen van het testament te verhinderen, zal die welke voortvloeit uit het decreet van
de Senaat, als er al een andere is, de erfgenaam geen voordeel brengen; zoals bijvoorbeeld wanneer de vrouw van de
vermoorde man zwanger was, of zelfs verondersteld werd in die toestand te verkeren, en om die reden de aangewezen
erfgenaam niet in de nalatenschap kon binnentreden.
360. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Een man benoemde zijn postume kinderen tot zijn erfgenamen, en voor het geval dat er geen geboren zouden worden, stelde
hij zijn vrouw in de plaats, en men zei dat hij door zijn slaven gedood was, en dat zijn vrouw gestorven was; de erfgenamen
van de vrouw verzochten dat de nalatenschap aan hen gegeven zou worden krachtens de plaatsvervanging. Ik was van
mening dat zij alleen gehoord moesten worden als bewezen was dat de vrouw niet zwanger was, en weigerde in te gaan op de
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nalatenschap op grond van het besluit van de Senaat. Indien zij echter zou overlijden terwijl zij zwanger was, kon geen klacht
worden ingediend dat hun enige schade was berokkend.
361. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Ik denk dat noodzakelijke erfgenamen onder het Edict vallen, als zij zich bemoeien met de zaken van de nalatenschap.
362. De Praetor staat niet toe dat het bezit van het landgoed onder deze omstandigheden wordt opgeëist; en ik denk dat het
Edict van toepassing is op alle bezit van de praetor.
363. Bezittingen van een landgoed mogen niet verbeurd verklaard worden, tenzij vastgesteld wordt dat het hoofd van de
huishouding gedood is, en dat de erfgenaam het landgoed betreden heeft voordat de slaven ondervraagd, en gestraft zijn.
364. Wanneer iemand door verwaarlozing of door verraad van een geneesheer sterft, kan zijn nalatenschap worden betreden;
maar de plicht om zijn dood te wreken rust op de erfgenaam.
365. Paulus, Over het Edict, Boek XLVI.
Zelfs als de moordenaar bekend is, moet hij toch worden gefolterd, opdat de aanstichter van de misdaad kan worden
opgespoord. Bovendien moet de moordenaar zelf, met alle middelen, ondervraagd worden, en de andere slaven moeten ook
gestraft worden.
366. Hoewel slaven niet mogen worden gefolterd, behalve wanneer hun meester van een halsmisdaad wordt beschuldigd;
toch kan foltering naar behoren worden toegepast, zelfs als de erfgenaam wordt beschuldigd, of hij nu een vreemdeling is, of
de eigenlijke erfgenaam.
367. Want zij worden gefolterd om iets te weten te komen omtrent het lot van de meester die niet verschijnt, veeleer dan om
zijn dood te wreken, of om inlichtingen te verkrijgen, die de aanwezige meester bij een halsmisdaad kunnen betrekken.
368. Wanneer een meester is aangevallen, maar niet gedood, wordt niets bepaald door het decreet van de Senaat, want hij kan
zelf zijn eigen slaaf straffen.
369. Idem, over het Silaniaans decreet van de Senaat.
En in dit geval geniet hij een buitengewoon voorrecht ten opzichte van zijn vrijgelatene.
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370. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIX.
In het Pisonische Decreet van de Senaat wordt bepaald dat: "Wanneer een slaaf aan een of andere straf onderworpen is en op
het punt staat gestraft te worden, zal de verkoper de prijs die voor hem betaald is, aan de koper terugbetalen;" hetgeen door
de Senaat werd uitgevaardigd om te voorkomen dat de koper enig nadeel zou worden aangedaan.
371. Wanneer een zoon onder vaderlijk toezicht, die testamentair over zijn castrense peculium heeft beschikt, wordt gedood,
moet ongetwijfeld worden volgehouden dat onder deze omstandigheden de nalatenschap van de overledene aan de schatkist
toebehoort, indien zijn erfgenamen zijn nalatenschap hebben betreden en zijn dood niet hebben gewroken; zoals in een
soortgelijk geval ook de nalatenschap van het hoofd van een huishouding verbeurd wordt verklaard.
372. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
Wanneer het eigendom van een overledene door de schatkist verbeurd wordt verklaard omdat zijn dood niet gewroken is,
wordt er een vordering tegen ingesteld ten gunste van de legatarissen, en worden alle vrijheidsverleningen aan slaven
geperfectioneerd; dat wil zeggen, van diegenen die uitgezonderd zijn van de bepalingen van het decreet van de Senaat.
373. Paulus, Over het Silaniaans Decreet van de Senaat.
Wanneer een onterfde zoon wordt gedood voordat de nalatenschap van zijn vader is ingegaan, moet rekening worden
gehouden met wat er gebeurt, zodat, als de nalatenschap wordt aanvaard, de slaven niet zullen worden geacht aan een ander
toe te behoren; maar als het testament nietig zou worden, moeten er maatregelen worden genomen alsof de zoon hun meester
was geweest, omdat zij aan hem zouden hebben toebehoord als hij had geleefd.
374. Bij een grondwet van de goddelijke Trajanus werd vastgesteld, dat vrijgelatenen, die de overledene had
gemanumitteerd, aan de vraag konden worden onderworpen.
375. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Dezelfde regel zal gelden voor hen die het recht hebben verkregen om ringen te dragen.
376. Paulus, Over het Silaniaans decreet van de Senaat.
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Wanneer een slaaf is nagelaten door een erflater die vermoord is, en de Praetor besluit dat hij bij wijze van beloning recht had
op zijn vrijheid, dan moet gezegd worden dat zijn vrijheid niet verhinderd kan worden.
377. Venuleius Saturninus, Over Openbare Vervolgingen, Boek II.
Tijdens het consulaat van Taurus en Lepidus werd bij decreet van de senaat de termijn van vijf jaar vastgesteld voor het
instellen van strafvervolging, wanneer het testament van een man die door zijn slaven zou zijn gedood, in strijd met het
decreet van de senaat was geopend, welke bepaling echter alleen voor vreemdelingen geldt; want bij hetzelfde decreet van de
senaat kunnen degenen die wegens vadermoord strafbaar zijn, altijd worden aangeklaagd zonder verwijzing naar het
tijdsverloop.
378. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek XI.
Slaven die de leeftijd van puberteit nog niet hebben bereikt, zijn uitgezonderd van de werking van het Silanisch Decreet van
de Senaat. De plaatsvervanger, Trebius Germanus, liet echter een slaaf straffen die nog niet de puberleeftijd had bereikt; en
dit was niet zonder reden, want de jongen was nog heel weinig jonger dan die leeftijd, en sliep aan de voeten van zijn meester
op het moment dat hij werd gedood, en maakte naderhand niet bekend dat hij was vermoord. Daar bewezen was, dat hij niet
in staat was hem te hebben bijgestaan, stond het ook vast, dat hij naderhand gezwegen had; En men oordeelde dat jongens
onder de puberleeftijd alleen van aansprakelijkheid konden worden vrijgesteld krachtens het Decreet van de Senaat, wanneer
zij slechts met hun meester onder één dak hadden geleefd; maar wanneer zulke slaven de hoofd- of medeplichtigen van de
misdaad waren geweest, en van een zodanige leeftijd waren dat zij begrepen wat zij deden (ook al hadden zij de puberleeftijd
nog niet bereikt), moesten zij niet meer dan voor iets anders worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de moord op hun
meester.
379. Marcianus, Over verklikkers.
Wanneer plaatsvervangers de dood van de erflater wreken, moet de nalatenschap dan op hen worden overgedragen?
Papinianus zegt dat dit niet moet, omdat de straf van de eerste graad niet de beloning van de tweede graad mag zijn.
380. Wanneer een erfenis was nagelaten aan een erfgenaam die een deel van de nalatenschap had gekregen, en hij verzuimde
de dood van de overledene te wreken, dan verklaarden de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript dat hem het deel
van de nalatenschap, dat hem was nagelaten, moest worden ontnomen.
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381. Goederen die bij testament zijn nagelaten, evenals die welke uit intestaat erfopvolging zijn verkregen, moeten worden
ontnomen aan erfgenamen die nalatig zijn geweest in het wreken van de dood van de overledene (zelfs als zij als beschermers
optreden), hoewel zij als rechtstreekse erfgenamen recht kunnen hebben op de erfopvolging.
382. Marcellus, Digest, Boek XII.
Wanneer een meester gedood werd door een van zijn slaven, en een slaaf die gemeenschappelijk eigendom was van de
overledene en een andere partij de misdadiger ontdekte, moet hij bevrijd worden wegens de gunst die de vrijheid toekomt,
maar aan de partner moet zijn deel van de waarde van de slaaf betaald worden.
383. Modestinus, Regels, Boek VIII.
De slaven moeten eerst gefolterd worden, en als ze bekennen moeten ze daarna ondervraagd worden, opdat men te weten kan
komen op wiens instigatie ze de misdaad begaan hebben.
384. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Het is niet verboden te klagen over een onachtzaam testament, en tegelijkertijd de dood van de overledene te wreken. Paulus
gaf deze mening.
385. Dezelfde, Pandects, Boek VIII.
Wanneer een meester wordt aangevallen, moeten zijn slaven proberen hem bij te staan met wapens, en met hun handen, met
kreten, en met de tussenkomst van hun lichamen. Indien iemand geen hulp biedt wanneer hij daartoe in staat is, zal hij om
deze reden terecht worden gestraft.
386. Papinianus, Opinies, Boek II.
Het is een erfgenaam, die een vervolging wegens vergiftiging instelt, niet verboden dringende zaken betreffende de
nalatenschap af te handelen, indien hij alle bewijzen en bewijsstukken van de misdaad bewaart.
387. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
De tijd voor het opeisen van het bezit van een nalatenschap mag niet worden vertraagd door enige kwestie die voortkomt uit
de vergiftiging; en de eis kan terecht worden gesteld terwijl het bewijs van het misdrijf nog opgeschort is. De Senaat heeft
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anders beslist in het geval van een meester die door zijn slaven zou zijn gedood, omdat het noodzakelijk was dat de vrijheid
van die slaven niet onmiddellijk werd verleend, zodat zij aan de marteling konden worden onderworpen. Een kleindochter,
die het bezit van de nalatenschap van haar grootmoeder had opgeëist, wreekte haar dood niet, daar zij wist dat deze was
vermoord. Men oordeelde dat een trust die de grootmoeder krachtens het testament van een ander aan haar kleindochter
verschuldigd was, niet in mindering mocht worden gebracht op de nalatenschap van de grootmoeder, toen deze door de
schatkist in beslag werd genomen, want de kwade trouw van de erfgenaam moet worden bestraft.
388. Indien echter de vrouw door loutere nalatigheid het voordeel van het legaat had verloren, is het billijk, dat het
vertrouwen in mindering wordt gebracht, waarbij het recht van de verplichting onaangetast blijft.
389. Wanneer personen die schuldig zijn aan moord zijn ontslagen door de onrechtvaardigheid van de Gouverneur, is het
oordeel dat de erfgenamen niet van de nalatenschap mogen worden beroofd als zij zich naar behoren van hun plicht hebben
gekweten, ook al hebben zij misschien geen beroep tegen de beslissing ingesteld.
390. Paulus, Opinies, Boek XVI.
Gaius Seius, die in een zwakke toestand verkeerde, klaagde dat hij door zijn slaven vergiftigd was, en stierf vervolgens. Zijn
zuster, Lucia Titia, werd zijn erfgename, en na zijn dood verzuimde zij zijn moordenaar te vervolgen. Tien jaar later stierf zij
zelf, en iemand gaf te kennen dat de nalatenschap van Gaius Titius verbeurd verklaard kon worden. Ik vraag of de
strafvervolging teniet is gedaan door de dood van Titia. Paulus antwoordde dat in het genoemde geval de strafvervolging niet
teniet leek te zijn gedaan door de dood van de ondankbare erfgenaam, omdat er een geldboete op stond.
391. Marcianus, Over Trusts, Boek XIII.
Als een testament wordt geopend voordat bekend is dat de erflater is vermoord, en vervolgens wordt vastgesteld dat het
misdrijf is gepleegd, vind ik dat, als daar een goede reden voor is, de aangewezen erfgenaam moet worden gedwongen om
het landgoed waarvan hij verklaarde dat het onvermogend was, te betreden, en het terug te geven overeenkomstig het
Trebelliaanse Decreet van de Senaat.
392. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer iemand gedwongen wordt een landgoed te betreden waarvan hij reden heeft om te vermoeden dat het insolvent is,
zal hij niet aansprakelijk zijn volgens het Edict.
393. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVII.
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De wet van Cornelia bepaalt met betrekking tot de beloning waarop een aanklager recht heeft die de verblijfplaats opspoort
en bekend maakt van slaven die gevlucht zijn voordat de marteling werd toegepast, dat hij vijf aurei uit de nalatenschap van
de overledene zal ontvangen voor elke slaaf die hij veroordeelt, of, indien deze som niet uit die bron kan worden verkregen,
zal zij uit de Publieke Schatkist worden betaald. Deze beloning zal niet worden gegeven voor de aanhouding en veroordeling
van iedere slaaf die zich met de overledene onder hetzelfde dak en op dezelfde plaats bevond, maar alleen voor degenen die
schuldig worden bevonden aan de moord.
394. Ook wordt met betrekking tot de slaven die gevlucht zijn voordat de marteling werd toegepast, bepaald dat als na het
openen van het testament zou blijken dat zij daardoor hun vrijheid hebben gekregen, het vonnis zal worden uitgesproken
overeenkomstig de wet met betrekking tot moordenaars: zodat zij zich niet kunnen verdedigen nadat zij gevangen zijn
genomen, en dat als zij worden veroordeeld, zij net als slaven zullen worden gestraft, en tien aurei als beloning uit de
nalatenschap zal worden genomen en aan degene die hen heeft veroordeeld, zal worden gegeven.
395. Krachtens dit Edict wordt een proces aangespannen tegen iemand die, in strijd met de bepalingen van het Edict van de
Praetor, het testament zou hebben geopend, of een andere handeling zou hebben verricht, in strijd daarmee; want (zoals blijkt
uit wat eerder is gezegd) er zijn vele zaken op grond waarvan de door het Edict voorgeschreven straf kan worden opgelegd.
Het is duidelijk dat dit een volksactie is, en dat de straf honderd aurei is, te nemen van het eigendom van degene die
veroordeeld is; en de Praetor belooft dat de helft van deze som als beloning zal worden gegeven aan hem door wiens
inspanningen de misdadiger schuldig werd bevonden, en dat de andere helft in de Publieke Schatkist zal worden gestort.
396. Scaevola, Digest, Boek XXXIV.
Gaius Seius was Titius eigendom verschuldigd uit hoofde van een trust die was ingesteld bij het testament van zijn neef, en
Titius ontving het van de erfgenamen van Seius. De vraag rees, of Titius, daar de erfgenamen van Gaius Seius zijn dood niet
hadden gewroken, deze erfgenamen niettemin kon aanklagen als zijnde onwaardig om de nalatenschap te verkrijgen, omdat
zij zijn dood niet hadden gewroken; en of het feit, dat hij van hen het vertrouwen had ontvangen, waarop hij krachtens het
testament van zijn neef, de overledene, recht had, hem niet in de weg zou staan. Het antwoord luidde dat er, gelet op de
genoemde feiten, geen reden was om dit als een belemmering te beschouwen.
397. Callistratus, Over de rechten van de schatkist, Boek I.
Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, en het testament wordt geopend tegen de toestemming van sommigen van hen, of
zonder hun medeweten, verliezen degenen die vrij van schuld zijn, niet hun aandeel in de nalatenschap.
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Tit. 6. Wanneer iemand een ander belet een testament te maken, of hem dwingt er een te maken.

398. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVIII.
De goddelijke Hadrianus verordende dat als iemand, terwijl hij probeert bezit te verkrijgen van een landgoed waarop hij recht
had, hetzij door afstamming, hetzij door een testament, een persoon verhindert binnen te komen, die gestuurd was, hetzij om
een testament op te stellen dat de erflater wenste uit te voeren, hetzij om een reeds gemaakt testament te wijzigen, hem het
recht zal worden ontzegd om enige rechtsvordering in te stellen, en als dit is gebeurd, zal de schatkist recht hebben op het
landgoed.
399. Wanneer een meester te kwader trouw verhindert, dat een testament, waarbij zijn slaaf tot erfgenaam was benoemd,
wordt gewijzigd, hoewel deze, na te zijn gemanumitteerd, in de nalatenschap zou moeten treden, zal hem alle recht van actie
worden ontzegd, en zijn kinderen, indien hun iets is nagelaten, zullen ook hun rechten verliezen, hoewel zij niet onder zijn
beheer staan. Wanneer echter aan de meester een legaat in vertrouwen is nagelaten, en hem wordt verzocht dit te betalen,
moet worden gezegd, dat hij het legaat kan ontvangen, daar hij er zelf geen recht op heeft, maar het moet worden
overgedragen aan een ander.
400. Wanneer verscheidene erfgenamen zijn aangewezen, en zij allen zich schuldig maken aan kwade trouw in het beletten
van de wijziging van een testament, moet worden gezegd, dat hun allen de vorderingsrechten worden ontzegd, omdat zij allen
bedrieglijk hebben gehandeld.
401. Paulus, Over het Edict, Boek XLIV.
Wanneer iemand te kwader trouw handelt om de verschijning van getuigen van een testament te verhinderen, en daardoor de
bevoegdheid tot het maken van het testament verloren gaat, zal aan degene die voor het bedrog verantwoordelijk is, alle recht
op een rechtsvordering worden ontzegd, of hij nu de erfgenaam is, of krachtens een vroeger testament is aangesteld.
402. De daad van een broeder echter brengt onder deze omstandigheden geen schade toe aan zijn broeder.
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403. Wanneer hij, die de frauduleuze handeling heeft gepleegd, belast was met de overdracht van de nalatenschap, zal deze
met alle passiva verbeurd worden verklaard, zodat de schatkist het voordeel van de Falcidische wet zal verkrijgen, en de
begunstigde van de trust drievierde van de nalatenschap zal ontvangen.
404. Papinianus, Opinies, Boek XV.
Wanneer een echtgenoot niet met geweld of bedrog tussenbeide komt om te verhinderen dat zijn vrouw door middel van een
codicil een testament wijzigt dat zij ten gunste van hem had gemaakt, maar (zoals vaak gebeurt) slechts probeert de woede
van zijn vrouw te bedaren door echtelijke berispingen, heb ik als mijn mening gegeven dat hij niet schuldig was aan enig
vergrijp, en niet beroofd moest worden van wat hem door het testament was gegeven.

Tit. 7. Betreffende het recht van codicillen.

405. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
In Rescripties en Keizerlijke Constituties is zeer vaak uiteengezet, dat wanneer een erflater in de veronderstelling verkeerde
dat hij een testament had gemaakt (maar dat als zodanig nietig was), en niet de bedoeling had dat het als codicil geldig zou
zijn, hij geacht wordt geen codicil te hebben gemaakt. Wat in een dergelijk testament is opgenomen, is dus niet verschuldigd,
hoewel het dat wel zou zijn geweest indien het in een codicil was opgenomen.
406. Julianus, Digest, Boek XXXVII.
Wanneer een kind geboren wordt nadat een testament is gemaakt, en voordat een codicil is geschreven, en aan het kind wordt
iets in vertrouwen nagelaten door het codicil, dan zal het geldig zijn.
407. Indien echter hij, aan wie iets is nagelaten, overlijdt na de verlijding van het testament, en vóór de verlijding van het
codicil, waarin het legaat is gemaakt, zal het geacht worden niet te zijn geschreven.
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408. Een regel die eigen is aan een codicil, is dat alles wat daarin is opgenomen, geacht wordt hetzelfde gevolg te hebben als
wanneer het in het testament was opgenomen. Zo wordt de slaaf, die ten tijde van het verlijden van het testament eigendom
was van de erflater, maar ten tijde van het verlijden van het codicil aan een ander toebehoorde, van rechtswege niet in
vrijheid gesteld. Indien daarentegen de slaaf ten tijde van het maken van het testament aan een ander toebehoorde en ten tijde
van het verlijden van het codicil eigendom van de erflater was geworden, wordt de vrijheid geacht te zijn verleend aan een
slaaf die aan een ander toebehoorde, en kan dus, hoewel zij niet rechtstreeks kan worden geschonken, toch een beroep op een
trust worden gedaan.
409. Een krankzinnige wordt niet geacht bevoegd te zijn tot het maken van een codicil, om de reden dat hij niet bevoegd
wordt geacht tot het verrichten van enige andere handeling; aangezien hij, bij het verrichten van elke soort van zaken, wordt
geacht zich te bevinden in de positie van iemand die afwezig is, of die niet deelneemt aan de transactie.
410. Wanneer een nalatenschap vruchteloos is nagelaten bij testament, kan zij niet worden bevestigd door een codicil, maar
zij kan worden opgeëist krachtens een trust, met een voorbehoud van het door de Lex Falcidia toegekende bedrag.
411. Dezelfde, Digest, Boek XXXIX.
Wanneer iemand die geen testament heeft gemaakt, een trust vestigt, door middel van een codicil, als volgt: "Wie mijn
erfgenaam zal zijn, of de praetoriaanse bezitter van mijn nalatenschap, laat ik als beheerder aan hem na", moeten de onder de
trust nagelaten bedragen worden betaald, omdat het hoofd van de huishouding die de bevoegdheid had een testament te
maken, en een codicil heeft gemaakt, zich in dezelfde positie bevindt als al diegenen zijn erfgenamen in wier handen de
nalatenschap zal komen, hetzij door afstamming, hetzij door bezit volgens de Praetoriaanse wet.
412. Wanneer een kind geboren wordt na de uitvoering van een codicil, en het is de nabestaande, of de rechtstreekse
erfgenaam, dan zal het niet verplicht zijn tot betaling van in bewaring gelaten bedragen, want het wordt ook als de
aangewezen erfgenaam opgevat, en daarom moet het niet geacht worden het codicil verbroken te hebben.
413. Wanneer een testament is gemaakt, zal, zelfs indien een codicil er niet door wordt bevestigd, het codicil niettemin al zijn
kracht en gevolg uit het testament verkrijgen. Nogmaals, indien de nalatenschap niet krachtens het testament is betreden, zal
een bij een dergelijk codicil geschapen trust geen enkele geldigheid hebben.
414. Dezelfde, Digest, Boek LXIII.
Het is beslist dat een erflater die solvent was op het moment van het maken van een codicil, rechtmatig vrijheid kan
toekennen aan zijn slaven, hoewel hij misschien niet solvent was op het moment dat het testament werd gemaakt.
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415. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Een codicil, dat aan een testament voorafgaat, is niet geldig, tenzij het door het testament of door een later gemaakt tweede
codicil wordt bevestigd, of indien de bepalingen ervan door een andere uitdrukking van de bedoeling van de erflater worden
vastgesteld; maar alle andere beschikkingen, die de erflater later mocht maken, blijven niet van kracht.
416. Marcianus, Instituten, Boek VII.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript, dat wanneer een moeder haar kinderen tot haar erfgenamen
benoemde, maar in een codicil een voorwaarde van emancipatie toevoegde, haar daad nietig was; omdat zij geen voorwaarde
kon stellen aan een erfgenaam die benoemd was, of direct een vervanging kon doen krachtens een codicil.
417. Ieder kan verscheidene codicillen maken, en het is niet noodig, dat hij ze met zijn eigen hand schrijft of zegelt.
418. Hoewel het hoofd van een huishouding bij de bevestiging van een codicil kan hebben toegevoegd dat het niet zijn
bedoeling was dat het geldig zou zijn, tenzij het met zijn eigen hand was verzegeld en ondertekend; toch zal het door hem
gemaakte codicil geldig zijn, zelfs als het noch ondertekend noch verzegeld was met zijn eigen hand, want latere
beschikkingen annuleren de beschikkingen die eraan voorafgaan.
419. Een codicil kan alleen worden gemaakt door iemand die bevoegd is om een testament te maken.
420. Indien iemand door een codicil een legaat nalaat aan een persoon die is overleden nadat hij zijn testament heeft gemaakt,
wordt het legaat geacht niet te zijn gemaakt, ook al is het codicil door het testament bekrachtigd.
421. Dezelfde, Regels, Boek II.
Er zijn bepaalde beschikkingen die geen betrekking hebben op de bevestiging van codicillen; zoals bijvoorbeeld wanneer
iemand een codicil bevestigt voordat hij gevangen is genomen, en een codicil schrijft terwijl hij in gevangenschap is, want
zo'n codicil zal niet geldig zijn. Dezelfde regel geldt wanneer iemand op de een of andere manier ophoudt testamentaire
bevoegdheid te bezitten.
422. Indien bijvoorbeeld in het codicil is vermeld: "Dat mij wordt nagelaten een kledingstuk dat mij toebehoort", dan moet
worden uitgegaan van het tijdstip waarop het codicil is geschreven en niet van dat waarop het is bevestigd. En als een legaat
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aan Seius wordt gedaan door een codicil als volgt: "Als Titius leeft", of "Als hij zoveel jaren oud is", dan moet de datum van
het codicil in aanmerking worden genomen, en niet die van het testament.
423. Paulus, Over de wet van codicillen.
Codicillen worden op vier manieren opgesteld: want ze moeten in de toekomst worden bevestigd; of ze zijn in het verleden
bevestigd; of ze worden gemaakt door middel van een trust, wanneer er een testament is gemaakt; of wanneer er geen
testament is.
424. Zij, die een nalatenschap ab intestato opvolgen, kunnen met een trust belast worden, daar men meent, dat de overledene
hun vrijwillig de nalatenschap heeft nagelaten, waarop zij volgens de wet recht hadden.
425. Een codicil is geldig wanneer degene die het heeft gemaakt, bevoegd was om een testament te maken. Maar het mag
niet zo zijn dat wij eisen dat hij bekwaam was om een testament te maken op het moment dat hij het codicil schreef. (Want
wat als hij niet in staat was een voldoende aantal getuigen te verkrijgen?) Het is echter onontbeerlijk dat hij het wettelijke
recht had om een testament te maken.
426. Indien iemand bij zijn testament een hierna te maken codicil bekrachtigt, en zich daarna tot erfgenaam aanbiedt, en
daarna een testament maakt, en geëmancipeerd sterft, rijst de vraag, of de legaten, door het codicil nagelaten, betaald moeten
worden, daar het testament geldig is ? Hij heeft echter het codicil gemaakt op een tijdstip waarop hij niet testamentair
bekwaam was; en dit geval is niet vergelijkbaar met dat van een stomme persoon, die een codicil rechtsgeldig kan
bekrachtigen; want hoewel hij niet bekwaam is om een testament te maken, blijft een testament dat hij heeft gemaakt voordat
hij stom werd, toch in dezelfde toestand; maar het testament van deze partij is nietig, en hij beschikt op een bepaalde manier
over de goederen van anderen door middel van dit testament. Wij zijn echter van oordeel, dat het codicil geldig is, want zelfs
indien de geboorte van een postuum kind het testament zou breken, en het daarna zou overlijden, dan nog zal het codicil
geldig zijn.
427. Wanneer een soldaat een testament maakt voordat hij in het leger gaat, en na zijn indiensttreding een codicil maakt, rijst
de vraag of het codicil naar militair recht geldig is, aangezien een testament dat onder dergelijke omstandigheden is gemaakt,
naar gemeen recht alleen geldig is wanneer de soldaat het niet heeft verzegeld of er tijdens zijn militaire diensttijd iets aan
heeft toegevoegd. Het staat vast dat het codicil dat tijdens de militaire dienst is gemaakt, niet naar het testament moet worden
terugverwezen om de geldigheid ervan vast te stellen, maar naar militair recht geldig is.
428. Wanneer de vrijheid door een codicil wordt verleend aan een slaaf, die ook een legaat bij testament had ontvangen,
zeggen wij, dat het legaat geldig is, alsof het van het begin af aan zo was geweest.
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429. Wanneer iemand een codicil van een bepaalde soort bevestigt, bijvoorbeeld: "die welke ik het laatst zal uitvoeren", dan
worden de bepalingen in enig codicil niet geacht onmiddellijk geldig te zijn, zolang er andere kunnen worden gemaakt; en
daarom, indien er daarna andere zouden worden gemaakt, zijn alle toekenningen van legaten door vroegere nietig.
430. Marcellus, Digest, Boek IX.
Aristo ontkent dat een codicil geldig is wanneer het is opgesteld door een persoon die niet wist of hij al dan niet het hoofd
van de familie was. Ulpianus zegt in een noot: "Tenzij hij in het leger heeft gediend, want dan zal zijn codicil geldig zijn".
431. Papinianus, Vragen, Boek XV.
De mening dat een nalatenschap niet kan worden nagelaten door een codicil is overgeleverd uit vroegere tijden, en de reden
hiervoor is om te voorkomen dat het testament, dat al zijn kracht verkrijgt door de benoeming van de erfgenamen, lijkt te
worden bevestigd door middel van een codicil, dat zelf afhankelijk is van het testament voor zijn geldigheid.
432. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Een zeker man, die niet wist dat zijn vrouw zwanger was, bevrijdde in een codicil, gericht aan zijn zoon, enkele van zijn
slaven. Na de dood van de vader werd hem een dochter geboren, en daar vaststond, dat haar vader haar op geen enkel
ogenblik in zijn gemoed had gehad, werd geoordeeld, dat de schenking der vrijheid door den zoon alleen moest geschieden:
433. Dezelfde, Vragen, Boek XXII.
Nadat de zuster was vergoed voor haar aandeel in de slaven.
434. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Want men kan ongetwijfeld volhouden dat de dochter niet gedwongen kon worden de slaven te manumiteren, daar haar vader
niets van haar verlangde, en zij een erfgenaam wordt in haar eigen recht.
435. Er wordt vaak gediscussieerd over de vraag tot welke conclusie men moet komen, wanneer een man geen testament
heeft gemaakt, maar in een codicil verklaart: "Ik wil dat Titius mijn erfgenaam wordt". Het maakt veel verschil of hij door
middel van deze akte, die hij als codicil bedoelde, de nalatenschap aan zijn wettige erfgenaam toevertrouwde, of dat hij dacht
dat hij een testament maakte, want in dit geval kon Titius niets van de wettige erfgenaam vorderen. De bedoeling van de
partij in kwestie wordt over het algemeen vastgesteld door het onderzoek van de akte zelf. Want als hij een erfenis heeft
nagelaten, die door Titius moet worden afgedragen, en een plaatsvervanger voor hem heeft aangewezen, als hij niet de
erfgenaam zou zijn, is er geen twijfel aan, dat men moet begrijpen, dat hij een testament heeft willen maken, en geen codicil.
436. Scaevola, Vragen, Boek VIII.
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Volgens sommige autoriteiten (als ik mij goed herinner) wordt in Vivianus een controverse uitgelegd die was ontstaan tussen
Sabinus, Cassius en Proculus met betrekking tot de vraag of legaten die bij codicil zijn gegeven of ontnomen aan personen
die zijn overleden nadat zij tot erfgenamen waren benoemd, toekwamen aan de plaatsvervangers; dat wil zeggen, of het
geven of ontnemen van de legaten even geldig was wanneer zij bij codicil waren bepaald, als wanneer zij bij testament waren
bepaald. Men zegt dat Sabinus en Cassius antwoordden dat dit het geval was, en dat Proculus het daar niet mee eens was. De
conclusie van Sabinus en Cassius is (zoals zij zelf beweren) dat het codicil wordt beschouwd als onderdeel van het testament,
en dat het de naleving van de wet met betrekking tot de levering van het eigendom ondersteunt. Toch durf ik te beweren dat
de mening van Proculus de meest juiste is; want een legaat dat wordt nagelaten aan iemand die ten tijde van het maken van
het codicil nog niet bestond, heeft geen kracht of gevolg, ook al leefde hij ten tijde van het opstellen van het testament; het
behoort immers toe aan degene aan wie het wordt gegeven. Dan moet de vraag worden gesteld, of het legaat op de juiste
wijze is nagelaten, zodat niet naar de rechtsregel wordt gevraagd, voordat het bestaan van de persoon is vastgesteld. In het
genoemde geval heeft het legaat dus geen kracht of gevolg, indien het na het overlijden van de erfgenaam bij codicil is
gemaakt of weggenomen; om de reden dat de bedoelde erfgenaam niet bestond, en de ontneming of de toekenning van het
legaat dientengevolge nietig wordt. Dit zou niet gelden wanneer een plaatsvervanger wordt gegeven voor een erfgenaam die
tot de gehele nalatenschap is benoemd, aangezien het codicil door de benoeming zou worden bevestigd.
437. Wanneer twee erfgenamen zijn benoemd en plaatsvervangers aangewezen, en één van hen overlijdt, worden de legaten
nog steeds als geldig beschouwd; maar er ontstond enige discussie over de mede-erfgenaam, en of hij de gehele nalatenschap
verschuldigd was, wanneer het legaat als volgt luidde: "Wie mijn erfgenaam zal zijn." Of moet worden aangenomen, dat niet
alles verschuldigd is, omdat de erfgenaam die in de plaats is getreden, een gedeelte moet betalen, hoewel hij het zelf niet
verschuldigd is? Dezelfde discussie kan zich voordoen met betrekking tot specifieke verplichtingen, maar ik denk dat er veel
meer reden is om de mede-erfgenaam aansprakelijk te stellen voor de gehele nalatenschap, omdat de partij die met hem was
verenigd, niet meer bestaat.
438. Africanus, Vragen, Boek II.
Maar omdat het de wil van de erflater was dat het legaat uit de gehele nalatenschap zou worden betaald, moet gezegd worden
dat een exceptie op grond van kwade trouw ten gunste van de bij testament aangewezen erfgenamen zal gelden, wanneer een
groter bedrag wordt gevorderd dan waar zij recht op hebben.
439. Paulus, Vragen, Boek XXI.
Wanneer een codicil is opgemaakt zonder dat een testament is opgemaakt, zal de opvolger van de overledene, ook al is hij
geboren na het opmaken van het codicil, de legaten verschuldigd zijn die bij het codicil zijn nagelaten; want het codicil is
geldig, ongeacht wie de erfgenaam kan zijn die recht heeft op de intestataire erfopvolging; want er is maar één geval in
aanmerking genomen, en het maakt geen verschil wie de nalatenschap verkrijgt, mits hij ab intestato opvolgt. Het codicil
hangt af van het testament, indien er een is gemaakt, ongeacht op welk tijdstip dit is gebeurd. En (om mij duidelijker uit te
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drukken) wanneer het hoofd van een gezin bij verstek overlijdt, behoeft het codicil geen bevestiging, maar treedt het in de
plaats van een testament. Wanneer echter een testament is gemaakt, wordt het codicil door dezelfde wet beheerst.
440. Dezelfde, Zinnen, Boek III.
Brieven waarbij een nalatenschap wordt beloofd, of genegenheid wordt uitgedrukt, hebben niet de kracht van een codicil.
441. Celsus, Digest, Boek XX.
Plotiana aan haar vriend, Celsus, Gegroet. Lucius Titius maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Als ik bij testament
iets nalaat in enig document, dat op enigerlei wijze verband houdt met dit testament, wens ik dat het geldig is." Ik vraag of
een codicil gemaakt voor dit testament moet worden bevestigd. Juventius Celsus aan Plotiana, Gegroet. Deze woorden: "Als
ik iets nalaat dat verband houdt met dit testament, wens ik dat het geldig is," omvatten ook alles wat werd nagelaten voordat
het testament werd gemaakt.
442. Marcellus, Digest, Boek XIV.
Een vader, die een enige zoon had, maakte een codicil dat aan hem was gericht, stierf bij onvermogen en liet als erfgenaam
een zoon na, die hij verwekt had nadat hij het codicil gemaakt had. Niemand kan zeggen, dat het codicil is vernietigd, en
indien dus de overledene geen postume erfgenaam verwachtte, zal het codicil door zijn dood niet nietig worden; en de zoon,
aan wie het was gericht, zal verplicht zijn de erfenis te betalen naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap, maar
de postume zoon zal niets behoeven te betalen. Maar indien hij bij zijn overlijden twee overlevende zonen had nagelaten,
maar meende dat een van hen dood was, kan op dezelfde wijze worden geoordeeld, dat de zoon aan wie het codicil was
gericht, kan worden gedwongen de gehele erfenis te betalen, alsof hij de enige erfgenaam van zijn vader was geweest; maar
hij zal slechts een bedrag verschuldigd zijn naar evenredigheid van zijn erfdeel. Toch zal geen enkel deel van een erfenis die
niet kan worden verdeeld, moeten worden betaald, aangezien de vader zijn zoon zijn deel niet zou hebben ontnomen, tenzij
hij had gedacht dat hij zijn enige erfgenaam zou zijn.
443. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Wanneer een erfgenaam mondeling is benoemd, en de legaten van de legaten op schrift zijn gesteld; zegt Julianus dat deze
akte niet moet worden opgevat als een testament waarin de erfgenaam niet wordt genoemd, maar dat het eerder moet worden
beschouwd als een codicil, en ik denk dat dit de meer juiste mening is.
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Boek XXX
Betreffende legaten en trusts.

Tit. 1. Betreffende legaten en trusts.
/
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Legaten zijn in alle opzichten gelijk aan trusts.
(2) Dezelfde, Trusts, Boek I.
Men moet bedenken dat alleen zij die testamentair bekwaam zijn, goederen in trust kunnen nalaten.
3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
De volgende woorden van een erflater: "Wie van de bovengenoemden mijn erfgenaam zal zijn," of, "Indien Seius mijn
erfgenaam zal zijn," of, "Indien hij mijn nalatenschap zal betreden," zal een later nagelaten trust, om deze reden, niet
voorwaardelijk zijn.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
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Wanneer een erflater zich vergist met betrekking tot de naam van een stuk land, en het Corneliaans vermeldt, in plaats van
het Sempronisch Landgoed, zal het Sempronisch Landgoed verschuldigd zijn. Als hij zich echter vergist met betrekking tot
het land zelf, is het niet verschuldigd. Want als iemand die een kledingstuk wil nalaten, een huisraad nalaat en denkt dat
kleding onder de term "huisraad" valt, dan zegt Pomponius dat kleding niet verschuldigd is; net zoals iemand zou denken dat
electrun of messing onder de term goud valt; of, wat nog absurder is, als hij zou denken dat zilver onder de term kleding valt;
want de namen van dingen zijn onveranderlijk, die van mensen echter zijn aan verandering onderhevig.
(1) Wanneer iemand een erfgenaam aanwijst en een legaat maakt als volgt: "Wie erfgenaam zal zijn van mijn bezit in Gallië,
zal belast zijn met de betaling van Zo-en-Zo", dan wordt het legaat geacht verschuldigd te zijn door alle erfgenamen, daar het
betrokken goed aan hen allen toebehoort.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek I.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten om door de legataris te worden uitgekozen, kunnen wij slechts eenmaal een keuze maken.
1. Labeo zegt dat wanneer een bepaald voorwerp of een slaaf als volgt wordt nagelaten: "Wie van mij zal zijn als ik sterf, zal
door mijn erfgenaam worden gegeven", en het voorwerp of de slaaf gemeenschappelijk wordt gehouden, het geheel
verschuldigd zal zijn. Cassius zegt dat Trebatius het als zijn mening gaf dat alleen het deel dat de erflater bezat, verschuldigd
is; hetgeen juist is.
2. 2. Wanneer een stuk land dat gemeenschappelijk bezit is, wordt afgestaan zonder vermelding van het aandeel van de
erflater, maar waar hij slechts zegt "mijn", dan staat vast dat alleen zijn aandeel verschuldigd is.
(6) Julianus, Digest, Boek XXXIII.
"Laat mijn erfgenaam Stichus geven, die de mijne zal zijn als ik sterf." Het is duidelijk dat de erflater eerder een voorwaarde
wilde stellen, dan alleen de slaaf aan te wijzen; om de reden dat als deze clausule alleen was ingevoegd om de slaaf aan te
wijzen, zij als volgt zou zijn geformuleerd: "Stichus die de mijne is," en niet: "Die de mijne zal zijn". Een dergelijke
voorwaarde moet echter alleen worden opgevat als "indien hij de mijne zal zijn", opdat, indien hij hem geheel vervreemdt, de
erfenis tenietgaat; maar indien hij hem gedeeltelijk vervreemdt, is alleen dat deel van de slaaf verschuldigd, dat de erflater bij
zijn overlijden toebehoorde.
7. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Een meester kan een legaat verwerpen dat aan zijn slaaf is nagelaten.
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(8) Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
Als een erflater, na een stuk land te hebben nagelaten, een deel daarvan vervreemdt, is men van mening dat alleen het
resterende deel toekomt aan degene aan wie het was nagelaten; want zelfs als er een toevoeging aan dat land werd gedaan,
zou de legataris profiteren van de toename.
1. Als de volgende bepaling in een testament is opgenomen: "Laat Lucius Titius, mijn erfgenaam, of Maevius, mijn
erfgenaam, tien aurei betalen aan Seius', dan kan Seius een vordering instellen tegen welke van de erfgenamen dan ook, en
als hij een vordering instelt tegen een van hen, en de betaling wordt door hem verricht, zal de ander worden vrijgelaten; net
zoals wanneer twee schuldenaren hebben beloofd te betalen, beiden aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag. Maar wat als
de legataris slechts de helft van het bedrag van een van de erfgenamen zou eisen? Hij zou vrij zijn de rest van de andere
erfgenaam te vorderen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een van de partijen zijn deel heeft betaald.
2. Wanneer een legaat als volgt is nagelaten: "Ik legateer acht draagstoelen, of een bepaalde som geld in plaats van elk van
hen, al naar gelang de legataris wil", dan kan de legataris geen aanspraak maken op een deel van zijn legaat in slaven en het
andere deel in geld, omdat het legaat als alternatief is nagelaten; net zo min als er vijftig pond olie is nagelaten, of een
bepaalde som in plaats van elk pond, want anders zou een verdeling kunnen worden toegestaan als er slechts één slaaf was
nagelaten. Het maakt ook geen verschil of de som wordt verdeeld, of dat het gehele bedrag ineens wordt betaald. En wanneer
acht slaven zijn nagelaten, of een bepaalde som geld in plaats van alle slaven, kan de erfgenaam niet tegen zijn wil
gedwongen worden, aansprakelijk te zijn voor een deel van het legaat in geld en een deel in slaven.
9. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Octavenus verklaart dat goederen in handen van de vijand kunnen worden nagelaten, en het legaat zal standhouden, volgens
de wet van postliminium.
10. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Julianus stelt dat een zoon onder vaders toezicht geen keuze kan maken zonder de toestemming van zijn vader, noch voordat
hij de nalatenschap heeft aanvaard.
11. Papinianus, Vragen, Boek IX.
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Wanneer een legaat is nagelaten aan een zoon die onder vaderlijk gezag staat, of een slaaf die aan een ander toebehoort, of
een landgoed aan hem is nagelaten, moet het in vertrouwen aan de vader of meester worden nagelaten, en alleen onder deze
omstandigheden zal het vertrouwen enige kracht of gevolg hebben, tenzij het wordt nagelaten aan diegenen door wie het
voordeel van het landgoed of het legaat aan de genoemde vader of meester zal toekomen. Julianus is van mening dat een
vader, wiens zoon tot erfgenaam is benoemd, de nalatenschap zelfs aan een vreemde moet afstaan, na aftrek van het door de
Falcidische wet toegekende deel; hij is immers verantwoordelijk als vertegenwoordiger van zijn zoon, omdat deze niet
aansprakelijk kan worden gesteld in zijn eigen recht, en de vader niet aansprakelijk kan worden gesteld als erfgenaam, maar
wordt geacht belast te zijn met de trust in de hoedanigheid van ouder. Indien dus de vader is belast om aan zijn zoon, na diens
dood, te leveren hetgeen hem door een legaat of een nalatenschap in handen is gekomen, en deze laatste mocht tijdens het
leven van zijn vader overlijden, dan kan de vader dit zonder enige twijfel behouden, daar de trust haar kracht verkrijgt uit de
persoon van de vader.
12. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als aan mij en aan uzelf hetzelfde eigendom zou worden nagelaten, en op de dag waarop de erfenis verschuldigd was, zou ik
uw erfgenaam worden, dan zegt Labeo dat ik het eigendom kan verwerven hetzij omdat het aan mij is nagelaten, hetzij omdat
ik uw erfgenaam ben. Proculus zegt, dat als ik zou willen dat het mij geheel toebehoort op grond van het legaat dat mij is
nagelaten, ik het moet opeisen op grond van het feit dat ik erfgenaam ben van het legaat.
1. Als iemand zijn erfgenaam opdraagt om binnen drie dagen na zijn dood bepaalde slaven die hij in Gades had, aan mij af te
staan, op grond van een testament dat hij vlak voor zijn dood in Rome heeft opgesteld, dan is de erfenis geldig; en de
kortheid van de gestelde termijn zal de legataris in geen geval benadelen.
2. Een regel van het Burgerlijk Recht bepaalt: "Wij kunnen een legaat nalaten aan slaven die behoren tot hen aan wie wij ook
een legaat kunnen geven."
3. Wat de legaten betreft, zijn de laatst opgemaakte akten geldig, omdat zij, wanneer zij vroeger zijn opgemaakt, kunnen
worden gewijzigd, hetzij ten aanzien van de dag, hetzij ten aanzien van de voorwaarde, of zij kunnen geheel worden
vernietigd. Wanneer een legaat dat onder de ene voorwaarde is nagelaten, door een andere wordt weggenomen, moet de
laatste bepaling, waarbij het is weggenomen, in aanmerking worden genomen. Soms echter is niet de laatste, maar de
vroegere beschikking van het goed geldig, want als ik zou zeggen: "Wat ik hierin aan Titius heb nagelaten, geef ik noch
legateer ik aan hem", dan zal hetgeen hem bij de testamentaire beschikking is nagelaten, niet geldig zijn; want men is van
oordeel, dat dezelfde clausule, waarbij legaten, die op een bepaald tijdstip zijn verleend, worden uitgesteld, ook betrekking
heeft op de later getroffen voorzieningen. De wil van de erflater is dus bepalend voor de geldigheid van hetgeen hij in zijn
testament heeft opgenomen.
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13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een slaaf, onvoldoende omschreven, aan u werd nagelaten, en de erfgenaam Stichus aan uw slaaf leverde, was
Neratius van mening, dat indien de levering met toestemming van de meester geschiedde, of hij de handeling bekrachtigde,
de erfgenaam wordt vrijgelaten, net als wanneer Stichus zelf was gelegateerd.
14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Als in een testament is opgenomen: "Als ik aan een bepaalde persoon tweemaal een legaat legateer, zal mijn erfgenaam hem
slechts één legaat betalen;" of "Slechts één legaat zal verschuldigd zijn;" en hij legateert aan de genoemde persoon twee
afzonderlijke geldsommen, of twee afzonderlijke stukken land, zullen beide dan verschuldigd zijn? Aristo zegt dat het erop
lijkt dat slechts één legaat verschuldigd is, want wat wordt weggenomen, wordt niet geacht te zijn gegeven, volgens de
mening van Celsus en Marcellus; wat juist is.
1. Papinianus zegt echter in het Negentiende Boek der Vragen, dat als een erflater, nadat hij aan dezelfde persoon
verschillende legaten heeft nagelaten, verklaart dat hij verwacht dat slechts één daarvan zal worden betaald, en dit doet
voordat hij zijn testament heeft voltooid, de andere legaten moeten worden beschouwd als van rechtswege vernietigd. Welke
moet echter geacht worden te zijn weggenomen, want dat is niet duidelijk? En hij zegt dat men kan stellen dat de kleinste
moet worden betaald.
(15) Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand van plan was het vierde deel van zijn bezit na te laten, schreef hij de helft. Proculus zei zeer terecht dat men
had kunnen volhouden dat het vierde deel nagelaten was, omdat het in de helft vervat was. Dezelfde regel geldt, wanneer de
erflater vijftig aurei wilde nalaten en honderd schreef, want vijftig zal verschuldigd zijn. Indien hij echter meer wilde nalaten
en minder heeft geschreven, zal het legaat geldig zijn.
1. Wanneer iemand een som geld nalaat aan zijn dochters, met het oog op een postume dochter, en zij wordt niet geboren,
dan is de gehele som verschuldigd aan de langstlevende.
(16) Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer hetzelfde goed aan twee personen gezamenlijk wordt nagelaten, en een van hen niet meer bestaat, is het mijns
inziens waar dat slechts de helft aan de langstlevende toekomt.
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1. Want als de erflater uitdrukkelijk twee erfgenamen met de betaling heeft belast, en een van hen treedt niet in de
nalatenschap, dan zou de ander, die wel in de nalatenschap trad, het gehele bedrag verschuldigd zijn, als het aandeel van hem,
die weigerde, in handen zou komen van de erfgenaam, die de nalatenschap aannam.
2. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan Titius en het postuum geboren kind van de erflater, en geen postuum kind wordt
geboren; kan Titius het gehele bedrag opeisen. Indien de erflater echter de bedoeling had Titius en zijn eigen postume
kinderen gelijke delen na te laten, of zelfs indien hij zich in die zin had uitgelaten, zal het gehele legaat aan Titius toekomen,
indien geen posthuum kind geboren wordt.
(17) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer iemand een legaat aan zijn dochters heeft gedaan en in een deel van zijn testament een postume dochter heeft
genoemd, wordt hij geacht de postume dochter in zijn gedachten te hebben gehad op het moment dat hij het legaat deed.
1. Wanneer iemand een legaat maakt als volgt: "Indien mij een dochter geboren wordt, laat mijn erfgenaam haar honderd
aurei geven", en er worden verschillende dochters geboren, dan wordt geoordeeld, dat ieder van hen recht heeft op hetzelfde
legaat, dat aldus moet worden opgevat, tenzij duidelijk is, dat de bedoeling van de erflater anders was.
2. Wanneer het legaat aan een van verscheidene erfgenamen is gedaan, is het duidelijk, dat de rechter het bij een vordering
tot verdeling als verschuldigd moet toewijzen; en het staat vast, dat zelfs indien de partij de nalatenschap zou verwerpen, hij
gerechtigd zal zijn een legaat van deze aard terug te vorderen.
18. Julianus, Digest, Boek XXXVII.
Hij kan inderdaad de gehele erfenis opeisen, ook al zou hij zelf ten onrechte belast zijn geweest als hij de nalatenschap niet
had geweigerd.
19. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Papinianus stelt in het Boek der Vragen dat wanneer legaten zo zijn nagelaten dat ze geen effect hebben, ze door herhaling
kunnen worden bevestigd; dat wil zeggen, door de volgende clausule die later in een codicil wordt ingevoegd: "Laat mijn
erfgenaam hem bovendien dit betalen;" en wanneer er achteraf iets anders staat: "Laat mijn erfgenaam belast zijn met de
betaling van het geld dat ik heb nagelaten, op de dagen die ik heb vastgesteld, en niet na verloop van één, twee en drie jaren";
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want de erflater heeft dit niet gedaan om de nietige legaten te bevestigen, maar alleen om het tijdstip van betaling te
verlengen voor de geldige legaten.
1. 1. Dezelfde autoriteit zegt op dezelfde plaats, met betrekking tot een plaatsvervanger, aangesteld voor een kind beneden de
leeftijd van puberteit, dat indien het genoemde kind ten onrechte belast wordt met de betaling van een legaat, zijn
plaatsvervanger het moet betalen, als hem nog iets ten laste is gelaten, en de erfgenaam sterft zonder de opvolger van zijn
vader te worden.
2. Wanneer goederen aan verscheidene personen worden nagelaten, en de aandelen niet zijn aangewezen, zullen allen
gelijkelijk erven.
20. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een erflater twee slaven heeft, en er een nalaat op zodanige wijze, dat niet kan worden vastgesteld, welke hij nalaat,
kan de legataris zijn keuze maken.
21. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Als een kudde schapen werd nagelaten, zal elke vermeerdering die daarna plaatsvindt, aan de legataris toebehoren.
(22) Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een kudde runderen is nagelaten en een aantal van hen sterft tijdens het leven van de erflater, en andere worden in
hun plaats gesteld, dan blijft de kudde dezelfde. Als de kudde zodanig wordt verkleind dat er nog slechts één os overblijft,
kan deze worden opgeëist, ook al heeft de kudde als zodanig opgehouden te bestaan; net zoals in het geval waarin een huis
dat is nagelaten, wordt verbrand, de grond waarop het stond, kan worden opgeëist.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer iemand een deel van zijn bezit nalaat, zoals tegenwoordig de gewoonte is, kan het zonder de gewassen worden
afgestaan, tenzij de erfgenaam in gebreke is.
24. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
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Het staat vast dat wat nog niet bestaat, kan worden nagelaten, bijvoorbeeld: "Elk kind dat de slavin, Zo-en-Zo, zal baren;" of
waar een legaat wordt gemaakt als volgt: "Laat elke wijn die Way op mijn land voortbrengt, of elke toename van de kudden,
door mijn erfgenaam worden gegeven."
1. 1. Indien ik slechts een vruchtgebruik heb, en dit nalaat, zal het legaat ongeldig zijn, tenzij ik later de eigendom van het
eigendom zou verkrijgen.
2. Wanneer iemand, nadat hij een testament heeft gemaakt, waarbij het Titiaansch landgoed is nagelaten, daaraan een ander
stuk grond toevoegt, dat hij met hetzelfde landgoed wil omvatten, kan de toevoeging door de legataris worden gevorderd.
Dezelfde regel geldt in het geval van alluvium, vooral indien de erflater, toen hij zijn testament maakte, de toevoeging deed
van een andere akker die hem toebehoorde.
3. Zou de legataris het recht hebben om het afgetrokken deel op te eisen, alsof het geen deel meer uitmaakte van de
nalatenschap van Titiaan, aangezien de beschikking over een stuk grond of een huis wordt bepaald door onze bedoeling en
niet door de aard van het goed. De betere mening is, dat wat bij een ander stuk grond is gevoegd, moet worden geacht in
mindering te zijn gebracht.
4. Als ik een schip nalaat en uitdrukkelijk verklaar, dat het van mij was, en dat ik het geheel heb verbouwd en alleen de
oorspronkelijke kiel is overgebleven, kan het niettemin behoorlijk door de legataris worden opgeëist.
25. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Een zoon die tot erfgenaam is benoemd, kan absoluut worden belast met een legaat ten behoeve van zijn vader, en het maakt
ook geen verschil of hij al dan niet onder het beheer van zijn vader stond op het moment dat het legaat werd verkregen. Als
hij de nalatenschap aanvaardt in opdracht van zijn vader, wordt de erfenis dus opgenomen in het Falcidische aandeel waarop
hij wettelijk recht heeft.
(26) Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Van een legaat wordt niet meer geacht iemand toe te behoren dan wat overblijft nadat een aftrek heeft plaatsgevonden van
goederen die zijn gegeven om aan een voorwaarde te voldoen.
1. Wanneer een erfgenaam is opgedragen een bepaald voorwerp bij wijze van legaat te geven, en hij dit niet doet, omdat hij
niet verplicht was het aan de legataris af te geven op de plaats waar het zich bevond; en het daarna vernietigd wordt zonder
bedrog of nalatigheid van de erfgenaam, moet het verlies gedragen worden door de legataris.
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2. Wanneer echter een deel van zijn nalatenschap wordt nagelaten, is het twijfelachtig of een deel van het eigendom zelf, of
de geschatte waarde daarvan moet worden gegeven. Sabinus en Cassius vinden dat de waarde moet worden betaald; Proculus
en Nerva vinden dat een deel van het nagelaten goed moet worden afgestaan. Het is echter nodig de erfgenaam te helpen,
zodat hij zelf kan bepalen of hij er de voorkeur aan geeft een deel van het goed zelf te geven, of de geschatte waarde ervan te
betalen. Maar in dit soort zaken zal de erfgenaam verplicht zijn een deel van het goed te geven dat zonder verlies kan worden
verdeeld, maar als het van nature niet kan worden verdeeld, of als de verdeling niet zonder verlies kan geschieden, moet de
geschatte waarde van het goed in elk geval door de erfgenaam worden betaald.
27. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Bovendien kan de erfgenaam aan de legataris het hem nagelaten deel geven door hem een bepaald deel van het goed te
overhandigen, of één enkel voorwerp, waarvan de legataris de waarde aanvaardt, of de rechter bepaalt; opdat de legataris niet
gedwongen wordt een deel van het gehele goed te eisen.
28. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Als ik aan mijn schuldeiser nalaat wat ik hem schuldig ben, terwijl ik door een exceptie tegen de schuld beschermd ben, zal
de erfenis geldig zijn; om de reden dat een vrijlating van de exceptie geacht wordt te zijn gedaan. Dit komt overeen met wat
Aristo zegt, namelijk dat als mijn schuldenaar aan mij nalaat wat hij mij verschuldigd is in een praetoriaanse actie, de erfenis
geldig zal zijn; om de reden dat mij een civiele actie wordt toegekend in plaats van een ereactie.
1. Marcellus stelt in het achtentwintigste boek dat als u mij nalaat wat u mij schuldig bent onder een beding, het legaat geldig
zal zijn, en het legaat niet zal worden verminderd op grond van de Falcidische wet.
29. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Als echter de vordering niet voordeliger wordt gemaakt voor de schuldeiser, hetzij door wijziging, tijd, voorwaarde of plaats,
dan is het legaat nietig.
30. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Een bepaling als volgt: "Laat mijn erfgenaam het geld dat ik heb nagelaten en waarvoor ik geen tijd heb vastgesteld, betalen
aan het eind van een, twee en drie jaar", dit zal niet verwijzen naar alle artikelen die kunnen worden nagelaten, maar alleen
naar die artikelen die kunnen worden gewogen, geteld of gemeten.
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1. En het geldt alleen voor die erfenissen, waarvoor de betalingstermijn niet is vastgesteld; dus als de erfenis absoluut is
nagelaten, zal de betalingstermijn door deze toevoeging worden verlengd.
2. 2. Als mij honderd aurei in geld worden nagelaten, moet dat dan op bepaalde dagen of in één keer betaald worden? Servius
en Labeo zeggen dat de erfenis ineens, in contanten, verschuldigd is. Deze toevoeging mag dan overbodig zijn wat betreft de
kracht en het effect van het legaat, toch is het zo van toepassing dat het legaat onmiddellijk opeisbaar is.
3. Maar indien het legaat per jaar of per maand opeisbaar wordt gelaten, zal deze bepaling niet van toepassing zijn, omdat dit
legaat een begin en een einde heeft.
4. Wanneer echter een legaat wordt nagelaten onder een voorwaarde, kan worden gezegd, dat de betaling daarvan met
tussenpozen niet van toepassing zal zijn, omdat de voorwaarde als onzeker wordt beschouwd.
5. In overeenstemming hiermee meent Trebatius, dat, wanneer een legaat aan een persoon wordt gedaan, dat hij moet worden
betaald wanneer hij twintig jaar oud is, de bovengenoemde bepaling, zoals gewoonlijk uitgelegd, niet van toepassing is.
6. Ook is deze bepaling niet van toepassing, wanneer geld wordt nagelaten, dat zich in de kist van de erflater bevindt, of wijn,
die zich in zijn pakhuis bevindt; want wij hebben gezegd, dat zij niet van kracht is, wanneer een bepaald soort goed wordt
nagelaten.
7. Gallus Aquilius, Ofilius en Trebatius hebben als hun mening gegeven dat deze regel niet alleen van toepassing is op eerder
gedane legaten, maar ook op alle legaten die in het testament worden genoemd, hetgeen waar is.
31. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Deze bepaling heeft ook betrekking op alle legaten die naderhand door codicillen worden bevestigd.
(32) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer iemand geld nalaat dat door zijn minderjarige zoon, die tot zijn erfgenaam is benoemd, moet worden betaald
"wanneer hij de puberteit heeft bereikt" en hij belast ook de erfgenaam die hij vervangt met de betaling van hetzelfde, en de
zoon sterft voordat hij de puberteit heeft bereikt, is de vervangende erfgenaam de erfenis niet verschuldigd. Sextus en
Pomponius menen echter, dat dit niet juist is, waar de herhaling van het legaat als volgt is gesteld, bijvoorbeeld: "Laat mijn
erfgenaam op dezelfde dag het legaat betalen waarmee ik mijn zoon heb belast, en dat ik hem heb opgedragen te betalen als
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hij mijn erfgenaam zal worden." Indien echter de herhaling is geschied als volgt: "Laat mijn erfgenaam de legaten betalen,
met de betaling waarvan ik mijn zoon heb belast", dan blijken de legaten onvoorwaardelijk te zijn herhaald, en de aanwijzing
daarvan alleen door de erflater te zijn gedaan. Daarom zal juist dit legaat, waarnaar navraag wordt gedaan, aan mij toekomen.
1. Wanneer iemand verscheidene slaven heeft met de naam Stichus, en Stichus nalaat, en het is niet duidelijk welke Stichus
hij bedoelde, moet de erfgenaam de slaaf leveren die door de legataris is gekozen.
2. Als aan een deel van het volk van een stad iets wordt nagelaten, dat tot sieraad of tot nut is van de gehele gemeenschap,
dan zal het ongetwijfeld verschuldigd zijn.
(33) Paulus, Regels, Boek III.
Wanneer hetzelfde goed wordt nagelaten aan verschillende personen, of het wordt nagelaten aan allen tezamen; en de een een
vordering instelt om het terug te krijgen, en een ander een vordering instelt voor hetzelfde doel krachtens het testament, kan
hij die zijn vordering baseert op het testament niet meer terug krijgen dan zijn deel van het legaat. Indien het aan ieder
afzonderlijk wordt nagelaten en het volkomen duidelijk is dat de erflater, door het legaat aan de eerste legataris te ontnemen,
het aan de tweede legataris wilde toekennen, staat het vast dat de laatste legataris recht heeft op het gehele legaat. Indien dit
echter niet duidelijk blijkt, hebben alle legatarissen recht op een gelijk deel van het legaat, tenzij de erflater zelf door zijn taal
duidelijk te kennen heeft gegeven, dat hij één van hen het gehele vermogen wilde geven, want dan moet de waarde van het
voorwerp aan de één, en het voorwerp zelf aan de ander worden gegeven. En hij, die het eerst in het legaat of in het
vertrouwen is gekomen, heeft het recht te kiezen, wat hij verkiest, het voorwerp zelf of de waarde van dat voorwerp; maar
nadat hij het een gekozen heeft, zal hij het niet mogen laten varen en het andere kiezen.
34. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI.
Het is duidelijk, dat wanneer de erflater de bedoeling had het legaat aan een ander over te dragen, het niet toekomt aan de
eerstgenoemde, zelfs als de laatstgenoemde niet in staat is het te ontvangen. Indien echter de legatarissen gezamenlijk waren,
of, oorspronkelijk verscheidene, naderhand zijn verenigd, worden zij allen tezamen als één en dezelfde persoon aangemerkt.
1. Wanneer eenzelfde goed meerdere malen bij het spel testament wordt gelegateerd, kan het niet meer dan eenmaal worden
opgeëist; en het is voldoende, dat het goed zelf, of de waarde daarvan, wordt verkregen.
2. 2. Wanneer hetzelfde goed mij wordt nagelaten door de testamenten van twee personen, kan ik het tweemaal opeisen, en
het goed krachtens het ene testament verkrijgen, en de geschatte waarde daarvan krachtens het andere.
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3. Wanneer geen bepaald voorwerp is nagelaten, maar een bepaalde som meermalen in hetzelfde testament is vermeld, heeft
de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat de erfgenaam de bedoelde som meermalen moet betalen, indien door
volkomen afdoend bewijs wordt vastgesteld, dat de erflater de bedoeling had de nalatenschap te vermenigvuldigen. Dezelfde
regel heeft hij ook uitgevaardigd met betrekking tot een trust. De reden hiervan is duidelijk, want daar eenzelfde zaak niet
meer dan eenmaal kan worden geleverd, kan eenzelfde som worden vermenigvuldigd, indien dit de bedoeling van de erflater
is.
4. 4. Dit moet echter alleen zo worden opgevat, dat het van toepassing is, wanneer een bepaalde som geld meermaals door de
erflater wordt nagelaten; zoals bijvoorbeeld honderd aurei, die hij in zijn kist heeft; want dan moet het naar mijn mening
worden vergeleken met het legaat van een stuk land.
5. 5. Wanneer echter een zeker gewicht aan goud of zilver is nagelaten, meent Papinianus, dat het veeleer moet worden
vergeleken met het legaat van een geldsom, daar geen bepaald soort goed schijnt te zijn nagelaten.
6. Indien dus iets anders, dat gewogen, geteld of gemeten kan worden, meermalen is nagelaten, moet gezegd worden, dat
dezelfde regel zal gelden; dat wil zeggen, dat het meermalen verschuldigd zal zijn, indien dit de bedoeling van de erflater
was.
7. 7. Indien ik echter het mij nagelaten goed koop, zal een rechtsvordering krachtens het testament in mijn voordeel
openstaan voor het bedrag van de prijs die ik heb betaald.
8. 8. Met nog veel meer reden kan dit gezegd worden, wanneer mij hetzelfde eigendom wordt nagelaten door de testamenten
van twee verschillende personen, maar de een mij vraagt het eigendom zelf af te staan aan de ander, of iets anders ervoor in
de plaats te stellen, of wanneer het werd nagelaten onder de voorwaarde dat ik er iets voor in de plaats zou geven; want ik
word geacht het eigendom te zijn ontnomen tot het bedrag dat ik gedwongen ben te betalen om het te verkrijgen.
9. Wanneer het goed aan verscheidene personen gezamenlijk wordt nagelaten, is het vaststaand, dat het van den beginne af in
aandelen is verdeeld. De legatarissen hebben niet alleen recht op een verdeling naar evenredigheid van het aantal personen,
aan wie het legaat is nagelaten, maar ook van hen, die er geen recht op hebben; zoals bijvoorbeeld, wanneer een legaat is
gedaan aan Titius en aan zijn slaaf, zonder dat aan laatstgenoemde zijn vrijheid is verleend.
10. Wanneer een erflater bij testament, gemaakt terwijl zijn zoon nog niet de puberleeftijd heeft bereikt, aan een ander
hetzelfde goed nalaat, dat hij mij reeds bij testament had nagelaten, zegt Julianus, dat de partijen het goed niet gelijktijdig
nemen. Daarom zal in de tussentijd degene aan wie het goed bij testament van de vader is nagelaten, recht hebben op zijn
deel.
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11. Wanneer hetzelfde goed wordt nagelaten aan twee personen, van wie er een tot erfgenaam wordt benoemd, zal, indien
deze laatste wordt belast met de betaling van een deel van het legaat aan zichzelf, het in zoverre ongeldig worden geacht ; en
daarom zal het deel waarmee hij in zijn eigen voordeel is belast, aan zijn mede-legatarissen toebehoren.
12. Daarom moet worden gezegd, dat wanneer er twee erfgenamen zijn, van wie de een voor een twaalfde deel en de ander
voor elf twaalfde deel van de nalatenschap is aangewezen, en hun een stuk land is nagelaten, de ene erfgenaam recht zal
hebben op elf twaalfde deel van het land, en zijn mede-erfgenaam op een twaalfde deel daarvan.
13. 13. Het is duidelijk, dat indien een der legatarissen erfgenaam wordt van degene, die met de betaling van het legaat is
belast, zijn mede-erfgenaam niet minder recht zal hebben op de helft daarvan, want hij behoudt zijn aandeel in het legaat in
dezelfde verhouding.
14. Als een legaat aan Titius is gemaakt in de volgende bewoordingen: "Laat hem het landgoed Seian hebben, of het
vruchtgebruik voor zichzelf", dan zijn er twee legaten, en het is aan de legataris of hij al dan niet alleen het vruchtgebruik
opeist.
15. Wanneer iemand een legaat maakt als volgt: "Ik geef en legateer aan Titus een zeker stuk land, dat hij tot zijn deel kan
hebben", lijkt het mij, dat men kan zeggen, dat hij recht heeft op de helft daarvan; want men oordeelt, dat hij met de
vermelding van het land niet het gehele stuk land bedoelde, maar een gedeelte daarvan, want een gedeelte wordt ook
behoorlijk als een stuk land aangeduid.
35. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een erfgenaam belast is met de levering van een slaaf die aan een ander toebehoort, en de slaaf wordt door zijn
meester gemanumitteerd, is er niets verschuldigd uit hoofde van de erfenis.
(36) Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
"Ik legateer aan Titia al mijn slaven die wevers zijn, behalve degenen die ik bij dit testament aan een ander heb nagelaten. Ik
legateer aan Plotia al mijn slaven die in mijn huis geboren zijn, behalve diegenen die ik aan een ander heb nagelaten." Daar
sommige slaven, in zijn huis geboren, ook wevers waren, zegt Labeo, dat, aangezien niet kan worden vastgesteld, welke
slaven wevers waren, de erflater niet aan Titia heeft nagelaten, tenzij bekend is, welke hij aan Plotia heeft nagelaten; en daar
dit niet kan worden vastgesteld, mogen van geen van beide legaten worden uitgezonderd zij, die tot beide klassen behoren, en
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daarom zijn zij gemeenschappelijk voor beide legatarissen; want dit is de regel der wet, wanneer niets uitdrukkelijk wordt
uitgezonderd van een der beide legaten.
1. Wanneer echter een legaat is nagelaten in de volgende bewoordingen: "Al mijn slaven, die wevers zijn, uitgezonderd zij,
die onder mijn dak geboren zijn," en nog eens: "Al mijn slaven, die onder mijn dak geboren zijn, uitgezonderd de wevers,"
zullen zij, die zowel onder zijn dak geboren waren als wevers waren, in geen van beide legaten begrepen zijn.
2. 2. Het maakt geen verschil of een legaat is nagelaten "Aan Titius en Maevius," of "Aan Titius samen met Maevius," want
in beide gevallen wordt het legaat geacht gezamenlijk te zijn nagelaten.
3. Als een erfgenaam Stichus levert aan een van de twee partijen aan wie hij is opgedragen hem te leveren, en Stichus
overlijdt voordat de andere legataris een proces tegen hem heeft aangespannen, is de erfgenaam niet aansprakelijk, omdat
men begrijpt dat hem geen blaam treft.
37. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI.
Wanneer eigendom in algemene termen is nagelaten, zoals bijvoorbeeld een slaaf, zegt Gaius Cassius dat ervoor gezorgd
moet worden dat noch de beste noch de slechtste slaaf door de legataris wordt ontvangen. Deze mening wordt bevestigd door
een Rescript van onze Keizer en de Goddelijke Severus, die verordonneerde dat wanneer een slaaf werd nagelaten, degene
die de zaken van zijn meester afhandelde, niet mocht worden gekozen.
(1) Wanneer een erflater een bepaald stuk grond op het oog had, en het niet duidelijk is, wat zijn bedoeling daarmede was,
heeft de erfgenaam de keuze, het stuk grond te geven, dat hij verkiest; of indien de bedoeling van de erflater duidelijk is, kan
het stuk grond zelf door de legataris worden opgeëist. Evenzo, indien hij een stuk zilveren plaat heeft nagelaten, en het niet
duidelijk is, welk stuk hij heeft bedoeld, zal de erfgenaam ook de keuze hebben, het stuk te geven, dat hij verkiest.
38. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Een legataris kan niet een deel van zijn erfenis aanvaarden en de rest verwerpen; zijn erfgenamen kunnen dat echter wel,
zodat de een zijn deel kan aanvaarden en de ander het zijne verwerpen.
1. Indien wij besluiten, een legaat, dat ons is nagelaten, niet te aanvaarden, zal de toestand dezelfde zijn, alsof het legaat niet
was nagelaten; en daarom zeggen wij, dat indien mij een stuk land wordt nagelaten, dat belast is met erfdienstbaarheden ten
gunste van mijn eigendom, de erfdienstbaarheden niet zullen worden verward. Bovendien, als een slaaf wordt nagelaten aan
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een persoon uit hoofde van wie de legataris een vordering wegens diefstal kan instellen, blijft het recht van vordering
onaangetast.
39. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI.
Wanneer een nagelaten slaaf op de vlucht is, of afwezig is in een ver land, moet de erfgenaam zich inspannen om het
eigendom terug te krijgen en het af te geven. Dit werd ook door Julianus verklaard, want Africanus verklaart in de Twintigste
van zijn Brieven over Julianus dat, als de erfgenaam gedwongen is in deze zaak enige kosten te maken, hij vindt dat hij dat
moet doen; en ik ben van mening dat zijn mening moet worden overgenomen.
1. De winsten van het eigendom moeten ook worden afgetrokken bij het maken van de vordering voor het legaat, niet alleen
die, echter, welke de erfgenaam kan hebben verzameld, maar ook die, welke de legataris had kunnen verzamelen; en deze
regel geldt ook niet alleen voor de arbeid van slaven, maar ook voor het werk van dieren, evenals het vervoer per schip. Wat
gezegd is over de winsten, moet ook zo begrepen worden dat het van toepassing is op de huur van huizen in de steden. Wat
de rentevoet van het geld betreft, moet de gewoonte van het land gevolgd worden, en daarom moet het gerecht een schatting
maken en de rentevoet vaststellen. Bovendien zal de erfgenaam, indien hij in gebreke blijft, ook aansprakelijk zijn voor de
vernietiging van het eigendom, en zal de waarde daarvan moeten worden betaald; zoals dit geschiedt in een beding waarbij
het eigendom verloren gaat nadat de partij in gebreke is gebleven. Deze regel geldt ook voor de nakomelingen van
vrouwelijke slaven. Wanneer een slaaf wordt nagelaten, zal de erfgenaam gehouden zijn alles af te staan, wat hij door middel
van die slaaf heeft verkregen, hetzij een nalatenschap, een legaat, of iets anders.
2. Als Titius een eigendom van mij koopt en het aan mij nalaat voordat ik het aan hem lever, en ik het vervolgens lever en er
de prijs voor ontvang, wordt hij op het eerste gezicht geacht het aan mij te hebben nagelaten, en is de erfenis dus nietig. Maar
aangezien ik van de koopvordering ben ontheven, kan ik een vordering instellen om het goed dat ik heb geleverd, terug te
krijgen op grond dat het een legaat is. Maar als de prijs nog niet aan mij is betaald, heb ik volgens Julianus recht op een
verkoopactie om de prijs terug te krijgen, en daarnaast op een testamentaire vordering om het eigendom dat ik heb verkocht
en geleverd, terug te krijgen. Hij voegt daaraan toe dat als de prijs aan mij betaald was, maar ik het eigendom nog niet had
geleverd, ik vrij zou zijn van aansprakelijkheid op grond van het vorderingsrecht dat mij krachtens het testament zou
toekomen.
3. 3. Julianus verklaarde eveneens, dat indien de erflater mij een stuk land zou nalaten, dat hij van iemand anders had
gekocht, de erfgenaam verplicht zou zijn het vorderingsrecht, waarop hij uit hoofde van de koop recht had, aan mij over te
dragen, mits het goed nog niet aan de erflater, noch aan zijn erfgenaam was geleverd.
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4. Wanneer iemand aan een ander een legaat doet van het recht om op zijn terrein steen te delven, rijst de vraag of dit legaat
ook op zijn erfgenaam overgaat. Marcellus ontkent dat het op zijn erfgenaam overgaat, tenzij de naam van deze laatste in het
legaat is vermeld.
5. 5. De erfgenaam is verplicht de belastingen of heffingen te betalen die op de gelegateerde grond worden geheven, voor
zonnewijzers of voor rioleringen, of voor het recht om water te leiden.
6. Ik weet dat het volgende geval is besproken. Een zeker persoon, die twee stukken land bezat die dezelfde naam droegen,
legateerde het Corneliaans Landgoed, en van de twee aldus aangeduide stukken was het ene van grotere waarde dan het
andere. De erfgenaam beweerde dat het minst waardevolle was gelegateerd, en de legataris beweerde dat het het meest
waardevolle was dat was bedoeld. In het algemeen wordt aangenomen, dat het minst waardevolle is gelegateerd, indien de
legataris niet kan bewijzen, dat het kostbaarste door de erflater was bedoeld.
7. 7. Het staat vast, dat ook goederen van een ander kunnen worden gelegateerd, mits zij kunnen worden verkregen, zelfs
indien de verkrijging moeilijk mocht zijn.
8. 8. Indien echter iemand de tuinen van Sallust zou nalaten, die aan Augustus toebehoorden, of het Albanese landgoed, dat
bestemd is voor het gebruik van de keizerlijke huishouding, zou hij krankzinnig worden geacht, omdat hij zulk een legaat in
zijn testament heeft opgenomen.
9. 9. Het staat ook vast, dat de Campus Martius, het Forum Romanum, of enig ander heilig gebouw niet kan worden
vergeven.
10. Indien echter aan de keizer toebehorende landerijen, die tot het keizerlijk domein behoren of onder toezicht van de
keizerlijke rentmeester staan, worden vergeven, zal de getaxeerde waarde daarvan niet door de erfgenaam behoeven te
worden betaald, daar er geen commerciële vervreemding van kan plaatsvinden, tenzij op bevel van de keizer, daar zij niet
mogen worden verkocht.
40. Dezelfde, Trusts, Boek II.
Indien echter aan een ander toebehorende goederen, waarover de legataris bij wijze van handel geen zeggenschap heeft, en
die hij niet mag bezitten, aan een trust worden nagelaten, zal mijns inziens de geschatte waarde daarvan wel verschuldigd
zijn.
41. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXI.
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Laten wij nu enkele andere dingen onderzoeken naast hetgeen is genoemd, en in feite kunnen alle lichamelijke goederen,
alsmede rechten en servitudes worden nagelaten.
1. Eigendommen die met gebouwen zijn verbonden, kunnen echter niet bij testament worden vervreemd, omdat de Senaat
tijdens het consulaat van Aviola en Pansa heeft verordend dat dit niet kon gebeuren.
2. Toch kan men zich afvragen, wanneer stukken marmer of zuilen van gebouwen zijn gescheiden, of de erfenis niet geldig
wordt. En inderdaad, als het van het begin af aan niet geldig was, kan het dat daarna ook niet worden, net zo min als wanneer
een goed van mij werd nagelaten en vervreemd nadat het testament was gemaakt, omdat het legaat in het begin geen kracht
of gevolg had; Maar als het onder een voorwaarde is nagelaten, kan de erfenis geldig worden, als op het moment dat de
voorwaarde is vervuld, het eigendom mij niet toebehoort, of niet langer met het gebouw is verbonden; in overeenstemming
met de mening van hen die menen dat ik mijn eigen eigendom onder een voorwaarde kan kopen, en dat ik het ook
voorwaardelijk kan toezeggen en nalaten. De regel van Cato staat dus in de weg aan een absoluut legaat dat onder zulke
omstandigheden wordt nagelaten, maar is niet in strijd met een voorwaardelijk legaat, omdat het geen betrekking heeft op dit
soort voorwaardelijke legaten.
3. Men kan zich ook afvragen, of het legaat geldig zal zijn, wanneer een partij twee huizen heeft en aan een daarvan een
legaat doet, en tevens aan hem, aan wie hij het huis heeft nagelaten, iets nalaat, dat bij het andere was gevoegd. Deze vraag
vloeit voort uit het feit, dat het ons door het Decreet van de Senaat en de Keizerlijke Constituties is toegestaan, goederen van
een ander huis, waarvan wij in het bezit moeten blijven, d.w.z. die niet mogen worden verkocht, over te dragen naar het ene
huis. Dit heeft onze keizer en de goddelijke Severus in een Rescript verklaard. Kan ik dan niet aan degene aan wie ik het
andere huis heb toevertrouwd, eigendom schenken dat bij het ene huis hoort? Dit zal worden ontkend, om de reden dat
degene aan wie het goed wordt nagelaten, niet de toekomstige bezitter ervan zal zijn.
4. Wanneer een erflater het Sempronisch Huis aan twee personen nalaat, en aan een hunner het marmer nalaat, dat zich daarin
bevindt, voor het oprichten van het Seïsch Huis, dat hij aan hem heeft nagelaten, kan men zich niet onredelijk afvragen, of
zulk een legaat geldig zal zijn, om reden dat de legataris eigenaar is van beide huizen. Wat zou het geval zijn, indien iemand
een huis zou schenken, met uitzondering van het marmer, waarover hij de erfgenaam wilde laten beschikken voor de bouw
van een ander huis, dat nog tot de nalatenschap behoorde? De betere mening kan zijn, dat de uitzondering in beide gevallen
nietig is, maar dat de erfenis geldig is, en dat de getaxeerde waarde van het goed moet worden betaald.
5. Papinianus verhaalt in het Elfde Boek der Meningen, dat onze keizer en de goddelijke Severus besloten, dat zij, die
beloofden een of ander openbaar werk op te richten, materialen uit hun stads- en landhuizen mogen wegnemen en met dat
oogmerk gebruiken, omdat zij die niet voor commerciële doeleinden wegnemen. Laten wij echter nagaan, of het eigendom
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alleen kan worden nagelaten aan een stad, die op hetzelfde grondgebied is gelegen, of dat het naar elders kan worden
overgebracht, om in een andere stad te worden gebruikt. Ik meen dat dit niet mag worden toegestaan, hoewel het vaststaat dat
materiaal uit een huis dat iemand toebehoort, kan worden meegenomen en vervoerd naar een ander huis dat hem toebehoort
in een andere stad.
6. Dit decreet van de Senaat heeft niet alleen betrekking op Rome, maar ook op andere steden.
7. Er is ook een Rescript van de Goddelijke Broeders overgebleven, dat werd uitgevaardigd in antwoord op een
verzoekschrift van Proclianus en Epitynchanus, waarin zij toestemming vroegen voor het wegvoeren van goederen uit hun
huizen, die zij wensten te verkopen ter kwijting van een openbare schuld, en waarin hun het recht om die goederen te
verkopen werd ontzegd.
8. 8. Dit decreet van de Senaat is van toepassing op woningen, maar ook op baden en alle andere soorten gebouwen, zoals
portieken, drinkhuizen en restaurants.
9. 9. Ook is het bij dit decreet verboden goederen na te laten die de legataris niet kan afgeven zonder ze los te maken van een
gebouw, dat wil zeggen blokken marmer of zuilen. De Senaat heeft besloten dat dit ook geldt voor dakpannen, balken en
deuren, en voor bibliotheken die aan muren zijn bevestigd.
10. Indien echter de voorwerpen bestaan uit traliewerken, of zonweringen, kunnen zij worden nagelaten, doch waterleidingen
en reservoirs vallen daar niet onder.
11. 11. Hydraulische machines echter, en leidingen waardoor het water stroomt, kunnen worden gelegateerd, en vooral indien
zij slechts op het onroerend goed zijn geplaatst.
12. Wat moet er dan gezegd worden van standbeelden? Indien zij aan de muren zijn bevestigd, zal het niet geoorloofd zijn ze
te verwijderen, maar indien zij los staan, bestaat er enige twijfel. Er moet echter rekening worden gehouden met de geest van
het senaatsbesluit, en als de beelden in het huis zijn geplaatst om er altijd te blijven, en als een deel van hetzelfde, kunnen ze
niet worden verwijderd.
13. Daarom moet worden gezegd, dat wanneer beelden aan de muren zijn bevestigd, of kleine ornamenten in de muren zijn
aangebracht, zij niet kunnen worden nagelaten.
14. Wanneer echter de erflater bepaalde versieringen had voorbereid om ze naar een ander huis over te brengen, en ze heeft
nagelaten, kan twijfel rijzen over de geldigheid van het legaat; en ik denk dat dit het geval is.
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15. Maar wanneer de erflater de voorwerpen, die hij heeft nagelaten, aan zijn huis vastmaakt, vervalt het legaat,
42. Dezelfde, Trusts, Boek II.
Of de legataris zich van dit feit bewust was of niet.
(43) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXI.
De Senaat staat dus niet toe dat alles wat aan een huis verbonden is, afzonderlijk wordt nagelaten. Maar als een van deze
voorwerpen geen deel uitmaakte van het huis ten tijde van het overlijden van de erflater, moet de erfgenaam de getaxeerde
waarde ervan betalen. Indien hij ze losmaakt om een legaat te betalen, zal hij de voorgeschreven straffen moeten betalen,
zelfs al heeft hij ze losgemaakt, niet om ze te verkopen, maar om zijn verplichting na te komen.
(1) Marcellus zegt ook dat als een echtgenoot een tuinhuis bouwt in de tuin van zijn vrouw, dat hij als bruidsschat heeft
ontvangen, hij het kan verwijderen als hij er zelf gebruik van kan maken, zonder echter zijn vrouw schade te berokkenen; en
dat het decreet van de Senaat hem daarbij geen beletsel zal vormen. Indien zijn vrouw dus geen schade lijdt door de
verwijdering van het huis, moet worden geoordeeld, dat hij er bij testament over kan beschikken, omdat hij het kan
verwijderen.
(2) Het legaat van een erfenis kan afhankelijk worden gesteld van de wil van een derde, maar niet van die van een erfgenaam.
(3. Wanneer iemand een ander van de vijand heeft vrijgekocht, kan hij hem aan zichzelf nalaten; en een dergelijk legaat zal
hem bevrijden van de verplichting van het onderpand dat degene die hem vrijgekocht heeft, bezat.
44. Dezelfde, Over Sabine, Boek XXII.
Een vader kan een slaaf nalaten die aan zijn zoon toebehoort, en die deel uitmaakt van de castrense peculium van
laatstgenoemde, en als de zoon tijdens het leven van zijn vader zou overlijden, en zijn peculium in handen van zijn vader
blijft, zal de erfenis standhouden; want omdat de zoon geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht, wordt de vader met
terugwerkende kracht geacht het eigendom te hebben van de slaaf die deel uitmaakte van de peculium.
1. Indien iemand een aan een ander toebehorend goed nalaat, dat hem reeds was nagelaten zonder dat hij daarvan op de
hoogte was, en hij later van het legaat kennis krijgt en het wenst te verkrijgen, zal het legaat geldig zijn; om de reden, dat
wanneer de legataris een legaat niet verwerpt, het geacht wordt hem toe te behoren vanaf het tijdstip, waarop de nalatenschap
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van de erflater is ingegaan. Indien hij het echter verwerpt, wordt het goed geacht aan de erfgenaam toe te behoren vanaf de
datum van de verwerping.
2. Julianus zegt, in het tweeëndertigste boek van de Digest, dat de nalatenschap van alle bovengenoemde artikelen geldig is,
en dat wat ervan overblijft, verschuldigd is. Ik denk dat deze mening juist is, mits de erflater niet van gedachten is veranderd.
3. Indien hij echter een zilveren schotel nalaat, en deze wordt omgesmolten en tot een beker gemaakt, dan is de beker
verschuldigd, mits de bedoeling van de erflater dezelfde blijft.
4. 4. Indien een huis gebouwd wordt op een land, waarvan afstand gedaan is, zal het aan de erflater verschuldigd zijn, tenzij
de erflater zijn testament verandert.
5. 5. Wie een schuldbekentenis nalaat, laat de vordering na en niet alleen het materiaal waarop de schuldbekentenis staat. Dit
wordt bewezen door een verkoop, want wanneer een schuldbewijs wordt verkocht, wordt ook de schuld waaruit het blijkt,
geacht te zijn verkocht.
6. Maar ook al is een vordering gelegateerd, het verschuldigde moet in de meest gunstige zin worden opgevat, zodat de
vorderingsrechten tegen de schuldenaar kunnen worden overgedragen.
7. Vandaar, dat wanneer een slaaf zowel is nagelaten als is bevolen om vrij te zijn, intussen alleen de erfenis effect kan
hebben; bijvoorbeeld, stel dat de schenking van vrijheid is gedaan met het doel om een schuldeiser te bedriegen, of als de
slaaf er een is die al was verkocht in eeuwigdurende dienstbaarheid, dan zal de regel van toepassing zijn net als wanneer een
slaaf in pand is gegeven.
8. 8. Wanneer een erflater een slaaf nalaat, die onder bepaalde voorwaarden zijn vrijheid moet hebben, zal het beter zijn, dat
de erfgenaam de slaaf zelf levert, dan dat hij zijn getaxeerde waarde betaalt, want hij moet zijn werkelijke waarde betalen.
Indien hij echter zelf de slaaf levert en de voorwaarde wordt vervuld, zal hij geen schade lijden, want zijn getaxeerde waarde
kan niet worden gevorderd wanneer het een vrije man betreft.
9. Wanneer een erflater, die twee stukken land bezit, het ene aan mij en het andere aan Titius nalaat, is de erflater mij zijn
recht om het landgoed te betreden niet verschuldigd, maar de erfgenaam zal gedwongen zijn dit recht te kopen en aan mij
over te dragen.
45. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
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Als ik u bepaalde slavinnen nalaat die door de plaatsvervanger van een minderjarige erfgenaam moeten worden geleverd, en
u koopt die slavinnen van die erfgenaam en vervreemdt ze voordat u weet dat ze aan u zijn nagelaten, dan zijn Neratius,
Aristo en Ofilius van mening dat de nalatenschap geldig is.
1. Wanneer een erfgenaam in algemene termen belast is met de levering van een slaaf, is hij niet verplicht te garanderen dat
hij gezond is, maar hij moet wel garanderen dat hij niet aansprakelijk is voor diefstal of schade; want hij moet een slaaf
leveren die de legataris mag behouden. De gezondheid van een slaaf heeft echter niets te maken met het eigendomsrecht op
hem, maar de regel is van toepassing, wanneer een slaaf een diefstal of een of andere schade heeft gepleegd, waarvoor hij
verantwoordelijk is, om te voorkomen, dat zijn meester hem behoudt; zoals het kan gebeuren, dat een stuk land aansprakelijk
is voor schulden, zodat zijn eigenaar het niet kan houden.
2. 2. Wanneer echter een bepaalde slaaf wordt nagelaten, moet hij worden afgestaan zoals hij is.
46. Dezelfde, Epistels, Boek IX.
Wat gezegd is met betrekking tot een legaat, geldt ook voor iemand die beloofd heeft, hetzij Stichus, hetzij een andere slaaf
te leveren.
47. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Wanneer een goed wordt nagelaten dat aan de erflater toebehoorde, en de erfgenaam heeft het in zijn bezit, dan moet hij niet
dralen, maar het onmiddellijk afgeven. Indien echter het eigendom zich elders bevindt dan waar het wordt opgeëist, moet in
de eerste plaats worden geoordeeld, dat het moet worden afgeleverd waar het is nagelaten, tenzij de erflater anders heeft
gewild; want indien dit het geval is, moet het worden afgeleverd op de plaats waar de erflater het heeft bedoeld, of op die
plaats die hij vermoedelijk in gedachten had. Julianus gaf deze mening niet alleen met betrekking tot eigendom van de
erflater, maar ook wanneer legaten worden gedaan van voorwerpen die aan anderen toebehoren. Indien echter het eigendom
op een plaats is achtergelaten en door de erfgenaam bedrieglijk naar een andere plaats is overgebracht, zal de erfgenaam
wegens zijn kwade trouw worden veroordeeld, tenzij het wordt afgeleverd waar de eis wordt gesteld; maar indien er geen
kwade trouw was, moet het eigendom worden afgeleverd op de plaats waarnaar het werd overgebracht.
1. Wanneer een legaat wordt gevraagd van voorwerpen die gewogen, geteld of gemeten kunnen worden, en een bepaalde
hoeveelheid wordt nagelaten (bijvoorbeeld graan uit een bepaalde graanschuur, of wijn uit een aangewezen pakhuis), moet
het voorwerp worden afgeleverd op de plaats waar het is achtergelaten, tenzij de bedoeling van de erflater anders was. Maar
indien het legaat niet op een bepaald soort goed betrekking had, moet het worden afgeleverd waar de eis wordt gesteld.
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2. Daarom, indien Stichus zou worden nagelaten, en door het verzuim van de erfgenaam niet zou verschijnen, moet deze zijn
getaxeerde waarde betalen; maar indien hem in het geheel geen schuld treft, moet de erfgenaam in zijn teruggave voorzien,
en zal hij niet worden gedwongen zijn waarde te betalen. Maar indien de nagelaten slaaf van een ander zonder schuld van de
erfgenaam op de vlucht slaat, geldt dezelfde regel; want de erfgenaam kan aansprakelijk worden wegens nalatigheid met
betrekking tot de slaaf van een ander. De erfgenaam moet echter zekerheid stellen, dat, indien de slaaf gevangen wordt,
hijzelf, of zijn waarde zal worden afgeleverd. Dit geldt ook voor een slaaf die door de vijand gevangen is genomen.
3. Maar als Stichus of Pamphilus worden nagelaten, en een van hen slaat op de vlucht, of wordt door de vijand gevangen
genomen, dan zal worden geoordeeld dat, indien aanwezig, de slaaf moet worden afgeleverd, of indien afwezig, zijn
getaxeerde waarde moet worden betaald. De keuze tussen deze twee dingen wordt slechts aan de erfgenaam gelaten, wanneer
hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan uitstel bij de overhandiging van hem aan de legataris. Om deze reden staat het vast,
dat indien een van de twee slaven sterft, de andere met alle middelen moet worden uitgeleverd, en misschien ook de prijs van
de gestorven slaaf moet worden betaald. Wanneer echter beide slaven op de vlucht zijn geslagen, wordt van de erfgenaam
geen zekerheid geëist, tenzij zij beiden in zijn macht komen; maar wanneer slechts één van hen dat doet, moet hij hetzij de
slaaf zelf leveren, die hij heeft teruggekregen, hetzij de getaxeerde waarde betalen van degene die afwezig is.
4. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer eigendom, dat aan een ander of aan de nalatenschap toebehoort, wordt
vernietigd, buiten de schuld van de erfgenaam, of wanneer het niet wordt voortgebracht; want hij zal niets anders behoeven te
doen, dan zekerheid te stellen. Indien echter het eigendom is vernietigd door toedoen van de erfgenaam, moet het vonnis
onverwijld tegen hem worden uitgesproken.
5. Maar laat ons overwegen op welke wijze het verzuim van de erfgenaam kan worden vastgesteld; moet alleen rekening
worden gehouden met datgene wat op bedrog lijkt, of ook met datgene wat slechts een geringe nalatigheid is, of moet van de
erfgenaam een nauwkeurige zorgvuldigheid worden verlangd? Het laatste lijkt mij de meest juiste opvatting.
6. Bovendien geldt dezelfde regel wanneer land door een aardbeving is verzwolgen, en Labeo zegt dat de getaxeerde waarde
niet verschuldigd zal zijn. Deze mening is juist, indien de ramp zich niet heeft voorgedaan na het in gebreke blijven van de
erfgenaam; want als de legataris het had ontvangen, had hij het land kunnen verkopen.
48. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer de slaaf van de erfgenaam zich het nagelaten goed heeft toegeëigend en het buiten medeweten van zijn meester
heeft verkocht, moet volgens Atilicinus aan de legataris een rechtsvordering in factum worden toegekend, zodat de meester
kan worden gedwongen zijn slaaf ter voldoening van de schade over te geven, of uit zijn peculium te betalen wat hij door de
verkoop van het goed heeft ontvangen.
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1. Wanneer een van de erfgenamen een slaaf heeft gedood, lijkt het mij niet dat zijn mede-erfgenaam in enig opzicht
aansprakelijk moet worden gesteld, aangezien het niet zijn schuld was dat de daad werd gepleegd, en het eigendom niet meer
bestaat.
49. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een eigendom wordt nagelaten aan iemand die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, moet de legataris, volgens
de gebruikelijke regel, zijn veertiende jaar volledig hebben voltooid; en dit werd volgens Marcellus door de keizer verordend.
1. Wanneer dus aan een legataris bij zijn veertiende jaar een goed wordt nagelaten, dat in drie verschillende termijnen in één,
twee en drie jaar moet worden betaald, en hij bij het overlijden van de erflater zijn zeventiende jaar heeft bereikt, moet het
legaat in één keer worden betaald. Als de legataris dus zijn vijftiende jaar heeft bereikt, is het legaat na twee jaar opeisbaar;
als hij zijn zestiende jaar heeft bereikt, is het een jaar later opeisbaar; als er enkele maanden verstrijken voordat hij zijn
zeventiende jaar bereikt, is het legaat opeisbaar nadat die maanden zijn verstreken. Dit zal echter het geval zijn, indien de
erflater meende, dat de minderjarige veertien jaar oud was, toen hij het legaat deed, terwijl hij in werkelijkheid meer dan dat
was, en indien hij zich daarvan bewust was, moeten wij berekenen, dat de betaling van het legaat drie jaar na de datum van
het testament moet geschieden.
2. Nogmaals, dit legaat is zowel voorwaardelijk als afhankelijk van een bepaalde tijd. Het is voorwaardelijk tot de legataris
zijn veertiende jaar is gepasseerd, en daarna is het afhankelijk van de tijd.
3. Als de legataris sterft voordat hij de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, gaat er dus niets over op zijn erfgenaam. Het is
zeker, dat als hij daarna sterft, het eigendom op zijn erfgenaam overgaat. Maar als de zoon op het moment dat het testament
werd gemaakt nog geen veertien jaar oud was, denk ik dat de termijnen van één, twee en drie jaar, die voor de betaling zijn
vastgesteld, moeten worden berekend vanaf het moment dat de legataris de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, tenzij
duidelijk wordt bewezen dat de erflater een andere bedoeling had.
4. Als ik aan Titius de som van tien aurei nalaat, die ik aan iemand anders verschuldigd ben, en hem verzoek het aan mijn
schuldeiser te betalen, dan is de erfenis niet geldig voor zover het de schuldeiser persoonlijk betreft, omdat hij er niets aan
heeft; toch kan mijn erfgenaam een vordering tegen de legataris instellen, op grond dat het in zijn belang is dat mijn
schuldeiser betaald wordt om te voorkomen dat hij een rechtszaak aanspant. Daarom zal de erfenis geldig zijn.
5. Wanneer een erflater mij tien aurei schuldig is, waarvoor hij zich borg heeft gesteld, kan een vordering tot kwijting van het
vertrouwen niet alleen door de erfgenaam worden ingesteld, maar ook door de borg; want het is in het belang van

2045

laatstgenoemde, dat ik betaald word, in plaats van dat hij gedagvaard wordt, en dan een vordering in mandaat instelt. Het
maakt geen verschil of hij solvabel is of niet.
6. Julianus vraagt, in het Negenendertigste Boek van de Digest, of een erfenis, die een borg nalaat aan de schuldeiser wat hij
hem schuldig is, geldig zal zijn. Hij zegt, dat dit de schuldeiser geenszins ten goede komt, maar dat de schuldenaar recht heeft
op een rechtsvordering die uit het testament voortvloeit, want het is in zijn belang om van zijn aansprakelijkheid ontslagen te
worden, hoewel hij niet door de erfgenaam van de borg kan worden aangesproken.
7. Maar als dezelfde borg een legaat doet aan Titius, en hem belast met de betaling van zijn schuldeiser, dan kunnen zowel de
schuldenaar als de erfgenaam van de borg een vordering instellen tegen Titius, krachtens de trust, omdat het in het belang van
beiden is dat de trust wordt opgeheven.
8. Er zij ook aan herinnerd, dat van een partij, die slechts belast is met de verkoop van een stuk grond aan iemand, niet kan
worden verlangd, dat zij het aan hem geeft, maar alleen dat zij het voor een redelijke prijs verkoopt.
9. Wanneer echter de erfgenaam is belast met de verkoop van het goed voor een bepaalde prijs, is hij verplicht het voor die
prijs te verkopen.
50. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer een slaaf aan verscheidene meesters toebehoort, en hem een erfenis wordt nagelaten, zal hij voor iedere meester een
deel van de erfenis verwerven in verhouding tot zijn eigendom aan hem.
(1) Als een rechter, die bevoegd is over de afwikkeling van een nalatenschap, beslist, dat de erfgenaam de zaak niet naar
behoren of niet ernstig heeft behandeld, zal dit de legatarissen in geen enkel opzicht benadelen. Maar wat als de rechter een
onrechtvaardige beslissing neemt, en de erfgenaam niet verschijnt? De schade die hem wordt berokkend, zal de legatarissen
niet schaden, zoals Sabinus meent. Maar als de rechter ten gunste van de plaatsvervanger beslist, is hij dan aansprakelijk
tegenover de legatarissen? En als deze beslissing rechtvaardig is ten opzichte van de plaatsvervanger zelf, kan men dan niet
zeggen dat hij aansprakelijk is tegenover de legatarissen, want hij kan niet zo oneervol zijn dat hij beweert dat de rechter door
partijdigheid ten gunste van hem besliste. Het antwoord zou dus zijn, dat hij zowel tegenover de legatarissen als tegenover de
schuldeisers aansprakelijk zal zijn.
(2) Wanneer een erfgenaam een nalatenschap betreedt voordat de slaven van hun vermoorde meester zijn ondervraagd, of als
hij de dood van de erflater niet wreekt, kunnen de vorderingen van de legatarissen aan de Schatkist worden voorgelegd. Maar
wat als de schatkist het eigendom niet aanvaardt? De last om de legatarissen te betalen zal dan noodzakelijkerwijs terugvallen
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op de erfgenaam. Indien de erfgenaam echter frauduleus een aanklager van zichzelf heeft gepresenteerd, opdat de
nalatenschap aan hem zou worden toegewezen en vrij zou zijn van alle aanspraken, of indien hij zich niet heeft verdedigd
zoals hij had moeten doen, zal hij niet van zijn aansprakelijkheid worden ontheven, evenmin als een partij die heimelijk
procedeert met betrekking tot een nalatenschap.
(3) Wanneer een bepaald aantal munten wordt nagelaten en het niet duidelijk is wat de waarde ervan is, moet, voordat iets
anders wordt gedaan, de gewoonte van de erflater zelf en daarna die van de omgeving worden nagegaan, om te weten te
komen wat zijn bedoeling was. En niet alleen de bedoeling van de erflater, maar ook de rang van de legataris, of de
genegenheid waarmee hij werd beschouwd, en zijn behoeften moeten in aanmerking worden genomen; en er moet ook
rekening worden gehouden met de beschikking over andere bedragen bij hetzelfde testament, die ofwel voorafgaan aan,
ofwel volgen op het voornoemde legaat.
51. Papinianus, Vragen, Boek IV.
Als de erflater echter bepaalde munten nalaat, zoals bijvoorbeeld de munten die hij in zijn kist heeft, of een bepaald stuk
bord, dan gaat het niet zozeer om een som geld, maar om de munten zelf, of om de voorwerpen, want die kunnen niet worden
veranderd, en die moeten worden getaxeerd, net alsof het om enig ander goed ging.
52. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer alle slaven van de erflater, samen met hun peculium aan iemand worden nagelaten, zijn ook die slaven verschuldigd
die geen peculium hebben.
1. Wanneer een zoon onder de puberteit belast is met een erfenis die afhankelijk is van een of andere voorwaarde, en hij de
erfgenaam van zijn vader wordt, en daarna sterft, kan men zeggen dat de bedoeling van de vader die de erfenis naliet om door
zijn zoon onder een voorwaarde te worden voldaan, en een plaatsvervanger absoluut belastte met de betaling ervan, was dat
de erfenis onverwijld door de plaatsvervanger moest worden betaald, als zijn zoon zou sterven voordat aan de voorwaarde
was voldaan.
(53) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
Maar wat als hij een groter bedrag naliet dat door de plaatsvervanger moest worden betaald? Het meerdere zou zijn wat hij
had nagelaten om door de plaatsvervanger te worden betaald. Dit zou in feite zijn inbegrepen bij de som die in het eerste
testament wordt genoemd, en zou dus verschuldigd zijn.
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1. Indien echter de erflater bij de benoeming van de plaatsvervanger de nalatenschap herhaalt; bijvoorbeeld indien hij de
minderjarige heeft opgedragen een stuk land aan mij te leveren, en deze nalatenschap herhaalt door de erfgenaam van de
minderjarige op te dragen het aan mij en Seius te leveren, dan heeft deze herhaling tot gevolg dat slechts een gedeelte van het
land aan mij verschuldigd is.
2. Indien iemand twee erfgenamen zou aanwijzen, en ieder van hen zou opdragen een onverdeeld stuk goed aan de legataris
te leveren, dan is dit hetzelfde als wanneer het legaat bij twee verschillende testamenten zou zijn nagelaten; want als een
legaat bij hetzelfde testament aan mij en aan mijn zoon of aan mijn slaaf wordt gemaakt, zullen beide legaten ongetwijfeld
geldig zijn, zoals Marcellus in zijn werk over Julianus heeft verklaard.
3. Wanneer de erfgenaam de nagelaten slaaf doodt wegens een misdaad die deze heeft begaan, dat wil zeggen, omdat hij de
dood verdiende, zal zonder twijfel worden geoordeeld dat hij niet aansprakelijk is krachtens het testament.
4. Indien hij hem echter heeft overgegeven ter voldoening van geleden schade, is hij dan aansprakelijk omdat hij tot herstel
kon overgaan? Ik denk dat hij aansprakelijk zal zijn.
5. Maar als hij een dier zou doden dat was nagelaten, denk ik dat hij aansprakelijk zou zijn, niet alleen voor het lichaam van
het dode dier, of een van zijn overblijfselen, maar ook om de waarde te betalen die het zou hebben gehad als het had geleefd.
6. 6. Evenzo, wanneer de erfgenaam een nagelaten huis in bezit liet nemen, om dreigende schade te voorkomen, denk ik, dat
hij zal worden aangesproken, omdat hij zekerheid had moeten geven.
7. Wanneer de erfgenaam een lijk heeft bijgezet in grond die hem was nagelaten, en het daardoor religieus heeft gemaakt, als
hij zijn vader daar heeft begraven toen hij hem elders niet of niet zo gemakkelijk kon begraven, zal hij niet aansprakelijk zijn
krachtens het testament. Is hij echter wel aansprakelijk voor de prijs van de grond? Indien de erflater wenste op die plaats
begraven te worden, zal de erfgenaam niet aansprakelijk zijn krachtens het testament. Maar indien de erfgenaam hem daar op
eigen verantwoordelijkheid heeft begraven, zal hij verplicht zijn de waarde van de grond te betalen, indien de goederen van
de nalatenschap voldoende zijn om dit mogelijk te maken; want wanneer een erflater grond schenkt, is het ofwel zijn
bedoeling dat hij elders wordt begraven, ofwel dat de prijs van de grond aan de legataris wordt betaald.
8. 8. Indien de erfgenaam de slaaf niet zelf gedood heeft, maar hem tot een onwettige daad gedwongen heeft, opdat hij
gedood of door een ander gestraft zou worden, is het volkomen billijk, dat hij de prijs betaalt. De waarde van het land echter
zal niet verschuldigd zijn, indien de slaaf de misdaad beging door zijn eigen slechte gezindheid.
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9. Indien de nagelaten slaaf door de vijand gevangen wordt genomen, zonder bedrog van de zijde van de erfgenaam; zal zijn
overlevering niet worden geëist, maar indien dit bedrieglijk is geschied, zal zij worden geëist.
54. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
Wanneer legaten die schande inhouden, en een bedoeling om de legataris te beledigen in plaats van hem te bevoordelen, in
een testament worden opgenomen, worden zij geacht niet geschreven te zijn, vanwege het odium dat aan de erflater kleeft.
1. Indien aan Titia een legaat wordt nagelaten, onder voorwaarde, dat zij met toestemming van Seius huwt, en Seius sterft
tijdens het leven van de erflater, en zij huwt, dan heeft zij recht op het legaat.
2. Indien aan u een legaat is nagelaten op voorwaarde, dat gij een slaaf zult manumitteren, en de dood van de slaaf zijn
manumissie verhindert, zult gij niettemin recht op het legaat hebben, omdat het niet uw schuld was, dat hij zijn vrijheid niet
verkreeg. Wanneer in het legaat van een erfenis slechts een deel van de erfgenamen wordt genoemd, zullen de erfgenamen er
gelijkelijk mee worden belast, en indien zij allen worden belast, zal ieder aansprakelijk zijn naar evenredigheid van zijn
aandeel in de nalatenschap.
55. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Niemand kan in zijn testament bepalen dat wetten die hem betreffen, niet op hem van toepassing zullen zijn; om de reden dat
de verplichting van de erfgenaam met betrekking tot de betaling van legaten niet kan worden aangetast door tijd, plaats of
omstandigheid.
56. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIV.
Wanneer een legataris een beding maakt met betrekking tot een slaaf die aan hem is nagelaten, zal de erfgenaam niet
verplicht zijn de slaaf terug te brengen als deze zou weglopen. De erfgenaam zal door zulk een beding niet gebonden zijn, om
reden dat de slaaf moet worden afgeleverd zoals hij was toen hij in het testament werd genoemd, en er wordt ook niet
begrepen dat de legataris daardoor schade is toegebracht.
57. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Wanneer een bezwaard goed door een trust is nagelaten, moet het, indien de erflater wist dat het bezwaard was, door de
erfgenaam worden vrijgegeven, tenzij de erflater anders heeft bedoeld. Wist hij dit niet, dan moet de schuld door de
begunstigde worden overgenomen, tenzij deze kan bewijzen dat, indien de erflater wist dat het goed bezwaard was, hij iets
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anders zou hebben nagelaten, of indien het waarschijnlijk is dat er na betaling van de schuld iets zal overblijven. Indien het
echter niet de bedoeling van de erflater was, dat de last van de vrijgave van het retentierecht op de grond door zijn
erfgenamen zou worden gedragen, heeft hij er kennelijk niet aan gedacht, hen van hun verantwoordelijkheid te ontslaan; de
begunstigde van de trust kan, door middel van een exceptie op grond van kwade trouw, de schuldeisers dwingen, indien zij
een hypothecaire vordering tegen hem instellen, hun rechten aan hem over te dragen; en zelfs al heeft hij dit niet gedaan
binnen de door de wet voorgeschreven termijn, toch zal hem dit voorrecht worden toegekend door middel van de rechtspraak
van de Gouverneur van de provincie.
58. Papinianus, Opinies, Boek IX.
Ik gaf als mijn mening dat wanneer een huis dat tot een landgoed behoorde, verbrand was, en herbouwd werd met het geld
van de erfgenaam, op grond van een trust waarbij het genoemde huis na de dood van de erfgenaam aan iemand geleverd zou
worden, het bedrag van de kosten afgetrokken moest worden overeenkomstig de schatting van een betrouwbare burger,
waarbij de ouderdom van het huis in aanmerking werd genomen:
59. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Op voorwaarde dat de brand niet is ontstaan door nalatigheid van de erfgenaam.
60. Julianus, Digest, Boek XXXIX.
Als de erfgenaam het huis heeft afgestaan zonder er iets aan over te houden, dan is een vordering tot terugvordering van een
onbepaald bedrag in zijn voordeel, net alsof hij meer had betaald dan hij verschuldigd was.
61. Papinianus, Opinies, Boek IX.
Ik was van mening dat de noodzakelijke kosten die de legataris heeft gemaakt voor de reparatie van een huis, wanneer hij het
legaat opeist en de voorwaarde waarvan het afhankelijk is, naderhand is vervuld, niet in de berekening moeten worden
opgenomen.
62. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer een slavin wordt nagelaten, samen met haar kinderen, is alleen de slavin verschuldigd als er geen kinderen zijn; en
alleen de kinderen, als de slavin dood is.
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(63) Celsus, Digest, Boek XVII.
Als een erflater al zijn slavinnen en de daaruit geboren kinderen nalaat, en een van die slavinnen sterft, ontkent Servius dat
haar kind verschuldigd is, omdat het bij wijze van accessoire werd nagelaten. Ik ben van mening dat deze opvatting onjuist is,
en dat zij noch met de taal, noch met de bedoeling van de overledene in overeenstemming is.
64. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Documenten, verkregen door de plannen van belanghebbenden, zijn op dezelfde manier ongeldig, waar zij betrekking hebben
op landgoederen of legaten.
65. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor, aangaande legaten, Boek I.
Waar een legaat als volgt wordt gemaakt: "Ik geef aan Seius tien slaven, naast de tien die ik rechtstreeks aan Titius heb
nagelaten." Als dan wordt vastgesteld dat er slechts tien tot de nalatenschap behoren, is het legaat nietig; maar als er meer
dan dat aantal overblijft nadat Titius zijn tien heeft uitgekozen, is het legaat geldig met betrekking tot de anderen, maar niet
voor een groter aantal dan de tien die werden gelegateerd. Als er minder dan tien overblijven, is het legaat geldig ten aanzien
van zoveel als er worden gevonden.
1. Het legaat is voorwaardelijk, wanneer het als volgt is uitgedrukt: "Ik geef Stichus aan Zo-en-Zo, indien hij bereid is hem
aan te nemen," en het gaat niet over op de erfgenaam, tenzij de legataris bereid is het aan te nemen; hoewel, anders, wanneer
een legaat is nagelaten zonder de toevoeging: "Indien hij wenst aan te nemen," het zal overgaan op de erfgenaam van de
legataris; want het is één ding in de wet waar iets stilzwijgend is inbegrepen, en een ander waar het in woorden is uitgedrukt.
2. Maar als de erflater, nadat het huis is afgebroken, er een ander voor in de plaats bouwt, moeten wij de erfenis nietig
verklaren, tenzij bewezen wordt, dat de bedoeling van de erflater anders was.
66. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Als de erflater zijn erfgenaam opdroeg een goed voor een redelijke prijs te kopen of te verkopen, is de erfenis geldig. Maar
wat als de legataris, van wie de erfgenaam de opdracht kreeg het stuk land te kopen, uit noodzaak gedwongen zou worden het
te verkopen en geen koper kon vinden; of, aan de andere kant, als het zeer in het voordeel van de legataris zou zijn als hij het
goed zou kopen, en de erfgenaam het niet aan hem zou verkopen, tenzij de erflater hem daartoe opdracht had gegeven?
67. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor, betreffende legaten, Boek I.
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Wanneer een slaaf wordt nagelaten aan een van verscheidene erfgenamen, en wordt gezegd, dat hij met kwaadwilligheid een
of andere daad tegen de nalatenschap heeft begaan, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van de rekeningen; dan zal hij niet aan
de erfgenaam worden toegewezen voordat hij aan de marteling wordt onderworpen, indien de andere erfgenamen dit wensen.
Dezelfde regel geldt, wanneer hij aan een vreemde wordt nagelaten.
(1) Wanneer hetzelfde goed wordt nagelaten aan twee erfgenamen uit verscheidene, die voor verschillende delen zijn
aangewezen, zal ieder van de erfgenamen recht hebben op de helft van de nalatenschap, en niet naar evenredigheid van hun
aandeel in de nalatenschap.
68. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Wanneer een legaat aan een zoon wordt gedaan na de dood van zijn vader, is er geen twijfel dat wanneer zijn vader sterft, het
legaat aan de zoon zal toebehoren; en het maakt geen verschil of de legataris de erfgenaam van zijn vader wordt of niet.
1. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een slaaf na de dood van zijn meester, zal, indien hij in de toestand van
dienstbaarheid blijft, het legaat toebehoren aan de erfgenaam van zijn meester; en dezelfde regel zal gelden, indien de slaaf
door het testament van zijn meester wordt bevolen vrij te worden, want het tijdstip van het legaat dateert van het tijdstip van
het verschijnen van de erfgenaam; het gevolg daarvan is, dat het legaat door de nalatenschap zal worden verkregen, en daarna
zal toekomen aan hem die de erfgenaam is; En bovendien, wanneer iemand bij testament tot de eigenlijke of de
noodzakelijke erfgenaam van de meester is gemaakt, dan wordt het, omdat het tijdstip van de verschijning van de erfgenaam
en dat van de vestiging van het legaat samenvallen, waarschijnlijker geacht dat het legaat toebehoort aan degene aan wie het
is nagelaten, dan aan de erfgenaam van hem van wie de slaaf zijn vrijheid verkrijgt.
2. Indien de slaaf absoluut wordt nagelaten, en onder een of andere voorwaarde wordt bevolen vrij te zijn, en de voorwaarde
wordt niet vervuld, dan zal de erfenis geldig zijn; en daarom zal, indien de voorwaarde wordt vervuld, de erfenis worden
vernietigd, maar indien zij faalt, zal de slaaf aan de legataris toebehoren. Indien dus, terwijl de voorwaarde, waarvan de
vrijheid van de slaaf afhangt, in spanning is, de legataris overlijdt, en de voorwaarde, waarvan de vrijheid van de slaaf afhing,
faalt, zal de erfenis niet aan de erfgenaam van de legataris toebehoren.
3. 3. Indien de slaaf voorwaardelijk wordt nagelaten en na verloop van een bepaalde tijd wordt vrijgelaten, is de erfenis
absoluut nietig, omdat de vastgestelde dag zeker zal komen. Julianus was ook deze mening toegedaan.
4. Om deze reden zegt hij dat als een slaaf werd nagelaten aan Titius, en werd bevolen vrij te zijn na de dood van Titius, de
erfenis nietig is, omdat het zeker is dat Titius zal sterven.

2052

(69) Dezelfde, Over het Edict van de Praetor aangaande legaten.
Men aanvaardt, dat een legaat kan worden nagelaten aan een slaaf, die zelf bij testament is vervreemd; want op het ogenblik,
dat de nalatenschap wordt aangegaan, wordt de slaaf door de legataris verworven, en dan volgt het legaat hem.
1. Wanneer een erfgenaam een slaaf vervreemdt onder een bepaalde voorwaarde, en de voorwaarde naderhand wordt
vervuld, kan hij niettemin door de legataris worden opgeëist, en is de erfenis niet tenietgegaan.
2. Indien een erflater sommige van zijn erfgenamen opdraagt een schuld te betalen, kunnen zijn schuldeisers geen vordering
tegen hen instellen, maar wel tegen de overige mede-erfgenamen, daar het in hun belang is dat dit geschiedt. In dit geval kan
niet alleen een ander dan degene aan wie de erflater een goed heeft gegeven, een vordering instellen, maar ook anderen, zoals
bijvoorbeeld wanneer hij zijn schoonzoon of de verloofde van zijn dochter een bruidsschat in haar naam laat betalen. Want
noch de schoonzoon, noch de verloofde heeft recht op een vordering, maar het meisje wel, daar zij het grootste belang bij de
zaak heeft.
3. Wanneer een stuk land, dat is afgestaan, belast is met een erfdienstbaarheid, moet het worden afgestaan in de toestand,
waarin het zich bevindt. Maar als het als volgt is verdeeld: "In de best mogelijke staat", moet het worden geleverd vrij van
alle erfdienstbaarheden.
4. Wanneer een slaaf, die zich bezighield met de zaken van de erflater, wordt nagelaten, moet hij niet worden geleverd
voordat hij zijn rekening en verantwoording heeft afgelegd; en indien een gerechtelijke procedure wordt aangespannen om
zijn levering af te dwingen, moet de rechter ook met zijn rekening en verantwoording rekening houden.
5. Wanneer er enige twijfel bestaat over het bestaan van het nagelaten goed, bijvoorbeeld wanneer het onzeker is of een
nagelaten slaaf nog leeft, is besloten dat een testamentaire vordering kan worden ingesteld, en het is de plicht van de rechter
om de erfgenaam te dwingen een borgstelling te verstrekken, waarbij hij zich verplicht het goed te zoeken en, indien hij het
vindt, het aan de legataris te leveren.
70. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Als een slaaf, die aan Titius toebehoorde, iets van mij zou stelen, en daarna zou Titius, die mij tot zijn erfgenaam heeft
benoemd, de genoemde slaaf aan u nalaten, dan is het niet onrechtvaardig dat ik de slaaf aan u uitlever zoals hij was toen hij
in handen van Titius was; dat wil zeggen dat u mij schadeloos moet stellen voor de diefstal die de slaaf heeft gepleegd terwijl
hij aan Titius toebehoorde.
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1. Want als een stuk land, dat onderworpen was aan een erfdienstbaarheid ten behoeve van bepaald land van mij, aan u zou
worden nagelaten, zou het door mij niet op een andere manier aan u mogen worden geleverd dan met inachtneming van de
vroegere erfdienstbaarheid.
2. Dit geval is niet anders dan het geval, waarin iemand een slaaf van iemand koopt door het mandaat van een ander, of aan
de vroegere eigenaar een slaaf teruggeeft, die hij had gekocht met het recht hem terug te geven; want personen zijn niet
verplicht een slaaf onder zulke omstandigheden terug te geven, tenzij schadeloosstelling was beloofd voor een diefstal door
genoemde slaaf gepleegd, hetzij vóór het aangaan van de transactie, hetzij daarna.
3. Indien dus een nagelaten slaaf iets van de erfgenaam steelt, nadat deze de nalatenschap heeft aanvaard, zal deze verplicht
zijn de slaaf op zodanige wijze af te staan, dat de legataris van de erfgenaam het bedrag zal ontvangen, dat hij van hem had
kunnen terugvorderen door een vordering, voortvloeiende uit de door de slaaf gepleegde misdaad.
(71) Ulpianus, Over het Edict, Boek LI.
Wanneer een huis eenvoudig aan iemand is nagelaten, en niet is aangegeven welk huis, zullen de erfgenamen verplicht zijn
aan de legataris elk huis te geven dat aan de erflater toebehoorde en dat de legataris mag uitkiezen. Indien de erflater echter
geen huis heeft nagelaten, is het legaat eerder belachelijk dan geldig.
1. Laten wij nagaan, of iemand, die krachtens een legaat een slaaf levert, zekerheid moet stellen tegen uitzetting, en in het
algemeen moet worden geoordeeld, dat telkens wanneer een goed krachtens een legaat is geleverd, en de bezitter wordt
uitgezet, de legataris er krachtens de bepalingen van het testament een vordering voor kan instellen. Indien het goed echter
voor de rechter wordt opgeëist, is het de plicht van de rechter om een borgtocht te eisen, zodat een rechtsvordering kan
worden ingesteld op grond van het beding.
2. 2. Wanneer geld is nagelaten en de erfgenaam erkent dat het verschuldigd is, moet hem een redelijke termijn worden
gegund om het te betalen; en hij moet niet gedwongen worden de zaak voor de rechter te brengen. De Praetor moet een
termijn voor betaling vaststellen, overeenkomstig hetgeen billijk en rechtvaardig is.
3. Bijvoorbeeld, wanneer een eigendom van een ander is nagelaten en hij beweert, dat de eigenaar weigert het te verkopen, of
wanneer hij zegt, dat er een exorbitante prijs voor het eigendom wordt verlangd; of wanneer hij weigert afstand te doen van
een slaaf die tot de nalatenschap behoort, omdat deze slaaf zijn vader, moeder of een van zijn broers is; want het is volkomen
billijk dat hij onder deze omstandigheden van het gerecht toestemming krijgt om de geschatte waarde van het goed te betalen.
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4. 4. Wanneer een beker aan iemand is nagelaten, en de erfgenaam wenst de geschatte waarde daarvan te betalen, omdat hij
zegt, dat het voor hem een onbillijkheid zou zijn daarvan verstoken te blijven, kan hij deze gunst van de Praetor niet
verkrijgen, omdat de toestand van een slaaf één ding is, en die van andere goederen een ander, en de lankmoediger koers
wordt gevolgd met betrekking tot slaven, zoals wij eerder hebben verklaard.
5. Wanneer eigendom van een gemeente, samen met haar gemeentelijke belastingen, wordt nagelaten, laten wij dan nagaan
of het legaat geldig is, en rechtmatig kan worden opgeëist. Julianus zegt in het achtendertigste boek van de Digest dat,
hoewel dergelijke grond aan een gemeente kan toebehoren, de erfenis toch geldig is, omdat degene die het naliet er enig recht
op had.
6. Maar indien de erflater dit land aan anderen dan aan de gemeente, waarvan hij het gepacht had, had afgestaan, wordt hij
niet geacht het eigendom ervan te hebben nagelaten, maar alleen het recht dat hij had op de pacht van het land.
72. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Als iemand het Corneliaans Landgoed nalaat, met uitzondering van de wijngaarden die er bij zijn dood waren, en er zijn daar
geen wijngaarden, dan wordt er niets van de erfenis afgetrokken.
(73) Gaius, Over het Edict van de Praetor, aangaande legaten.
Wanneer een erfgenaam wordt opgedragen zo te handelen dat Lucius honderd aurei kan verkrijgen, zal de erfgenaam
verplicht zijn die som te betalen; want niemand kan zo handelen dat ik honderd aurei kan verkrijgen, tenzij hij ze aan mij
geeft.
1. In een Rescript van Onze Keizer staat dat legaten die aan dorpen worden nagelaten, evenals legaten die aan steden worden
nagelaten, rechtmatig zijn.
74. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Ofschoon Onze Keizer en zijn vader in een Rescript hebben verklaard, dat, wanneer goederen door de aangewezen
erfgenaam moesten worden afgeleverd, dit, naar de bedoeling van de erflater, ook voor de plaatsvervanger gold; toch moet
het zo worden opgevat, alleen wanneer het duidelijk is, dat de bedoeling van de erflater niet anders was. Men kan op
verschillende manieren nagaan of zijn erfgenaam, wanneer hij met de betaling van een legaat of een trust was belast, niet
wilde dat de plaatsvervanger daarmee zou worden belast. Maar wat indien hij de plaatsvervanger had belast met de afgifte
van andere goederen aan de begunstigde van de trust, of aan de legataris, waarmee hij de aangewezen erfgenaam niet had
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belast? Of wat te doen indien er een goede reden bestond, waarom de aangewezen erfgenaam wel en de plaatsvervanger niet
met het legaat zou worden belast? Of wat te doen indien hij de plaatsvervanger had aangewezen, aan wie hij een goed in
beheer had nagelaten, dat door zijn aangewezen erfgenamen moest worden afgeleverd? Men moet dus zeggen, dat
bovengenoemd Rescript niet van toepassing is, behalve wanneer de bedoeling van de erflater onduidelijk is.
(75) Dezelfde, Disputaties, Boek V.
Wanneer een legaat of een trust als volgt wordt nagelaten: "Als mijn erfgenaam het juist acht, als hij het goedkeurt, als hij het
rechtvaardig acht", dan is het legaat of de trust verschuldigd, omdat het aan hem was toevertrouwd als aan een man van
karakter, en de geldigheid van het legaat niet afhankelijk was van de toestemming van de erfgenaam alleen.
1. Waar, "wat Titius schuldig is," aan mij wordt nagelaten, en Titius niets schuldig is, moet worden opgemerkt, dat het legaat
nietig is. En ook, als het bedrag niet is vermeld, is er niets verschuldigd, om de goede en voldoende reden dat niet duidelijk is
hoeveel er is nagelaten. Want als ik aan Titius nalaat wat ik hem schuldig ben, en het bedrag niet noem, is het vaststaand dat
het legaat nietig is; maar als ik aan Titius tien aurei nalaat wat ik hem schuldig ben, hoewel ik hem misschien niets schuldig
ben, maakt de valse voorstelling het legaat niet ongeldig; zoals Julianus besliste in het geval van het legaat van een
bruidsschat.
2. 2. Indien de erflater had gezegd: "Ik legateer de tien aurei die Titius mij schuldig is", dan zal de erfenis ongetwijfeld nietig
zijn, want er is een groot verschil tussen een valse voorstelling en een valse voorwaarde, of oorzaak. Als ik dus aan Titius
tien aurei nalaat die Seius mij schuldig is, is de erfenis ongeldig als hij mij niets schuldig is, want hij is mijn schuldenaar. Als
hij mij echter wel iets schuldig is en ik de schuld tijdens mijn leven incasseer, vervalt de erfenis; en als hij mijn schuldenaar
blijft, is mijn erfgenaam alleen gedwongen hem zijn vorderingsrecht toe te kennen.
3. Indien iemand bepaalt: "Stichus te geven, of tien aurei, wat ik verkies," en nalaat wat de legataris toekomt, zal zijn
erfgenaam zijn vorderingsrecht aan de legataris moeten overdragen, en deze zal het recht hebben Stichus of de tien aurei te
kiezen, wat hij verkiest.
4. Als hij dus Stichus nalaat, terwijl hij hem ofwel Stichus ofwel de tien aurei verschuldigd is, zal een vordering voor een
onbepaald bedrag ten gunste van de legataris tegen de erfgenaam openstaan, zoals Julianus in het Drieëndertigste Boek van
de Digest heeft verklaard; en door middel van deze vordering kan hij de erfgenaam dwingen een rechtsvordering in te stellen;
en als hij, nadat hij een rechtsvordering heeft ingesteld, Stichus terugkrijgt, moet de erfgenaam hem aan de legataris afstaan,
maar als hij de tien aurei betaalt, zal hij niets terugkrijgen. Het ligt dus in de macht van de schuldenaar om te bepalen of hij
aan wie Stichus is nagelaten, legataris zal zijn of niet.
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(76) Julianus, Digest, Boek XXXIV.
Als iemand zou bedingen Stichus of Pamphilus te leveren, en vervolgens Stichus zou nalaten aan Sempronius, en Pamphilus
aan Maevius; dan wordt de erfgenaam geacht de waarde van Stichus of Pamphilus aan een van de legatarissen te moeten
betalen, en zijn recht van actie aan de ander over te dragen.
77. Ulpianus, Disputaties, Boek V.
Wanneer geld bij iemand wordt gedeponeerd, en hij daarna als trustee wordt belast om het genoemde geld aan de
begunstigde te betalen, moet de trust worden uitgevoerd, volgens een Rescript van de Goddelijke Pius; aangezien men van
mening is dat de erfgenaam werd verzocht om het geld aan de schuldenaar te betalen. Want als de schuldenaar door de
erfgenaam wordt aangesproken, kan hij zich beroepen op kwade trouw, waardoor de trust geldig wordt; en aangezien dit het
geval is, kan iedere schuldenaar met een trust worden belast.
(78) Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een legataris met een trust is belast, is hij alleen verplicht deze uit te voeren als het nagelaten goed in zijn handen
komt.
79. Julianus, Digest, Boek V.
Wanneer iemand bij zijn testament tien aurei beveelt aan Titius en Seius, zijn deze woorden geenszins dubbelzinnig;
aangezien de erflater, toen hij er tien noemde, begrepen wordt te hebben gezegd dat aan elk van de legatarissen tien aurei
moest worden gegeven.
80. Marcellus, Aantekeningen bij de Digest van Julianus, Boek XXXII.
Een man die een landgoed van slechts dertig aurei naliet, legateerde er dertig aan Titius, twintig aan Seius en tien aan
Maevius. Massurius Sabinus is van mening dat Titius recht heeft op vijftien, Seius op tien en Maevius op vijf aurei; op
voorwaarde echter dat elke legataris zijn deel van de Falcidische vierde bijdraagt in verhouding tot wat aan hem is nagelaten.
81. Julianus, Digest, Boek XXXII.
Wanneer een erfgenaam is belast met de levering van een stuk land onder een voorwaarde, en terwijl de voorwaarde
hangende is, het nalaat aan een derde onder een andere voorwaarde, en dan wordt de voorwaarde voorgeschreven door het
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eerste testament vervuld, en daarna wordt voldaan aan de voorwaarde waaronder de erfgenaam genoemd goed heeft
nagelaten; de eigendom van hetzelve gaat niet verloren door de eerste legataris.
1. Wanneer een goed wordt nagelaten aan een slaaf die twee meesters gemeenschappelijk bezitten, kan de een het legaat
aanvaarden en de ander het verwerpen; want in dit geval neemt een slaaf die gemeenschappelijk bezit de plaats in van twee
afzonderlijke en onderscheiden slaven.
2. "Ik geef en legateer Stichus aan Sempronius; als Sempronius Stichus niet binnen een jaar manumiteert, geef en legateer ik
genoemde Stichus aan Titius." De vraag rees, welk gevolg had dit voor de wet? Ik antwoordde dat Sempronius in de
tussentijd recht zou hebben op de gehele slaaf, en als hij hem binnen een jaar zou manumiteren, wordt de slaaf vrij, maar als
hij dit niet doet, komt de gehele slaaf toe aan Titius.
3. Wanneer een erflater een stuk land met uitzondering van een gebouw erft, wordt onder de term "gebouw" verstaan hetzij
het gebouw, hetzij de grond waarop het is opgericht. Indien hij alleen het gebouw zelf uitsluit, kan het gehele stuk grond
niettemin door de bepalingen van de erfenis worden opgeëist; maar indien de erfgenaam een exceptie op grond van kwade
trouw indient, kan hij toestemming krijgen om in het huis te wonen en tevens een recht van overpad over het land verkrijgen
om er toegang toe te verkrijgen. Wanneer echter de grond is uitgezonderd, kan de grond met uitzondering van het huis
worden opgeëist, en zal daaraan van rechtswege een erfdienstbaarheid ten behoeve van het huis worden verbonden; net zoals
wanneer een eigenaar een van twee stukken grond nalaat en het andere ten gunste daarvan aan een erfdienstbaarheid
onderwerpt. Het is echter waarschijnlijk, dat de erflater in een dergelijk geval ook de grond op het oog had, waarop het huis
is gebouwd, en zonder welke het niet kan blijven staan.
4. Als een vrijgelatene zijn patroon tot erfgenaam benoemt van zeven twaalfden van zijn nalatenschap, en andere personen
tot erfgenamen van de rest, en zijn legaat als volgt maakt: "Ik belast degene van de bovengenoemde personen die mijn
erfgenaam zal zijn, samen met mijn patroon, met het leveren van die-en-die slaven aan Titius, welke slaven ik twintig aurei
per stuk waard acht;" dan moet worden begrepen dat de mede-erfgenaam van de patroon de enige is die belast is met het
legaat, en dat Titius daarom slechts vijf twaalfde deel van de slaven kan opeisen. Maar de volgende toevoeging: "Die ik
twintig aurei per stuk waard acht", verandert niets aan het legaat, als rekening wordt gehouden met het deel dat volgens de
Falcidische wet verschuldigd is, want om dat te kunnen doen, moet de werkelijke waarde van de slaven er toch van worden
afgetrokken, als ze worden getaxeerd.
5. "Ik schenk en legateer een stuk land aan Titius, als hij tien aurei betaalt aan mijn erfgenaam." Als mijn erfgenaam tien
aurei aan Titius verschuldigd is, en Titius geeft hem een kwitantie voor het bedrag, dan kan hij het land opeisen.
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6. Als Titius, aan wie Stichus is nagelaten, zou sterven voordat hij vernam dat de erfenis hem toebehoorde, en dezelfde slaaf
aan Seius zou nalaten, en de erfgenaam van Titius verwerpt de erfenis niet, dan kan Seius Stichus als zijn eigendom opeisen.
Als het hoofd van een huishouding zijn minderjarige zoon belast met de levering van een stuk land, dat hij aan Titius heeft
nagelaten, en hij belast op dezelfde wijze een plaatsvervanger voor dezelfde persoon, en de minderjarige wordt erfgenaam
van zijn vader, of Titius de erfenis opeist of verwerpt, hij kan niets van de plaatsvervanger eisen, ook al zou de zoon voor het
bereiken van de puberteit overlijden; want als een erfenis een tweede keer wordt nagelaten, en de plaatsvervanger wordt
daarmee belast, moet men ervan uitgaan, dat de erfenis alleen maar wordt herhaald.
7. 7. Indien dus de zoon absoluut en de plaatsvervanger voorwaardelijk met de nalatenschap is belast, is het geval hetzelfde,
als wanneer alleen de zoon er mee is belast. Indien daarentegen de zoon er voorwaardelijk en de plaatsvervanger er absoluut
mee belast was, en de minderjarige zou overlijden voordat aan de voorwaarde was voldaan, zal de erfenis alleen geldig zijn
krachtens de plaatsvervanging.
8. Een legaat dat als volgt is opgesteld: "Ik geef en legateer een stuk land aan Lucius en Titius, of aan een van hen," is geldig,
en indien beiden in leven blijven, komt het aan beiden toe, maar indien slechts een in leven blijft, heeft hij er recht op.
9. Wanneer een slaaf, die onder een voorwaarde vrij moet zijn, onder een andere voorwaarde wordt nagelaten, en terwijl de
voorwaarde van het legaat hangende is, de andere voorwaarde, waarvan zijn vrijheid afhankelijk is, niet wordt vervuld, is het
legaat geldig; want zoals een voorwaardelijke toekenning van vrijheid het legaat vernietigt, indien de voorwaarde vervuld is;
zo kan ook het legaat niet vernietigd worden, voordat het tijdstip, waarop het in werking moet treden, is aangebroken.
10. Wanneer een minderjarige zoon belast is met de erfenis van een slaaf, en zijn plaatsvervanger wordt opgedragen hem vrij
te laten, en de minderjarige in de puberteit komt, kan de slaaf worden opgeëist door degene aan wie hij was nagelaten. Indien
echter de minderjarige komt te overlijden, verkrijgt de slaaf zijn vrijheid. Er zou veel meer reden zijn om dit in acht te
nemen, indien de slaaf voorwaardelijk was nagelaten ten laste van de minderjarige, en, terwijl de voorwaarde hangende was,
de zoon zou overlijden voordat hij de leeftijd van puberteit zou hebben bereikt.
82. Julianus, Digest, Boek XXXIII.
De verplichting van een legaat gaat niet altijd teniet wanneer het goed op de voorgeschreven dag aan de legataris toekomt,
maar het moet hem op zodanige wijze toekomen dat hij er niet van kan worden beroofd. Veronderstellen wij, dat een bepaald
goed, dat mij absoluut is nagelaten, door de erfgenaam op de vastgestelde dag aan mij is afgeleverd, en dat de erfgenaam
tevens is opgedragen dit goed aan een ander af te leveren onder een bepaalde voorwaarde; ik kan ongetwijfeld een vordering
instellen krachtens de bepalingen van het testament, omdat de omstandigheden zodanig zijn, dat ik de eigendom van het goed
zal verliezen, indien de voorwaarde wordt vervuld. Want als Stichus aan mij toekomt krachtens een beding, en hij wordt aan
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een ander nagelaten onder een voorwaarde, dan wordt hij de mijne, wegens de tegenprestatie; toch zal ik, als de voorwaarde
vervuld is, gerechtigd zijn een vordering in te stellen op grond van het beding.
(1) Indien ik door verjaring een goed heb verkregen dat toebehoort aan een persoon die afwezig is voor een openbare
aangelegenheid, en dit goed aan mij wordt nagelaten voordat ik er door een betere titel van ben beroofd, en ik er daarna op
deze wijze van zou worden beroofd, kan ik wettelijk een rechtsvordering instellen op grond van het testament en eisen dat het
genoemde goed aan mij wordt afgestaan.
(2) Wanneer mij een stuk land is nagelaten, en ik daarvan alleen de eigendom zonder vruchtgebruik heb verkregen, en de
verkoper daarna zijn burgerlijke rechten verliest, komt mij het vruchtgebruik toe. Als ik op grond van het testament een
rechtsvordering instel, zal de rechter een vonnis wijzen over het bedrag dat ik door een proces heb verloren.
(3) Marcellus: Dezelfde regel zal gelden als ik een deel van dat land koop, en dat deel aan mij is nagelaten of geschonken;
want ik heb het recht om voor een deel te procederen.
(4) Julianus: Als de kinderen van Pamphila aan mij zijn nagelaten, en ik Pamphila heb gekocht, en zij een kind krijgt terwijl
zij onder mijn beheer is, kan men niet zeggen dat ik recht heb op dat kind, tegen een geldige vergoeding, alleen omdat ik de
moeder ervan heb gekocht. Het bewijs hiervan is, dat indien ik zou worden uitgezet, ik een vordering tegen de verkoper zal
kunnen instellen op grond van de koop.
(5) Wanneer een erflater, die Gaius en Lucius als schuldenaars had voor dezelfde som geld, een legaat maakte als volgt:
"Laat mijn erfgenaam aan Sempronius geven wat Gaius mij schuldig is, en aan Maevius wat Lucius mij schuldig is", legt hij
zijn erfgenaam de verplichting op, zijn vorderingsrechten aan een van zijn legatarissen over te dragen, en het bedrag van de
vordering die hij van hen te vorderen heeft, aan de andere over te dragen. Indien echter de erflater tijdens zijn leven aan
Gaius een kwitantie had gegeven, zal het legaat aan Sempronius en Maevius noodzakelijkerwijs nietig zijn.
(6. Wanneer Stichus en Pamphilus mij bij twee verschillende testamenten zijn nagelaten, en ik Stichus krachtens een ander
testament heb ontvangen, kan ik krachtens het eerste testament een vordering instellen om Pamphilus terug te krijgen; want
als Stichus en Pamphilus mij bij één testament waren nagelaten, en ik Stichus tegen een goede vergoeding had verkregen,
kon ik niettemin Pamphilus opeisen.
83. Marcellus, Digest, Boek XIII.
Titius heeft u een aandeel in Stichus nagelaten, en Seius heeft u het resterende aandeel in Stichus nagelaten, dan kunt u hem
op grond van beide testamenten opeisen.
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(84) Julianus, Digest, Boek XIII.
Een legaat van deze aard, "Laat mijn erfgenaam honderd aurei betalen aan Titius, als Titius mijn erfgenaam de zekerheid zal
geven dat hij honderd aurei zal betalen aan Maevius," zal geldig zijn; net zoals wanneer een legaat is nagelaten aan iemand
en hij het aan een ander heeft geleverd in overeenstemming met de voorwaarden van een trust.
1. Het volgende legaat is om dezelfde reden geldig: "Laat mijn erfgenaam honderd aurei betalen aan Titius, als Titius hem
zekerheid geeft om een openbaar werk van deze waarde in de Stad te bouwen."
2. Als Sempronius Titius tot zijn erfgenaam benoemt, en hem opdraagt een stuk land, dat tot zijn nalatenschap behoort, na
verloop van twee jaar aan Maevius over te dragen; en Titius vervolgens zijn erfgenaam opdraagt hetzelfde land terstond aan
Maevius te leveren, en Maevius de prijs van het land van de erfgenaam van Titius ontvangt, en hij naderhand krachtens het
testament van Sempronius aanspraak op het land wil maken; wordt hij door een exceptie verhinderd, als hij niet tevreden is
met de prijs die voor genoemd land is betaald.
3. Wanneer een slaaf door iemand in algemene bewoordingen is nagelaten, en het de schuld van de legataris was, dat hij
Stichus niet ontving, toen de erfgenaam hem wilde leveren, en Stichus zou moeten sterven, kan de erfgenaam zich beroepen
op een exceptie op grond van kwade trouw.
4. Wanneer een huis, ten gunste waarvan een ander aan de erfgenaam toebehorend huis met een erfdienstbaarheid was belast,
aan de legataris werd geleverd zonder de erfdienstbaarheid, heb ik geoordeeld, dat deze laatste een vordering krachtens het
testament kan instellen, omdat hij niet de gehele erfenis heeft ontvangen. En inderdaad, als de legataris van de erfgenaam een
slaaf ontvangt die invalide is geworden, kan hij zeer wel een rechtsvordering instellen op grond van het testament.
5. 5. Wanneer iemand, niet wetende, dat hem bij testament een slaaf is nagelaten, deze van de erfgenaam koopt, en
vervolgens, na dit te hebben vastgesteld, een rechtsvordering krachtens het testament instelt en de slaaf terugkrijgt, moet hij
van de rechtsvordering wegens de verkoop worden ontheven, omdat deze handelwijze te goeder trouw is, en dus een
uitzondering wegens bedrog inhoudt. Indien hij echter, nadat de prijs is betaald, een vordering op grond van het testament
instelt, moet hij de slaaf terugkrijgen, en kan hij de prijs terugkrijgen door middel van een vordering tot koop, indien hij door
een betere titel van de slaaf is beroofd. Maar als hij een koopvordering instelt, en dan vaststelt dat de slaaf aan hem is
nagelaten, en een vordering instelt op grond van het testament, kan de erfgenaam niet worden bevrijd, tenzij hij de prijs
terugbetaalt en de slaaf aan de koper overdraagt.
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6. Wanneer een vader aan zijn dochter honderd aurei als bruidsschat heeft beloofd, en haar later hetzelfde bedrag heeft
nagelaten, zal de erfgenaam beschermd zijn door een vordering wegens kwade trouw, indien de schoonzoon op grond van de
belofte van de overledene een vordering instelt, en de dochter een vordering uit hoofde van het testament instelt; want zij
moeten met elkander overeenkomen, dat zij zich met een van deze vorderingen tevreden stellen.
7. Wanneer een legaat is gemaakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam tien aurei betalen aan Zo-en-Zo, als hij mijn schuldbrief
aan mijn erfgenaam teruggeeft", dan heeft een dergelijke voorwaarde tot gevolg, dat mijn erfgenaam van de schuld wordt
bevrijd. Indien de schuldbekentenis bestaat, wordt de schuldeiser dus niet geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan, tenzij
hij de erfgenaam een ontvangstbewijs geeft. Indien de notitie echter niet bestaat, wordt hij geacht aan de voorwaarde te
hebben voldaan, indien hij de erfgenaam bevrijdt. Het maakt geen verschil of het bewijs is vernietigd ten tijde van het maken
van het testament, daarna, of na het overlijden van de erflater.
8. Indien Stichus, die aan Titius toebehoort, aan Titius en Maevius wordt gelegateerd, zal Maevius recht hebben op een half
belang in Stichus, want Titius heeft recht op de helft van genoemde slaaf, ook al mag hij geen legaat ontvangen.
9. "Laat mijn erfgenaam geven aan Titius, Stichus, of Pamphilus, welke hij ook kiest." Als de erfgenaam zegt dat hij aan
Stichus wil geven, en Stichus sterft, wordt hij vrijgelaten; maar als hij op enig moment zegt aan wie hij wil geven, kan hij
niet van gedachten veranderen.
10. Er werd een legaat nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Titus overdragen het Corneliaans Landgoed en de
slaven die zich op dat landgoed bevinden, en die bij mijn dood van mij zullen zijn." Een slavin die gewoonlijk op dit
landgoed verbleef, was bij de dood van de erflater gevlucht en had een kind ter wereld gebracht. Ik vroeg of zijzelf en haar
kind in de erfenis waren inbegrepen. Ik antwoordde dat de slavin lijkt te zijn nagelaten, ook al is zij gevlucht, en ook al was
zij voortvluchtig, zij wordt geacht op genoemd landgoed te zijn geweest ten tijde van het overlijden van de erflater. Daar het
kind dus de toestand van de moeder volgt, wordt het in de nalatenschap opgenomen, alsof het op de nalatenschap was
geboren.
11. Indien of Stichus of Pamphilus, welke van hen de legataris verkiest, aan Titius was nagelaten, en de erflater Pamphilus
aan Titius heeft gegeven, is Stichus toch aan de verplichting onderworpen.
12. Wanneer een legaat is nagelaten als volgt: "Ik geef en legateer aan Titius en Maevius elk een slaaf", staat vast dat zij geen
gezamenlijke rechten hebben op dezelfde slaaf, net zo min als zij dat zouden hebben als het legaat in de volgende
bewoordingen luidde: "Ik geef en legateer een slaaf aan Titius, en een andere slaaf aan Maevius."
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13. Wanneer iemand, aan wie een legaat is nagelaten, voordat hij beslist, welke rechtsvordering hij zal instellen om zijn
legaat te innen, overlijdt en twee erfgenamen nalaat, die beiden tegelijk het legaat lijken te aanvaarden, kunnen zij het niet in
ontvangst nemen, tenzij zij het eens worden over de te volgen weg; zoals bijvoorbeeld, wanneer de een een zakelijke en de
ander een persoonlijke rechtsvordering wenst in te stellen. Indien zij het echter eens worden, hebben zij het
gemeenschappelijk erfdeel, dat zij hetzij vrijwillig, hetzij op last van het gerecht moeten overeenkomen.
85. Paulus, Over Plautius, Boek XI.
Een stuk land werd gezamenlijk aan twee personen geschonken; één van hen, door een persoonlijke actie, verkreeg de
geschatte waarde van de helft van het eigendom, de ander, als hij voor het hele land een proces wilde aanspannen, kan door
een exceptie worden uitgesloten op grond van kwade trouw met betrekking tot de helft ervan; omdat de overledene wilde dat
de erfenis slechts eenmaal in hun handen zou komen.
86. Julianus, Digest, Boek XXXIV.
Als een slaaf die u in onderpand had gegeven, door een ander aan u wordt nagelaten, heeft u recht op een rechtsvordering uit
hoofde van het testament tegen de erfgenaam als het onderpand wordt vrijgegeven.
1. Indien een van de erfgenamen van een erflater wordt opgedragen bij wijze van legaat Stichus aan Maevius te leveren, en
vervolgens al zijn erfgenamen bij codicil worden opgedragen dezelfde Stichus aan hem te leveren, en voordat het codicil
wordt geopend, Maevius de getaxeerde waarde van de slaaf zou ontvangen, kan hij de slaaf niet rechtsgeldig krachtens het
codicil verkrijgen, omdat het de bedoeling van de erflater was dat hij de erfenis slechts eenmaal zou ontvangen.
2. Wanneer een slaaf wordt nagelaten, en de toestand van die slaaf en van alles wat hem persoonlijk betreft in onzekerheid is,
en de legataris de erfenis zou weigeren, wordt de slaaf geacht nooit aan hem te hebben toebehoord; en indien hij hem niet zou
verwerpen, wordt hij geacht de zijne te zijn vanaf de dag van de aanvaarding van de nalatenschap. In overeenstemming met
deze regel en met de rechten van hen die belang hebben bij het eigendom dat de slaaf ofwel door levering heeft ontvangen
ofwel heeft bedongen, en met betrekking tot hetgeen hem is nagelaten of gegeven, zal zijn toestand worden vastgesteld; en
ook of de zaken die hij heeft gedaan, ten bate van de erfgenaam of de legataris waren.
3. Wanneer alle erfgenamen van een erflater belast zijn met de levering van een stuk land, dat aan een van hen toebehoorde,
is hij, aan wie het toebehoorde, niet verplicht meer dan zijn deel te leveren, en zijn de anderen aansprakelijk voor de
resterende delen.
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4. Indien een huis wordt nagelaten aan hem, op wiens grond het gebouw staat, zal de erfenis geldig zijn, ook al is hij de
eigenaar van de grond; want daardoor verkrijgt hij een ontheffing van de dienstbaarheid en winst door de schenking van het
huis.
87. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Een vader die zijn zoon, over wie hij de heerschappij behield, tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap had
benoemd, liet hem ook een erfenis na. Het zou een zeer groot nadeel zijn, zoals sommige autoriteiten beweren, dat zijn recht
op de erfenis zou worden ontzegd als hij de nalatenschap van zijn vader verwierp, want het testament moet niet worden
beschouwd als aangevallen door iemand die, om goede redenen, weigert betrokken te zijn bij de zaken van een nalatenschap
die misschien insolvent is.
(88) Marcianus, Instituten, Boek VI.
Als de vader echter de bedoeling had dat de zoon de erfenis niet zou krijgen, tenzij hij de nalatenschap aanvaardde, dan moet
hem geen rechtsvordering worden toegekend tegen zijn mede-erfgenaam tot terugvordering van de erfenis, zoals Aristo stelt;
aangezien de nalatenschap niet solvabel bleek te zijn voor de zoon zelf. Dit is het geval, zelfs indien de erflater de
aanvaarding van de nalatenschap niet voorwaardelijk heeft gesteld, aangezien duidelijk vaststaat wat zijn bedoeling was.
89. Julianus, Digest, Boek XXXIII.
Want een geëmancipeerde zoon kan, als hij de nalatenschap verwerpt, niet verhinderd worden de erfenis op te eisen van de
erfgenaam. Door toe te staan dat de kinderen die onder het gezag van hun vader staan, zijn nalatenschap verwerpen, maakt de
Praetor duidelijk dat hij hen, voor zover het hen persoonlijk aangaat, hetzelfde recht wil toekennen, waarop zij recht zouden
hebben gehad als zij de vrije macht hadden gehad om de nalatenschap te betreden.
90. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Maar wat als de nalatenschap als volgt was nagelaten: "Ik legateer dit aan mijn zoon in aanvulling"? Het lijdt geen twijfel,
dat de bedoeling van de erflater moet worden onderzocht. Dit geval is niet anders dan het vorige, dat betrekking heeft op de
voorkennis van de zoon, tenzij duidelijk wordt bewezen dat de bedoeling van de vader anders was.
1. Het is duidelijk, dat indien verschillende zonen tot erfgenaam zijn benoemd, een vordering tot terugvordering van de
nalatenschap zal worden geweigerd aan hem, die de nalatenschap heeft geweigerd te aanvaarden.
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91. Julianus, Digest, Boek XXXVI.
De vraag rees of een zoon onder vaders toezicht, die zelf een zoon had, tot erfgenaam benoemd moest worden; aangezien
beiden onder het toezicht van een ander staan, want kan een zoon belast worden met een legaat ten gunste van zijn eigen
zoon? Ik antwoordde, dat, aangezien een zoon belast kan worden met een erfenis ten gunste van zijn vader, daaruit volgt, dat
hij belast kan worden met een erfenis ten gunste van zijn broeder, of zijn zoon, of zelfs ten gunste van zijn vaders slaaf.
1. Wanneer aan een slaaf de vrijheid in één keer wordt verleend, kan hem een legaat worden nagelaten, hetzij absoluut, hetzij
voorwaardelijk. Wanneer aan de slaaf echter de vrijheid is geschonken onder een of andere voorwaarde, kan het legaat op
sommige momenten geldig zijn, en op andere momenten, zelfs wanneer het absoluut is nagelaten, kan het nietig zijn; want
als de voorwaarde van vrijheid van dien aard was, dat zij onmiddellijk kon worden vervuld bij de dood van de erflater,
voordat het landgoed werd betreden (bijvoorbeeld: "Laat Stichus vrij zijn als hij tien aurei betaalt aan Titius, of het Capitool
beklimt"), dan zal het legaat geldig zijn. Bovendien zijn voorwaarden als de volgende: "Indien hij de erfgenaam tien aurei
betaalt, indien deze na aanvaarding van mijn nalatenschap tot het Capitool zou opstijgen", zal de erfenis nietig zijn. Wanneer
echter voor de gehele nalatenschap een noodzakelijke erfgenaam is aangewezen, maken die voorwaarden, waaraan vóór het
ingaan van de nalatenschap kon worden voldaan, de nalatenschap ongeldig.
2. Wanneer een erflater twee erfgenamen heeft benoemd, en aan de ene Stichus en aan Stichus tien aurei heeft nagelaten, zal,
indien Stichus tijdens het leven van de erflater vrij wordt, hij recht hebben op de gehele nalatenschap; en een bewijs, dat deze
aan de genoemde slaaf persoonlijk toekomt, wordt geleverd door het feit, dat, indien de erfgenaam aan wie de slaaf was
nagelaten, niet in de nalatenschap zou treden, hij de gehele nalatenschap kan verhalen op de andere erfgenaam.
3. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een slaaf, die zelf wordt gelegateerd, en hij wordt door de erflater verkocht, dan
komt het legaat toe aan de koper.
4. Wanneer een slaaf wordt nagelaten aan Titius, en het legaat wordt nagelaten aan dezelfde slaaf, kan de legataris belast
worden met het vertrouwen, "hetzij de slaaf aan iemand af te leveren, hetzij het goed dat aan de slaaf is nagelaten, aan hem
over te dragen." En, meer nog, Titius kan belast worden met het vertrouwen met betrekking tot de slaaf zelf, zelfs nadat hij
vrij zal zijn geworden.
5. Als iemand Stichus zou nalaten en hem vervolgens zou verkopen of manumiteren, en hem vervolgens een legaat zou
nalaten door een codicil, zal ofwel de gemanumitteerde slaaf ofwel de koper recht hebben op het legaat.
6. Als u tot erfgenaam wordt benoemd door een partij die u heeft belast met de levering van een slaaf, en iemand laat een
legaat na aan die slaaf, en tijdens het leven van degene die mij de slaaf heeft nagelaten, komt de dag voor de overdracht van
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het legaat aan de slaaf, dan is dat legaat in één keer verworven door de nalatenschap. Dus, zelfs als degene die mij de slaaf
heeft nagelaten, zou overlijden, zal de erfenis die aan de slaaf is nagelaten, mij niet toebehoren.
7. 7. Wanneer een slaaf krachtens testament wordt opgeëist, moet hij aan de eiser worden afgeleverd in dezelfde toestand als
waarin hij zich bevond op het tijdstip van de voeging in de zaak. En, aangezien de nakomelingen van een slavin, evenals de
gewassen van het land die intussen verkregen zijn, onder deze vordering vallen; daarom moet elk goed dat intussen door de
slaaf verkregen is, hetzij door legaat, hetzij door erfenis, aan de eiser geleverd worden.
(92) Julianus, Digest, Boek XXXIX.
Wanneer een van de erfgenamen een stuk land koopt dat in beheer is gegeven, waarbij de prijs is bepaald door de opbrengst
van dat land uit hoofde van de schulden die uit de nalatenschap verschuldigd zijn; wanneer de partij die volgens de
voorwaarden van het beheer recht heeft op het land, aanwezig is en daarmee instemt, is het zo dat niet het land zelf, maar de
waarde ervan moet worden geleverd. Marcellus zegt in een nota: "Als de erfgenaam er de voorkeur aan geeft het land te
leveren, vind ik dat hij gehoord moet worden."
1. Julianus: Wanneer geld is nagelaten aan Titius, en hij is door een trust belast met het manumiteren van een slaaf die aan
een ander toebehoorde, en de meester van die slaaf is niet bereid hem te verkopen; zal hij niettemin recht hebben op zijn
erfenis, omdat het niet zijn schuld was dat het goed dat door de trust was nagelaten, niet werd geleverd. Want als de slaaf
sterft, zal hij niet van zijn erfenis worden beroofd.
2. Evenals wordt toegegeven, dat een trust kan worden opgelegd aan een ieder, die recht heeft op een goed als wettig
erfgenaam, of op praetorisch bezit daarvan, zo kan hij, die volgens de wet recht heeft op het goed van een jongen beneden de
leeftijd van puberteit, of op praetorisch bezit daarvan, wettig met een trust worden belast.
93. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Een dergelijke trust is alleen geldig als de minderjarige sterft onder de leeftijd van puberteit; als hij echter sterft nadat hij de
puberteit heeft bereikt, verdwijnt de trust.
(94) Julianus, Digest, Boek XXXIX.
Het is duidelijk dat als een vader zijn zoon onterft terwijl hij nog niet de puberteit heeft bereikt, de erfgenaam niet kan
worden gedwongen om de trust op te heffen, tenzij hij ook erfgenaam van de vader was.

2066

1. Toen een meester werd verzocht aan een ander een goed af te staan, waarvan zijn eigen slaaf tot erfgenaam was benoemd,
en hij de slaaf verkocht, rees de vraag, of hij, in wiens handen het goed is gekomen door de koop van de slaaf, die tot
erfgenaam was benoemd, kan worden gedwongen het af te staan. Ik zei dat iemand die zijn eigen tot erfgenaam benoemde
slaaf verkocht, kon worden gedwongen de trust op te zeggen, aangezien hij de prijs had ontvangen van de nalatenschap die
hij geacht werd op te geven. Hij echter, in wiens handen de nalatenschap is gekomen door de koop van de tot erfgenaam
benoemde slaaf, kan, na onderzoek, gedwongen worden de trust op te zeggen; dat wil zeggen, in het geval dat de
oorspronkelijke meester van de slaaf niet solvabel was.
2. Wanneer Stichus, of Damas, aan iemand werd nagelaten, en de legataris zijn keuze werd gelaten, en hem werd opgedragen
Stichus aan iemand anders te leveren; en hoewel hij er de voorkeur aan kan hebben gegeven Damas op te eisen, zal hij,
niettemin, worden verplicht Stichus te leveren, overeenkomstig de bepalingen van de trust. Zelfs indien Damas van grotere
waarde is, zal hij verplicht zijn Stichus te leveren; of indien hij van mindere waarde is, zal hij ook wettelijk verplicht zijn
hem te leveren; aangezien het zijn schuld was dat hij niet, overeenkomstig de bepalingen van het testament, de slaaf verkreeg
die het voorwerp van de trust was.
3. Wanneer een slaaf bij testament is gemanumitteerd, en noch een legaat noch de nalatenschap ontvangt, kan hij niet worden
gedwongen een trust te lossen. Evenmin kan hij dat doen, die verzocht wordt een slaaf te manumiteren, die aan hem was
nagelaten; want iemand kan alleen gedwongen worden geld te betalen krachtens een trust, die iets van dezelfde soort, of
daaraan gelijksoortig, door het testament ontvangt.
95. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Niettemin moet men zich afvragen of een dergelijk vertrouwen wel geldig is, wanneer een slaaf die gemanumitteerd is,
gevraagd wordt om iets in plaats van arbeid te leveren. Dit kan in geen geval worden toegegeven, omdat dergelijke diensten
niet kunnen worden opgelegd aan een vrijgemaakte man, en als ze worden opgelegd, kunnen ze niet worden geëist, ook al
heeft de erflater dit in zijn testament bepaald.
(96) Julianus, Digest, Boek XXXIX.
Een zekere persoon maakte het volgende legaat in zijn testament, of codicil: "Ik wens dat veertig aurei worden betaald aan
Pamphila, zoals hierna is aangegeven; zoveel daarvan ben ik verschuldigd door Julius; zoveel heb ik geïnvesteerd in
kampuitrusting; en zoveel heb ik in contanten." De erflater stierf enkele jaren later, nog steeds in dezelfde geest, maar alle
bedragen die hij noemde, waren voor andere doeleinden gebruikt. Ik vroeg of de trust moest worden opgeheven. Ik
antwoordde dat het zeer waarschijnlijk was dat de erflater zijn erfgenamen had willen wijzen op de plaats waar zij
gemakkelijk veertig aurei konden krijgen, zonder de rest van zijn nalatenschap in gevaar te brengen, dan dat hij een
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voorwaarde had willen opnemen in een trust die aanvankelijk absoluut was geweest; en dat Pamphila daarom recht had op de
veertig aurei.
1. Wanneer goederen zonder eigenaar krachtens de Juliaanse wet terugkeren naar de schatkist, moeten de legaten en trusts die
de erfgenaam, aan wie zij werden nagelaten, moest betalen en kwijten, door de schatkist worden betaald en kwijtgescholden.
2. Als u een slaaf wordt nagelaten en u wordt verzocht aan Titius een eigendom te geven gelijk aan de waarde van de slaaf,
en de slaaf sterft, zult u niet gedwongen worden iets te leveren op grond van het vertrouwen.
3. Wanneer een erfgenaam, die voor een bepaald deel van een nalatenschap is aangewezen, als volgt wordt belast: "Neem een
bepaalde som als voorkeurslegaat en verdeel die onder hen die bij testament legaten hebben ontvangen", dan moet hij op deze
wijze nemen wat voorwaardelijk was nagelaten, nadat aan de voorwaarde is voldaan, en in de tussentijd zal hij zekerheid
moeten geven, hetzij aan de erfgenaam, hetzij aan degenen aan wie de voorwaardelijke legaten zijn nagelaten.
4. Wanneer een slaaf, die onder een bepaalde voorwaarde vrij moet zijn, gelast wordt aan iemand geld te betalen, kan hij, die
er recht op heeft, verzocht worden het genoemde geld aan een ander af te geven. Want als de erflater door middel van een
codicil aan zijn slaaf de vrijheid absoluut kan toekennen en op deze wijze over de voorwaarde kan beschikken, waarom zou
hij dan niet de bevoegdheid hebben om hetzelfde geld door middel van een trust weg te nemen?
97. Dezelfde, Digest, Boek XLII.
Als Stichus aan mij wordt nagelaten, en mij wordt opgedragen om ofwel Stichus, ofwel Pamphilus, mijn slaaf, af te staan, en
ik door de werking van de Falcidische wet iets verlies uit hoofde van het legaat, zal ik verplicht zijn om mijn slaaf Pamphilus
volledig aan Titius te geven, of het aandeel in Stichus dat ik bij wijze van legaat heb ontvangen.
(98) Dezelfde, Digest, Boek LII.
Een slaaf die door de vijand is ingenomen, kan wettelijk worden nagelaten, want dit is afgeleid van het recht van
postliminium; want zoals wij een slaaf die in handen van de vijand is, tot onze erfgenaam kunnen benoemen, zo kunnen wij
hem ook als legaat nalaten.
99. Dezelfde, Digest, Boek LXX.
Wanneer Stichus werd nagelaten aan een meester, en een legaat door de erflater ook werd gemaakt aan een van de slaven van
de eerstgenoemde, waarbij hem de keus werd gegeven tussen Stichus en een andere slaaf, ben ik van mening dat slechts de
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helft van Stichus aan de voornoemde meester zou toebehoren, omdat de voornoemde slaaf, indien hij werd gemanumitteerd,
Stichus kon uitkiezen.
100. Dezelfde, Digest, Boek LXXVII.
Als Sempronius zijn erfgenaam Titius zou belasten met een legaat ten gunste van mij, en Titius zou hetzelfde eigendom aan
mij nalaten onder dezelfde voorwaarde, en aan de voorwaarde zou worden voldaan, dan kan ik nog steeds aanspraak maken
op het legaat krachtens het testament van Sempronius.
(101) Dezelfde, Digest, Boek LXXVIII.
Als Stichus bij testament is nagelaten aan een van mijn slaven, en ik verwerp de erfenis; en naderhand, nadat een codicil is
overgelegd, blijkt dat Stichus ook aan mij is nagelaten, kan ik hem toch opeisen.
1. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een persoon die in handen van de vijand is, en hij overlijdt terwijl hij daar is; zal
het legaat geen kracht of gevolg hebben, hoewel het kan worden bevestigd door het recht van postliminium.
(102) Dezelfde, Digest, Boek LXXXI.
Wanneer een minderjarige van twintig jaar zijn slaaf manumitteert zonder het vereiste wettige onderzoek, en daarna een
legaat nalaat aan genoemde slaaf, en deze, nadat hij verkocht is, zijn vrijheid verkrijgt; kan hij het legaat niet ontvangen,
want het is van geen kracht of gevolg, daar het is nagelaten zonder de toekenning van vrijheid.
103. Dezelfde, Digest, Boek LXXXIII.
Bedrog wordt geacht gepleegd te zijn in het geval van een stilzwijgend vertrouwen, wanneer de beheerder noch bij testament,
noch bij codicil verzocht wordt enige handeling te verrichten, maar zich slechts door een onderhandse overeenkomst, of door
een notitie, verbindt dat hij het vertrouwen zal opheffen ten gunste van een partij die niet gerechtigd is daarvan te profiteren.
104. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
Waar alle erfgenamen van een erflater belast werden met een legaat als volgt: "Laat wie mijn erfgenaam wordt, belast
worden met de betaling van honderd aurei aan Titius." Naderhand werd in het testament opgenomen dat slechts één van zijn
erfgenamen het geld aan Titius moest betalen. De vraag rees, moeten de overige erfgenamen de gehele honderd aurei betalen,
of wat er overblijft na aftrek van het deel van de nalatenschap dat aan de bovengenoemde toebehoort? Het antwoord luidde,
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dat het raadzamer was, dat de overblijvende erfgenamen de honderd aurei betaalden, daar de betekenis van de woorden niet
tegen deze mening ingaat, en de bedoeling van de erflater daarmee overeenstemt.
1. Wanneer in een testament het volgende werd ingevoegd: "Laat mijn erfgenaam honderd aurei betalen aan Lucius Titius,
als hij hem een briefje overhandigt waarmee ik beloofd heb hem een bepaalde som geld te betalen." Titius stierf voordat hij
het briefje aan de erfgenaam had overhandigd; en de vraag rees of zijn erfgenaam recht zou hebben op de erfenis? Cassius
gaf als zijn mening dat als er in werkelijkheid een briefje was, de erfgenaam van de legataris geen recht zou hebben op de
erfenis, omdat, aangezien het briefje niet was teruggegeven, de tijd voor het vestigen van de erfenis nog niet was
aangebroken. Julianus merkt op dat, als er geen briefje bestond op het moment dat het testament werd opgemaakt, er één
reden was waarom het legaat aan Titius verschuldigd zou zijn, en dat is omdat een onmogelijke voorwaarde niet geacht wordt
te zijn opgelegd.
2. Sabinus zegt, dat bezit, dat aan den vijand toebehoort, kan worden nagelaten, indien het onder alle omstandigheden kan
worden gekocht.
3. Wanneer eigendom aan Attius is nagelaten, als volgt: "Laat wie mijn erfgenaam wordt, belast worden met het betalen van
tien aurei aan mijn erfgenaam, Attius," dan kan Attius de tien aurei opeisen, na aftrek van zijn aandeel van het bedrag.
4. Evenzo, wanneer een erfgenaam veroordeeld is om tien aurei te betalen en een stuk land voor zichzelf te behouden, moet
hij die som betalen, na aftrek van zijn aandeel.
5. Ten slotte staat vast, dat wanneer een legaat is nagelaten als volgt: "Laat wie mijn erfgenaam wordt, worden belast met het
betalen van tien aurei aan mijn erfgenaam", de aandelen van alle erfgenamen gelijk zullen zijn, om de reden, dat ieder van
hen wordt geacht te zijn belast voor zijn eigen voordeel, zowel als voor dat van zijn mede-erfgenamen.
6. Wanneer iemand een erfgenaam aanwijst als volgt: "Wanneer zijn moeder zal sterven", en vervolgens een tweede
erfgenaam wordt aangewezen als zijn plaatsvervanger, en deze laatste wordt belast met een legaat ten gunste van degene die
voorwaardelijk is aangewezen, en de eerste sterft tijdens het leven van zijn moeder, en daarna komt de dag waarop het legaat
moet vestigen, rijst de vraag of zijn erfgenaam recht zal hebben op het legaat. De betere mening is, dat hij er recht op zal
hebben, ongeacht of de plaatsvervanger was belast om het aan de eerste erfgenaam absoluut uit te keren, dan wel onder de
voorwaarde dat hij diens erfgenaam niet zou worden; want aan de voorwaarde was voldaan op het tijdstip van het overlijden
van de aangewezen erfgenaam.
7. Wanneer een schoonvader tot erfgenaam van zijn schoonzoon werd benoemd, en een deel van de nalatenschap aan een
ander werd nagelaten, gaf Sabinus het als zijn mening dat hij, nadat de bruidsschat was afgetrokken, aansprakelijk zou zijn
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voor het deel van de nalatenschap dat in de erfenis was begrepen; net alsof de schoonvader een som geld van de schoonzoon
verschuldigd was geweest, en hij, nadat dit was afgetrokken, de nalatenschap had afgestaan.
105. Dezelfde, Over Minicius, Boek I.
Waar een legaat was nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam belast zijn met de betaling aan Cornelius van hetgeen Lucius
Titius mij schuldig is", dan is de erfgenaam niet verplicht iets over te dragen krachtens dit legaat, dan zijn recht van
vordering tegen de schuldenaar.
106. Alfenus Verrus, Epitomes van de Digest van Paulus, Boek II.
Waar in een testament het volgende werd ingevoegd: "Laat mijn erfgenaam belast worden met honderd aurei", maar er niet
aan toegevoegd is "de betaling van", is het geregeld dat het legaat opeisbaar is.
107. Africanus, Vragen, Boek II.
Als verschillende erfgenamen belast zijn met de betaling van een legaat, wie van hen wordt dan opgedragen het te betalen als
een preferent legaat? Er wordt gezegd dat het in de macht ligt van degenen aan wie het legaat is nagelaten om te kiezen of zij
een vordering instellen tegen de erfgenamen afzonderlijk, of alleen tegen degene die is opgedragen het legaat bij voorrang te
betalen; vandaar dat de laatste zijn mede-erfgenamen zekerheid moet geven om hen schadeloos te stellen.
1. Wanneer iemand een slaaf, aan wie hij een legaat heeft nagelaten, nalaat, zonder hem zijn vrijheid te verlenen, "indien hij
bij zijn dood zijn slaaf zal zijn", is er geen enkele twijfel, dat het legaat op enig toekomstig tijdstip geldig zal zijn, want bij de
dood van de slaaf zal het legaat, dat hem is nagelaten, toebehoren aan degene, aan wie de slaaf zelf was nagelaten.
108. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Wanneer een nagelaten slaaf tijdens het leven van de erflater op de vlucht zou zijn geslagen, moet de erfgenaam hem
terugbrengen, maar de kosten en het risico van de achtervolging moeten worden gedragen door degene aan wie de slaaf was
nagelaten; want de erfgenaam is niet verplicht het nagelaten goed af te geven dan op de plaats waar het door de erflater was
achtergelaten.
(1) Indien het mij bij testament nagelaten goed, dat gij verplicht zijt te leveren, door iemand anders aan mijn slaaf zou
worden gegeven, zal ik toch een vordering op grond van het testament kunnen instellen; en vooral indien ik niet zou weten
dat het goed het mijne was geworden. Anders zou het resultaat zijn, dat zelfs indien gij het genoemde eigendom aan mijn
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slaaf zoudt geven, gij u zonder mijn toestemming zoudt bevrijden, hetgeen in geen geval moet worden toegestaan, daar gij u
zonder mijn toestemming niet van uw aansprakelijkheid kunt bevrijden, zelfs niet door op deze wijze betaling te doen.
(2) Toen aan Titius een slaaf was nagelaten, rees de vraag of het recht om de slaaf te kiezen die moest worden gegeven, aan
de erfgenaam of aan de legataris toekwam. Ik antwoordde, dat het billijker zou zijn te oordelen, dat het recht van keuze
toekomt aan degene, die de bevoegdheid heeft, van welke handeling ook gebruik te maken, dat wil zeggen aan de legataris.
(3) De schenking van een legaat in de volgende bewoordingen: "Ik legateer aan Zo-en-Zo, of Zo-en-Zo, wie van hen het eerst
het Capitool bestijgt", zal volgens Africanus geldig zijn; om de duidelijke reden dat wanneer een vruchtgebruik wordt
nagelaten aan vrijgelatenen, en het eigendom van het eigendom aan wie van hen overleeft, het legaat geldig zal zijn. Hij
meent, dat hetzelfde oordeel moet worden gegeven met betrekking tot de benoeming van een erfgenaam.
(4) Titius belastte u met een legaat van Stichus aan mij, over wie ik reeds een beding met u heb gesloten. Als het beding niet
op een waardevolle tegenprestatie berustte, was men van mening dat het legaat geldig zou zijn. Als echter de levering van de
slaaf op twee waardevolle tegenprestaties berustte, dan verdient het de voorkeur te oordelen, dat de erfenis nietig is, omdat
niemand iets verliest, en hetzelfde goed niet tweemaal kan worden geleverd.
(5) Wanneer u mij echter op grond van het testament van Titius reeds Stichus verschuldigd bent, en Sempronius u, zijn
erfgenaam, belast heeft met de levering van dezelfde slaaf aan mij als legaat, en mij verzocht heeft de genoemde slaaf aan
een derde te leveren, dan zal het legaat geldig zijn, omdat ik de slaaf niet mag behouden. Dezelfde regel is van toepassing
wanneer hij mij een som geld heeft nagelaten; en hij zal nog meer van toepassing zijn indien een trust was ingesteld bij een
eerder testament. Evenzo, als er grond was voor de toepassing van de Falcidische wet krachtens de bepalingen van het eerste
testament, kan ik datgene wat op grond daarvan in mindering is gebracht, verkrijgen krachtens het tweede.
(6) Nogmaals, als ik erfgenaam word van de eigenaar van een bepaald stuk land, en hij blijkt niet solvabel te zijn, en u wordt
opgedragen dat stuk land aan mij te leveren, dan blijft uw verplichting bestaan, zoals die zou bestaan als ik het land had
gekocht.
(7) Wanneer in een testament is bepaald: "Laat mijn erfgenaam aan Seius tien aurei meer betalen dan ik aan Titius heb
nagelaten", dan kan er geen twijfel over bestaan dat Titius recht zal hebben op zijn erfenis, en dat er niet meer dan tien aurei
aan Seius verschuldigd zal zijn. Want het is gebruikelijk om een legaat in de volgende bewoordingen op te stellen: "Ik
legateer zoveel aan Lucius Titius, en zoveel meer aan zijn vrouw en kinderen."
(8) Wanneer een goed wordt nagelaten aan iemand aan wie eerder niets was nagelaten, met de toevoeging: "Zoveel meer",
bestaat er geen enkele twijfel over, dat hetgeen op deze wijze is nagelaten, verschuldigd is. Nog minder twijfel zou er zijn, als
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ik met iemand die mij niets schuldig is, het volgende zou bedingen: "U belooft mij tien aurei meer te betalen dan u mij
schuldig bent", dan is dat tien aurei verschuldigd.
(9) Wanneer een slaaf van een ander aan iemand wordt nagelaten en vrijgelaten, kan hij volgens de wet door de legataris
worden opgeëist, want zijn vrijlating heeft geen gevolg. Het is absurd, dat de erfenis nietig wordt verklaard, die geldig zou
zijn, indien alleen de slaaf was gelegateerd.
(10) Wanneer iemand vijf aurei in zijn kist had en die nalaat, of in een beding belooft: "De tien aurei die ik in mijn kist heb",
dan is de erfenis of het beding geldig; maar krachtens beide zijn slechts vijf aurei verschuldigd. Bovendien lijkt het niet
redelijk dat de ontbrekende vijf aurei krachtens het testament worden opgeëist; want in dit geval wordt geacht dat bepaalde
goederen die er niet zijn, zijn nagelaten. Indien echter bij het overlijden van de erflater het gehele bedrag zich in zijn kist
bevindt, en het daarna enigszins vermindert, moet de erfgenaam zonder twijfel alleen het verlies dragen.
(11. Wanneer een slaaf wordt nagelaten en de erfgenaam in gebreke blijft, komen zijn leven en de waardevermindering die
hij mocht lijden, ten laste van de erfgenaam; indien hij dus bij de overlevering invalide is, zal de erfgenaam niettemin
aansprakelijk zijn.
(12) Wanneer u iets is nagelaten, en u als trustee wordt opgedragen dit aan mij af te leveren, indien u niet iets anders
krachtens het testament ontvangt, wordt geoordeeld, dat u alleen aansprakelijk zult zijn, wanneer u te kwader trouw bent
geweest door de erfenis niet op te eisen, anders zal het mij te verwijten zijn; zoals het geval is in overeenkomsten van goede
trouw, indien de overeenkomst ten bate van beide partijen is, is hij, die het goed moet afleveren, verantwoordelijk voor
nalatigheid, maar indien zij slechts ten bate van één is, is de trustee alleen verantwoordelijk voor bedrog.
(13) Een man gaf bepaalde juwelen in onderpand aan Titius en benoemde zijn zoon tot erfgenaam, en onterfde hem daarna;
en tenslotte bepaalde hij in zijn testament: "Ik vraag je, Titius, en belast je met de verkoop van de juwelen die ik je in pand
heb gegeven, en na aftrek van alles wat je toekomt, het saldo aan mijn dochter uit te keren." Krachtens deze bepaling kan de
dochter het vertrouwen van haar broer opeisen, zodat hij gedwongen wordt zijn vorderingsrechten op de schuldenaar aan haar
over te dragen. In dit geval wordt hij begrepen als de schuldenaar, die in de eerste plaats de schuldeiser was, dat wil zeggen
voor het saldo van de prijs van het pand dat overblijft na betaling van de schuld.
(14) Het moet niet als verwonderlijk worden beschouwd dat in een geval als het bovengenoemde de ene partij met een trust
wordt belast en de andere erdoor wordt gebonden; want wanneer in een testament het volgende wordt ingevoegd, namelijk:
"Ik verzoek u, Titius, om honderd aurei te ontvangen en die-en-die slaaf te manumiteren, of om een bepaalde som aan
Sempronius te betalen", schijnt dit niet juist te zijn uitgedrukt; Toch moet het zo worden opgevat dat de erfgenaam zich van
het vertrouwen moet kwijten en ook het geld aan Titius moet betalen, en dat Titius dus zelf het recht zal hebben om de
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erfgenaam aan te klagen, en gedwongen zal zijn om de slaaf de vrijheid te schenken of de som aan Sempronius te betalen
waartoe hij werd verzocht.
Lacunas : 108, 15 - 112, 1
(2) Wanneer een legaat werd nagelaten als volgt: "Ik geef en legateer aan Titius, samen met Seius", dan wordt het legaat aan
beide partijen nagelaten, net zoals er twee legaten zijn wanneer een stuk land wordt nagelaten met het Formische Huis.
(3) Wanneer iemand door zijn testament iets laat doen dat in strijd is met de wet of de goede zeden, is de bepaling niet geldig;
bijvoorbeeld als hij iets laat doen dat in strijd is met een bepaalde wet, of tegen het Praetoriaanse Edict, of als hij opdracht
geeft tot het verrichten van een oneervolle daad.
(4) De Goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat een in een testament opgenomen eed, die in strijd
was met de algemene strekking der wetten, of met het gezag van een of andere bijzondere verordening, van geen kracht of
gevolg is.
113. Dezelfde, Instituten, Boek VII.
Een legaat kan als volgt aan de slaaf van een ander worden gemaakt: "Zolang hij slaaf blijft," of: "Als hij slaaf van Titius
wordt," hetgeen ook Marcellus bezat.
(1) Als iemand zijn slaaf na het verstrijken van een bepaalde periode de vrijheid schenkt en intussen zijn erfgenaam opdraagt
hem van levensonderhoud te voorzien totdat hij zijn vrijheid heeft verkregen, dan hebben de goddelijke Severus en
Antoninus in een Rescript verklaard dat aan de wens van de erflater gevolg moet worden gegeven.
(2) Indien iemand zijn erfgenaam belast met de betaling van een legaat van honderd aurei aan iemand, en een plaatsvervanger
belast met tweehonderd aurei te betalen aan dezelfde persoon, en daarna de legaten weer in algemene bewoordingen noemt,
wordt hij geacht te hebben verwezen naar de genoemde driehonderd aurei.
(3) Indien echter een vader zijn zoon jonger dan de puberteit vervangt door een kind en verwijst naar het legaat dat door de
vervanger moet worden afgedragen, en de minderjarige zijn erfgenaam wordt en sterft voordat hij de puberteit heeft bereikt,
is de herhaling van het legaat niet geldig, omdat het de bedoeling van de overledene was dat het slechts eenmaal verschuldigd
zou zijn.
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(4) Wanneer een kind dat nog niet de puberteit heeft bereikt, belast is met een legaat onder de voorwaarde: "Indien hij de
puberteit bereikt", en het legaat wordt herhaald in een plaatsvervanger, zal het ook verschuldigd zijn door de plaatsvervanger;
want de voorwaarde wordt niet geacht herhaald te zijn, waardoor het legaat nietig zou worden.
(5) Dwaze wensen van overledenen met betrekking tot hun begrafenis (bijvoorbeeld, wanneer zij wensen dat er onnodige
kosten worden gemaakt voor kleding of andere dingen die bij hun begrafenis worden gebruikt), zijn niet geldig; zoals
Papinianus verklaart in het Derde Boek der Meningen.
114. Dezelfde, Instituten, Boek VIII.
Een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is of uit de dienst ontslagen, kan, ook al overlijdt hij bij testament, zijn vader met
een trust belasten, om de reden dat hij een testament kan maken.
(1) Indien een vrijgelatene bij testament overlijdt, kan hij zijn patroon met een trust belasten ten belope van het deel van zijn
nalatenschap waarop zijn patroon recht heeft; want indien hij een testament zou maken, kan hij zijn patroon slechts het door
de wet toegestane bedrag nalaten.
(2) Wanneer iemand zonder testament overlijdt en weet dat zijn goederen naar de schatkist zullen terugvloeien, kan hij de
schatkist met een trust belasten.
(3) Het volgende geval wordt door Marcellus besproken in het Twaalfde Boek van de Digest. Een zekere particulier belastte
iemand met een trust aan wie hij een stuk land had nagelaten, met de opdracht het genoemde land na zijn dood over te dragen
aan Sempronius; en hij belastte dezelfde legataris ook met de betaling aan Titius van honderd aurei. De vraag rijst, wat is de
wet in dit geval? Marcellus zegt dat als de erflater aan Titius honderd aurei heeft nagelaten, te betalen uit de winst die de
legataris bij leven had kunnen innen, en deze laatste is overleden na een tijd die voldoende was om de som van honderd aurei
uit de winst te verkrijgen, Titius recht zal hebben op dat bedrag. Maar als de legataris onmiddellijk na het ontvangen van de
erfenis zou overlijden, zal het ten gunste van Titius geschapen vertrouwen tenietgaan, omdat het vaststaat dat men niet
gedwongen kan worden om meer af te geven dan aan hem is nagelaten.
(4) Indien echter de trust ten gunste van Titius zou worden opgeheven vóór de dood van de legataris, zegt Marcellus dat de
som die in de trust was voorzien onmiddellijk aan Titius moet worden betaald, maar dat van hem wordt verlangd dat hij
zekerheid stelt voor de terugbetaling van het eventuele overschot, en deze zekerheid zal van kracht zijn als de legataris zou
overlijden voordat honderd aurei uit de winst zijn verkregen. Men kan echter moeilijk volhouden, dat het de bedoeling van de
erflater was, dat het legaat uit de winst zou worden betaald voordat de legataris deze had kunnen innen. Het zou immers
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absurd zijn, de legataris te verplichten honderd aurei te betalen, vooral wanneer de grond slechts zoveel of weinig meer
waard is. Dit is de huidige praktijk.
(5) Wanneer iets aan iemand wordt nagelaten overeenkomstig de wet, of een belang of recht wordt nagelaten dat niet kan
worden genoten of gehouden wegens een gebrek of een kwalificatie verbonden aan het nagelaten goed, of om enige andere
goede reden, en een ander kan dit goed houden, dan zal de legataris het recht hebben om van de erfgenaam de geschatte
waarde te ontvangen van wat het normaal zou opbrengen.
(6) Een persoon kan niet bij testament worden belast om iemand anders als zijn erfgenaam aan te wijzen. De Senaat heeft
duidelijk besloten dat een dergelijke bepaling moet worden beschouwd alsof een erflater zijn erfgenaam had opgedragen de
nalatenschap af te staan.
(7) Maar wat als een erfgenaam na het overlijden van de erflater wordt opgedragen een vierde deel van de nalatenschap af te
staan? Ik denk dat de betere mening die is welke Scaevola in zijn aantekeningen vermeldt, en welke door Papirius Fronto
werd aangenomen, namelijk dat zulk een vertrouwen geldig is, en hetzelfde effect heeft als wanneer hij belast zou zijn
geweest om de gehele nalatenschap te leveren; en het moet geleverd worden voor zover de nalatenschap van de erflater het
toelaat, overeenkomstig de gewone regel van de wet.
(8) Wanneer een erfgenaam belast is met de emancipatie van zijn kinderen, is hij daartoe niet verplicht, want het vaderlijk
gezag is niet in geld te schatten.
(9) Huizen die moeten worden afgebroken, kunnen niet rechtstreeks worden nagelaten, noch onder de voorwaarden van een
trust, en dit werd door de Senaat verordonneerd.
(10) Wanneer een trust wordt nagelaten aan een slaaf die aan een ander toebehoort, zonder de toekenning van zijn vrijheid,
en hij wordt vrij, dan moet gezegd worden dat hem kan worden toegestaan om de trust te ontvangen.
(11) De goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard, dat wanneer een broeder is belast met de
voorwaardelijke levering van de nalatenschap aan de neven van de overledene, hij deze, zelfs met hun eigen toestemming,
niet aan hen kan leveren voordat de tijd voor de zuivering van de trust is aangebroken, terwijl zij nog onder het gezag van
hun vader staan, zoals hij kan doen wanneer de tijd voor de zuivering van de trust is verstreken en de erfgenamen hun eigen
meesters zijn geworden; of wanneer, indien een van de kinderen voordien zou overlijden, de levering niet aan hen allen kan
worden gedaan.
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(12) Dezelfde Keizers verklaarden in een Rescript dat het niet nodig is dat de nalatenschap van een moeder aan haar kinderen
wordt afgestaan voordat de tijd is aangebroken die is voorgeschreven voor de kwijting van de trust. Maar de erfgenaam kan
hun de gewone borg stellen, of als hij dat niet kan doen, kunnen de kinderen in het bezit van de nalatenschap worden gesteld
om de trust in stand te houden, zodat zij deze in pand houden, en niet als eigenaars, zonder het recht erover te beschikken,
maar het slechts behouden in de hoedanigheid van pandhouders, net zoals een vader de winst van eigendom verwerft via zijn
zoon, en een meester via zijn slaaf.
(13) Wanneer een erfgenaam is belast met de levering van een nalatenschap krachtens een trust, en hij sterft zonder
afstammeling, dan wordt de voorwaarde geacht niet te zijn vervuld, indien zijn kinderen hem overleven, en er wordt niet
onderzocht of zij hun rechten als erfgenamen hebben opgeëist.
(14) De goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard, dat wanneer een erflater bij testament de verkoop
van een deel van zijn nalatenschap verbiedt, maar geen reden voor deze bepaling geeft, en niemand wordt gevonden voor wie
deze bepaling in het testament is opgenomen, de bepaling geacht wordt van geen kracht of gevolg te zijn; net alsof de erflater
slechts een aanwijzing had nagelaten, omdat een dergelijk voorschrift niet in een testament kan worden opgenomen. Maar
wanneer erflaters een soortgelijke bepaling maken ten behoeve van hun kinderen, hun nakomelingen, hun vrijgelatenen, hun
erfgenamen, of wie dan ook, moet die worden uitgevoerd; dit kan echter niet op zodanige wijze gebeuren dat schuldeisers of
de schatkist worden bedrogen. Want als de goederen van de erfgenaam verkocht moeten worden om de schuldeisers van de
erflater te betalen, moeten de begunstigden van de trust aan dezelfde regel onderworpen worden.
(15) Toen een vader, nadat hij zijn zoon, door wie hij drie kleinzoons had, tot erfgenaam had benoemd, hem door een trust
opdroeg een bepaald stuk land niet te verkopen, opdat het in de familie zou blijven, en de zoon, na te zijn gestorven, twee van
zijn kinderen tot erfgenaam benoemde en een derde onterfde, en het genoemde stuk land aan een vreemde naliet, verklaarden
de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript dat het duidelijk was dat de genoemde zoon de wens van de overledene
niet had vervuld.
(16) Maar als, zoals Marcellus stelt, hij twee van zijn kinderen had onterfd, en slechts één van hen tot erfgenaam had
benoemd, en het genoemde stuk land aan een vreemde had afgestaan, kon het onterfde kind aanspraak maken op het
vertrouwen. Dit zou ook het geval zijn, indien hij zijn kinderen bij leven had geëmancipeerd, en daarna het land had
verkocht.
(17) Wanneer alle kinderen tot erfgenamen van ongelijke delen van een nalatenschap zijn benoemd, kunnen zij, die voor de
kleinste delen zijn benoemd, geen aanspraak maken op het voordeel van de trust, zodat zij gelijke delen van de nalatenschap
ontvangen, en niet de delen waarop zij recht hebben; want hoewel de erflater het land aan slechts één van zijn kinderen heeft
nagelaten, staat het vast, dat hij het heeft nagelaten om in de familie te worden gehouden.
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(18) Evenzo, indien hij slechts één erfgenaam heeft aangewezen en geen legaat heeft nagelaten, kunnen de onterfde kinderen
niets vorderen, zolang het goed in de familie blijft.
(19) Soms wordt een slaaf nagelaten en sterft hij zonder enig verlies voor de erfgenaam, of hij wordt in vertrouwen
nagelaten, zoals bijvoorbeeld wanneer de slaaf van een ander, of zelfs de slaaf van de erflater aan verscheidene legatarissen
zowel als afzonderlijk wordt nagelaten, zodat ieder een belang heeft in de gehele nalatenschap; maar dit komt alleen voor
wanneer de slaaf sterft zonder dat de erfgenaam iets te verwijten valt.
115. Ulpianus, Instituten, Boek II.
Bovendien, wanneer een legaat als volgt wordt gemaakt: "Ik wens dat gij geeft; ik eis dat gij geeft; ik meen dat gij moet
geven", wordt een trust geschapen.
116. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Een legaat is een inhouding op een nalatenschap waarbij een erflater wenst dat aan een persoon iets wordt gegeven dat anders
geheel aan de erfgenaam zou hebben toebehoord.
(1) Een erfgenaam kan niet belast worden met een legaat voor zijn eigen voordeel, maar u, als zijn mede-erfgenaam, kunt
belast worden met een legaat voor zijn voordeel. Indien dus een stuk land is nagelaten aan iemand die tot erfgenaam is
benoemd voor de helft van de nalatenschap, en er zijn ook twee erfgenamen die vreemden zijn, dan zal het zesde deel van dat
stuk land toebehoren aan de erfgenaam aan wie het land is nagelaten, omdat hij de helft ervan niet van zichzelf kan opeisen;
en met betrekking tot de andere helft die in het bezit is van zijn mede-erfgenaam kan hij niet meer opeisen dan het derde deel
tezamen met de twee vreemden. De vreemdelingen zullen echter het recht hebben de helft van het land te vorderen van de
erfgenaam aan wie het is afgestaan, en ieder van hen een derde van de andere erfgenaam.
(2) Wanneer een slaaf, die aan een ander toebehoort, tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij niet worden belast met een legaat
van hemzelf, noch geheel, noch gedeeltelijk.
(3) Een legaat kan rechtmatig worden nagelaten aan een slaaf die deel uitmaakt van een nalatenschap, zelfs al is deze niet
ingetreden, omdat de nalatenschap de persoon vertegenwoordigt van de overledene die haar naliet.
(4) Wanneer een onroerend goed wordt nagelaten, moet het worden afgeleverd in dezelfde staat als waarin het werd
nagelaten. Daarom, of het nu een erfdienstbaarheid verschuldigd is op grond die aan de erfgenaam toebehoort, dan wel deze
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laatste, en zelfs al zijn deze erfdienstbaarheden tenietgegaan door verwarring van eigendom, het eerstgenoemde recht moet
worden hersteld, en indien de legataris de erfdienstbaarheid niet toelaat, en het legaat opeist, kan hem daartegen een exceptie
van kwade trouw worden tegengeworpen. Wanneer echter de erfdienstbaarheid niet wordt hersteld op het land dat er recht op
heeft, blijft een vordering uit hoofde van het legaat in het voordeel van de legataris.
117. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Wanneer enig eigendom wordt nagelaten aan een stad, zal het legaat geldig zijn, of het nu wordt nagelaten om te verdelen, of
om te besteden aan arbeid, aan voorzieningen, aan het onderwijzen van kinderen, of voor enig ander doel.
118. Neratius, Regels, Boek X.
Wanneer een trust in de volgende bewoordingen is uitgedrukt: "Ik eis; ik verlang; dat gij geeft", is het geldig, of waar het als
volgt is uitgedrukt: "Ik wens dat mijn nalatenschap aan Titius toebehoort; ik weet dat gij mijn nalatenschap aan Titius zult
geven".
119. Marcianus, Regels, Boek I.
Wanneer een slaaf door de erflater verboden wordt rekening en verantwoording af te leggen, volgt hieruit niet, dat hij, door
daartoe niet verplicht te zijn, ten eigen bate kan verkrijgen wat zich in zijn handen bevindt; maar, om te voorkomen, dat een
al te streng onderzoek wordt ingesteld, dat wil zeggen, dat de slaaf niet ter verantwoording kan worden geroepen voor
nalatigheid, maar alleen voor bedrog. Daarom wordt zijn peculium niet geacht te zijn nagelaten aan een gemanumitteerde
slaaf, alleen om de reden, dat het hem verboden is rekenschap af te leggen.
120. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Er is niets vermeld waardoor een erfgenaam wordt verhinderd huizen die tot een nalatenschap behoren te verkopen, hoewel
er lijfrenten kunnen zijn nagelaten om uit de huur daarvan te worden verkregen, mits het recht op de nalatenschap
onaangetast blijft.
(1) Wanneer alle partijen aan wie een trust is nagelaten, instemmen met de verkoop van het goed, kan geen vordering meer
worden ingesteld krachtens de voorwaarden van de trust.
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(2) Wanneer een stuk grond onvoorwaardelijk is nagelaten, en de winsten daarvan door de legataris zijn verkregen na
aanvaarding van de nalatenschap, zullen die aan hem toebehoren, en de huurder die belang heeft bij die winsten zal
gerechtigd zijn tot een vordering tegen de erfgenaam op grond van diens pacht.
121. Marcianus, Regels, Boek I.
Als iemand een legaat zou nalaten aan Titius en Maevius, zal het één van hen worden toegestaan het legaat te aanvaarden
zonder de ander. Want als de Praetor zegt: "Ik beveel dat het ongeboren kind, samen met de andere kinderen, in het bezit van
de nalatenschap zal worden gesteld," ook al zijn er geen andere kinderen, dan zal het ongeboren kind in het bezit worden
gesteld.
122. Paulus, Regels, Boek III.
Een legaat kan aan een stad worden gedaan met het doel haar te eren of te verfraaien. Om haar te verfraaien, bijvoorbeeld
wanneer een legaat is nagelaten voor de bouw van een forum, een theater of een renbaan; om haar te eren, bijvoorbeeld
wanneer het legaat is gemaakt om te voorzien in de vergoeding van gladiatoren, komische acteurs en deelnemers aan de
spelen van het circus, of wanneer het is gemaakt om te worden verdeeld onder de burgers, of om de kosten van banketten te
dekken. En verder, wat er overblijft voor het onderhoud van personen die zwak zijn door ouderdom, zoals oude mannen, of
jongens en meisjes, dat wordt geacht te zijn gedaan voor de eer van de stad.
(1) "Laat Lucius Titius en Gaius Seius worden belast met de betaling van tien aurei aan Publius Maevius." Gaius Seius heeft
zich niet als erfgenaam gemeld. Sabinus zegt dat alleen Titius de gehele erfenis verschuldigd is, want Seius wordt geacht niet
in het legaat te zijn begrepen. Deze opvatting is juist, dat wil zeggen, Titius zal de gehele tien aurei verschuldigd zijn.
(2) Wanneer een stuk land aan iemand is nagelaten onder de volgende voorwaarde: "Indien hij honderd aurei aan mijn
erfgenaam moet betalen," en indien het land slechts zoveel waard is als de legataris wordt opgedragen aan de erfgenaam te
betalen, kan hij niet worden gedwongen het vertrouwen uit te voeren waarmee hij is belast, daar hij niet wordt geacht iets
door het testament te hebben verworven, waar hij evenveel moet uitbetalen als hij heeft ontvangen.
123. Marcellus, Meningen.
Lucius Titius, die zijn twee kinderen als erfgenamen naliet, nam in zijn testament de volgende bepaling op: "Welke van mijn
kinderen ook mijn erfgenaam zal zijn, ik draag hem op om, indien hij zonder kinderen sterft, bij zijn dood tweederde van
mijn nalatenschap aan zijn broer af te staan." De broer benoemde bij zijn dood zijn broer tot erfgenaam van drie vierde; en ik
vraag of hij zich aan de voorwaarden van het vertrouwen heeft gehouden. Marcellus antwoordde dat wat de erflater zijn broer
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schuldig was op grond van het testament van Lucius Titius, door hem kan worden opgeëist naar rato van zijn belang in de
nalatenschap, tenzij kan worden bewezen dat de erflater een andere bedoeling had; want er is weinig verschil tussen dit geval
en een geval waarin een schuldeiser erfgenaam wordt van zijn schuldenaar. Het is echter duidelijk, dat de mede-erfgenaam
moet worden gehoord, indien hij kan bewijzen, dat de erflater, toen hij zijn broeder tot erfgenaam benoemde, de bedoeling
had, dat deze met de benoeming tevreden zou zijn, en afstand zou doen van het voordeel, dat uit de trust zou voortvloeien.
(1) De volgende bepaling werd in een testament opgenomen: "Laat mijn erfgenaam dit-en-dit goed leveren aan Gaius Seius,
en ik belast Seius, en ik vertrouw op zijn goede trouw voor de levering van al het bovengenoemde goed, zonder uitstel." Ik
vraag of dit een stilzwijgend vertrouwen schept, aangezien de erflater in zijn testament niet heeft aangegeven aan wie hij de
goederen wilde laten bezorgen. Marcellus antwoordde dat als Seius zijn belofte stilzwijgend had gedaan met het doel de wet
te bedriegen, hij op geen enkele manier voordeel kon ontlenen aan de woorden die de erflater had geschreven. Want men
moet niet denken, dat de wet minder is ontdoken, omdat het onzeker is, wiens voordeel de erflater op het oog had.
124. Neratius, Perkamenten, Boek V.
Als de erfgenamen die uitdrukkelijk genoemd worden, belast zijn met de levering van goederen, is het redelijker te
veronderstellen dat zij belast zijn met gelijke delen, omdat de opsomming van de personen tot gevolg heeft dat zij allen
gelijkelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de erfenis, want als zij niet uitdrukkelijk genoemd waren, zouden zij alleen
aansprakelijk zijn voor hun respectieve aandelen in de nalatenschap.
125. Rutilius Maximus, Over de Lex Falcidia.
Wanneer een erfgenaam wordt bevolen een nalatenschap af te staan, en honderd aurei voor zichzelf reserveert, en zijn
patroon vordert het bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, zullen de legaten, evenals het
gereserveerde bedrag, worden verminderd in verhouding tot wat door de patroon werd verkregen.
126. Paulus, Over Pupillaire Substituties.
De plaatsvervanger van een onterfde zoon kan wettelijk niet worden belast met een legaat. Daarom kan de erfgenaam van een
onterfde zoon niet met een trust worden belast, omdat erfgenamen alleen verplicht zijn de plichten van een trust te vervullen
wanneer zij ook tot erfgenamen zijn benoemd. Indien echter een van de kinderen gebruik maakt van het decreet van de
Praetor, waarbij het bezit in strijd met de bepalingen van het testament wordt toegezegd, en de aangewezen erfgenaam
eveneens het bezit in strijd met de bepalingen van het testament vordert, moet de plaatsvervanger van het eerste van de
kinderen de legaten betalen, alsof een patrimoniale nalatenschap in handen was gekomen van de zoon voor wie hij in de
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plaats is getreden, en alsof de zoon van zijn vader datgene had ontvangen waarop hij recht had en dat hij door het bezit van
de nalatenschap krachtens de Praetoriaanse wet had verkregen.
(1) Wanneer een postuum kind belast is met een legaat als volgt: "Indien hij mijn erfgenaam wordt," en er geen postuum kind
geboren wordt, kunnen de plaatsvervangers in de nalatenschap treden; en men moet oordelen dat zij de legaten verschuldigd
zijn waarvoor het postuum kind verantwoordelijk zou zijn geweest, als het geboren was.
127. Idem, Over het recht van codicillen.
Het postume kind van een broer kan belast worden met een trust. Want met betrekking tot trusts wordt ook rekening
gehouden met de bedoeling van de overledene; en de mening van Callus, die meent dat postume kinderen van anderen onze
erfgenamen van rechtswege kunnen worden, heeft de overhand.
128. Marcianus, Instituten, Boek II.
Als een voogd zijn vrouwelijke pupil huwt in strijd met het decreet van de Senaat, kan zij nemen onder zijn testament, maar
hij kan niets nemen onder het hare; en dit is redelijk, want partijen die verboden huwelijken sluiten zijn schuldig aan een
overtreding, en verdienen gestraft te worden. De vrouw echter, die door haar voogd is bedrogen, moet niet als schuldige
worden beschouwd.
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Boek XXXI
Betreffende legaten en trusts.

Tit. 1. Betreffende legaten en trusts.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IX.
Een legaat dat van de wil van een derde afhangt, kan onder voorwaarden worden verleend; want wat maakt het uit als een
legaat aan mij wordt gemaakt: "Als Titius het Capitool zal bestijgen", of "Als hij daartoe bereid zal zijn"?
(1. Wanneer echter een legaat wordt nagelaten aan een mannelijke of vrouwelijke pupil, afhankelijk van het oordeel van zijn
of haar voogd, en er geen voorwaarde of tijdstip met betrekking tot het legaat is bepaald, zoals vaststaat dat wanneer een
legaat bij testament wordt nagelaten afhankelijk van het oordeel van een derde, het wordt opgevat als zijnde overgelaten aan
het oordeel van een goed burger, en wanneer dit is gebeurd wat in het legaat is ingevoegd, als het ware een bedrag vaststelt
dat evenredig is aan de waarde van de nalatenschap.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Wanneer in een legaat meerdere artikelen specifiek worden genoemd, is er sprake van meerdere legaten. Wanneer echter
slechts één soort goed wordt nagelaten, zoals meubelen, zilveren platen of bepaalde gebruiksvoorwerpen, is er slechts één
legaat.
3. Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.
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Waar een legaat wordt gemaakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam worden belast met het afgeven van dat-en-die eigendom,
indien hij niet opstijgt naar het Capitool", is het legaat geldig, hoewel het in zijn macht ligt om ofwel op te stijgen, ofwel niet
op te stijgen naar het Capitool.
(4) Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
De betere mening is dat niemand een deel van een erfenis kan aanvaarden, en de rest ervan verwerpen.
5. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
Wanneer twee legaten worden nagelaten, staat het vast dat het ene kan worden verworpen, en het andere aanvaard. Maar als
één van die legaten onderhevig is aan enige aansprakelijkheid, en verworpen moet worden, kan hetzelfde niet gezegd
worden. Veronderstel bijvoorbeeld, dat Stichus en tien aurei aan iemand werden nagelaten, en hij werd belast met de
manumitatie van de slaaf. Indien er grond was voor de toepassing van de Falcidische wet, zou van elk legaat een vierde
worden afgetrokken, en dus, indien de slaaf zou worden verworpen, zou de last van de aftrek niet worden vermeden, maar de
legataris zou gedwongen zijn afstand te doen van de helft van de geldsom.
6. Dezelfde, over de Lex Falcidia.
Wanneer een kudde wordt nagelaten, kan een deel daarvan niet worden verworpen, en een ander deel aanvaard; want er zijn
niet verschillende legaten, maar slechts één. Wanneer een peculium, of kleding, of zilveren plaat, of andere artikelen van
deze soort worden nagelaten, is volgens ons dezelfde regel van toepassing.
(7) Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
Als tien aurei worden nagelaten aan Titius en een ander, die ze niet wettig kan ontvangen, daar de erfgenaam verplicht is
beide legatarissen te betalen, waar er één de erfenis niet kan ontvangen, zal slechts vijf aurei aan Titius worden betaald.
8. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Wanneer iemand een slaaf nalaat, die aan zijn erfgenaam of aan iemand anders toebehoort, en de slaaf slaat op de vlucht, dan
moet de erfgenaam zekerheid stellen, dat hij zal worden teruggebracht; maar als hij tijdens het leven van de erflater op de
vlucht slaat, moet hij op kosten van de legataris worden teruggebracht; en als hij na de dood van de erflater ontsnapt, moet hij
op kosten van de erfgenaam worden teruggebracht.
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(1) Wanneer een legaat als volgt wordt nagelaten: "Ik laat tien aurei na aan Sempronius, of, indien hij niet bereid is ze aan te
nemen, laat ik hem mijn slaaf Stichus na", in dit geval zijn er twee legaten, maar de legataris moet zich met één tevreden
stellen.
(2) Wanneer iemand een legaat maakt als volgt: "Ik legateer tien maten wijn uit zo'n vat," ook al zijn er minder dan tien in,
het legaat vervalt niet, maar de legataris krijgt alleen wat er in het vat zit.
(3) Wanneer er twijfel bestaat, aan wie van twee personen een legaat moet worden gegeven, bijvoorbeeld wanneer het aan
Titius moet worden nagelaten, en twee vrienden van de erflater met die naam verschijnen en het legaat opeisen, en de
erfgenaam bereid is het te betalen, en beiden bereid zijn de erfgenaam te verdedigen, moet de laatste kiezen aan wie hij het
legaat zal betalen, en door wie hij zich tegen de ander zal laten verdedigen.
(4) Indien een legataris en sommigen, die beweren zijn plaatsvervanger te zijn, betaling vorderen van een zekere som gelds,
die is nagelaten, en de erfgenaam bereid is die te betalen, indien beiden bereid zijn hem te verdedigen, moet hij kiezen, aan
wie hij de betaling zal doen, opdat hij door hem zal worden verdedigd, en indien geen van beiden schuldig blijkt te zijn aan
bedrog, moet de erfenis bij voorkeur worden betaald aan degene, aan wie zij het eerst is nagelaten.
(5) Als ik aan iemand een bepaald deel van een nalatenschap nalaat, heeft de Goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaard,
dat noch de waarde van een gemanumitteerde slaaf, noch de begrafeniskosten van de overledene, van de erfenis mogen
worden afgetrokken.
9. Modestinus, Regels, Boek IX.
Wanneer slechts een deel van de goederen van de overledene wordt nagelaten, zoals: "Zulke en zulke artikelen van mijn
nalatenschap die mij zullen toebehoren wanneer ik sterf", moeten de bruidsschat en de waarde van de gemanumitteerde
slaven worden afgetrokken van de goederen van de nalatenschap.
10. Javolenus, Over Plautius, Boek I.
Wanneer een stuk land uitdrukkelijk is afgestaan, zal elke toevoeging die na het opmaken van het testament daaraan is
gedaan, ook deel uitmaken van de nalatenschap, ook al zijn de woorden: "Die van mij zullen zijn", er niet aan toegevoegd;
mits de erflater dit goed niet afzonderlijk van de nalatenschap bezat, maar het in zijn geheel had verenigd met het eerste stuk
land dat was afgestaan.
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11. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Labeo zegt dat een slaaf die door de erfgenaam onder een bepaalde voorwaarde moet worden bevrijd, geen legaat kan
ontvangen zonder de toekenning van zijn vrijheid, terwijl deze volgens de bepalingen van het testament in opschorting is, om
de reden dat hij de slaaf van de erfgenaam is. Indien echter de erfgenaam in zijn eigen testament dezelfde voorwaarde heeft
opgenomen als die waaronder de slaaf zijn vrijheid zou verkrijgen door dat van de erflater, zal de erfenis geldig zijn. Maar
indien de slaaf in vrijheid wordt gesteld, terwijl de erfgenaam in gebreke is, is zeer juist beslist, dat aan de slaaf een legaat
kan worden nagelaten zonder de toekenning van zijn vrijheid; want het zou overbodig zijn hem zijn vrijheid te geven, die hij
krachtens het testament van de erfgenaam niet kan verkrijgen, maar krachtens dat van de erflater wel.
1. "Laat Stichus, of Pamphilus, welke mijn erfgenaam ook moge kiezen, aan Titius worden gegeven, mits hij zijn keuze
maakt op de dag waarop mijn testament zal worden gepubliceerd." Als de erfgenaam niet zegt of hij liever Pamphilus of
Stichus geeft, denk ik dat hij verplicht is Stichus of Pamphilus te geven, welke de legataris ook kiest. Als hij zegt dat hij
liever Stichus geeft, en Stichus zou sterven, dan zal hij worden vrijgelaten. Als een van de twee slaven sterft voor het tijdstip
waarop de erfenis ontstaat, blijft de langstlevende aan de verplichting onderworpen. Bovendien, wanneer de erfgenaam
eenmaal heeft verklaard welke hij verkiest te geven, kan hij niet meer van gedachten veranderen, en deze mening was ook
Julianus toegedaan.
12. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
Wanneer het geld, door een legaat nagelaten, niet onder de goederen van de erflater gevonden wordt, maar zijn nalatenschap
solvabel is, zal de erfgenaam gedwongen zijn het nagelaten bedrag uit eigen zak te betalen, of door de verkoop van een deel
van de goederen van de nalatenschap, of door het te verkrijgen uit elke andere bron die hij wil.
1. Wanneer een legaat wordt nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam, wanneer hij sterft, tien aurei betalen aan Lucius
Titius", gaat het legaat, omdat het op een onzeker tijdstip moet ingaan, niet over op de erfgenamen van de legataris, indien
deze mocht overlijden tijdens het leven van de erfgenaam van de erflater.
13. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer een man twee schuldenaars heeft die hem gezamenlijk dezelfde som geld schuldig zijn, dat wil zeggen Titius en
Maevius, en hij maakt een legaat als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Maevius betalen wat Titius mij schuldig is, en laat hem
aan Seius betalen wat Maevius mij schuldig is", dan bindt hij zijn erfgenaam door deze woorden; want wanneer deze zijn
vorderingsrecht op Titius aan Maevius overdraagt, wordt Maevius geacht door zijn daad te zijn bevrijd, en daarom zal de
erfgenaam aan Seius aansprakelijk zijn.
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1. Wanneer een erflater, die één schuldenaar heeft, het bedrag, dat hij aan hem verschuldigd is, aan twee legatarissen
afzonderlijk nalaat, is de erfgenaam gehouden deze beide te voldoen, de een door zijn vorderingsrecht aan hem over te
dragen, en de ander door hem het geld te betalen.
14. Paulus, Over Vitellius, Boek IV.
Wanneer dezelfde slaaf gelegateerd en tot vrijheid veroordeeld wordt, heeft de gunst tot vrijheid voorrang boven de erfenis.
Indien echter de slaaf in een ander deel van het testament wordt nagelaten, en duidelijk blijkt, dat het de bedoeling was hem
van zijn vrijheid te beroven, dan heeft de erfenis voorrang wegens de bedoeling van de overledene.
(14. Wanneer een aan een ander toebehorende slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, staat vast dat hem zijn vrijheid kan
worden verleend na de dood van zijn meester voor wie hij de nalatenschap heeft verkregen.
15. Celsus, Digest, Boek VI.
Waar iemand zijn twee aangewezen erfgenamen als volgt aanklaagt: "Laat mijn erfgenamen ofwel Stichus ofwel tien aurei
leveren", dan kan de ene erfgenaam de legataris geen vijf aurei geven en de andere hem de helft van Stichus, want het is
noodzakelijk dat Stichus geheel gegeven wordt, of dat de tien aurei betaald worden.
(16) Paulus, Digest, Boek VI.
Als een legaat wordt nagelaten aan Titius of Seius, "Welke mijn erfgenaam ook verkiest," is de erfgenaam, door het legaat
aan een van hen te geven, vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens beiden. Als hij het legaat aan geen van beiden geeft,
kunnen beiden het van hem opeisen, alsof het goed aan één alleen was nagelaten; want zoals twee schuldeisers kunnen
worden gecreëerd door een bepaling, zo kunnen twee legatarissen worden gecreëerd door een testament.
17. Marcellus, Digest, Boek X.
Als iemand tien aurei nalaat aan Titius, en hem opdraagt hetzelfde te betalen aan Maevius, en Maevius komt te overlijden,
dan komt de erfenis ten goede aan Titius, en niet aan de erfgenaam, tenzij de erflater alleen Titius als zijn agent heeft
gekozen. Dezelfde regel geldt, indien men het geval van het legaat van vruchtgebruik veronderstelt.
(1) Wanneer een erfgenaam wordt opgedragen tien aurei te betalen aan een van de vrijgelatenen van de overledene, en hij
niet heeft aangegeven aan welke, dan zal de erfgenaam verplicht zijn het aan alle vrijgelatenen te betalen.
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18. Celsus, Digest, Boek XVII.
Ik kan mijn erfgenaam verplichten u een legaat te betalen op zodanige wijze, dat als, wanneer ik sterf, Stichus niet uw slaaf
zal zijn, hij verplicht zal zijn hem aan u uit te leveren.
19. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Indien hij aan wie Stichus of Pamphilus is nagelaten, denkend dat Stichus aan hem is nagelaten, deze slaaf zou opeisen, zal
hij niet het recht hebben hem tegen een andere te ruilen, zoals ook wanneer een erfgenaam, belast met de levering van de een
of de ander van deze slaven, Stichus geeft, niet wetende dat hij Pamphilus mocht geven, hij niets op de legataris kan
verhalen.
20. Dezelfde, Digest, Boek XIX.
Ik heb van mijn vader geleerd, en ook Proculus was dezelfde mening toegedaan, dat wanneer een legaat wordt nagelaten aan
een slaaf die gemeenschappelijk bezit is, en een van zijn meesters weigert het, zijn deel niet aan de ander toekomt, omdat het
legaat niet gezamenlijk is gemaakt, maar aan elk van de partijen een deel is nagelaten; en als beiden het zouden opeisen, heeft
ieder van hen slechts recht op een deel ervan in verhouding tot zijn belang in de slaaf.
21. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Wanneer iemand zijn vrouw haar bruidsschat heeft teruggegeven, en haar veertig aurei wilde nalaten, en hoewel hij wist dat
haar bruidsschat was teruggegeven, toch het voorwendsel gebruikte dat hij haar de genoemde som naliet op grond van het
teruggeven van haar bruidsschat, denk ik dat de veertig aurei verschuldigd zal zijn, want de term "teruggeven", hoewel het de
betekenis kan hebben van teruggeven, omvat ook de betekenis van het woord aanbieden.
22. Dezelfde, Digest, Boek XXI.
Lucius Titius legateerde bij testament aan Publius Maevius een ambt dat hij in het leger bekleedde, of het geld dat uit de
verkoop daarvan kon worden verkregen, tezamen met alle voorrechten die daaraan verbonden waren. Lucius Titius echter,
die zijn testament overleefde, verkocht het ambt en inde de prijs, en gaf het aan hem aan wie hij bij zijn testament bedoeld
had het genoemde ambt na te laten, of de prijs die hij daarvoor ontving. Na de dood van Lucius Titius spande Publius
Maevius een proces aan tegen de erfgenamen van Lucius Titius om ofwel het ambt ofwel het geld terug te krijgen. Celsus: Ik
denk dat de prijs voor het ambt niet betaald moet worden, tenzij de legataris kan aantonen dat de erflater, na het eenmaal

2088

betaald te hebben, van plan was het een tweede keer te ontvangen. Maar als de erflater bij leven niet de gehele prijs van het
ambt aan de legataris heeft gegeven, maar slechts die van een gedeelte daarvan, kan het restant worden geïnd, tenzij de
erfgenaam kan aantonen dat de erflater daarmee de bedoeling had de erfenis nietig te verklaren; want de last om te bewijzen
dat de erflater van gedachten is veranderd, rust op hem die weigert het vertrouwen op te heffen.
23. Marcellus, Digest, Boek XIII.
"Ik legateer aan Lucius Titius het landgoed Seian, of het vruchtgebruik van hetzelfde." De legataris kan ofwel het land ofwel
het vruchtgebruik opeisen, wat hij aan wie alleen het land is geschonken niet kan doen.
(24) Ulpianus, Trusts, Boek II.
Wanneer een zekere man een trust naliet in de volgende bewoordingen: "Ik belast u met de levering van dit en dat goed aan
mijn vrijgelatenen die u mag uitkiezen", dan meent Marcellus dat zelfs een erfgenaam die onwaardig is, kan worden
uitgekozen. Als hij echter had gezegd: "Degenen die u waardig acht", vindt hij dat degenen die geen overtredingen hebben
begaan, in aanmerking komen. Hij is ook van mening, dat als de erfgenaam niemand uitkiest, alle vrijgelatenen aanspraak
mogen maken op het legaat, alsof het op diezelfde dag was gegeven, toen het was nagelaten "Aan hen, die gij uitkiest", en de
erfgenaam het aan niemand van hen heeft gegeven. Het is duidelijk dat als de andere vrijgelatenen dood zijn, het moet
worden overhandigd aan de overlevende, of aan zijn erfgenaam, als die zou overlijden voordat hij zijn eis heeft ingediend.
Scaevola zegt echter in een noot, dat als allen een legaat kunnen opeisen, wanneer het aan niemand van hen wordt
aangeboden, waarom zullen dan de overledenen hun rechten niet aan hun erfgenamen overdragen, vooral wanneer er slechts
één is die er aanspraak op maakt, en de erfgenaam niet kan kiezen aan wie hij het legaat mag geven? Want het blijkt, dat
Marcellus van mening was, dat wanneer een erfenis als volgt wordt nagelaten: "Aan mijn vrijgelatenen, die gij verkiest",
tenzij hij de erfenis onverwijld overdraagt aan degene aan wie hij het wil geven, alle erfgenamen het recht hebben het op te
eisen. Omdat zij dit allen kunnen doen, meent hij dus zeer juist, dat het alleen aan de langstlevende moet worden gegeven,
tenzij de andere erfgenamen zijn gestorven voordat voldoende tijd is verstreken, gedurende welke de erfgenaam er een kon
uitkiezen, aan wie hij het legaat kon geven.
25. Marcellus, Digest, Boek XXV.
Als echter een deel van de vrijgelatenen afwezig is, en degenen die wel aanwezig zijn eisen de uitvoering van het
vertrouwen, dat door de erflater was opgedragen onmiddellijk uit te voeren, nadat onderzoek is gedaan, moet worden
vastgesteld of de anderen ook niet het recht hebben om de erfenis op te eisen.
26. Dezelfde, Digest, Boek XVI.
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Een zekere man, aan wie de eigendom van een slaaf toebehoorde, heeft, nadat hij iemand tot erfgenaam had benoemd die het
vruchtgebruik van die slaaf had, de slaaf aan een derde gelegateerd. De erfgenaam kan zich niet beroepen op een exceptie op
grond van bedrog, indien de legataris de slaaf wenst op te eisen zonder het vruchtgebruik ten gunste van de erfgenaam te
laten.
27. Celsus, Digest, Boek XXXIV.
Wanneer een dergelijk goed, of een dergelijk ander goed wordt nagelaten, is er slechts één legaat. Als het ene goed onder
bepaalde voorwaarden wordt nagelaten, en het andere onder andere, is er volgens ons slechts één legaat, en maakt het geen
verschil of de erfgenamen en degenen aan wie de legaten werden nagelaten, verschillende personen zijn of niet; bijvoorbeeld,
als het legaat in de volgende bewoordingen was gesteld: "Als Nerva consul wordt, moet mijn erfgenaam Titius een stuk land
aan Attius leveren; als Nerva niet consul wordt, moet mijn erfgenaam Seius honderd aurei aan Maevius betalen.
28. Marcellus, Digest, Boek XXIX.
Wanneer een beschermheer door zijn vrijgelatene wordt benoemd tot erfgenaam van het deel waarop hij volgens de wet recht
heeft, is hij niet verplicht een door hem nagelaten trust uit te voeren. Indien de patroon de benoeming verwerpt, kunnen
degenen die recht hebben op zijn aandeel dit dan op dezelfde wijze houden, of zullen zij verplicht zijn de trust uit te voeren?
De betere mening is dat zij gedwongen zullen zijn zich ervan te ontdoen, omdat het bijzondere voorrecht dat de
beschermheer persoonlijk geniet, in geen geval door een ander mag worden genoten.
(29) Celsus, Digest, Boek XXXVI.
Mijn vader verklaarde dat toen hij in de Raad van de Consul Ducenus Verus zat, zijn mening werd gevraagd in het volgende
geval. Otacilius Catulus, die zijn dochter tot enig erfgenaam van zijn landgoed had benoemd, liet zijn vrijgelatene de som van
tweehonderd aurei na, en droeg hem op het aan zijn concubine te betalen. De vrijgelatene stierf tijdens het leven van de
erflater, en wat aan de vrijgelatene was nagelaten, bleef in handen van zijn dochter, en mijn vader besloot dat de dochter
gedwongen moest worden om aan de concubine de som te betalen die haar krachtens de trust was nagelaten.
1. Wanneer een erfgenaam uitdrukkelijk met een trust is belast, kan worden geoordeeld dat het alleen de bedoeling was dat
hij die zou kwijten, indien hij erfgenaam zou worden.
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2. 2. Indien het aandeel van een tot erfgenaam benoemde zoon wordt vermeerderd door de aanwas van een som, speciaal
nagelaten aan een ander, die met de betaling daarvan als legaat is belast, zal hij niet verplicht zijn het legaat te betalen,
waarop hij volgens het oude recht recht heeft.
30. Dezelfde, Digest, Boek XXXVII.
Een zekere persoon nam de volgende bepaling op in een testament: "Ik legateer aan de Republiek der Graviscani, ten
behoeve van de reparatie van een weg die van hun kolonie naar de Aureliaanse Weg loopt." De vraag rees of deze erfenis
geldig was. Juventius Celsus antwoordde: "Dit document is tot op zekere hoogte gebrekkig, voor zover het betrekking heeft
op het onderhoud van de Aureliaanse Weg, om de reden dat het bedrag niet is vermeld. Toch kan soms worden aangenomen
dat er een toereikend bedrag is nagelaten, mits niet blijkt dat de erflater iets anders van plan was, hetzij vanwege het vereiste
hoge bedrag, hetzij vanwege de matige omstandigheden van de erflater. Het is dan de taak van de rechter om het bedrag van
het legaat vast te stellen overeenkomstig de getaxeerde waarde van de nalatenschap."
31. Modestinus, Regels, Boek I.
Wanneer iemand een legaat maakt voor de manumissie van slaven, die zelf niet de macht heeft hen te manumiteren, zal noch
het legaat noch de toekenning van de vrijheid geldig zijn.
32. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Alles wat bij testament wordt nagelaten zonder een tijdstip te bepalen of een voorwaarde te stellen, moet worden afgeleverd
op de dag waarop de nalatenschap wordt ingegaan.
1. Wanneer een legataris land in bezit krijgt, voordat de voorwaarde, waaronder het door de erfgenaam geleverd moest
worden, heeft plaatsgevonden, kan de erfgenaam het terugvorderen, samen met de gewassen.
2. 2. Wanneer een legaat als volgt luidt: "Ik legateer aan zo-en-zo een stuk land, met alles wat zich daarop bevindt", dan
worden de slaven die zich daarop bevinden daar ook onder begrepen.
3. 3. Wanneer een legaat wordt gedaan als volgt: "Ik legateer alles wat zich in mijn graanschuur bevindt," en degene aan wie
het wordt nagelaten, heeft zonder medeweten van de erflater bepaalde voorwerpen in de graanschuur gelegd om zijn legaat te
vermeerderen, dan zal hetgeen hij daar gelegd heeft, geacht worden niet te zijn nagelaten.
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4. 4. Wanneer aan een legataris is opgedragen, zijn nalatenschap aan een ander af te geven en de legataris komt te overlijden,
dan is de erfgenaam verplicht de nagelaten goederen af te geven.
5. 5. Wanneer bepaalde met name genoemde goederen zijn nagelaten, maar niet worden gevonden, en dit niet te wijten is aan
de kwade trouw van de erfgenaam, kunnen zij niet krachtens het testament worden opgeëist.
6. 6. Wanneer aan de familie van de erflater goederen in beheer zijn nagelaten, kunnen diegenen aanspraak daarop maken,
die uitdrukkelijk zijn genoemd, of, indien zij allen dood zijn, diegenen, die bij het overlijden van de erflater zijn naam
droegen, en hun nakomelingen in de eerste graad, tenzij de erflater in zijn testament speciaal anderen heeft opgenomen.
33. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
De legatarissen hebben het recht hun legaten van ieder der erfgenamen te vorderen naar evenredigheid van zijn aandeel in de
nalatenschap, maar sommige mede-erfgenamen kunnen niet worden belast met legaten voor anderen die onvermogend zijn.
1. Een erflater benoemt verschillende erfgenamen en belast sommigen van hen met legaten, en daarna maakt hij een codicil
waarin al zijn erfgenamen zijn opgenomen. Ik vraag, wie van de erfgenamen zal belast worden met de legaten? Modestinus
antwoordde, dat, aangezien de erflater in zijn testament duidelijk had aangegeven door wie van zijn erfgenamen hij de
legaten wilde laten betalen, en ook al had hij zijn codicil tot allen gericht, het toch duidelijk is, dat wat hij door het codicil
heeft nagelaten, moet worden betaald door degenen die hij blijkens zijn testament wilde belasten met die taak.
34. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Titia, nadat zij een testament had gemaakt en haar kinderen Maevia en Sempronius tot erfgenamen had benoemd met gelijke
delen van haar nalatenschap, stierf en droeg Maevia op haar slaaf Stichus te manumiteren, in de volgende bewoordingen: "Ik
vraag je, mijn lieve dochter Maevia, om je slaaf Stichus te manumiteren, aangezien ik je door mijn codicil zoveel slaven voor
je dienst heb nagelaten", maar zij heeft een dergelijk legaat niet daadwerkelijk gedaan. Ik vraag, wat schijnt er met deze
woorden te zijn nagelaten? Want, zoals hierboven is gezegd, de overleden erflater had twee erfgenamen aangewezen, zodat
de erfelijke slaven van het landgoed aan twee verschillende personen toebehoorden, en aangezien in het codicil niets was
bepaald met betrekking tot de levering van de slaven, kon het vertrouwen niet als wettig worden beschouwd, wanneer het niet
werkelijk was ingesteld; zoals wanneer de erflater zei dat zij een legaat had gemaakt, maar er niet bij vermeldde waaruit het
bestond, noch de erfgenaam belastte met de levering van de slaaf. Modestinus antwoordde, naar aanleiding van het overleg,
dat Maevia geen recht had om noch het legaat noch de trust op te eisen, en niet gedwongen kon worden om haar slaaf de
vrijheid te schenken.
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(1) Lucius Titius nam de volgende bepaling op in zijn testament: "Aan Octaviana Stratonice, mijn liefste dochter, Groet. Ik
wens dat zij voor zichzelf het landgoed genaamd Gaza ontvangt, met al zijn aanhorigheden. Aan Octavianus Alexander, mijn
liefste zoon, Gegroet. Ik wens dat hij al mijn onproductieve landerijen krijgt, met alle aanhorigheden." Ik vraag of de erflater
met een dergelijke akte geacht moet worden aan elk van zijn erfgenamen een volledig stuk land te hebben geschonken, of dat
hij in de schenking slechts de delen van zijn nalatenschap heeft opgenomen waarop zij wettelijk recht hadden, aangezien hij
niet ieder van hen kon belasten met een erfenis waarvan hij of zij reeds een deel bezat. Modestinus antwoordde, dat de
betrokken akte niet zo mocht worden uitgelegd, dat de trust daardoor zonder gevolg zou blijven. Ik vraag ook, voor het geval
dat zou worden besloten dat het land geheel aan een van de erfgenamen toebehoorde, of de waarde van het aandeel van de
broer en mede-erfgenaam moet worden betaald, want aangezien de erflater wilde dat hij het gehele eigendom van het land
zou hebben, scheen hij de voorwaarde te hebben gesteld dat aan de mede-erfgenaam de waarde van zijn aandeel moest
worden betaald. Hij antwoordde dat de begunstigde van de trust geenszins kon worden verplicht de mede-erfgenaam de
waarde van zijn aandeel te betalen.
(2) Lucia Titia is bij testament overleden en heeft haar kinderen in een trust opgedragen een bepaald huis te leveren aan een
slaaf van een ander. Na haar dood hebben haar kinderen, die tevens haar erfgenamen waren, bij de verdeling van de
nalatenschap van hun moeder, ook bovengenoemd huis verdeeld, waarbij de meester van de slaaf die de begunstigde van de
trust was, als getuige aanwezig was. Ik vraag, of hij, omdat hij bij de verdeling aanwezig was, geacht moet worden het recht
te hebben verloren om de uitvoering van de trust te eisen, die hij door zijn slaaf had verkregen. Modestinus antwoordde dat
de trust niet van rechtswege was opgeheven, en zelfs niet kon worden opgezegd, noch dat de meester door een exceptie op
grond van kwade trouw zou worden uitgesloten, tenzij het volkomen duidelijk was dat hij bij de verdeling van het eigendom
aanwezig was geweest om afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de trust.
(3) Gaius Seius, die een eigen huis had, ging in een villa van zijn vrouw wonen en bracht daar bepaalde goederen uit zijn
eigen woning naartoe. Toen hij daar geruime tijd later overleed, liet hij zijn vrouw en verschillende andere personen als
erfgenamen na bij testament, waarin hij de volgende clausule opnam "Laat mijn erfgenamen in de eerste plaats weten, dat ik
geen geld noch enig ander goed in handen van mijn vrouw heb, en dat ik dus niet wens, dat zij daardoor lastig gevallen
wordt." Ik vraag, of het goed, dat tijdens het leven van de erflater naar het verblijf van zijn vrouw is overgebracht, door zijn
nalatenschap kan worden opgeëist; of, overeenkomstig de bepalingen van het testament, de mede-erfgenaam kan worden
belet het met de weduwe van de overledene te delen. Modestinus antwoordde, dat indien het de bedoeling van de erflater
was, dat het goed, dat hij in het huis van zijn vrouw had ingebracht, haar als bevoorrecht legaat zou toekomen, er in het
genoemde geval niets was, dat de verwezenlijking van zijn voornemen in de weg stond; daarom moest de vrouw bewijzen,
dat dit de bedoeling van de erflater was. Indien zij dit niet heeft gedaan, moet het goed deel blijven uitmaken van het
vermogen van de echtgenoot.
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(4) Wanneer aan een vrije man een trust is nagelaten onder de voorwaarde "dat hij mijn kinderen niet in de steek zal laten" en
hij door de voogden is verhinderd aan deze voorwaarde te voldoen, is het onrechtvaardig dat hem het voordeel van de trust
wordt ontnomen, daar hij vrij van schuld is.
(5) Wanneer een man, tegen de wil van zijn dochter, een proces aanspande om haar bruidsschat terug te vorderen, en stierf,
en na zijn dochter onterfd te hebben, zijn zoon tot erfgenaam benoemde, en hem belastte met een trust voor de betaling aan
zijn dochter van een som geld in plaats van haar bruidsschat, vraag ik, hoeveel de vrouw gerechtigd is van haar broer terug te
vorderen. Modestinus antwoordde, dat in de eerste plaats het recht om de bruidsschat terug te vorderen, niet verloren is voor
de vrouw, daar zij er niet mee heeft ingestemd, dat haar vader die opeiste, en zij wist, dat hij dat deed. De zaak moet dus als
volgt worden uitgelegd. Indien een groter bedrag in de vroegere bruidsschat was begrepen, moest de vrouw zich met haar
vorderingsrecht tevreden stellen; want indien de som die haar in plaats van de bruidsschat was nagelaten, groter was dan de
bruidsschat zelf, moest een aftrek worden toegepast, totdat de bedragen gelijk waren, en zij kon krachtens het testament
slechts het meerdere boven de erfenis verkrijgen. Want het is niet waarschijnlijk dat de vader zijn zoon en erfgenaam wilde
belasten met de betaling van een dubbele bruidsschat, temeer daar hij meende dat hij een rechtsvordering tegen zijn
schoonzoon kon instellen om de bruidsschat terug te vorderen, ook al gaf zijn dochter daar geen toestemming voor.
(6) Lucius Titius, die twee kinderen van verschillend geslacht had nagelaten, die hij tot zijn erfgenamen benoemde, voegde
aan zijn testament de volgende algemene bepaling toe: "Dat de legaten en vrijheidsschenkingen, die hij naliet, door deze zijn
erfgenamen moesten worden uitgevoerd." In een ander deel van zijn testament droeg hij echter zijn zoon op om de volledige
last van de legaten te dragen, en wel als volgt: "Ik beveel dat alles wat ik in mijn legaten heb nagelaten of wat ik heb laten
betalen, zal worden gegeven en afgeleverd door Attianus, mijn zoon en erfgenaam." Vervolgens voegde hij een legaat toe aan
zijn dochter in de volgende bewoordingen: "Ik bepaal dat mijn lieve dochter Paulina krijgt wat ik haar tijdens mijn leven heb
gegeven of gekocht, en ik verbied dat er vragen worden gesteld over dat eigendom; en ik verzoek je, mijn lieve dochter, niet
beledigd te zijn omdat ik het grootste deel van mijn nalatenschap aan je broer heb nagelaten, want hij heeft zes grote
verplichtingen na te komen en zal gedwongen zijn de bovengenoemde legaten te betalen, die ik heb nagelaten." Ik vraag, of
deze laatste woorden, die de vader in zijn testament tot zijn dochter richtte, tot gevolg schijnen te hebben, dat hij zijn zoon
belastte met de rechtsvorderingen, die tegen de nalatenschap konden worden ingesteld, dat wil zeggen met al die
rechtsvorderingen; of moet men aannemen, dat hij alleen gedoeld heeft op de rechtsvorderingen, die door de legataris konden
worden ingesteld, zodat de rechtsvorderingen tegen de nalatenschap aan de schuldeisers tegen de beide erfgenamen konden
worden toegestaan? Modestinus antwoordde, dat in het genoemde geval niet bleek, dat de erflater had bepaald, dat zijn zoon
alleen aansprakelijk zou zijn voor de vorderingen van de schuldeisers.
(7) Titia, toen zij met Gaius Seius trouwde, gaf hem bij wijze van bruidsschat bepaalde landerijen en andere goederen, en
overleed nadat zij bij codicil de volgende bepaling had gemaakt: "Mijn dochter, ik vertrouw je toe aan de zorgen van mijn
echtgenoot, Gaius Seius, die ik het vruchtgebruik en een levensbelang wil geven in het kasteel van Naclea, dat ik hem als
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bruidsschat heb gegeven, samen met andere goederen die deel uitmaken van de bruidsschat; en ik wens dat hij op geen enkele
manier wordt geërgerd met betrekking tot de bruidsschat, want na zijn dood zullen al deze goederen toebehoren aan jou en je
kinderen." Bovendien liet de vrouw haar echtgenoot een groot aantal goederen na, die hem toebehoorden zolang hij leefde. Ik
vraag, of na de dood van Gaius Seius een vordering op grond van de trust zal kunnen worden ingesteld ten gunste van de
dochter en erfgenaam van Titia wegens de goederen die, naast de bruidsschat, bij het codicil zijn nagelaten, alsmede wegens
hetgeen Gaius Seius bij wijze van bruidsschat heeft ontvangen. Modestinus antwoordde, dat uit deze woorden weliswaar niet
blijkt, dat er geen trust was geschapen, waardoor Gaius Seius ten behoeve van de dochter van de erflater werd belast, nadat
zij hem had gegeven wat bij het testament was nagelaten, maar dat toch niets in de weg staat aan een vordering om de
uitvoering van de trust, overeenkomstig de wil van de erflater, na de dood van Gaius Seius af te dwingen.
35. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Wanneer een legaat van goederen die zij gewoon was te gebruiken, door een echtgenoot aan zijn echtgenote wordt nagelaten,
zal het legaat niet de slaven omvatten die niet speciaal aan haar dienst waren gewijd, maar die welke door hen beiden werden
gebruikt.
(36) Dezelfde, Pandecten, Boek III.
Een legaat is een schenking bij testament nagelaten.
37. Javolenus, Over Cassius, Boek I.
Wanneer een slaaf bij testament onwettig is gemanumitteerd, kan hij bij hetzelfde testament worden nagelaten, omdat de
vrijheid alleen voorrang heeft boven een legaat wanneer deze in overeenstemming met de wet is verleend.
38. Dezelfde, Over Cassius, Boek II.
Wat een slaaf, die nagelaten is, verworven heeft voordat de nalatenschap werd aangegaan, verwerft hij voor de nalatenschap.
39. Dezelfde, Over Cassius, Boek III.
Als grond die niet bebouwd is, wordt nagelaten en er, nadat het testament is opgesteld, een gebouw op wordt opgericht, moet
zowel de grond als het gebouw door de erfgenaam worden geleverd.
(40) Dezelfde, Epistels, Boek I.
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Wanneer hetzelfde goed wordt nagelaten aan twee van mijn slaven, en ik niet bereid ben het legaat te aanvaarden dat aan een
van hen wordt nagelaten, zal het geheel aan mij toebehoren, om de reden dat ik door een van deze slaven het aandeel van de
andere verkrijg, net alsof het legaat was nagelaten aan mijn slaaf en een aan een andere persoon toebehorend.
41. Dezelfde, Epistels, Boek VII.
"Ik schenk aan Maevius de helft van zo-en-zoveel land, ik schenk aan Seius de andere helft, en ik schenk hetzelfde land aan
Titius." Als Seius sterft, komt zijn deel toe aan de andere legatarissen, want omdat het land zowel afzonderlijk als in delen is
nagelaten, is het noodzakelijk dat het deel dat geen eigenaar heeft, evenredig toekomt aan elk van de legatarissen aan wie het
legaat afzonderlijk was gegeven.
1. Nadat ik een erfgenaam had aangewezen, belastte ik hem met een legaat ten behoeve van zijn vrouw, en wel als volgt:
"Laat Seius, mijn erfgenaam, aan Titia een som betalen gelijk aan hetgeen Seius, bij wijze van bruidsschat, door bemiddeling
van Titia in handen komt." Ik vraag of de kosten van een rechtsgeding, aangespannen met betrekking tot de bruidsschat,
kunnen worden afgetrokken. Het antwoord was dat er geen twijfel over bestaat, wanneer een legaat aan een echtgenote is
gemaakt als volgt: "Ik belast u, mijn erfgenaam, haar te geven een bedrag gelijk aan hetgeen in uw handen komt", dat de
gehele bruidsschat aan de vrouw verschuldigd zal zijn, zonder enige aftrek van kosten. Maar dezelfde regel die geldt voor het
testament van een man, die zijn vrouw haar bruidsschat teruggeeft, moet niet in acht worden genomen met betrekking tot het
testament van een vreemde; want de woorden, "Wat in uw handen komt," moeten worden uitgelegd als een beperkende
clausule; maar wanneer een man op deze manier eigendom nalaat aan zijn vrouw, wordt hij geacht na te laten wat zijn vrouw
zou kunnen terugvorderen door een actie op bruidsschat.
(42) Dezelfde, Epistels, Boek XI.
Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een persoon die slechts een gedeelte daarvan kan ontvangen, met dien verstande dat
het aan een derde moet worden afgestaan, is beslist dat hij het gehele legaat kan nemen.
43. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
Wanneer een legaat als volgt is nagelaten: "Ik wens dat aan Tithasus zoveel wordt gegeven als mijn erfgenaam zal hebben",
dan is dat hetzelfde als wanneer er zou zijn gezegd: "Zoveel als al mijn erfgenamen zullen hebben."
1. Indien echter het legaat was gemaakt in de volgende bewoordingen: "Ik wens dat mijn erfgenamen zoveel aan Tithasus
geven als één van hen zal hebben," dan wordt het kleinste bedrag dat in het legaat begrepen is, bedoeld.
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2. Pegasus was gewoon een onderscheid te maken wanneer een trust voor een bepaalde tijd werd nagelaten, bijvoorbeeld na
tien jaar; en hij oordeelde dat het verschil maakte ten gunste van wie deze tijd was vastgesteld, hetzij ten gunste van de
erfgenaam, in welk geval hij het recht had de winsten van het goed te behouden, of ten gunste van de legataris, bijvoorbeeld
wanneer de trust in werking werd gesteld op het tijdstip van de puberteit, toen de begunstigde nog niet zo oud was; want in
dat geval moesten de winsten van de voorafgaande periode worden afgestaan. Deze beginselen worden geacht van toepassing
te zijn, wanneer de erflater uitdrukkelijk heeft toegevoegd, dat de erfgenaam het aan de trust onderworpen goed met al zijn
vermeerdering moet afgeven.
3. Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Laat mijn erfgenaam tien of vijftien aurei betalen", dan is
dit hetzelfde als wanneer slechts tien aurei was nagelaten. Maar als hij het legaat als volgt had nagelaten: "Laat mijn
erfgenaam één jaar of twee jaar na mijn dood die som betalen", dan wordt het legaat geacht opeisbaar te zijn na het
verstrijken van twee jaar, omdat het in de macht van de erfgenaam ligt, het tijdstip van betaling te kiezen.
44. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Wanneer verschillende erfgenamen zijn aangewezen, en het legaat is nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam belast zijn
met de betaling van vijf aurei", wordt niet één erfgenaam, maar worden zij allen tezamen geacht belast te zijn met de betaling
van vijf aurei. Waar een legaat werd nagelaten in de volgende bewoordingen: "Laat Lucius Titius, mijn erfgenaam, belast
zijn met de betaling van vijf aurei aan Tithasus," en vervolgens, op een andere plaats in het testament, werd bepaald: "Laat
Publius Maevius, mijn erfgenaam, belast worden met de betaling van vijf aurei aan Tithasus," tenzij Titius kan bewijzen dat
Publius belast is met de betaling van de erfenis met het doel hem vrij te laten, heeft de legataris recht op vijf aurei van elk van
de erfgenamen.
45. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Als in een testament het volgende is opgenomen: "Ik geef honderd aurei aan mijn dochters", wordt de erfenis dan geacht
gelijkelijk te zijn nagelaten aan de mannelijke en vrouwelijke kinderen? Want als in een testament was geschreven: "Ik stel
aan mijn zonen de voogden van deze en gene", dan is men van oordeel, dat ook aan de dochters voogden zijn gesteld. Aan de
andere kant moet het duidelijk zijn dat mannen niet zijn begrepen onder de term "dochters", want het zou een zeer slecht
precedent scheppen als mannen zouden zijn begrepen onder een woord dat vrouwen aanduidt.
1. Wanneer ons een legaat wordt nagelaten onder een voorwaarde, of op een bepaald tijdstip, kunnen wij het niet verwerpen
voordat aan de voorwaarde is voldaan, of het tijdstip is aangebroken; want voordien behoort het legaat niet aan de legataris.
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2. Indien een vader bij testament zijn erfgenaam opdraagt, aan zijn dochter een zekere som geld te betalen, wanneer zij
trouwt, of indien zij reeds gehuwd is, wanneer het testament wordt gemaakt, maar haar vader op dat tijdstip afwezig en niet
op de hoogte was, zal het legaat niettemin verschuldigd zijn. Want indien haar vader daarvan op de hoogte was, wordt hij
geacht het legaat te hebben willen nalaten met het oog op een ander huwelijk.
46. Proculus, Epistels, Boek V.
Als degene die een legaat nalaat, dat als volgt doet: "Ik legateer aan Sempronius wat Lucius Titius mij kan betalen," en er
niet aan toevoegt dat het bedrag "op dit moment" opeisbaar is, twijfel ik er niet aan, wat de interpretatie en betekenis van
deze woorden betreft, dat geld niet in het legaat is begrepen dat niet inbaar was op het moment dat degene die het testament
maakte, overleed; Maar door de volgende woorden toe te voegen: "Op dit ogenblik", zou hij duidelijk te kennen hebben
gegeven dat hij ook geld bedoelde dat nog niet opeisbaar was.
47. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Sempronius Proculus aan zijn kleinzoon, Gegroet. Twee testamenten, tegelijkertijd geschreven door dezelfde erflater,
waarvan één een kopie was, zoals gewoonlijk het geval is, werden overgelegd. In een van deze testamenten werden honderd
en in het andere vijftig aurei nagelaten aan Titius. U vraagt of hij recht heeft op honderd aurei, of slechts op vijftig. Proculus
antwoordde, dat in dit geval de gunst aan de erfgenaam moet worden verleend, en dat daarom, omdat beide legaten in geen
geval opeisbaar kunnen zijn, slechts vijftig aurei opeisbaar zijn.
48. Dezelfde, Epistels, Boek VIII.
Licinius Lucusta, aan zijn vriend Proculus, Gegroet. Als een man zijn vrouw een bruidsschat nalaat en haar de keuze laat
tussen slaven die zij hem als bruidsschat heeft gegeven en geen geld, als zij die liever heeft, en de vrouw kiest de slaven, kan
zij dan ook aanspraak maken op de nakomelingen van die slaven die later uit hen zijn geboren? Proculus aan zijn vriend
Locusta, Gegroet. Als de vrouw de slaven verkiest boven het geld, dan komen haar de slaven toe die zij, na ze te hebben laten
schatten, als bruidsschat heeft gegeven, en niet hun nakomelingen.
(1) Wanneer het bezit van een landgoed door de Praetor is verleend aan de curator van een krankzinnige, kan een vordering
tot terugvordering van legaten worden ingesteld tegen de curator, wiens plicht het is de genoemde krankzinnige te
verdedigen; maar zij die zo'n vordering instellen moeten zekerheid stellen dat, "indien het landgoed wordt uitgezet, zij zullen
teruggeven wat aan hen als legaten is betaald."
(49) Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
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Wanneer een os, die gelegateerd is, sterft, zal noch zijn huid, noch zijn vlees door de erfgenaam verschuldigd zijn.
1. Wanneer een biljet voor graan wordt nagelaten aan Titius, en hij sterft, dan zijn sommige autoriteiten van mening dat de
erfenis tenietgaat. Dit is echter niet juist, want een ieder aan wie een dergelijk testament of een ambt in het leger wordt
nagelaten, heeft recht op de getaxeerde waarde daarvan.
2. Labeo verklaart, dat het de mening van Trebatius was, dat een stuk land, dat niet in de handel is, wat u betreft, wettig aan u
kan worden nagelaten; maar dit is volgens Priscus Fulcinius niet waar.
3. Proculus echter zegt, dat, indien iemand een stuk land, dat hem toebehoort en dat niet in het handelsverkeer is, wat de
erfgenaam betreft, aan iemand moet leveren, hij meent, dat de erfgenaam verplicht zal zijn hem òf het goed zelf te geven,
indien het tot de nalatenschap van de erflater behoort, òf, indien dit niet het geval is, hem de waarde daarvan te betalen;
welke mening juist is.
4. 4. Wanneer een erflater opdraagt iets te betalen, een werk te doen of een dienst te verrichten, zijn zij aan wie een deel van
de nalatenschap toekomt, naar evenredigheid van hun aandeel verplicht te betalen of een handeling te verrichten, en zijn zij
ook gelijkelijk aansprakelijk voor de betaling van andere legaten.
50. Marcellus, Digest, Boek XXVIII.
Erfgenamen kunnen worden vervangen, net als legatarissen. Laten we eens kijken of hetzelfde kan worden gedaan wanneer
een schenking mortis causa op zodanige wijze wordt gedaan dat de schenker eigendom aan een ander belooft als hij niet in
staat zou zijn het zelf te ontvangen. De laatste opvatting is de betere, omdat in dit geval de schenking geacht wordt ook te zijn
gedaan aan degene die in de plaats is gesteld.
1. Als Titius mij Stichus schuldig is, of tien aurei, en ik legateer aan u Stichus, die hij mij schuldig is, dan is men van mening
dat de erfenis vervalt bij betaling van de tien aurei. Indien daarentegen Stichus aan de een en de tien aurei aan de ander
worden nagelaten, is het legaat geldig, naar de aard van de betaling.
2. Wanneer een legaat wordt nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Maevius hetzelfde bedrag betalen, dat hij van
Titius zal innen", kan, indien dit legaat onder voorwaarde wordt geacht te zijn gemaakt, de legataris zijn rechtsvordering niet
instellen, voordat het geld van Titius is geïnd. Wordt het legaat echter geacht onmiddellijk opeisbaar te zijn (zoals Publicius
zeer juist meent), dan kan de legataris onmiddellijk een vordering instellen om de overdracht van het vorderingsrecht af te
dwingen.
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51. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Wanneer een erflater in zijn testament de volgende bepaling heeft opgenomen: "Ik wens dat aan Zo-en-Zo wordt gegeven
alles wat hij volgens de wet mag ontvangen", dan wordt dit legaat geacht betrekking te hebben op het tijdstip waarop de
legataris het goed volgens het testament kon ontvangen. Indien echter de erflater had gezegd: "Laat mijn erfgenaam worden
belast met het geven van het grootste deel van mijn nalatenschap waarover ik kan beschikken", dan moet worden gezegd dat
dezelfde regel zal gelden.
1. Een persoon aan wie het derde deel van een nalatenschap wordt nagelaten op een tijdstip waarop hij kinderen zal hebben,
kan het derde deel van die nalatenschap niet verkrijgen door de adoptie van kinderen.
52. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Het is niet nodig de handelingsbekwaamheid van iemand te onderzoeken voordat een nalatenschap of een legaat hem
toebehoort.
53. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer een erfgenaam belast is met een legaat dat aan de vrouw van de erflater moet worden betaald in plaats van haar
bruidsschat, met de bedoeling haar daarvoor te compenseren, en zij verkiest haar bruidsschat boven het legaat, rijst de vraag
of een vordering tot terugvordering van de bruidsschat haar moet worden toegekend tegen alle erfgenamen, of alleen tegen
degene die belast is met de betaling van het legaat. Julianus meent, dat de vordering in de eerste plaats moet worden ingesteld
tegen degene, die met de betaling van het legaat belast was; want daar zij hetzij met haar rechten, hetzij met het legaat van
haar man tevreden moet zijn, is het niet meer dan billijk, dat hij, die haar man met de betaling van het legaat belastte, in
plaats van haar bruidsschat, de last van de schuld tot het bedrag van het legaat draagt, en dat het resterende deel van de
bruidsschat door de erfgenamen moet worden betaald.
1. Hetzelfde beginsel zal gelden, indien de vrouw, die tot erfgenaam is benoemd in plaats van haar bruidsschat te ontvangen,
de nalatenschap zou verwerpen, opdat haar een vordering zou worden toegekend tegen de plaatsvervanger. Dit is juist.
2. 2. Men kan echter ernstig betwijfelen, of, wanneer het legaat en het Falcidische recht in het geding zijn, hij tegen wie
alleen een rechtsvordering tot terugvordering van de bruidsschat wordt ingesteld, persoonlijk verplicht zal zijn de gehele
erfenis te betalen, alsof alle erfgenamen de bruidsschat hadden betaald, of dat de gehele bruidsschat in de schulden van de
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nalatenschap moet worden opgenomen, omdat de rechtsvordering tot terugvordering daarvan alleen tegen hem wordt
ingesteld. Dit lijkt inderdaad de meest redelijke conclusie te zijn.
54. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer een stuk land met een waarde van honderd aurei als volgt wordt overgedragen: "Als hij honderd aurei betaalt aan
mijn erfgenaam of aan iemand anders", wordt het legaat als zeer waardevol beschouwd, want het kan in het voordeel van de
legataris zijn om het land te hebben dan honderd aurei, omdat het vaak in ons belang is om land te verwerven dat aan het
onze grenst, voor een bedrag dat zelfs boven de juiste schatting ligt.
55. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XII.
Wanneer hetzelfde goed aan Titius en mij is nagelaten, en de erflater is gestorven op de dag dat het legaat inging, en hij zijn
erfgenaam heeft aangewezen, en ik het legaat verwerp, hetzij voor mijzelf, hetzij als erfgenaam van de nalatenschap, zie ik
dat algemeen de mening heerst dat het legaat gedeeltelijk teniet is gegaan.
1. Wanneer iemand tot erfgenaam is benoemd die niets van de nalatenschap kan ontvangen, of slechts een gedeelte daarvan,
en hij laat het na aan een slaaf die tot de nalatenschap behoort, moet bij de bespreking van zijn hoedanigheid daartoe worden
bepaald of de persoon van de erfgenaam of die van de overledene in aanmerking moet worden genomen, dan wel of geen van
beide in aanmerking mag worden genomen. Na vele tegenstrijdige beslissingen werd bepaald dat, om reden dat er geen
meester is ten aanzien van wiens persoon de vraag van hoedanigheid zou kunnen rijzen, het legaat zonder enig beletsel door
de nalatenschap zal worden verkregen; en daarom zal het zeker toebehoren aan hem die daarna erfgenaam wordt, naar
evenredigheid van het deel van de nalatenschap dat hem toekomt, en het resterende deel zal gaan naar hen die door de wet tot
de nalatenschap zijn geroepen.
56. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIV.
Wanneer een legaat aan de keizer wordt nagelaten, en hij sterft vóór de dag waarop het opeisbaar wordt, zal het aan zijn
opvolger toebehoren, volgens een constitutie van de Goddelijke Antoninus.
(57) Junius Mauricianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Als u een legaat zou nalaten aan de keizerin, en zij zou overlijden, dan zal het legaat nietig zijn, zoals de Goddelijke
Hadrianus heeft beslist in het geval van Plotina, en de Keizer Antoninus onlangs in het geval van de keizerin Faustina, omdat
beiden vóór de erflater zijn gestorven.
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58. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIV.
Wanneer een partij aan wie een legaat is nagelaten slechts een gedeelte daarvan wenst te verkrijgen, verkrijgt hij het geheel.
59. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Wanneer een goed mij absoluut is nagelaten en ook aan mijn slaaf is nagelaten, hetzij absoluut, hetzij voorwaardelijk, en ik
het legaat verwerp en vervolgens, nu de voorwaarde is vervuld, wil verkrijgen wat aan mijn slaaf is nagelaten, dan is
vastgesteld dat het legaat van de helft van het legaat nietig is, tenzij iemand zou beweren dat de voorwaarde was dat de slaaf
in leven zou blijven, want dan is het legaat dat ik ooit wilde verkrijgen geheel van mij; wat de billijkste opvatting lijkt te zijn.
Deze regel is ook van toepassing wanneer hetzelfde eigendom wordt nagelaten aan twee van mijn slaven.
60. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVI.
Julianus zegt dat als een zoon, die erfgenaam was, belast zou worden met de betaling van een legaat aan Seius, en Seius
belast is met een trust, onder een voorwaarde, om het aan Titius te betalen, en Titius sterft voordat de voorwaarde vervuld is,
de trust bij Seius blijft, en niet zal toebehoren aan de zoon die erfgenaam is, omdat de Senaat bedoeld heeft dat, in het geval
van een trust, de conditie van hem die als trustee gekozen was, de betere zou moeten zijn.
(61) Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Als Titius en Maevius tot erfgenamen zouden worden benoemd door een erflater die vierhonderd aurei naliet, en hij belastte
Titius met een legaat van tweehonderd, en wie zijn erfgenaam zou kunnen worden met honderd, en Maevius, zijn erfgenaam,
zou niet in de nalatenschap treden; dan zal Titius verantwoordelijk zijn voor de betaling van driehonderd aurei.
1. Julianus zegt inderdaad dat als een van de twee erfgenamen in rechte, die met een trust belast was, de nalatenschap
verwerpt, zijn mede-erfgenaam niet gedwongen kan worden de trust uit te voeren, want zijn aandeel zal aan de medeerfgenaam toebehoren zonder een verplichting van welke aard dan ook. Maar na het Rescript van Severus, waarin wordt
bepaald dat wanneer een benoemde erfgenaam met een trust is belast en deze verwerpt, deze door de plaatsvervanger moet
worden uitgevoerd, verkrijgt in dit geval de rechtmatige erfgenaam het aandeel door toerekening, zoals de plaatsvervanger
het met zijn last zal verkrijgen.
62. Licinius Rufinus, Regels, Boek IV.
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Wanneer een slaaf die aan een ander toebehoort tot erfgenaam wordt benoemd, kan zijn meester met de uitvoering van een
trust worden belast. Deze zal echter niet verplicht zijn deze uit te voeren, tenzij hij erfgenaam wordt van de nalatenschap
door zijn slaaf. Indien de slaaf echter op bevel van zijn meester wordt gemanumitteerd voordat hij de nalatenschap betreedt,
kan hij de nalatenschap aanvaarden indien hij verkiest dit te doen, en de meester zal niet verplicht zijn de trust uit te voeren,
omdat hij geen erfgenaam is geworden, en de slaaf zal niet verplicht zijn dit te doen, omdat hij er niet mee belast is. Daarom
zal in dit geval een billijke vordering worden ingesteld, opdat hij die voordeel zal hebben van de nalatenschap, gedwongen
zal worden de trust uit te voeren.
63. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek IV.
Wanneer een erfgenaam die niet weet dat bepaalde goederen zijn nagelaten, deze gebruikt om de begrafeniskosten te betalen,
zal hij niet aansprakelijk zijn voor een vordering voor de productie van die goederen, omdat hij deze niet in bezit heeft en niet
frauduleus heeft gehandeld om het bezit ervan te vermijden. De legataris zal echter een vordering in feite toegewezen krijgen,
opdat hij schadeloos kan worden gesteld door de erfgenaam.
64. Papinianus, Vragen, Boek XV.
Wanneer een geval wordt aangehaald met betrekking tot een trust die aan verscheidene personen voorwaardelijk werd
nagelaten, en de erflater, door vergissing, naliet hen voor elkaar in de plaats te stellen, maar deze wederkerige
plaatsvervanging vermeldde in een tweede testament, waarbij hij de plaatsvervanging uitvoerde, verklaarden de goddelijke
keizers Marcus en Commodus in een Rescript, dat het klaarblijkelijk de bedoeling van de erflater was om een wederkerige
plaatsvervanging van de begunstigden van de trust tot stand te brengen; Want in het geval van een trust kan een louter
vermoeden worden toegelaten om de onzekere bedoeling van de erflater vast te stellen.
65. Dezelfde, Vragen, Boek XVI.
Wanneer peculium wordt nagelaten, kan het worden vermeerderd en verminderd, indien het goed waaruit het bestaat, door
nieuwe verkrijgingen wordt vermeerderd, of het oorspronkelijke bedrag wordt verminderd. Dezelfde regel is van toepassing
op de slaven van een erflater, ongeacht of hij hen in hun geheel nalaat, of slechts een bepaald deel, bijvoorbeeld de slaven die
behoren tot zijn stadswoning of zijn buitenverblijf, en hij later de plichten of de bezigheden van deze slaven wijzigt. Deze
regel is ook van toepassing op slaven die draagstoel- of voetknechten zijn.
1. 1. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat het legaat van een span paarden vervalt, als een van de paarden, die tot het
span behoorden, sterft, maar als intussen het verlies is goedgemaakt, het span aan de legataris toebehoort.
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2. Stichus werd gelegateerd aan Titius en zou na de dood van Titius zijn vrijheid samen met een legaat ontvangen. Zodra de
nalatenschap na de dood van Titius is ingegaan, heeft hij recht op zijn vrijheid. Dezelfde regel is van toepassing indien hij bij
het overlijden van Titius tot zijn vrijheid was bestemd.
3. Indien echter de slaaf was nagelaten aan Titius, die tevens tot erfgenaam was benoemd van een gedeelte van de
nalatenschap van de erflater, en deze laatste de genoemde slaaf heeft bevolen vrij te zijn na de dood van Titius, dan zal de
slaaf recht hebben op zijn vrijheid na de dood van Titius, of Titius de nalatenschap heeft aanvaard of niet.
66. Dezelfde, Vragen, Boek XVII.
Maevius liet een stuk land na aan Titius en mij onder een voorwaarde, en zijn erfgenaam liet hetzelfde land na aan mij onder
dezelfde voorwaarde. Julianus zegt dat men zou oordelen dat, wanneer de voorwaarde vervuld is, hetzelfde deel aan mij
toebehoort krachtens beide testamenten. De kwestie van de intentie speelt echter een rol, want het lijkt ongelooflijk dat de
erfgenaam de bedoeling had dat hetzelfde deel van de nalatenschap tweemaal aan dezelfde persoon zou toekomen. Toch is
het zeer waarschijnlijk dat hij de andere helft van de nalatenschap in gedachten had. De grondwet van de keizer, waarbij is
bepaald dat wanneer hetzelfde goed meermaals aan dezelfde persoon wordt nagelaten, geen extra last aan de erfgenaam
wordt opgelegd, aangezien zij slechts op één testament van toepassing is. Een schuldenaar kan echter niet altijd legaal nalaten
wat hij schuldig is, want daarvoor moet het goed in de nalatenschap een grotere waarde hebben dan de schuld. Want indien
hetzelfde goed wordt nagelaten onder dezelfde voorwaarden waaronder het verschuldigd is, welk voordeel zal een legaat dan
hebben?
1. Een gedeelte van een stuk land, dat aan Maevius toebehoorde, werd door de testamenten van twee personen aan Titius
nagelaten. Niet onredelijk werd beslist, dat, wanneer het deel dat aan Maevius toebehoorde door de ene erfgenaam werd
geleverd, voor hetzelfde deel krachtens het andere testament een vrijgave werd verkregen, en dat, wanneer het deel was
vervreemd, de erfgenaam het naderhand niet kon terugkrijgen door een recht van vordering dat eenmaal was uitgewist.
2. Wanneer het slechts de vererving van een gedeelte van het land betrof, maar niet datgene wat aan Maevius toebehoorde,
deed een vroegere betaling de tweede vordering niet teniet, en kon de andere erfgenaam hetzelfde gedeelte van het goed
leveren op elke wijze die hij verkoos, nadat het eenmaal het zijne was geworden; want het is wel te verstaan dat verscheidene
personen een wettig recht kunnen hebben op één stuk land, zelfs wanneer het niet in secties is verdeeld.
3. Dezelfde mening is men niet toegedaan, wanneer een slaaf bij twee testamenten in algemene bewoordingen is nagelaten,
want wanneer een slaaf krachtens een van die testamenten wordt geleverd en eenmaal het eigendom van de legataris wordt,
ook al kan hij daarna worden vervreemd, kan hij door de andere erfgenaam niet worden geleverd. Dezelfde regel geldt voor
een beding. Want wanneer een slaaf in algemene bewoordingen wordt nagelaten, moet daaronder een afzonderlijke slaaf
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worden verstaan, zodat, gelijk een legaat van het begin af niet geldig is, indien het goederen omvat, die aan de legataris
toebehoren, zo ook de levering van goederen, waarvan de legataris later de eigendom heeft verkregen, zonder gevolg is, ook
al heeft hij opgehouden daarvan de eigenaar te zijn.
4. Wanneer de erfgenaam een lijk heeft begraven op grond die is afgestaan, moet de waarde van het gehele perceel worden
getaxeerd, voordat de begraving heeft plaatsgevonden. Als het land is overgedragen, is het daarom niet meer dan redelijk dat
de legataris zijn vorderingsrecht op grond van het testament behoudt, om hem schadeloos te stellen voor de vervreemding
van het eigendom.
5. Wanneer een legataris, aan wie een van de erfgenamen was opgedragen bepaalde goederen over te dragen, de geschatte
waarde betaalde van hetgeen was nagelaten, en naderhand een codicil werd overgelegd waarbij alle erfgenamen werden
opgedragen dezelfde goederen te leveren, oordeelde ik dat de eigendom van die goederen niet opnieuw kon worden opgeëist.
Want wanneer een partij zich van verschillende middelen bedient om de testamentaire beschikking van haar nalatenschap
vast te stellen, wordt zij niet geacht hetzelfde goed verschillende malen aan dezelfde persoon te hebben nagelaten, maar het
slechts verschillende malen te hebben vermeld.
6. Wanneer een stuk land is nagelaten en het vruchtgebruik aan een ander toebehoort, kan het niettemin van de erfgenaam
worden gevorderd, want het vruchtgebruik, al behoort het juridisch niet tot het land, omvat toch de winst ervan. En
inderdaad, wanneer een stuk land wordt nagelaten, kan een vordering worden ingesteld om de erfgenaam te dwingen alles af
te staan wat moet worden overgedragen, en de erfenis te volgen; bijvoorbeeld wanneer een stuk land in pand is gegeven of in
het bezit is van iemand anders. Dezelfde regel is echter niet van toepassing op andere erfdienstbaarheden. Indien mijn eigen
bezit aan mij wordt gelegateerd, zal de erfenis niet geldig zijn, om de hierboven vermelde redenen.
7. Wanneer een gemeente tot erfgenaam wordt benoemd, onder voorbehoud van het vruchtgebruik, kan de loutere eigendom
door de gemeente worden gelegateerd, om reden dat zij het vruchtgebruik kan verliezen door niet-gebruik.
67. Idem, Vragen, Boek XIX.
Wanneer een erfgenaam verplicht is uit de familie van de erflater één persoon te kiezen aan wie hij goederen moet afstaan
krachtens een trust, die bij zijn overlijden moest worden uitgevoerd, kan hij, nadat hij zijn keuze heeft gemaakt, dezelfde
goederen niet wettig bij testament aan iemand anders nalaten, omdat hij de goederen krachtens een ander testament kan
opeisen. Is het legaat dan niet ongeldig, zoals een legaat dat aan een schuldeiser wordt nagelaten; want zolang hij van mening
kan veranderen, moet hij niet met een schuldeiser worden vergeleken? Zolang zijn keuze blijft bestaan, zal hij op een
schuldeiser lijken, maar wanneer hij van gedachten verandert, zal hij geen recht hebben om het goed krachtens een van beide
testamenten op te eisen.
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1. Wanneer het voordeel van de Falcidische wet wordt ingeroepen, moet alles worden uitgevoerd alsof het vertrouwen bij het
eerste testament uitdrukkelijk was nagelaten aan hem die daarna werd gekozen, want de noodzaak van het maken van een
keuze geeft geen aanleiding tot een verplichting die op zijn eigen vrijgevigheid berust. Want kan hij, die absoluut verplicht
zou zijn afstand te doen van wat hij naliet, geacht worden een deel van zijn eigen vermogen te hebben nagelaten?
2. Wanneer er dus drie personen in de familie zijn, van dezelfde of verschillende graden, aan wie een trust werd nagelaten,
zal het voldoende zijn het aan een van hen na te laten, want nadat aan de wil van de erflater is voldaan, zullen de anderen
door de voorwaarde zijn uitgesloten.
3. Indien echter een familielid van de erflater tot erfgenaam wordt benoemd en het stuk grond door hem aan een vreemde
wordt nagelaten, kan de uitvoering van de trust het voorwerp uitmaken van een rechtsvordering krachtens het testament,
indien geen familielid door de erfgenaam werd benoemd. Wanneer echter een testamentair erfgenaam door hem is
aangewezen, kan een vordering wegens kwade trouw worden ingesteld tegen de anderen die zich op de trust beroepen, omdat
dezelfde reden die hen in staat stelt voordeel te trekken uit de trust, ook een grond oplevert voor impliciete schadevergoeding.
4. Indien de erfgenaam twee familieleden van de erflater tot erfgenamen van ongelijke delen van zijn nalatenschap benoemt,
en een vreemdeling een bepaald deel van de grond nalaat (bijvoorbeeld een vierde deel), kan de uitvoering van de trust, voor
zover het de aandelen betreft die de erfgenamen krachtens erfrecht behouden, evenmin worden gevorderd als wanneer de
grond bij voorrang aan een van hen zou zijn afgestaan; Maar alle leden van de familie kunnen gelijke delen vorderen van het
aandeel dat aan de vreemdeling is nagelaten, en er moet worden bijgedragen, opdat deze erfgenamen gelijke delen ontvangen
als de anderen.
5. Indien echter de erfgenaam het land aan een lid van de familie nalaat en hem opdraagt het aan een vreemde te leveren, rijst
de vraag of de uitvoering van dit vertrouwen kan worden gevorderd. Ik heb gezegd, dat dit slechts kan geschieden, wanneer
ook aan de erfgenaam een bedrag is nagelaten, gelijk aan de waarde van het land. Indien echter de eerste erflater de trust als
volgt had nagelaten: "Ik last u toe dit stuk land na te laten aan wie u wilt, of aan die leden van mijn familie aan wie u het wilt
nalaten", dan is de zaak vrij van moeilijkheden. Maar als de trust was gevestigd met de volgende woorden: "Ik wil niet dat
het land uit mijn familie gaat," dan worden de erfgenamen van de erfgenaam geacht gebonden te zijn uit hoofde van de trust,
die ten behoeve van de vreemdeling is ingesteld; en de familieleden van de eerste erflater zullen naderhand het recht hebben
om de uitvoering van de trust te eisen, uiteraard na de dood van hem die in de eerste plaats was uitgekozen.
6. Indien dus, nadat de keuze van een der bloedverwanten van de erflater heeft plaats gehad, een trust niet ten gunste van een
vreemde mag worden ingesteld, kan de uitverkorene niet het voordeel van de trust verkrijgen, tenzij hij zekerheid stelt voor
de teruggave van de grond op het tijdstip van zijn overlijden, indien deze op dat tijdstip feitelijk niet in de familie mocht zijn.
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7. "Ik vraag u, dat wanneer u sterft, u dit-en-dit stuk land zult overdragen aan een van mijn vrijgelatenen die u zult kiezen."
Deze woorden schijnen te betekenen, dat de keuze aan de erfgenaam zelf toekomt, en dat geen van de vrijgemaakten
aanspraak op het eigendom kan maken, zolang aan een ander de voorkeur kan worden gegeven; maar als de erfgenaam zou
overlijden voordat hij een keuze heeft gemaakt, kunnen alle vrijgemaakten aanspraak op het land maken. Het resultaat is dus,
dat wanneer het eigendom aan één is gegeven, één van hen het niet kan opeisen, terwijl er verscheidene leven, maar allen
kunnen het opeisen, hoewel het niet aan allen is nagelaten; en één kan het alleen opeisen, indien hij de enige overlevende is
op het tijdstip van de dood van de erfgenaam.
8. Als ik, nadat ik u tot mijn erfgenaam heb benoemd, uw eigendom, waarvan ik veronderstel dat het van mij is, aan Titius
nalaat, is er in dit geval geen grond voor de toepassing van het advies van Neratius Priscus, waarin wordt bepaald dat een
erfgenaam niet kan worden gedwongen om de erfenis te betalen, omdat aan erfgenamen verlichting moet worden verleend
om te voorkomen dat zij worden gedwongen om eigendom te kopen dat de erflater heeft nagelaten in de veronderstelling dat
het van hem was. De mensen zijn immers veel meer geneigd hun eigen goederen na te laten dan die van anderen te kopen, en
daardoor hun erfgenamen met een last op te zadelen, hetgeen in dit geval niet het geval is, daar de eigendom van het goed bij
de erfgenaam berust.
9. Indien woorden tot instelling van een trust door de erflater worden weggelaten, en andere goederen die worden nagelaten
lijken overeen te stemmen met hetgeen geschreven had moeten worden, zal de trust wettig tot stand komen, en wordt
aangenomen dat er minder is geschreven dan bedoeld was; net zoals wordt begrepen in het geval van de benoeming van
erfgenamen en legatarissen. Deze mening werd ook ingenomen door onze illustere keizer Severus.
10. Bovendien verklaarde Keizer Marcus in een Rescript dat wanneer een erflater als volgt bepaalde: "Ik twijfel er niet aan
dat mijn vrouw aan haar kinderen alles zal teruggeven wat zij van mij heeft ontvangen", dit als een trust moest worden
beschouwd. Dit Rescript is van het grootste belang, want het veronderstelt het bestaan van een eerbaar en goed geleid
huwelijksleven, en dat de vader niet is bedrogen met betrekking tot een trust die is geschapen ten behoeve van de kinderen
van beide partijen. Toen deze zeer wijze Prins, die de wetten nauwgezet in acht nam, bemerkte dat de gebruikelijke termen
voor het oprichten van een trust waren weggelaten, besloot hij daarom dat de gebruikte taal moest worden opgevat als het
oprichten van een trust.
68. Paulus, Vragen, Boek XI.
Nu rijst de vraag of goederen die een man tijdens zijn leven aan zijn vrouw heeft gegeven, als een trust moeten worden
beschouwd. Ik heb geantwoord, dat wat zij heeft ontvangen, moet worden beschouwd afzonderlijk en los van het vermogen
van haar man, en daarom niet in een trust is begrepen, omdat de vrouw er recht op zou hebben, ook al zou er een andere
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erfgenaam zijn. Het is echter duidelijk dat een echtgenoot zijn vrouw niet met een dergelijk goed kan belasten met het doel
het aan iemand anders af te staan.
(69) Papinianus, Vragen, Boek XIX.
"Ik vraag Lucius Titius om tevreden te zijn met honderd aurei." Het is vaststaand, dat wanneer een dergelijke clausule in een
testament is opgenomen, zij een geldig vertrouwen schept. Maar wat als de erflater, nadat hij een erfgenaam heeft
aangewezen voor een deel van zijn nalatenschap, als volgt zou spreken: "Ik vraag dat Lucius Titius tevreden is met zijn deel
van honderd aurei"? De mede-erfgenamen zullen het recht hebben zijn deel van de nalatenschap op te eisen, of hij nu
behoudt of als preferent legaat houdt, de som waarmee de overledene wilde dat hij tevreden zou zijn. Het is ongetwijfeld
beter deze mening te volgen dan die, dat het vertrouwen kan worden opgeëist ten aanzien van hen die de erflater niet heeft
genoemd. Wij zijn van mening dat dezelfde regel van toepassing is wanneer de erflater een erfgenaam aanwijst voor zijn
gehele nalatenschap met het doel hem te begunstigen die zijn erfgenaam zou zijn, en de volgende bewoordingen gebruikt "Ik
verzoek u zich tevreden te stellen met honderd aurei die ik u heb nagelaten in plaats van mijn nalatenschap, die van
rechtswege op mijn broer zal overgaan."
1. Wanneer een stuk land wordt nagelaten met de afspraak dat het in de familie zal blijven, en het wordt zonder toestemming
van de erfgenaam vervreemd door middel van een gedwongen verkoop, dan kan de koper het behouden zolang de
schuldenaar het had kunnen houden, indien zijn eigendom niet was verkocht, maar hij kan het niet behouden na zijn dood,
daar de buitenlandse erfgenaam gedwongen zal zijn het af te staan.
2. Een moeder die haar zoon, die nog niet de puberteit had bereikt, tot erfgenaam benoemde, benoemde ook een voogd voor
hem, en belastte deze laatste: "Het landgoed af te staan aan Sempronius, indien haar zoon zou overlijden zonder de leeftijd
van veertien jaar te bereiken." Hoewel de moeder niet wettelijk een voogd kon aanstellen, moet het vertrouwen toch worden
opgevat als naar behoren tot stand gebracht. Want als een vader een voogd benoemt en hem belast met het beheer bij een
testament dat niet volgens de wettelijke voorschriften is opgesteld, moet het beheer toch worden uitgevoerd, alsof het
testament volgens de wet was opgesteld. Om een minderjarige onder de puberteit met een trust te belasten, is het voldoende
dat de erflater zijn voogd, die hij heeft aangesteld, met de trust belast, of iemand die hij als zijn voogd heeft verondersteld.
Dezelfde regel moet worden toegepast bij de aanstelling van een curator voor een kind beneden de puberteit of voor een
minderjarige. Het maakt ook geen verschil, of een voogd, die behoorlijk is aangesteld, tijdens het leven van de vader
overlijdt, of dat hij van zijn taak is ontheven wegens een voorrecht, dat hij genoot, of dat hij wegens zijn leeftijd niet kon
optreden voor de voogd, voor wie hij is aangesteld; want in deze gevallen is het zeker, dat het vertrouwen niet wordt
opgeheven, omdat men meent, dat de voogd met de uitvoering ervan is belast. In overeenstemming met dit beginsel werd dus
besloten dat een voogd die niets krachtens het testament heeft ontvangen, niet kan worden belast met een trust ten behoeve
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van zijn voogd, omdat, wanneer hij wordt belast met een trust ten behoeve van een vreemde, deze moet worden uitgevoerd in
naam van zijn voogd, en niet in die van hemzelf.
3. Wanneer een erflater zijn broer tot erfgenaam benoemde en hem opdroeg, zijn huis niet te verkopen, maar het in de familie
te houden, en de erfgenaam niet aan het verzoek voldeed, maar het huis verkocht, of stierf, nadat hij een vreemdeling tot
erfgenaam had benoemd, dan kunnen allen, die tot de familie behoren, de uitvoering van de trust vorderen. Maar wat indien
zij niet allen van dezelfde graad waren? Deze vraag moet worden opgelost door degene die de naaste bloedverwant is, te
beschouwen als de eerste erfgenaam die tot de nalatenschap wordt geroepen; toch mogen de rechten van de verder
verwijderde erfgenamen niet worden geschaad door diegenen die hen voorafgaan, en de naaste bloedverwant moet alleen
worden toegelaten als hij bereid is zekerheid te stellen om het huis aan de familie terug te geven. Indien echter van de eerst
toegelaten erfgenaam geen zekerheid wordt geëist, ontstaat op deze grond geen vordering tot terugverkrijging van het
eigendom; maar indien het huis ooit in handen van een vreemde zou overgaan, zal een vordering tot uitvoering van de trust
ten gunste van de leden van de familie worden ingesteld. Ik denk dat van de nabestaanden terecht zekerheid kan worden
geëist door een exceptie van kwade trouw in te dienen, ook al is er in de verste graad geen overlevende van de familie.
4. Wanneer bepaalde familieleden later geëmancipeerd worden, kan de vraag rijzen of zij ook wettelijk de uitvoering van de
trust kunnen eisen. Ik denk dat zij dat volgens de wet kunnen, aangezien de door de erflater op deze wijze genoemde
personen worden begrepen onder de term "familieleden".
70. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Keizer Antoninus verklaarde in een Rescript, dat wanneer een legataris niets bij wijze van legaat had ontvangen, hij niet kon
worden gedwongen om de begunstigde van het vertrouwen, waarmee hij was belast, te betalen, maar hij kon wel zijn
vorderingsrechten tegen de erfgenaam aan hem overdragen. Maar wat indien hij niet het gehele bedrag van het nagelaten
legaat, maar slechts een gedeelte ervan moest afgeven en hij dit zou weigeren? Zou hij dan verplicht zijn, al zijn
vorderingsrechten over te dragen, of slechts een gedeelte, dat overeenkomt met hetgeen in de nalatenschap is begrepen? Deze
laatste opvatting is de meest redelijke, maar indien hij in het bezit van het legaat was gekomen, zou hij uit hoofde van de trust
niet verplicht zijn meer te betalen dan hij had ontvangen.
1. Indien een legataris, aan wie honderd aurei was nagelaten, wordt gevraagd het dubbele te betalen, wordt de trust
verminderd tot het bedrag van de erfenis; en indien de trust na een bepaalde tijd in werking moet treden, kan alleen de rente
over hetgeen was nagelaten, worden geïnd. Deze regel kan evenmin worden gewijzigd op grond van het feit dat de legataris,
nadat hij het legaat heeft ontvangen, door een andere transactie veel profijt heeft gehad, of is ontsnapt aan een straf die
voortvloeit uit een beding waarvan hij de uitvoering heeft bedreigd. Dit beginsel is echter slechts van toepassing wanneer het
gelegateerde bedrag gelijk is aan het bedrag van de trust. Want wanneer geld is ontvangen, en de partij wordt gevraagd aan

2109

een ander iets van het zijne te geven, hoewel het van grotere waarde kan zijn, moet de legataris niet worden gehoord, indien
hij, nadat hij het legaat heeft ontvangen, bijdrage eist; want de billijkheid staat niet toe, dat een legataris aan de begunstigde
van de trust aanbiedt, wat hij als legaat heeft ontvangen.
2. Wanneer een man, die zijn zoon tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap heeft benoemd, zijn oom tot medeerfgenaam benoemt, en deze verzoekt zijn zoon tot mede-erfgenaam te maken op gelijke voet met zijn kinderen, en het
bedrag dat aan de zoon wordt nagelaten lager is dan dat van de oom, kan niets meer worden geëist; Want als er meer wordt
geëist, dan moet er rekening worden gehouden met de winsten die de oom heeft geïncasseerd of had kunnen innen, maar die
hij te kwader trouw niet heeft geïncasseerd; net zoals dat moet gebeuren wanneer honderdduizend aurei als legaat zijn
nagelaten en de legataris wordt opgedragen na verloop van tijd een groter bedrag te betalen.
3. 3. Wanneer een bewindvoerder is belast met de levering van het deel van de nalatenschap, dat bij zijn overlijden overblijft,
het goed verkoopt en met de opbrengst daarvan een ander goed koopt, wordt hij niet geacht de nalatenschap te hebben
verminderd door op deze wijze over het goed te beschikken.
71. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Maar wat onder zulke omstandigheden wordt gekocht, moet worden geleverd, net alsof er een eigendomsruil had
plaatsgevonden.
72. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Dezelfde regel moet in acht genomen worden wanneer de erfgenaam zijn eigen schuldeisers betaald heeft met het geld van de
nalatenschap, want hij wordt niet geacht te hebben verkwist wat overblijft als deel van de nalatenschap.
(73) Dezelfde, Vragen, Boek XXIII.
Wanneer aan mij een slavin wordt nagelaten die uit Pamphila geboren zal worden, en ik Pamphila koop, en zij in mijn huis
een kind baart, is er een goede reden om te zeggen dat het genoemde kind niet moet worden opgevat als door mij onder
bezwarende titel te zijn verkregen, en dat daarom het kind krachtens het testament kan worden opgeëist, net alsof ik het
werkelijk had gekocht; zodat ik, indien een bijdrage in de prijs wordt gedaan, evenveel kan krijgen als het kind mij zou
hebben gekost na aftrek van de getaxeerde waarde van de moeder, en de rechter die is aangewezen om van de zaak kennis te
nemen, een schatting moet maken van het bedrag van hetzelfde.
74. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.

2110

"Laat mijn erfgenaam onverwijld honderd aurei betalen aan Titius." De erflater verlengde toen de tijd voor de betaling van de
erfenis. Het is niet waar, zoals Alfenus zegt, dat honderd aurei onmiddellijk betaald moet worden, om de reden dat er een tijd
is vastgesteld voor de betaling.
75. Dezelfde, Meningen, Boek VI.
Een soldaat zond zijn zuster een brief die hij haar na zijn dood liet openen, en waarin stond: "Ik wil dat je weet dat ik je
achthonderd aurei geef", werd vastgesteld dat er een trust ten gunste van de zuster in het leven was geroepen, en dat een beter
bewijs van zijn laatste wil door niemand kon worden nagelaten. Want men oordeelde dat het vertrouwen zou standhouden,
alsof de overledene zich tot de partij zelf had gericht, aan wie hij het voordeel indirect toekende.
(1) Een man die tot erfgenaam was benoemd van een deel van een nalatenschap, en aan wie ook bepaalde preferente legaten
waren nagelaten, overleed voordat hij de nalatenschap betrad. Men oordeelde dat zijn aandeel toebehoorde aan zijn medeerfgenamen die tot plaatsvervanger waren benoemd, maar dat hetgeen begrepen was in de preferente legaten waarmee zijn
mede-erfgenamen waren belast, zou nederdalen aan zijn eigen erfgenamen.
76. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Wanneer een zoon op grond van een nalatig testament van zijn moeder voor verschillende rechtbanken een proces aanspande,
en verschillende uitspraken van de rechters werden gedaan, heeft de erfgenaam die de zoon versloeg geen recht op de
preferente legaten, althans niet voor de aandelen die de zoon van de andere mede-erfgenamen zou hebben verkregen,
evenmin als de andere legatarissen recht zouden hebben op enige vorderingen tegen de zoon; maar er werd besloten dat de bij
het testament verleende vrijheidsrechten moesten worden uitgevoerd, omdat de zoon het testament van zijn moeder
gedeeltelijk had verbroken. Deze regel mag niet worden toegepast op erfdienstbaarheden, die niet gedeeltelijk kunnen
worden verminderd. Het is duidelijk, dat een erfdienstbaarheid geheel moet worden opgeëist van degene, die de zoon heeft
verslagen, doch dat slechts de getaxeerde waarde van een gedeelte daarvan behoeft te worden betaald; of, wanneer de zoon
bereid is de erfdienstbaarheid over te dragen, indien de prijs wordt betaald, zal de legataris door een exceptie op grond van
bedrog worden uitgesloten, indien hij niet de getaxeerde waarde van een gedeelte daarvan aanbiedt, evenals in het geval van
het Falcidische recht.
1. "Ik legateer aan Lucius Sempronius het gehele landgoed van Publius Maevius." In dit geval zal Sempronius alleen
aansprakelijk zijn voor de lasten die op de nalatenschap van Maevius rustten, en die bleven bestaan tot de dood van hem die
de erfgenaam van Maevius werd; net zoals rechten van actie worden overgedragen in plaats van leningen die betaald konden
worden.
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2. De eigenaar van land, waarvan het vruchtgebruik aan een erfgenaam was nagelaten, legateerde het onder een bepaalde
voorwaarde. De bepalingen van het testament stonden de erfgenaam niet toe, de winst uit hoofde van het vruchtgebruik te
behouden. Anders wordt geoordeeld met betrekking tot bepaalde erfdienstbaarheden die aan de grond zijn verbonden en
waarop de erfgenaam aanspraak kon maken, aangezien hij de winst als een deel van de grond verkrijgt.
3. "Laat mijn erfgenaam aan Titius geven wat mij toekomt krachtens het testament van Sempronius." Daar de legataris, die
tevens erflater was, tevoren gebruik had gemaakt van de wet van novatie, was het legaat niet opeisbaar krachtens het
testament; en men oordeelde dat de valse voorstelling van zaken de legataris geen schade had berokkend, en dat wat in de
eerste plaats waar was, niet als geheel vals kon worden beschouwd.
4. Wanneer een slaaf onvoorwaardelijk is gemanumitteerd, maar zijn vrijheid niet kan verkrijgen zodra de nalatenschap is
ingegaan, wegens een of ander wettelijk beletsel, en omdat zijn toestand niet is vastgesteld, of om een of andere bijkomende
reden, bijvoorbeeld een beschuldiging van overspel, kan hij noch legaten, noch de voordelen van een trust die bij hetzelfde
testament absoluut is toegekend, verwachten, omdat de tijd is verstreken waarin hij daarvan gebruik zou kunnen maken.
5. Een vader, die zijn dochter tot erfgenaam van de helft van zijn nalatenschap had benoemd, maakte de volgende bepaling in
zijn testament: "Ik vraag u, dat wanneer gij sterft, ook al zult gij nog andere kinderen hebben, gij een groter deel van uw
nalatenschap zult nalaten aan Sempronius, mijn kleinzoon, ter ere van mijn naam, die hij draagt." De dochter schijnt verplicht
te zijn in de eerste plaats gelijke delen aan alle kleinkinderen te geven, maar zij heeft de keuze om het grotere bedrag vast te
stellen dat haar vader aan een van zijn kleinzoons wilde schenken.
6. Een moeder heeft, zonder de juiste formaliteiten in acht te hebben genomen, een voogd voor haar zoon aangesteld en hem
een legaat nagelaten, op voorwaarde dat de voogd zou toestemmen in de bevestiging van het vonnis van de Praetor. Indien de
Praetor hem niet geschikt acht, zal hem niettemin een vordering tot terugvordering van het legaat niet worden ontzegd.
7. Wanneer iemand de Mucianus-bond heeft gesteld tot voorziening tegen het doen van iets wat door de erflater verboden is,
en hij begaat naderhand zulk een daad, dan moet hij ook de baten van het legaat, die hij aanvankelijk beloofde terug te geven,
afstaan.
8. Een legataris kan niet van verschillende vorderingen tegelijk gebruik maken, omdat een legaat niet in verschillende delen
kan worden verdeeld. Want een legaat wordt niet nagelaten met de bedoeling, dat de legatarissen zich op verschillende
rechtsvorderingen kunnen beroepen, maar opdat het voor hen gemakkelijker zal zijn een rechtsvordering in te stellen, kunnen
zij dit doen door een rechtsvordering te kiezen, die zij willen.
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9. De bevoegdheid wordt verleend om een legaat van de legataris terug te vorderen, nadat het overeenkomstig de bepalingen
van het testament is betaald, wanneer dit laatste nietig wordt verklaard, wanneer bekend is dat de nagedachtenis van de
overledene berucht is geworden; vooral wanneer de erflater na de betaling van het legaat wegens landverraad is veroordeeld.
77. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Waar een vader zijn kinderen en hun moeder tot zijn erfgenamen benoemde als volgt: "Ik verzoek u, mijn dochter, dat gij, na
als uw deel van mijn nalatenschap honderd aurei te hebben aanvaard, tezamen met de Tusculaanse nalatenschap, aan uw
moeder uw deel van mijn nalatenschap overdraagt", oordeelde ik, dat de dochter bij de verdeling van de nalatenschap recht
zou hebben op de grond, die als deel daarvan wordt genoemd, en dat zij het geld naast haar deel zou kunnen behouden.
(1) De personen aan wie een schenking mortis causa is gedaan, kunnen worden belast met een trust voor onbepaalde tijd; en
deze trust moeten de erfgenamen uitvoeren na aftrek van het Falcidische gedeelte dat bij dit soort schenkingen het voorbeeld
van legaten volgt. Wanneer slechts een deel van de schenking in de trust is opgenomen, zal deze ook aan de voorrechten van
de Falcidische wet onderworpen zijn. Wanneer echter de erflater heeft gewild dat in het levensonderhoud zou worden
voorzien, moet worden geoordeeld dat volgens zijn wil de gehele last van het Falcidische recht moet worden gedragen door
het restant van de schenking, daar er geen twijfel over bestaat dat de erflater heeft gewild dat in het gehele levensonderhoud
zou worden voorzien, wanneer zijn legaat van een groter bedrag in aanmerking wordt genomen.
(2) Een moeder, die aan haar buitenechtelijk geboren kinderen een schenking mortis causa wenste te doen, stond toe, dat haar
bruidsschat werd bedongen. Nadat zij andere erfgenamen had aangewezen, verzocht zij haar kinderen de bruidsschat aan haar
echtgenoot terug te geven. Het Hof oordeelde dat het gehele vertrouwen in de bruidsschat aan haar echtgenoot toekwam,
indien de Falcidische wet zich er niet tegen verzette, en dat haar echtgenoot derhalve gerechtigd was de bruidsschat te
behouden, ook al zou anders een vordering in feite aan de erfgenamen worden toegewezen om het Falcidische gedeelte uit de
bruidsschat terug te vorderen, indien de kinderen een procedure zouden instellen op grond van het met de echtgenoot
gemaakte beding.
(3) Wie doofstom is en een legaat ontvangt, kan wettelijk worden opgedragen dit bij zijn overlijden af te staan; want
personen die zich daarvan niet bewust zijn, kunnen worden beschuldigd van een trust, wanneer zij zonder het te weten enig
voordeel uit een testament verkrijgen.
(4) Een zoon werd bij zijn overlijden verzocht een nalatenschap af te staan aan zijn eigen zonen, of aan een van hen die hij
mocht uitkiezen. Aangezien deze zoon inmiddels naar een eiland was verbannen, werd beslist dat hem door het opleggen van
de straf niet de bevoegdheid was ontnomen om zijn erfgenaam te kiezen, en ook dat de voorwaarde waarvan de trust afhing,
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tot zijn dood bleef bestaan, maar dat de kinderen die op dat moment leefden, recht zouden hebben op gelijke aandelen uit
hoofde van de trust, aangezien de vader op dat moment niet in staat was om een keuze te maken.
(5) In het geval van een echtgenoot die, in strijd met de Lex Julia, grond verkocht die deel uitmaakte van de bruidsschat van
zijn vrouw, haar een legaat naliet en de koper van de grond opdroeg haar een groter bedrag te betalen dan de ontvangen prijs,
werd geoordeeld dat de koper niet aansprakelijk was volgens de voorwaarden van de trust. Indien de vrouw echter, na het
legaat te hebben aanvaard, de verkoop nietig wil laten verklaren, kan zij door een exceptie op grond van kwade trouw worden
uitgesloten, nadat haar de prijs door de koper is aangeboden.
(6) Een schuldeiser heeft zijn schuldenaar Maevius opgedragen, het bedrag dat hij hem schuldig was, te betalen aan Titius,
aan wie hij een schenking mortis causa wilde doen. Indien Maevius, wetende dat zijn schuldeiser was overleden, het geld zou
betalen, staat vast, dat zijn ontheffing van aansprakelijkheid niet volgt; en zelfs indien Maevius niet solvabel zou zijn, zal een
vordering tegen Titius tot invordering van het gehele bedrag niet worden toegewezen, noch zal er een zijn volgens de
Falcidische wet, om de reden dat Titius niet wordt geacht iets te hebben ontvangen mortis causa. Het geval zou anders zijn
indien Maevius, niet wetende dat zijn schuldeiser dood was, het geld per vergissing zou betalen, want elk bedrag dat volgens
de Falcidische wet verschuldigd is, zou kunnen worden ingevorderd.
(7) Een vader was zijn dochter bepaalde landerijen verschuldigd krachtens een trust die bij het testament van haar moeder
was ingesteld, en hij benoemde genoemde dochter tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap, om haar te compenseren
voor het bedrag van de nalatenschap van haar moeder waarop zij krachtens de trust recht zou hebben, en hij wenste later dat
genoemde landerijen aan zijn zoon zouden worden gegeven, die hij had onterfd. Besloten werd dat, zelfs indien de dochter
niet bereid zou zijn de nalatenschap van haar vader te aanvaarden, de door de trust nagelaten goederen aan de zoon moesten
worden afgestaan door de erfgenamen op wie het door de dochter aanvaarde deel van de nalatenschap zou overgaan. Zelfs
indien hij zijn dochter door een andere erfgenaam had vervangen, zou hij de trust ten gunste van zijn zoon moeten uitvoeren.
(8) Wanneer een vader, die meende eigenaar te zijn van bepaalde landerijen, deze aan zijn zoon heeft nagelaten krachtens een
trust, en de genoemde landerijen zijn uitgewonnen, zal geen vordering ten gunste van de zoon tegen zijn broers en medeerfgenamen worden ingesteld. Indien echter de erflater zijn goederen onder zijn zonen heeft verdeeld, zal zijn bedoeling niet
geacht worden de bevoorrechte legaten aan de mede-erfgenamen terug te geven, tenzij zij zelf bereid waren te zien dat het
testament van hun vader ten gunste van hun broer werd uitgevoerd.
(9) Wanneer een vader aan zijn dochter, die hij onterfd heeft, een som geld heeft nagelaten en wenst, dat deze som haar bij
haar huwelijk als bruidsschat wordt gegeven en dat zijn zoon die bruidsschat bedingt, is het duidelijk, dat hij de rest aan de
dochter moet uitbetalen, indien deze een geringere som dan de bruidsschat betaalt. In geval van echtscheiding zou de dochter
van rechtswege de uitvoering van de trust kunnen vorderen, zodat het vorderingsrecht uit hoofde van het beding aan haar zou
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toekomen, daar het niet waarschijnlijk was dat de vader het beding wilde inlassen opdat zijn dochter na het eerste huwelijk
zonder bruidsschat zou blijven. Indien zij echter later huwt, strekt de door haar broer gestelde zekerheid zich niet uit tot het
tweede huwelijk.
(10) Een vader verzocht zijn dochter, bij haar overlijden bepaalde onroerende goederen over te dragen aan een van haar
kinderen, die zij mocht kiezen, en zij gaf bij haar leven de bedoelde grond aan een van haar kinderen. Dit werd niet
beschouwd als een keuze, in overeenstemming met de voorwaarden van de trust, omdat terwijl de datum van de laatste
onzeker was, de datum van de schenking zeker was, want de vervreemding van het eigendom zonder rekening te houden met
de keuze van de moeder kon worden gedaan ten gunste van een van de kinderen, die, samen met de anderen, recht zou
hebben op het voordeel van de trust.
(11) "Ik draag mijn erfgenamen op het Tusculese landgoed niet te vervreemden, noch toe te staan dat het buiten mijn familie
treedt." Diegenen moeten ook worden begrepen als geroepen tot de uitvoering van deze trust, onder de voorwaarden van het
testament, aan wie buitenlandse erfgenamen vrijheid hadden moeten verlenen onder de genoemde trust.
(12) "Ik belast u, mijn echtgenote, met het geven en teruggeven aan mijn dochter op het moment van uw overlijden, van al
mijn goederen die op welke wijze dan ook in uw handen zijn gekomen." Wat de erflater later door een codicil aan zijn vrouw
heeft gegeven, zal in de nalatenschap worden opgenomen, want de volgorde waarin de twee akten zijn opgemaakt, is niet in
strijd met de wet, noch met zijn bedoeling; maar indien de bruidsschat van de vrouw eerder aan haar was nagelaten, zal zij
het recht hebben die te behouden, daar deze beschikking van het eigendom wordt opgevat als herstellen in plaats van
schenken.
(13) "Ik wens dat dit-en-dit land zal worden gegeven aan mijn vrijgelatenen, en als een van hen zou sterven zonder
nakomelingen, wens ik dat hun aandelen zullen toebehoren aan de overlevenden." Een erflater die een vader en een zoon had
vrijgekocht, oordeelde dat de plaatsvervulling door het testament was uitgesloten.
(14) Toen een curator door een minderjarige werd belast met het afleggen van rekening en verantwoording over zijn beheer
aan zijn broer, die zijn erfgenaam zou zijn, werd geoordeeld dat dit geen effect had. Hoewel in het testament was bepaald dat
de betaling aan de broer pas zou plaatsvinden wanneer deze meerderjarig zou zijn, werd niettemin geoordeeld dat de broer
met toestemming van de curator een vordering tegen hem kon instellen, omdat werd aangenomen dat de erflater eerder aan
zijn belang had gedacht dan dat de betaling van het geld, dat wettig kon worden geïnd, zou worden uitgesteld.
(15) Wanneer een erflater, die een vreemdeling tot zijn erfgenaam had benoemd, hem opdroeg bij zijn overlijden bepaalde
landerijen aan zijn vrijgelatene over te dragen, en verzocht de genoemde landerijen niet buiten de familie te vervreemden,
antwoordde ik, dat de plaatsvervanger verplicht was de genoemde landerijen overeenkomstig de wil van de erflater te
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leveren. Of het land echter onmiddellijk moest worden geleverd, of wanneer aan de voorwaarde was voldaan, is een vraag die
afhangt van de bedoeling van de erflater; maar voor zover dit kan worden nagegaan, kon de trust niet worden uitgevoerd vóór
de dood van de aangewezen erfgenaam.
(16) Wanneer de zaken van een bank het voorwerp van een trust zijn gemaakt, en de schadeloosstelling van de erfgenamen
van de nalatenschap tegen de schuldeisers is verzekerd door een obligatie, is de transactie vergelijkbaar met een verkoop, en
daarom zal het niet nodig zijn om te onderzoeken of de passiva groter zijn dan de activa.
(17) Een vader had in een trust bepaald dat bepaalde slaven van zijn dochter, die hij haar bij haar huwelijk had geschonken,
aan haar zouden toebehoren. Ik gaf als mijn mening dat de nakomelingen van genoemde slaven, zelfs al was hun moeder
overleden voordat het testament werd uitgevoerd, krachtens de trust moesten worden geleverd, en dat hetzelfde moest
worden gedaan wanneer enige schenkingen eerder aan zijn dochter waren gedaan na haar huwelijk.
(18) Wanneer de erfgenamen belast zijn met de overgave van de nalatenschap op het ogenblik van hun overlijden, zijn zij
niet aansprakelijk voor het risico van verlies van vorderingen die zij door verdeling hebben verkregen, en die aan de
verschillende mede-erfgenamen zijn toegewezen, evenmin als voor de waardevermindering van landerijen die tot de
nalatenschap behoren, want wanneer een verdeling wordt gemaakt, verstoort de verandering van eigendom de gemeenschap
van belangen.
(19) "Ik wens dat mijn dochter, als een bevoorrecht legaat, de goederen van haar moeder voor zich zal hebben." Eventuele
winsten die de vader in de tussentijd heeft ontvangen en niet heeft afgezonderd, maar heeft verbruikt of tot een deel van zijn
eigen vermogen heeft gemaakt, worden niet geacht aan de dochter te zijn nagelaten.
(20) "Ik wens dat alle bezittingen die mij toebehoren en die gelegen zijn in Pamphilia, Lycië, of waar dan ook, en die tot mijn
moeders nalatenschap behoorden, aan mijn lieve broers, die uw ooms van moederszijde zijn, worden gegeven, opdat u geen
onenigheid met hen zult hebben." Alle goederen die tot de nalatenschap van zijn moeder behoorden en die in dezelfde staat
van eigendom bleven, behoorden tot de trust. Daarom zal al het geld dat van dat eigendom afkomstig is, tot het vermogen van
de erflater behoort en tot zijn eigen eigendom wordt gemaakt, ook niet verschuldigd zijn volgens de bepalingen van de trust,
aangezien de erflater de bedoeling had om onenigheid tussen zijn verwanten te voorkomen, die gemeenschap van eigendom
gewoon is te veroorzaken.
(21) Een vader, die bij zijn overlijden verscheidene van zijn kinderen tot zijn erfgenamen had benoemd, gaf zijn oudste
dochter zijn sleutels en ring in bewaring en gaf een vrijgelatene, die aanwezig was, opdracht om aan zijn genoemde dochter
alle goederen te overhandigen die onder zijn hoede waren. Het was duidelijk dat de "zaken van de nalatenschap door al zijn
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kinderen gezamenlijk moesten worden afgehandeld, en dat zijn dochter daarom voor de rechter geen voorkeur kon eisen bij
de verdeling van de goederen.
(22) Wanneer een testament onvolmaakt blijkt te zijn, kunnen alle woorden die een legaat of een trust inhouden en die aan
het gebrek voorafgaan of erop volgen, slechts worden geacht het gebrek te verhelpen, wanneer hetgeen geschreven staat
overeenstemt met de bedoeling van de erflater.
(23) Een zoon heeft zijn moeder tot erfgenaam benoemd en haar onder ede verzocht bepaalde, bij testament vastgestelde,
trusts uit te voeren. Daar het testament nietig is verklaard, heb ik geantwoord dat de moeder niettemin als wettige erfgenaam
verplicht was de trust uit te voeren, daar de in het testament vervatte verzoeken geacht worden zich uit te strekken tot iedere
vorm van erfopvolging.
(24) "Bezorgd om het welzijn van mijn dochter, beveel ik haar geen testament te maken totdat zij kinderen heeft, zodat zij in
staat zal zijn zonder vrees te leven. Het lijkt erop dat de nalatenschap niet in bewaring is gegeven aan de zuster en medeerfgenaam van genoemde dochter, omdat de erflater niet de bedoeling had dat zijn dochter niet bij testament over haar
nalatenschap zou beschikken, maar omdat hij, door haar aldus te verbieden een testament te maken, haar slechts de raad had
gegeven geen gebruik te maken van haar wettelijk recht.
(25) "Ik verzoek u, mijn dochter, al uw goederen, van welke aard ook, onder uw kinderen te verdelen, overeenkomstig de
mate waarin ieder van hen uw overvloed verdient." In dit geval schijnt het, dat een vertrouwen is geschapen ten bate van alle
kinderen, zelfs al waren zij niet even verdienstelijk, en indien de moeder geen keuze onder hen zou maken, zal het voor de
uitvoering van het vertrouwen voldoende zijn, dat zij zich aan geen enkel vergrijp jegens haar schuldig hebben gemaakt. Ik
was echter van oordeel, dat de voorkeur moest worden gegeven aan hen, die de moeder mocht kiezen, indien zij meer
verdienden. Maar als zij niemand uitkiest, mogen alleen zij, die haar beledigd hebben, niet in de nalatenschap delen.
(26) Een moeder legde op een heilige plaats een brief neer, waarin zij haar zoon bepaalde landerijen schonk, zonder dat hij
daarvan op de hoogte was. Zij bevestigde haar daad niet met woorden die een trust in het leven riepen, maar zond slechts aan
de bewaker van de tempel een brief met de volgende inhoud "Ik wil dat het document met mijn testament na mijn dood aan
mijn zoon wordt overhandigd." De moeder stierf bij onvermogen, verscheidene erfgenamen nalatende, en ik gaf als mijne
meening, dat men moest verstaan, dat zij de trust ten behoeve van haar zoon had nagelaten; want men behoeft niet na te gaan,
tot wie iemand met betrekking tot zijn testament kan spreken, maar tot wie de bedoeling van het testament is gericht.
(27) Een erflater liet een stuk land na aan zijn vrijgelatenen, en verzocht hen het niet te vervreemden, opdat het in de familie
van genoemde vrijgelatenen zou blijven. Indien allen, met uitzondering van één, hun aandeel verkopen, kan degene die dat
niet heeft gedaan, aanspraak maken op het aandeel van alle anderen die volgens de bepalingen van de trust niet de
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bevoegdheid hadden om het te vervreemden; want de erflater zal worden geacht alleen diegenen die zijn wil hebben
nageleefd, te hebben uitgenodigd om in de voordelen van de trust te delen. Anders zou het het toppunt van absurditeit zijn,
indien eenieder een vordering op de anderen zou kunnen instellen, zodat eenieder het door hem vervreemde aandeel van een
ander zou kunnen opeisen, die het door vervreemding van het zijne heeft verloren. Deze procedure kan echter worden
ingesteld indien allen hun aandelen op dezelfde wijze hebben vervreemd. Bovendien is het duidelijk, dat niet de daad van de
eerste vrijheer, die zijn aandeel vervreemdde, maar die van zijn voorganger, die het zijne niet vervreemdde, het ontstaan van
de aandelen van de anderen ten voordele van de eerstgenoemde veroorzaakt. Maar als niemand zijn aandeel verkoopt, en de
laatste sterft zonder erfgenaam, dan blijft het recht om de uitvoering van de trust te eisen niet bestaan.
(28) Wanneer land wordt nagelaten aan vrijgemaakten onder zulke omstandigheden, en er is een vrijgevochten vrouw onder
hen, en de patroon verzoekt dat het eigendom niet uit de familie zal gaan, werd geoordeeld dat de erfgenaam van de
vrijgevochten vrouw het recht heeft om het aandeel van het land te behouden dat zijn moeder heeft ontvangen.
(29) Iemand die meende dat zijn gehele nalatenschap aan zijn nicht zou toebehoren, maakte een testament waarin hij haar
belastte met verschillende taken. Daar het bezit van de nalatenschap volgens de beginselen van billijkheid en overeenkomstig
de bepalingen van het eeuwigdurend edict overging op twee erfgenamen van dezelfde graad, was ik van mening dat de vrouw
moest worden ontheven van de uitvoering van de helft van de trust, maar dat het een onbillijkheid zou zijn dat de
schenkingen van vrijheid die zij moest geven, niet zouden worden gedaan vanwege het verlies dat zij had geleden.
(30) Een vader, die zijn zoon tot erfgenaam van de helft van zijn nalatenschap had benoemd, en de zusters van deze laatste,
die de puberleeftijd nog niet hadden bereikt, ieder erfgenaam van een vierde gedeelte daarvan, benoemde hun broer tot hun
voogd, en uitte zich als volgt: "Mijn zoon, jij moet tevreden zijn met tweehonderd aurei, in plaats van jouw aandeel van de
helft van het landgoed, en jij, mijn dochter, moet tevreden zijn met honderd aurei in plaats van jouw aandeel van elk een
kwart." Men oordeelde niet dat de vader de bedoeling had zijn kinderen met een trust ten gunste van elkaar te belasten, maar
dat hij slechts een schatting van zijn nalatenschap had gemaakt, zoals gewoonlijk door voorzichtige ouders wordt gedaan; en
daarom kon de broer zich in een bonafide voogdijzaak niet onttrekken aan het afleggen van rekenschap van zijn beheer van
de nalatenschap, op grond van het feit dat het bedrag dat zijn zusters zouden ontvangen, was aangegeven.
(31) Maevius, die tot erfgenaam van Seius was benoemd, en door hem bij diens dood was verzocht de nalatenschap aan zijn
broer Titius over te dragen, stierf en liet genoemde Titius als erfgenaam achter, en droeg hem op bij zijn overlijden niet alleen
zijn eigen nalatenschap, maar ook die van Seius aan Sempronius na te laten. Aangezien Titius intussen de winsten van het
goed had verkregen, was ik van mening dat niet kon worden geoordeeld dat er geen trust was geschapen, indien Titius zou
beweren dat hij het goed niet als schenking bezat, maar veeleer als betaling van een schuld, aangezien hij door de vergoeding
van de winsten die hij had ontvangen, alles had gedaan wat van hem werd verlangd. Het is duidelijk dat indien Maevius
Titius tot zijn erfgenaam had benoemd, onder de voorwaarde dat hij het vertrouwen krachtens het testament van Seius niet
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zou behouden, het Falcidische deel voldoende zou zijn als vergoeding; maar er zou enig onrecht worden gedaan. Hij zou
echter verstandiger handelen als hij het hem door zijn broer nagelaten erfdeel verwierp en het daarna op grond van
erfopvolging in bezit kreeg, want dan zou niet worden beweerd dat hij te kwader trouw had gehandeld, omdat hij op die
manier zou voorkomen te zijn bedrogen.
(32) "Ik verzoek u, mijn echtgenoot, om aan uw kinderen, indien gij er hebt, dit en dat land na te laten; en indien gij er geen
hebt, aan uw of mijn verwanten, of zelfs aan onze vrijgelatenen." In dit geval gaf ik als mijn mening dat er geen recht van
keuze was verleend, maar alleen een bepaalde volgorde was geregeld, door de bewoordingen van het testament, voor de
vervanging van erfgenamen.
(33) Het is vastgesteld dat wanneer bepaalde stukken land, die hun eigen grenzen hebben, aan een stad worden nagelaten, zij
niettemin krachtens de bepalingen van de trust verschuldigd zijn, omdat de erflater, door de dood verhinderd, niet door
middel van een andere akte de grenzen van dat eigendom heeft vastgelegd, evenals die van een renbaan waar hij elk jaar
wedstrijden wilde laten houden, zoals hij beloofd had te zullen doen.
78. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
De begunstigde van een trust zal tevergeefs de volledige uitvoering daarvan eisen, wanneer de erfgenaam zich daartegen
verzet met het argument, dat de Falcidische wet van toepassing is. Indien voornoemde begunstigde intussen vordert, dat zijn
aandeel aan hem wordt uitbetaald, en hij dit niet ontvangt, wordt de erfgenaam geacht in gebreke te zijn.
1. Onze illustere Keizer, Severus Augustus, verordende dat de verkoop van land dat aan de Staat toebehoorde na de dood van
de koper moest worden ontbonden, en dat de prijs aan zijn erfgenamen moest worden terugbetaald uit geld dat toebehoorde
aan de legataris aan wie de koper een stuk land had nagelaten dat deel uitmaakte van het hierboven genoemde land. Ik gaf als
mijn mening dat het vermoeden was dat de bedoeling van de erflater vereiste dat een deel van de koopsom zou worden
betaald aan de legataris in verhouding tot het bedrag van de taxatie van genoemde grond.
2. Bovendien is een staat verplicht rente te betalen wanneer hij in gebreke is gebleven bij de uitvoering van een trust, maar
indien daardoor schade is ontstaan, moet deze worden vergoed door de ambtenaren die hebben nagelaten deze plicht te
vervullen nadat vonnis is gewezen. Evenmin zal iets worden toegestaan voor de kosten van het geding, indien daartoe geen
aanleiding bestond, daar degenen die onwetendheid aanvoeren, niet mogen worden gehoord.
3. Een vader verbood in een trust een bepaald stuk land te vervreemden door zijn gezin van kinderen. De laatste van deze
kinderen die de uitvoering van de trust kon eisen, wordt niettemin geacht dit vorderingsrecht als deel van zijn nalatenschap te
hebben nagelaten, zelfs indien hij, stervende zonder kinderen, een vreemdeling als erfgenaam naliet.
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4. 4. Wanneer een schuldeiser uit pandrecht een huis verkoopt dat hij heeft ontvangen van zijn schuldenaar die een testament
heeft gemaakt waarbij een trust is ingesteld, kan geen vonnis tegen de koper worden gewezen op grond van de trust, zelfs al
was hij op de hoogte van de bedoeling van de overledene.
(79) Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Een vrouw, belast met een trust ten gunste van de vrijgemaakten van haar echtgenoot, liet bij haar overlijden het genot van
dat land niet alleen aan de vrijgemaakten van haar echtgenoot na, maar ook aan haar eigen vrijgemaakten. Deze laatsten
hebben door onwetendheid over de wet nagelaten de grond op te eisen waarop zij krachtens het testament van haar
echtgenoot recht hadden, en hebben lange tijd samen met de anderen het genot daarvan genoten, overeenkomstig de
bepalingen van de trust. Het stond vast dat zij om die reden niet mochten worden geacht te zijn beroofd van het voordeel van
de eerste trust.
80. Dezelfde, Definities, Boek I.
Een legaat draagt de eigendom van het nagelaten goed over, zoals een erfenis de erfgenaam de eigendom van elk afzonderlijk
daarin begrepen goed geeft, hetgeen tot gevolg heeft, dat, indien het goed absoluut is nagelaten, en de legataris het testament
van de overledene niet verwerpt, de eigendom van het tot de nalatenschap behorende goed rechtstreeks op de legataris
overgaat, zonder dat het eigendom van de erfgenaam is geworden.
81. Paulus, Vragen, Boek IX.
Wanneer iemand een testament heeft gemaakt, waarbij hij zijn kinderen tot erfgenamen heeft benoemd, en hen belast met een
trust, niet als zijn wettige erfgenamen, maar als degenen die hij had benoemd, en het testament, om de een of andere reden,
nietig wordt, kunnen zijn kinderen niet worden gedwongen om de trusts krachtens hetzelfde uit te voeren, als zij de
nalatenschap als erfgenamen van rechtswege zouden verkrijgen.
(82) Idem, Vragen, Boek X.
Een schuldenaar legateerde tien aurei aan zijn schuldeiser, die hij hem na het verstrijken van een jaar verschuldigd was, en
die door onderpand waren gedekt. Het bedrag is niet opeisbaar (zoals sommige autoriteiten beweren) krachtens het testament,
wanneer de betaling voor de vervaldag louter gemakshalve geschiedt, maar men kan een vordering instellen voor de gehele
tien aurei; en het recht om een vordering in te stellen verjaart niet, wanneer intussen het jaar verstreken is, want het is
voldoende, dat de dag aanbreekt, waarop de erfenis opeisbaar is. Is het jaar echter verstreken tijdens het leven van de erflater,

2120

dan is de erfenis nietig, hoewel zij aanvankelijk geldig was. Vandaar dat, in het geval waarin een bruidsschat als preferent
legaat is nagelaten, is beslist dat de gehele bruidsschat krachtens het testament kan worden teruggevorderd; anders, in
overeenstemming met het bovenstaande advies, indien aan het legaat slechts een tussentijds voordeel is verbonden, wat
zullen wij dan zeggen wanneer een bepaald stuk land, dat op een bepaald tijdstip verschuldigd was, is gelegateerd? In dit
geval kan het geld niet worden opgeëist, en kan evenmin gemakkelijk een deel van het land worden gevonden, dat als een
voordeel kan worden opgeëist.
1. Wanneer een eerste, tweede en derde erfgenaam zijn aangewezen, en legaten zijn nagelaten als volgt: "Indien mijn eerste
erfgenaam mijn landgoed niet verkrijgt, laat mijn tweede erfgenaam tien aurei betalen aan Titius; indien mijn tweede
erfgenaam het niet verkrijgt, laat mijn eerste erfgenaam het Tusculische landgoed aan Seius leveren", en zowel de eerste als
de tweede erfgenaam weigeren het landgoed te aanvaarden, rijst de vraag aan wie de plaatsvervangers die de erflater voor
hen heeft aangewezen, de legaten dienen te betalen. De legaten zullen verschuldigd zijn door beide plaatsvervangers.
2. Valens zegt, dat het eigendom van een meester wettig kan worden nagelaten aan een slaaf van een ander, zoals ook een
schuld kan worden nagelaten, die hij onvoorwaardelijk aan zijn meester verschuldigd is. Want wanneer men bij testament iets
schenkt aan een slaaf van een ander, wordt de persoon van zijn meester alleen in aanmerking genomen met betrekking tot
zijn testamentaire bekwaamheid, maar de erfenis is geldig voor zover het de persoon van de slaaf betreft. Julianus stelt dan
ook terecht de regel dat aan de slaaf van een ander alleen een legaat kan worden nagelaten dat hij zelf zou kunnen bezitten als
hij vrij zou worden. De opmerking, dat een legaat aan de slaaf kan worden nagelaten zolang hij in dienstbaarheid blijft, zou
onjuist zijn, omdat een dergelijk legaat zijn kracht en werking ontleent aan de persoon van de slaaf; anders zouden wij allen
kunnen opmerken, dat er bepaalde slaven zijn, die, hoewel zij hun vrijheid niet kunnen verkrijgen, niettemin legaten en
landgoederen van hun meesters kunnen verkrijgen. In overeenstemming met het beginsel, dat wij hebben genoemd, namelijk
dat bij testamenten rekening moet worden gehouden met de persoon van de slaaf, is besloten dat een legaat kan worden
nagelaten aan een slaaf die deel uitmaakt van de nalatenschap. Het is niet buitengewoon dat de goederen van een meester, en
wat hem verschuldigd is, absoluut kunnen worden nagelaten aan een slaaf, hoewel deze goederen wettelijk niet aan zijn
meester kunnen worden nagelaten.

(83) Dezelfde, Vragen, Boek XI.
Latinus Largus: Onlangs deed zich het volgende geval voor. Een vrijgelatene benoemde zijn patroon tot erfgenaam van de
helft van zijn nalatenschap, en zijn dochter tot erfgenaam van de andere helft. Hij droeg zijn dochter op haar deel over te
dragen aan bepaalde slavinnen die aan zijn beschermheer toebehoorden, zodra zij zouden worden gemanumitteerd; en als de
genoemde dochter zijn erfgenaam niet zou worden, stelde hij dezelfde slavinnen voor haar in de plaats. Daar de dochter
weigerde erfgenaam van haar vader te worden, traden de genoemde slavinnen op bevel van hun meester, dat wil zeggen van
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de patroon, in de nalatenschap van de overledene. De slavinnen, die na verloop van tijd door hun meester werden
gemanumitteerd, vroegen of zij de uitvoering van het vertrouwen door hun patroon konden eisen. Daarom verzoek ik u mij te
schrijven wat uw mening op dit punt is. Ik antwoordde dat in dit geval de trust niet herhaald scheen te zijn, maar dat het een
of het ander, d.w.z. hetzij de trust, hetzij de nalatenschap zelf door de erflater was verleend. Onder deze omstandigheden is
het echter beter te oordelen, dat de slaven, die in de plaats van de trust waren gesteld en daartoe gerechtigd waren, daarom tot
de plaatsvervulling geroepen waren. Want wanneer een trust is gevestigd, uit te voeren door een van de erfgenamen van een
erflater, ten gunste van de slaaf van een ander, onder de voorwaarde dat deze zijn vrijheid verkrijgt, en dezelfde slaaf wordt
in de plaats gesteld van de genoemde erfgenaam; hoewel de indeplaatsstelling absoluut kan zijn, wordt dit toch geacht te zijn
geschied onder dezelfde voorwaarde waaronder hij gerechtigd was tot de trust.
84. Dezelfde, Vragen, Boek XXI.
Wanneer iemand aan zijn slaaf de vrijheid nalaat door middel van een trust, en hem ook iets anders nalaat, zeggen sommige
autoriteiten, dat, omdat besloten is, dat de slaaf door de erfgenaam gemanumitteerd moet worden, het gevolg zal zijn, dat het
hem niet toegestaan kan worden van de trust te profiteren. Dit is echter onrechtvaardig, want ten aanzien van een persoon van
deze soort kan de levering van zowel de vrijheidsschenking als het geld tegelijkertijd worden geëist, en daarom ben ik van
mening dat als de erfgenaam in gebreke is met het verlenen van de vrijheid aan de slaaf, hij ook in gebreke moet worden
geacht, wat de uitvoering van de trust betreft, en dat hij daarom rente moet betalen; Want het is zeer juist geoordeeld, dat
alles wat een slaaf voor zijn meester heeft verworven, terwijl deze in gebreke was hem de vrijheid te verlenen, aan hem moet
worden teruggegeven.
(85) Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Een schuldeiser, aan wie door een schuldenaar in pand gegeven goederen zijn nagelaten, wordt niet belet het geleende geld
op te eisen, indien duidelijk blijkt, dat het niet de bedoeling van de erflater is geweest hem door middel van het legaat
schadeloos te stellen voor de schuld.
86. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
"Laat mijn achterkleinzoon, Gaius Seius, erfgenaam zijn van de helft van mijn goederen, met uitzondering van mijn huis, en
dat van mijn vader, waarin ik woon, met alles wat zich daarin bevindt. Laat het bekend zijn dat al deze dingen geen deel
uitmaken van het landgoed dat ik aan hem geef." Ik vraag, als er in die huizen zilverwerk, schuldbekentenissen, meubilair of
slaven zijn, of al deze daar gevonden goederen zullen toebehoren aan de andere erfgenamen die zijn aangewezen. Paulus
antwoordde, dat de briefjes van schuldenaars niet inbegrepen zijn, en dat zij aan alle erfgenamen gemeenschappelijk zullen
toebehoren; maar wat de andere goederen betreft, de kleinzoon zal er geen aanspraak op hebben.
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1. Titius, toen hij bepaalde landerijen en andere goederen in een stad aan zijn neef naliet, schonk onder andere het landgoed
Seian, dat hij, als hoofd van de huishouding, geheel voor zichzelf reserveerde, zolang hij zou leven; maar, om gemakkelijker
een huurder te vinden, verdeelde hij genoemd landgoed in twee delen, en noemde het ene het Boven Seian Landgoed, en het
andere het Beneden Seian Landgoed, welke namen waren afgeleid van de respectieve situaties van hetzelve. Ik vraag of dit
hele landgoed aan zijn neef zal toebehoren. Paulus antwoordde dat als de erflater het gehele landgoed onder één naam bezat,
dat dan, zelfs als hij het verhuurde nadat hij het had verdeeld, alles moet worden geleverd volgens de voorwaarden van de
trust; tenzij de erfgenaam duidelijk kan bewijzen dat de erflater slechts een deel van dat landgoed op het oog had.
87. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Titia wenste dat een biljet dat graan opriep, van Seius gekocht zou worden binnen dertig dagen na haar dood. Ik vraag of
Seius, als hij tijdens het leven van de erflater het genoemde biljet tegen betaling in zijn bezit krijgt, omdat hij niet kan
opeisen wat hij al heeft, zijn vorderingsrecht behoudt. Paulus antwoordt, dat de prijs van het biljet moet worden betaald aan
degene, over wie de vraag wordt gesteld, daar een dergelijk vertrouwen betrekking heeft op een bepaalde hoeveelheid, en niet
op het artikel zelf.
1. Ik gaf als mijn mening dat de rente verschuldigd uit hoofde van een trust moet worden betaald aan het meisje dat de
begunstigde van hetzelfde was, nadat zij haar vijfentwintigste jaar heeft bereikt, wanneer de erfgenaam in gebreke is met de
uitvoering van genoemde trust. Want hoewel is beslist dat de rente in alle gevallen moet worden betaald aan minderjarigen
beneden de leeftijd van vijfentwintig jaar, geldt dit niet voor gevallen waarin de schuldenaar in gebreke is, want het is
voldoende dat hij slechts eenmaal in gebreke is geweest, om de rente voor de gehele tijd opeisbaar te maken.
2. Seia schonk een stuk land aan haar vrijgelatenen, en belastte hen als volgt: "Ik beveel Verus en Sapidus dit land niet te
verkopen, en wie van hen het laatst sterft, op het moment van zijn dood, het te leveren aan Symphorus, mijn vrijgelatene en
opvolger, en aan Beryllus en Sapidus, die ik bij dit mijn testament heb gemanumitteerd, of aan wie van hen op dat moment
nog in leven is." Ik vraag, aangezien zij in het eerste deel van het testament waarmee zij het bezit naliet, de twee
vrijgelatenen niet heeft vervangen, en aangezien zij in het tweede deel van het testament de clausule heeft toegevoegd: "Wie
van hen het laatst zal sterven," of het deel van een van de partijen die zal sterven, aan de ander zal toebehoren. Paulus
antwoordde dat de erflater twee graden van plaatsvervulling lijkt te hebben gecreëerd onder het vertrouwen in kwestie; ten
eerste waar de partij die als eerste sterft zijn aandeel moet afgeven aan de ander, en ten tweede waar de langstlevende het
moet afgeven aan degenen die de erflater daarna uitdrukkelijk heeft genoemd.
3. Keizer Alexander Augustus aan Claudius Julianus, Prefect van de stad. "Als het u duidelijk is, mijn beste vriend Julianus,
dat de genoemde grootmoeder met haar schenkingen aan haar kleinzoon uit haar nalatenschap wilde voorkomen dat haar
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testament zou worden gebroken op grond van onbekwaamheid, dan eist het verstand dat de helft van die schenkingen nietig
wordt verklaard.
4. Lucius Titius, die vijf kinderen had, emancipeerde hen allen en schonk zijn enige zoon Gaius Seius een groot deel van het
vermogen aan schenkingen, waarbij hij slechts weinig voor zichzelf reserveerde, en benoemde al zijn kinderen, samen met
zijn vrouw, tot erfgenamen. Bij hetzelfde testament liet hij aan genoemde Gaius Seius als voorkeurslegaat twee stukken na
die hij had gereserveerd, en droeg hem op aan zijn dochter Maevia een bepaald aantal aurei te geven, en ook een bepaald
bedrag aan een broer van haar, te nemen uit de opbrengst van het land dat hij tijdens zijn leven aan haar had overgedragen.
Gaius Seius, die door zijn zuster Maevia was aangeklaagd, beriep zich op de Falcidische wet. Ik vraag, aangezien de Heilige
Keizer (zoals hierboven vermeld) heeft besloten dat wanneer goederen tegen de wil van de schenker zijn geschonken, de
schenking nietig moet worden verklaard, of Gaius Seius, in overeenstemming met het testament van zijn vader, kan worden
gedwongen om aan zijn zuster, zijn erfgename, het bedrag van de trust te betalen uit de schenkingen die aan hem waren
gedaan? Paulus antwoordde dat, volgens het Rescript van de Keizer, er geen twijfel over kan bestaan dat, in een geval als het
onderhavige, aan de kinderen wier aandelen verminderd zijn door de schenkingen aan de zoon, verlichting moet worden
verleend, te meer daar de Keizer hen te hulp is gekomen tegen de wil van hun vader. In dit geval echter komt de wil van de
vader tussenbeide ten gunste van hen, die aanspraak maken op de schenking. Maar waar de Falcidische wet van toepassing is,
moet de trust ten volle worden uitgevoerd, wegens het buitensporige bedrag van de schenking.
88. Scaevola, Opinies, Boek III.
Lucius Titius bepaalde in zijn testament als volgt: "Wanneer ik iets aan een van mijn kinderen heb gegeven, of ik het hem
cadeau heb gedaan, of hem slechts heb toegestaan het te gebruiken, of wanneer hij enig goed voor zichzelf heeft verworven,
of het hem nu is gegeven of nagelaten, wens ik dat hij het als een bevoorrecht legaat mag nemen en houden." De vader had
op naam van een van zijn zonen een boekhouding van schulden bijgehouden, en naderhand werd beslist en geoordeeld dat
wat in die boekhouding op naam van zijn zoon bleef, aan deze laatste verschuldigd was; maar niet wat reeds geïnd was en
door zijn vader onder de goederen van zijn nalatenschap was geplaatst. Ik vraag, of de vorderingen van de zoon, die zijn
vader vóór het opmaken van zijn testament had geïnd, en die hij na het opmaken van dat testament nog op naam van zijn
zoon had uitgeleend, volgens deze beslissing aan de laatste zouden toebehoren. Ik antwoordde, dat elk bedrag, dat de vader in
naam van zijn zoon had verzameld en daarna op dezelfde wijze had belegd, aan hem zou toebehoren.
(1) "Ik verzoek je, Titius, en ik belast je met het bijwonen van mijn begrafenis, en daartoe neem ik zoveel aurei uit de
fondsen van mijn nalatenschap." Ik vraag, als Lucius Titius minder dan tien aurei voor het voornoemde doel zou gebruiken,
of het saldo van de som aan de erfgenamen zal toebehoren. Ik antwoordde dat, volgens het genoemde geval, de erfgenamen
zouden profiteren van het restant.
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(2) Wanneer een vrouw erfgenaam werd van haar echtgenoot, en in haar testament de volgende bepaling opnam: "Mijn
liefste kinderen, Maevius en Sempronius, nemen als een geprefereerde erfenis alles wat in mijn handen is gekomen van het
landgoed en de bezittingen van mijn heer, jullie vader, Titius, op het moment van zijn dood; op voorwaarde echter dat jullie
alle lasten van dat landgoed op je nemen, zowel voor het verleden als voor de toekomst, evenals de lasten waarvoor het
aansprakelijk kan zijn geworden na de dood van mijn heer, Titius." Ik vraag of, als zij na de dood van haar man iets heeft
betaald en aan wie dan ook een schenking heeft gedaan terwijl zij de baten van het landgoed genoot, de kinderen
aansprakelijk zullen zijn voor dergelijke verplichtingen. Ik antwoordde dat, overeenkomstig de genoemde zaak, alleen die
verplichtingen die onbevredigd bleven, aan de legatarissen konden worden opgelegd.
(3) "Ik beveel degene die mijn erfgenaam of erfgenamen zullen zijn, erop toe te zien dat Lucius Eutycus, naast het deel dat ik
hem als erfgenaam heb gegeven uit de goederen van mijn nalatenschap, samen met Pamphilus, die ik vrij laat, alle
werktuigen voor de vervaardiging van ijzer krijgt, zodat zij het bedrijf kunnen voortzetten." Lucius Eutycus stierf tijdens het
leven van de erflater, en zijn deel van de nalatenschap ging over op zijn mede-erfgenaam. Ik vraag of het Pamphilus, die bij
hetzelfde testament werd gemanumitteerd, kan worden toegestaan om de helft van de genoemde werktuigen voor de
vervaardiging van ijzer op te eisen, hoewel deze niet volgens het testament van de erflater kunnen worden uitgeoefend. Ik
antwoordde dat het hem moest worden toegestaan dit te doen.
(4) Sempronia werd in de plaats gesteld van een aangewezen erfgenaam, en zou, indien zij geen erfgenaam zou zijn, een
legaat ontvangen. Zij stelde een vordering in tegen de erfgenaam, stellende dat door zijn frauduleus gedrag de erflater, die
haar in de eerste plaats tot erfgenaam had willen benoemen, was verhinderd haar testament te wijzigen, en verloor haar zaak.
Zij vroeg of zij nog een rechtsvordering kon instellen om haar erfenis terug te krijgen. Het antwoord luidde dat zij, gelet op
de genoemde feiten, daartoe het recht had.
(5) Een erflater verbood de legaten die hij naliet vóór het verstrijken van vijf jaar op te eisen of te betalen; de erfgenaam
betaalde echter vrijwillig een bepaald deel van een legaat vóór het verstrijken van de vijf jaar. De vraag rees of de erfgenaam,
nadat hij de rest van het legaat had betaald, aanspraak kon maken op het voordeel dat voortvloeide uit de betaling van een
deel van dat legaat vóór het verstrijken van de voorgeschreven termijn. Ik antwoordde dat, omdat een deel van het legaat
vóór het vastgestelde tijdstip was betaald, een kleiner bedrag niet geacht kon worden te zijn nagelaten.
(6) Lucius Titius maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Ik wil dat mijn kleine stuk land wordt gegeven aan mijn
mannelijke en vrouwelijke slaven, zowel aan degenen die ik bij dit testament heb gemanipuleerd, als aan Seia, mijn
pleegdochter, opdat het niet uit de handen van mijn familie zal vallen, totdat het eigendom ervan bij één persoon zal
berusten." Ik vraag of Seia recht zal hebben op een gezamenlijk aandeel met de vrijgemaakten, of dat zij het recht zal hebben
om alleen voor zichzelf de helft van dat stuk land op te eisen. Ik antwoordde, dat het klaarblijkelijk de bedoeling van de
erflater was, dat alle genoemde personen recht zouden hebben op gelijke delen van de nalatenschap.
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(7) Een erflater benoemde zijn zoon, die nog niet de puberteit had bereikt, tot erfgenaam en legateerde zijn vrouw haar
bruidsschat als een bevoorrecht legaat, samen met een aantal juwelen en slaven, en tien aurei; en voor het geval dat het
minderjarige kind zou overlijden zonder de puberteit te hebben bereikt, benoemde hij bepaalde plaatsvervangers voor hem,
aan wie hij het volgende legaat gaf: "Ik wens dat alles wat ik bij mijn eerste testament heb nagelaten, en zoveel meer, aan de
erfgenamen van mijn erfgenaam zal worden gegeven." De vraag rees of het bedrag van de bruidsschat een tweede keer
verschuldigd zou zijn, onder zo'n vervanging, als het kind zou overlijden voordat het de puberteit had bereikt. Ik heb
geantwoord dat het er niet op lijkt dat de erflater de bedoeling had de erfenis van de bruidsschat te verdubbelen. Ik heb ook
gevraagd, of de vrouw, indien de goederen waaruit het legaat bestaat reeds onder bezwarende titel in haar bezit zijn gekomen,
deze van de plaatsvervangers kan opeisen. Ik antwoordde dat zij dat niet kon doen.
(8) "Ik geef en legateer aan mijn medeburgers het briefje dat ten gunste van mij is gemaakt door Gaius Seius." De erflater
maakte vervolgens een codicil waarin hij verbood dat het briefje van Seius zou worden geïnd, en zijn erfgenaam opdroeg
hetzelfde bedrag aan de Stad te betalen uit de schuld die hij had bij een andere partij, die hij in het codicil noemde. De vraag
rees, of de erfgenamen, als deze niet solvabel zou blijken te zijn, het gehele bedrag zelf zouden moeten betalen. Ik
antwoordde dat de erfgenamen alleen verplicht zouden zijn hun vorderingsrechten op de schuldenaar, die volgens de
vermelde feiten in het codicil was vermeld, aan de Stad over te dragen.
(9) Een erflater benoemde een erfgenaam tot zijn gehele nalatenschap, stelde hem in de plaats van zijn kleinzoon, en
bepaalde vervolgens als volgt: "Indien, zoals ik hoop dat niet zal gebeuren, noch mijn dochter, noch mijn kleinzoon mijn
erfgenamen zullen worden, dan wens ik dat mijn deel, dat is de helft van zo'n en zo'n stuk land, zal toebehoren aan mijn
vrijgelatenen." De vraag rijst of, als de dochter en de kleinzoon vóór de erflater overlijden en zijn nalatenschap op grond van
erfopvolging op zijn achterkleinzoon overgaat, de vrijgemaakten dan recht hebben op het voordeel van de trust. Ik
antwoordde dat, overeenkomstig de vermelde feiten, indien geen andere erfgenaam dan de dochter en de kleinzoon zou
worden benoemd, of in de plaats gesteld, het bleek dat de erfgenamen verplicht zouden zijn de trust uit te voeren.
(10) "Laat mijn erfgenaam, wie hij ook moge zijn, weten dat drie denarii door mij verschuldigd zijn aan mijn oom van
vaderszijde, Denetrius, en dat drie denarii door Seleucus, een andere oom, bij mij zijn gedeponeerd, die ik opdracht geef
onmiddellijk aan hen te worden overhandigd en betaald." De vraag rees of de ooms recht zouden hebben op een vordering,
als het geld niet verschuldigd zou zijn. Ik antwoordde dat het niet verschuldigd zou zijn, dat er geen vordering wegens de
schuld zou zijn, maar dat er wel een wegens het vertrouwen kon worden ingesteld.
(11) Lucius Titius zond twee jaar voor zijn dood zijn vrijgelatenen, Damas en Pamphilus, uit zijn huis weg en gaf hun geen
voedsel meer, zoals hij voorheen had gedaan, en daarna, toen hij zijn testament had gemaakt, nam hij daarin het volgende
legaat op: "Laat mijn erfgenaam, wie dat ook moge zijn, aan mijn vrijgelatenen, die ik bij dit testament heb gemanumitteerd,
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en aan hen die ik vroeger had, en aan hen die ik in vertrouwen de vrijheid heb geschonken, elke maand een zekere som geld
geven voor hun levensonderhoud." De vraag rees of Damas en Pamphilus recht hadden op het voordeel van de trust. Ik
antwoordde dat zij volgens de genoemde feiten er recht op hadden, indien degenen die de vordering instelden, duidelijk
zouden bewijzen dat het de bedoeling van de erflater was, ten tijde dat hij zijn testament maakte, dat het legaat ook aan hen
zou worden gegeven; anders zou hun niets toekomen.
(12) Een testatrice gaf aan Damas en Pamphilus, die zij bij haar testament onterfde, een zeker stuk land, en droeg hen op, dit
bij hun overlijden aan hun kinderen over te dragen. Bij hetzelfde testament droeg zij haar erfgenamen op om Pamphila, de
natuurlijke dochter van Pamphilus, te vermannen. Diezelfde Pamphilus benoemde, nadat de erfenis op hem was overgegaan,
Maevius tot zijn erfgenaam bij testament, en droeg hem op zijn bezit aan zijn dochter Pamphila te geven, zodra zij vrij zou
zijn, dat wil zeggen de helft van het bovengenoemde land, verkregen bij testament van haar beschermvrouwe, en dat zijn
gehele vermogen vormde. Ik vraag of Pamphila, na te zijn gemanumitteerd, aanspraak zou kunnen maken op dit erfdeel
krachtens het testament van de beschermvrouwe van haar vader, of zelfs krachtens dat van haar natuurlijke vader, en of op
grond van het vertrouwen de bepaling van de Falcidische wet van toepassing zal zijn. Ik antwoordde dat op grond van de
genoemde feiten moest worden geoordeeld dat Pamphila alleen op grond van het eerste testament aanspraak kon maken op
de uitvoering van de trust. Claudius: Om de reden dat men meent dat onder de benaming "kinderen" ook natuurlijke kinderen
worden begrepen, dat wil zeggen kinderen die in slavernij zijn geboren.
(13) Scaevola: Een zeker persoon legateerde honderd aurei aan Gaius Seius door een codicil, en droeg hem op om die som te
geven aan een zekere slavin die aan hem, de erflater, toebehoorde. Ik vraag, of het vertrouwen, waarbij de legataris wordt
opgedragen, aan een slavin van de erflater te betalen, geldig is. Ik antwoordde dat dit niet het geval was. Nogmaals, als het
niet geldig is, is de legataris dan verplicht om te betalen aan de erfgenaam aan wie de slavin toebehoort? Ik antwoordde, dat
hij daartoe niet verplicht zou zijn, daar hij zelf niet het recht zou hebben, het hem nagelaten legaat in te vorderen.
(14) Een zeker man liet aan zijne vrijgelatenen van beiderlei kunne een huis na, zoodat de mannen tweederde en de vrouwen
eenderde van den huur daarvan ontvingen; en hij verbood hun, het goed te vervreemden. Het huis werd echter door de
erfgenaam verkocht met instemming van alle belanghebbenden. Ik vraag of de mannen recht hebben op tweederde van de
koopsom van het genoemde huis, en de vrouwen op eenderde, of niet. Ik antwoordde dat krachtens de trust geen aanspraak
kon worden gemaakt op enig deel van de prijs van het huis, tenzij de partijen bij de verkoop ermee hadden ingestemd dat de
mannelijke vrijgemaakten tweederde van de koopsom zouden krijgen, en de vrouwen eenderde van hetzelfde.
(15) Nadat een erflater zijn zoon tot erfgenaam had benoemd, samen met zijn kleinzoon, die uit die zoon geboren was,
maakte hij in zijn testament de volgende bepalingen: "Ik wil niet dat mijn huis door mijn erfgenamen wordt verkocht, noch
dat er geld op wordt geleend, maar dat het voor altijd en absoluut in het bezit van mijn zonen en kleinzonen blijft. Als echter
een van hen zijn deel wil vervreemden of er geld op wil lenen, heeft hij de macht om het aan zijn mede-erfgenaam te
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verkopen en het geld van hem te lenen. Maar als een van hen iets anders doet, is elke verplichting die hij aangaat van nul en
gener waarde. Een zoon van de overledene leende daarna geld van Flavia Dionysia, en nadat hij het huis aan haar had
verhuurd, droeg hij de aan hem verschuldigde huur aan zijn schuldeiser over; en de vraag rees of aan de voorwaarde van het
testament was voldaan, zodat de zoon volgens de voorwaarden van de trust aansprakelijk zou zijn jegens zijn broers. Ik
antwoordde dat, in overeenstemming met de vermelde feiten, de voorwaarde niet was vervuld.
(16) Een erflater, die zijn moeder en zijn vrouw tot erfgenamen had benoemd, nam in zijn testament de volgende bepaling
op: "Ik verzoek u, mijn lieve vrouw, bij uw overlijden niets aan uw broers na te laten; u hebt de kinderen van uw zuster aan
wie u uw eigendom kunt nalaten, want u weet dat een van uw broers onze zoon heeft gedood, terwijl hij hem beroofde, en dat
uw andere broer mij groot letsel heeft toegebracht." Ik vroeg, daar de vrouw bij testament overleed en haar vermogen
overging op haar broer als haar erfgenaam, of de zoons van de zuster de uitvoering van de trust konden eisen. Ik antwoordde
dat zij dat konden doen, en dat de trust verschuldigd was.
(17) "Ik, Lucius Titius, heb dit, mijn laatste wil en testament, opgesteld zonder de hulp van iemand die geleerd is in de wet,
omdat ik er de voorkeur aan heb gegeven de neigingen van mijn geest te volgen, in plaats van mij te conformeren aan een al
te bijzondere en buitensporige exactheid. Daarom, als ik hierin iets heb opgenomen dat niet voldoet aan de voorgeschreven
wettelijke vereisten, of wijst op een gebrek aan kennis, dan moet het testament van een man met gezond verstand toch als
rechtsgeldig worden beschouwd." Vervolgens benoemde hij zijn erfgenamen. De vraag rees toen het bezit van zijn
nalatenschap werd opgeëist op grond van intestaatschap, of de beschikkingen die krachtens de trust waren gemaakt, konden
worden afgedwongen. Ik antwoordde dat dit volgens de vermelde feiten het geval was.
89. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Een zeker man benoemde in zijn testament zijn zoon en zijn vrouw tot zijn erfgenamen, en zou daarna een brief hebben
geschreven, waarin hij aan zijn zoon alle goederen schonk die deze in zijn peculium had; en hij voegde eraan toe dat hij
wenste dat deze laatste deze goederen als een preferent legaat zou hebben, om er bij zijn dood naar believen over te kunnen
beschikken. De erflater heeft in zijn testament bepaald dat elk document dat na zijn dood wordt verzegeld, geldig is als
codicil; de bovengenoemde brief was echter niet verzegeld, en ik vraag of de inhoud ervan de zoon ten goede zou komen. Ik
antwoordde, dat indien de echtheid van de brief duidelijk zou worden vastgesteld, elk goed waarvan de erflater daarin
verklaarde dat het zijn bedoeling was het aan zijn zoon te geven, aan deze laatste zou toekomen.
(1) Een erflater die samen met zijn broer goederen bezat, benoemde zijn dochters tot zijn erfgenamen en nam in zijn
testament de volgende bepaling op: "Met betrekking tot al mijn goederen die ik gemeenschappelijk bezit met jou, mijn broer
en je oom, en waarvan de waarde in totaal tweeduizend aurei kan bedragen, vraag ik dat jij daarvan de som van duizend aurei
van je oom Lucretius Pacatus ontvangt, in plaats van jouw aandeel." De erflater overleefde dit testament vijf jaar, en liet een
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sterk vermeerderd bezit na. De vraag rees of de erfgenamen van Lucretius Pacatus, met inachtneming van de hierboven
geciteerde bepalingen, door het aanbieden van de som van duizend aurei, de uitvoering van de trust konden verkrijgen. Ik
antwoordde dat het, volgens de vermelde feiten, niet de bedoeling van de erflater was dat zijn gehele vermogen zou worden
afgestaan tegen betaling van duizend aurei, maar dat het aanbod moest geschieden overeenkomstig de geschatte waarde ervan
op het tijdstip van het overlijden van de erflater.
(2) Een erflater legateerde aan Seius, die hij tot zijn erfgenaam had vervangen, als volgt: "Ik wil dat vijftien pond zilver
wordt gegeven aan Seius en zijn vrouw Marcella, indien hij niet mijn erfgenaam is." Ik vroeg of, indien Seius zijn erfgenaam
zou zijn, Marcella recht zou hebben op de helft van dit legaat. Ik antwoordde dat, volgens de vermelde feiten, zij er recht op
zou hebben.
(3) Lucius Titus, intestaat overleden, liet een vrouw en een dochter na, die geëmancipeerd was, en nam de volgende bepaling
op in zijn codicil: "Dit codicil had betrekking op mijn vrouw en dochter. In de eerste plaats verzoek ik hen samen te leven,
zoals zij tijdens mijn leven hebben gedaan. Ik verzoek hen ook alle goederen die ik hun nalaat of die zij anderszins hebben
verkregen, gemeenschappelijk te houden". De dochter verkreeg het bezit van haar vader, op grond van intestaat; en de vraag
rijst of enig deel van het bezit van Lucius Titius aan haar moeder verschuldigd is door de dochter volgens de voorwaarden
van de trust, en zo ja, hoeveel. Ik heb geantwoord dat, in overeenstemming met de vermelde feiten, de helft van de
nalatenschap aan haar toekomt, op voorwaarde dat de moeder bereid was al haar eigen bezittingen in het gemeenschappelijke
fonds onder te brengen.
(4) Een erflater benoemde zijn vier kinderen tot zijn erfgenamen in gelijke delen van zijn nalatenschap, en liet aan ieder van
hen een stuk land na als preferent legaat. Aangezien de gehele nalatenschap van de vader bezwaard was, leenden de kinderen
geld om de eerste schuldeiser te betalen en bezwaarden zij hetzelfde eigendom aan de tweede; vervolgens verkocht deze
laatste, toen de schuld niet werd betaald, de gehele grond aan een van de erfgenamen uit hoofde van zijn recht van
onderpand. De vraag rijst of, aangezien de zoon dit eigendom had op grond van de titel van koop, zijn broers en medeerfgenamen het recht hadden om de uitvoering van de trust te vorderen; of dat de trust was vernietigd, aangezien het gehele
gemeenschappelijk gehouden eigendom door hen aan de tweede schuldeiser in onderpand was gegeven. Ik antwoordde dat de
persoonlijke vordering waartoe de erfgenamen gerechtigd waren, nog steeds door hen allen kon worden ingesteld, maar dat
de trust niet kon worden hersteld tenzij de erfgenaam die het eigendom had gekocht, eerst de schuld van zijn medeerfgenamen zou hebben betaald.
(5) Een vader belastte zijn dochter met een trust als volgt: "Ik verzoek u, mijn dochter, na mijn dood de dotale zekerheid te
wijzigen en zodanig te vernieuwen dat uw broers ermee kunnen instemmen dat uw bruidsschat aan u wordt teruggegeven op
voorwaarde dat, indien u mocht overlijden zonder dat u tijdens uw huwelijk een of meer kinderen hebt gekregen, uw
bruidsschat naar hen zal gaan." De echtgenoot stierf na de dood van de vader, en voordat de dotale band was vernieuwd, en
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het meisje, dat een tweede maal was gehuwd, stierf, zonder kinderen na te laten, en werd overleefd door Titius, een van haar
broers. De vraag rees of Titius recht had op het eigendom dat in de bruidsschat was begrepen. Ik antwoordde dat de
uitvoering van de trust kon worden gevorderd door de erfgenamen van de zuster, indien het haar schuld was dat haar broer de
overeenkomst met betrekking tot de bruidsschat niet had gesloten.
(6) Een erflater die haar zoon en dochter tot erfgenamen had benoemd, legateerde legaten aan haar vrijgelatenen, en belastte
hen met een trust als volgt: "Daar ik u bepaalde goederen heb nagelaten, verzoek ik u, er tijdens uw leven tevreden mee te
zijn en bij uw dood aan mijn kinderen af te staan." Nadat Maevia, de dochter van de erflater, was overleden, stierf ook een
vrijgelatene, nadat hij een zoon van zijn patrones tot erfgenaam had benoemd van het deel van zijn nalatenschap waarop hij
volgens de wet recht had, en het resterende deel liet hij na aan een vreemde. De vraag rees of de zoon van de patrones, nadat
de nalatenschap was ingegaan, van zijn mede-erfgenaam het deel van de goederen kon vorderen dat, volgens het testament
van de moeder, in handen was gekomen van de genoemde vrijgelatene. Ik antwoordde dat hij van zijn mede-erfgenaam
hetzelfde aandeel kon eisen waarop hij recht zou hebben gehad indien de nalatenschap niet was aangesproken.
(7) Een echtgenoot benoemde zijn vrouw tot erfgenaam van zijn gehele nalatenschap, en bepaalde dat een codicil, dat hij had
opgesteld, pas na haar dood mocht worden geopend. Zij was van mening dat een bepaald stuk grond, dat deel uitmaakte van
de nalatenschap, onproductief was en verkocht het. De koper vraagt of na het overlijden van de vrouw de wettigheid van de
verkoop kan worden betwist door partijen aan wie is vastgesteld dat de nalatenschap van de erflater door de bepalingen van
het codicil in bewaring is gegeven, of dat de begunstigden van de bewaring slechts recht zouden hebben op het bedrag van de
voor het land ontvangen prijs. Ik antwoordde, dat wegens de gerechtvaardigde onwetendheid van de vrouw, alsmede wegens
de onwetendheid van de koper, het land in het bezit van laatstgenoemde moest blijven, en dat de erfgenaam van de vrouw
verplicht moest worden, de voor het land ontvangen prijs aan de begunstigde van de trust te betalen.
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Boek XXXII
Betreffende legaten en trusts.

Tit. 1. Betreffende legaten en trusts.

1. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Wanneer iemand niet zeker is van zijn toestand, bijvoorbeeld, of hij een gevangene is in de handen van de vijand, of slechts
vastgehouden door rovers, kan hij geen testament maken. Indien hij echter onwetend is omtrent zijne rechten, en door eene
vergissing meent, dat hij, omdat hij door roovers gevangen is genomen, een slaaf van den vijand is, of indien hij, op
gezantschap gezonden, meent, dat hij niet anders is dan een gevangene, is het zeker, dat hij geen testament kan opmaken, om
de reden, dat hij geen testament kan opmaken, die twijfelt, of hij dit al dan niet kan doen.
(1) Wanneer een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, of een slaaf bij testament een trust opricht, zal deze niet geldig zijn.
Indien echter het geval wordt voorgesteld dat een van hen zou overlijden na te zijn gemanumitteerd, besluiten wij
voortdurend dat de trust moet worden geacht te zijn nagelaten, alsof zij was ingesteld op het tijdstip van het overlijden van de
partij; dat wil zeggen als zijn voornemen was blijven bestaan na de manumissie. Laat niemand veronderstellen, dat wij
dezelfde regel toepassen met betrekking tot testamenten, want wanneer een testament niet geldig is, is ook de inhoud ervan
niet geldig, maar het is anders, wanneer iemand een trust nalaat.
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(2) Zij, aan wie het gebruik van water en vuur verboden is, alsmede zij, die verbannen zijn, kunnen bij testament geen
vertrouwen scheppen, omdat zij op het ogenblik van hun verbanning geen testamentaire bevoegdheid bezitten.
(3) Als verbannen moeten worden beschouwd zij, aan wie de keizer een eiland als verblijfplaats heeft toegewezen, of zij, die
hij door een schriftelijk bevel heeft verbannen. Maar voordat de Keizer het vonnis van de Gouverneur heeft bevestigd, wordt
niemand geacht zijn burgerrechten te hebben verloren. Dus als hij sterft voordat dit is gebeurd, wordt hij geacht als burger te
zijn gestorven, en elk vertrouwen dat hij naliet voordat hij werd veroordeeld, zal geldig zijn, of een vertrouwen dat hij
oprichtte nadat het vonnis aan hem was opgelegd, en voordat de Keizer het bevestigde, zal ook geldig zijn; want tot die tijd
was hij nog in het bezit van zijn voorrechten als burger.
(4) Wat betreft degenen die door de Praetoriaanse Prefect of zijn Plaatsvervanger, die onder leiding van de Keizer kennis
neemt van zaken, of ook door de Stedelijke Prefect (omdat het recht van deportatie ook aan hem is toegekend door een
Rescript van de Goddelijke Severus en onze Vorst) zijn gedeporteerd, zij verliezen onmiddellijk hun burgerrechten, en
daarom is het duidelijk dat zij noch testamentaire hoedanigheid noch wettelijke bevoegdheid hebben om een trust op te
richten.
(5) Wanneer iemand die naar een eiland is gedeporteerd een codicil maakt terwijl hij daar is, en nadat hij door de gunst van
de keizer in het genot van zijn burgerrechten is hersteld, overlijdt en hetzelfde codicil ongewijzigd laat, kan men volhouden
dat de trust geldig zal zijn, mits de partij altijd dezelfde bedoeling had.
(6) Bovendien zij erop gewezen, dat zij die met een trust belast kunnen zijn, in wier handen enig deel van iemands
nalatenschap zal overgaan bij zijn overlijden, ongeacht of het aan hen wordt gegeven, dan wel of zij er niet van worden
beroofd.
(7) Niet alleen de naaste bloedverwanten, die door het vonnis van de Praetor in het bezit van een nalatenschap zijn gekomen,
maar ook zij, die op grond van intestaat tot de nalatenschap gerechtigd zijn, kunnen met een trust worden belast.
(8) Een kind dat nog niet geboren is, kan met een trust belast worden, als het, nadat het geboren is, onze opvolger zal worden.
(9) Men kan zonder twijfel zeggen dat als iemand bij testament sterft en een trust nalaat die moet worden uitgevoerd door de
erfgenaam die hem in de eerste graad mag opvolgen, en deze laatste de nalatenschap verwerpt en de opvolging overgaat op
de volgende graad, de erfgenaam niet verplicht is de trust uit te voeren. Deze regel heeft Onze Keizer in een Rescriptie
vastgelegd.
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(10) Indien een trust door een vrije man wordt nagelaten om door zijn patroon te worden uitgevoerd, en hij overlijdt, en een
van zijn kinderen wordt toegestaan bezit te nemen van zijn goederen, geldt dezelfde regel.
2. Gaius, Trusts, Boek I.
Een trust kan niet worden nagelaten om te worden uitgevoerd door een zoon die in een testament is overgegaan, ook al zou
hij de erfgenaam zijn.
3. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Wanneer een vrouw een bepaling heeft gemaakt met betrekking tot haar bruidsschat, en haar man heeft daarvoor van haar
een ontvangstbewijs genomen, opdat zij hem met een trust zou belasten, dan moet worden gezegd dat de trust moet worden
uitgevoerd, want hij wordt geacht iets van zijn vrouw te hebben ontvangen. Dit is het geval, wanneer de vrouw aan haar man
een ontvangstbewijs geeft, omdat zij op het punt staat hem een gift mortis causa te doen. Maar wanneer zij haar bruidsschat
ten gunste van haar man vermeerdert, mortis causa, of na scheiding opnieuw met hem trouwt, kan men oordelen dat de trust
door hem kan worden uitgevoerd.
(1) Julianus zei dat als een slaaf aan mij wordt nagelaten, en mij gevraagd wordt hem te manumiteren, ik niet belast kan
worden met een trust, dat wil zeggen, als mij gevraagd wordt dit absoluut te doen; want als mij gevraagd wordt onder een
voorwaarde, of binnen een bepaalde periode, zal ik aansprakelijk zijn op grond van de winst die ik zal behalen uit de arbeid
van de slaaf in de tussentijd, en op dit punt koesterde Julianus geen twijfel.
(2) Wanneer iemand een bepaald goed verschuldigd is aan een bepaalde persoon, als gevolg van een beding, en hem het goed
nalaat, kan hij hem niet beschuldigen van een trust, hoewel de schuldeiser kan worden geacht voordeel te hebben gehaald uit
de erfenis, omdat de eigendom onmiddellijk ontstaat, en niet wacht op een actie gebaseerd op het beding. Misschien zou
iemand kunnen zeggen dat hij zou profiteren van de kosten van het beding, die hij zou moeten betalen als de zaak voor de
rechter zou komen; maar men kan geenszins menen dat hij kan worden belast met een trust.
(3) Indien ik aan u, mortis causa, het vruchtgebruik overdraag van een goed waarvan u de eigenaar bent, kan men oordelen,
dat ik u een trust kan ten laste leggen, en het punt, dat het vruchtgebruik gewoonlijk door de dood tenietgaat, zal geen
gewicht in de schaal leggen, daar men de voordelen moet beschouwen, die de eigenaar zal verkrijgen gedurende de
tussenliggende tijd, dat degene, die de schenking heeft gedaan, in leven blijft.
(4) Indien ik echter het pandrecht van mijn schuldenaar, mortis causa, zou vrijgeven en hem met een trust zou belasten, zal de
trust niet geldig zijn.
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4. Paulus, Zinnen, Boek IV.
Wanneer een trust wordt nagelaten door een vader of een meester, en de nalatenschap wordt niet verkregen door hem die zijn
zoon heeft geëmancipeerd, of zijn slaaf heeft gemanumitteerd, kan de begunstigde van de trust een praetoriaanse vordering
instellen tegen de genoemde zoon of slaaf, omdat de winsten van de nalatenschap die hij heeft verkregen in zijn handen
blijven.
5. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een gemeente, kunnen degenen die haar zaken behartigen met een trust worden
belast.
(1) Wanneer iemand een trust nalaat, die niet door de erfgenaam of legataris zelf, maar door de erfgenaam van genoemde
erfgenaam of legataris moet worden uitgevoerd, is het niet meer dan normaal dat dit geldig is.
6. Paulus, Trusts, Boek I.
Zelfs als ik mijn erfgenaam belast met een trust als volgt: "Ik vraag u, Lucius Titius, om uw erfgenaam op te dragen tien
aurei aan Maevius te betalen," dan is de trust geldig; mits, na de dood van Titius, de uitvoering ervan kan worden geëist van
zijn erfgenaam. Deze mening was ook Julianus toegedaan.
(1) Een trust kan echter niet in het leven worden geroepen als volgt: "Als Stichus eigendom wordt van Seius, en op zijn bevel
op mijn landgoed komt, vraag ik Seius om zo-en-zoveel te betalen," omdat iemand die een landgoed verkrijgt door toeval, en
niet door de wil van de erflater, of die onder zulke omstandigheden een erfenis verkrijgt, niet mag worden belast met de
verplichting van een trust; en het principe moet niet worden aangenomen dat je iemand kunt binden door zo'n verzoek als je
hem niets geeft.
7. Ulpianus, Vertrouwen, Boek I.
Wanneer de slaaf van een man die gedeporteerd werd, belast is met een trust, zal deze toebehoren aan de schatkist, tenzij de
partij die gedeporteerd werd, de slaaf vervreemdde, of hersteld werd in het genot van zijn burgerrechten tijdens het leven van
de erflater, want dan zal deze toebehoren aan hem.
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1. Wanneer een soldaat een man die is uitgezet met een trust belast, is de betere mening (en dit wordt ook door Marcellus
goedgekeurd), dat hij de trust niet kan ontvangen.
2. Als iemand aan zijn schuldeiser nalaat wat hij hem schuldig is, kan hij hem niet met een trust belasten, tenzij de
schuldeiser enig voordeel uit de erfenis verkrijgt; bijvoorbeeld wanneer hij beducht is voor het indienen van een exceptie, of
wanneer de schuld binnen een bepaalde tijd betaald moest worden, of onder een of andere voorwaarde.
8. Paulus, Trusts, Boek I.
Als een legataris, die belast is met een trust, de erfenis opeist, kan hij alleen gedwongen worden om aan de begunstigde van
de trust zoveel te betalen als de rechter zal eisen; of, als de rechter hem niet dwingt om iets te betalen, moet hij hem zijn recht
van vordering toewijzen; want het is onrechtvaardig dat hij het risico van een rechtszaak moet dragen, als de zaak buiten de
schuld van de legataris verloren gaat.
1. Een slaaf van de erfgenaam kan niet belast worden met een trust, tenzij de erfgenaam verzocht wordt de slaaf te
manumitteren.
2. 8. Wanneer een erflater bepaalde, dat iets van zijn nalatenschap, dat in handen van zijn vader zou kunnen komen, aan zijn
dochter zou worden gegeven, zodat zij op deze wijze meer zou hebben dan zij anders uit de nalatenschap van haar vader zou
verkrijgen, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat het duidelijk was, dat de erflater de bedoeling had, dat de
levering van het goed zou geschieden na de dood van de vader.
9. Marcianus, Trusts, Boek I.
Wanneer een trust als volgt werd nagelaten: "Aan een ieder die mijn nalatenschap krachtens mijn testament of door
erfopvolging verkrijgt", of "Aan een ieder aan wie mijn nalatenschap onder welke titel dan ook toekomt", dan werd door deze
bepalingen een kind dat later geboren zou worden of in de familie zou komen, of iemand die naderhand een naaste
bloedverwant van de erflater wordt, geacht met de erfenis te zijn belast, evenals iedere vrouw die nog niet getrouwd is en van
wie later wordt vastgesteld dat zij in de positie verkeert waarin, volgens het Edict, de goederen van een intestate echtgenoot
gewoonlijk op zijn echtgenote overgaan.
10. Valens, Trusts, Boek II.
Als ik honderd aurei nalaat aan jou, en aan een van mijn drie kinderen die op mijn begrafenis mogen komen, zal de erfenis,
wat jou betreft, niet verminderd worden als geen van de kinderen zou komen.
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11. Ulpianus, Trusts, Boek II.
Trusts kunnen ook in elke taal worden nagelaten, niet alleen in het Latijn of het Grieks, maar ook in het Carthaags, Gallisch,
of het idioom van welk volk dan ook.
1. Wanneer iemand een ruw ontwerp van zijn testament maakt en sterft voordat hij het heeft voltooid, is wat in het ontwerp
staat niet geldig als codicil, hoewel het document woorden kan bevatten die een trust creëren. Maecianus verklaart dat dit
door de Goddelijke Pius was verordend.
2. Want het is één ding om iemand aan zijn erfgenamen aan te bevelen, en iets anders om aan te geven dat het zijn bedoeling
is dat zij belast worden met een trust ten gunste van hem.
3. Wanneer een man werd verzocht afstand te doen van zijn aandeel in een nalatenschap bij het ontvangen van een bepaalde
som geld, werd geoordeeld dat hij zelf de uitvoering van de trust door de erfgenaam kon eisen. Indien hij dit echter wenst te
doen, kan hij dan de som die hem is nagelaten in zijn handen houden en afstand doen van zijn erfdeel; of kan hij, nadat hem
de som is nagelaten, tegen zijn wil worden gedwongen afstand te doen van zijn erfdeel? Hij heeft het recht om zelf over deze
zaak te beslissen. En inderdaad, wanneer iemand gevraagd wordt afstand te doen van zijn aandeel in een nalatenschap tegen
ontvangst van een bepaalde som geld, wordt een dubbel vertrouwen geschapen; ten eerste, wanneer de partij bereid is afstand
te doen van zijn aandeel, kan hij een som geld eisen; en ten tweede, zelfs al eist hij het niet, toch kan hij gedwongen worden
afstand te doen van zijn aandeel als de curator bereid is hem de genoemde som te betalen.
4. Wanneer iemand in zijn testament het volgende invoegt: "Zulke wijngaarden of landerijen zijn u genoeg", dan wordt er een
trust geschapen, daar wij de clausule: "Laat hem tevreden zijn met zulk een eigendom", als een trust beschouwen.
5. 5. Wanneer een trust als volgt wordt nagelaten: "Ik wil dat mijn erfgenaam tien aurei betaalt aan Zo-en-Zo, tenzij mijn
erfgenaam daartoe niet bereid is", dan is de trust tot op zekere hoogte voorwaardelijk, en vereist eerst de toestemming van de
erfgenaam; hij kan dus, nadat hij toestemming heeft gegeven, niet van gedachten veranderen en beweren dat hij niet bereid is
te betalen.
6. Wanneer een legaat als volgt wordt gemaakt: "Indien hij bereid mocht zijn", houdt dit de vraag in, hoelang degene die met
het vertrouwen is belast, mag leven. Indien echter de begunstigde overlijdt voordat de beheerder het legaat heeft betaald,
moet de erfgenaam van deze laatste het betalen. Maar als de beheerder overlijdt voordat hij tot erfgenaam is benoemd, gaat
het vertrouwen niet over op zijn erfgenaam, want niemand kan eraan twijfelen dat het legaat voorwaardelijk is, en de
beheerder wordt geacht te zijn overleden voordat aan de voorwaarde was voldaan.
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7. Hoewel een trust, die op de volgende wijze wordt nagelaten, niet geldig is, namelijk: "Indien hij bereid mocht zijn", is zij
niettemin geldig, indien zij als volgt wordt uitgedrukt: "Indien gij het raadzaam oordeelt; indien gij meent dat het behoort te
geschieden, indien gij het nuttig oordeelt; indien het u voordelig voorkomt of zou moeten voorkomen"; want het testament
geeft de erfgenaam niet de volledige discretie, maar het vertrouwen wordt als het ware overgelaten aan het oordeel van een
goed burger.
8. 8. Wanneer dus een trust wordt nagelaten als volgt: "Indien hij hem enige dienst bewijst", zal deze zonder twijfel geldig
zijn, indien de begunstigde in staat is geweest de erfgenaam enige dienst te bewijzen, die een goed burger zou goedkeuren.
Het zal ook geldig zijn als het als volgt luidt: "Mits hij u niet beledigt," en de erfgenaam niet kan beweren dat de begunstigde
het niet verdient, als een andere goede burger die niet benadeeld is, zal toegeven dat de partij het voordeel verdient.
9. Deze woorden, "Ik verzoek u, mijn zoon, om de grootste zorg te dragen voor het onroerend goed dat in uw handen zal
komen, opdat het aan uw kinderen zal overgaan," hoewel zij niet precies de instelling van een trust uitdrukken, omdat zij
eerder een advies inhouden dan de verplichting om het goed aan de kinderen na te laten; toch wordt de schenking van
genoemd land geacht de uitwerking te hebben van een trust ten gunste van de kleinkinderen, na de dood van hun vader.
10. Wanneer een trust wordt nagelaten aan een zoon, die tot erfgenaam van zijn vader is benoemd, terwijl niet uitdrukkelijk is
bepaald, dat het in werking zou treden bij het overlijden van laatstgenoemde, kan dit worden afgeleid; bijvoorbeeld, omdat de
volgende woorden worden gebruikt: "Opdat hij het goed aan zijn zoon nalaat," of, "Ik wens dat hij het goed heeft," of, "Ik
wens dat het hem toebehoort," kan worden volgehouden, dat de uitvoering van de trust moet worden uitgesteld, totdat de
zoon zijn eigen meester wordt.
11. Wanneer een trust aan iemand is nagelaten in de volgende bewoordingen: "Indien hij bij de dood van zijn vader zijn eigen
meester zal worden," en hij door emancipatie zelfstandig wordt, zal de voorwaarde niet geacht worden te zijn mislukt, maar
hij zal het voordeel van de trust verkrijgen op het tijdstip van het overlijden van zijn vader, net alsof de voorwaarde was
vervuld.
12. Wanneer een erflater een hem toebehorend goed heeft nagelaten en het naderhand door dringende noodzakelijkheid heeft
vervreemd, kan de uitvoering van de trust worden gevorderd, tenzij bewezen kan worden dat de erflater het voornemen had
hem het voordeel daarvan te ontnemen; het feit, dat hij van gedachten is veranderd, moet echter door de erfgenamen worden
bewezen.
13. Indien dus iemand het biljet van een schuldenaar zou innen, dat hij in beheer had, maar niet de bedoeling had, door
betaling af te dwingen, het vertrouwen op te heffen, kan men zeggen, dat het moet worden uitgevoerd. Er is echter een zeker

2137

verschil tussen deze twee gevallen; want in het ene geval is het wezen van de schuld zelf tenietgegaan, maar in het andere
blijft het eigendom bestaan, hoewel het kan zijn vervreemd. Maar ik was van mening dat de vordering tot uitvoering van de
trust nog steeds bestond, ook al had een bepaalde partij de betaling van een schuldbrief van de schuldenaar gevorderd en het
geld als een deposito in bezit gehouden, vooral omdat de schuldeiser het geld niet zelf had gevorderd, maar de schuldenaar
het uit eigen beweging had aangeboden, en hij, nu hij dat had gedaan, niet kon weigeren het te aanvaarden. Wij erkennen dus
geleidelijk dat, zelfs indien de erflater met dit geld, dat hij niet heeft geïnd, goederen heeft gekocht met de bedoeling de
begunstigde het hem toekomende legaat te ontnemen, de vordering tot uitvoering van de trust toch kan worden ingesteld.
14. Wanneer iemand een huis bouwt op een onwettige manier (d.w.z. een huis waarvan de Keizerlijke Constituties zeggen
dat het afgebroken moet worden), laten we dan eens kijken of iemand alles waaruit het bestaat kan nalaten, bij wijze van
vertrouwen. Ik denk dat hij dat kan doen; want ook al moet het huis worden afgebroken, toch is er geen twijfel over dat de
bepalingen van het decreet van de Senaat geen beletsel vormen voor een dergelijke beschikking van het eigendom.
15. Wanneer een erfgenaam wordt verzocht een som geld te lenen tegen een bepaalde rentevoet, is de trust geldig. Maecianus
meent echter dat hij niet gedwongen kan worden om het geld te lenen, tenzij hem een behoorlijke zekerheid wordt gesteld. Ik
ben meer geneigd tot de mening dat zekerheid niet vereist mag worden.
16. Wanneer een commissie in het leger in vertrouwen wordt nagelaten aan de slaaf van een ander, rijst de vraag of de erfenis
door zijn meester wordt verworven. Ik ben van mening dat de geschatte waarde van het legaat moet worden betaald indien de
erflater wist dat de partij een slaaf was; maar indien hij daarvan niet op de hoogte was, mag de meester niet worden
toegestaan de uitvoering van het vertrouwen te eisen, want indien de erflater had geweten dat de legataris een slaaf was, zou
hij hem het legaat niet hebben nagelaten.
17. 17. Uit deze zaken blijkt duidelijk, dat wanneer iets in vertrouwen wordt nagelaten, het voorwerp zelf moet worden
geleverd, en wanneer dit niet mogelijk is, de getaxeerde waarde ervan moet worden betaald.
18. Als iemand aan iemand tien aurei nalaat en overeenkomt hem een tweede keer hetzelfde bedrag na te laten, en als hij
verliest wat hem bij testament is nagelaten, rijst de vraag of het tweede vertrouwen geldig is, of dat de erfgenaam zekerheid
moet eisen om zichzelf te beschermen, opdat hij niet gedwongen wordt de tien aurei opnieuw te betalen; en ook of, als het
bedrag meerdere keren verloren gaat, de beheerder moet worden aangesproken om het goed te maken. De Goddelijke Pius
verklaarde in een Rescript dat geen zekerheid moest worden geëist, en dat in geval van verlies het eigendom niet meer dan
eenmaal door de curator mocht worden vervangen, want de erfgenaam mocht niet oneindig worden belast en gedwongen
worden de genoemde som geld terug te betalen telkens wanneer deze verloren ging, maar aangezien het legaat door het
tweede vertrouwen schijnt te zijn verdubbeld, rust er geen verdere aansprakelijkheid op de erfgenaam, indien de begunstigde
naderhand zou verspillen wat hij op grond daarvan heeft ontvangen.
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19. Evenzo, indien iemand een zekere som geld aan iemand zou nalaten, en eraan toevoegt dat de genoemde som
gemakkelijk kan worden verrekend, aangezien de begunstigde zelf een schuldenaar is van de nalatenschap van de erflater,
Gaius Seius, en hij weigert de nalatenschap van de genoemde Gaius Seius te aanvaarden, maar de uitvoering van de trust eist,
heeft Onze Keizer in een Rescript verklaard dat een dergelijke eis in strijd is met de bedoeling van de erflater, aangezien met
betrekking tot trusts de bedoeling van de erflater met alle middelen moet worden overwogen en in acht genomen.
20. Het gebeurt dikwijls dat wat nagelaten is, bestemd is ten bate van verscheidene personen; maar de erflater wenste slechts
één van hen te eren door hem te noemen. Deze mening van Marcellus is volkomen juist.
21. Daarom gebeurt het soms dat, wanneer een erflater meerdere personen wilde eren, en hij hen allen in gedachten had,
hoewel er maar één legaat was, toch meerdere personen er aanspraak op kunnen maken, zoals bijvoorbeeld wanneer tien
personen hetzelfde goed bedongen, en de erfgenaam of beheerder verzocht werd hen te betalen, want in dit geval, als het in
het belang van allen was, en de erflater hen in gedachten had, konden zij allen de uitvoering van het vertrouwen eisen. Maar
laat ons zien of ieder een vordering kan instellen voor zijn deel, of voor het gehele bedrag. Ik denk dat zij elk hun deel
kunnen opeisen, en daarom zal degene die het eerst vordert het gehele bedrag verkrijgen, mits hij zekerheid geeft dat hij
degene die hem betaald heeft, zal verdedigen tegen alle andere begunstigden van de trust, of zij nu deelgenoten zijn of niet.
22. Maar soms komt het recht om een trust of een legaat op te eisen toe aan een ander dan degene wiens naam in het
testament wordt genoemd; zoals bijvoorbeeld wanneer de erfgenaam wordt belast met het betalen van een openbare belasting
voor Titius, de boer van de opbrengst de eis moet stellen voor de uitvoering van de trust of voor de betaling van het legaat;
hoewel hij de genoemde persoon kan zijn, en Titius zelf het legaat kan opeisen dat aan hem is nagelaten. Ik denk dat het veel
uitmaakt wie de erflater in gedachten had, en wie hij beoogde te begunstigen. In het algemeen moet men echter aannemen dat
hij handelde ten voordele van een particulier, hoewel de winst in feite aan de boer van de opbrengst ten goede kan zijn
gekomen.
23. Wanneer iets wordt nagelaten voor de oprichting van een openbaar werk in een stad, verklaarden de goddelijke Marcus
en Lucius Verus in een aan Procula gericht Rescript, dat iedere erfgenaam aansprakelijk was voor het gehele bedrag. Zij
gaven echter in dit geval een mede-erfgenaam de tijd om personen te sturen om het werk uit te voeren, en na die tijd besloten
zij dat alleen Procula aansprakelijk zou zijn, en dat zij van haar mede-erfgenaam zijn deel van de kosten die zij had gemaakt,
kon innen.
24. De Goddelijke Marcus verklaarde ook in een Rescript dat dezelfde regel van toepassing was op een standbeeld, een
dienstbaarheid en andere zaken die niet splitsbaar zijn.
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25. Wanneer iemand wordt opgedragen een openbaar werk te bouwen en aanbiedt het geld aan de stad te geven, opdat zij het
kan bouwen, terwijl de erflater de bedoeling had, dat de lasthebber het zelf zou doen, zal hij niet worden gehoord; en dit
verklaarde de Goddelijke Marcus in een Rescript.
12. Valens, Trusts, Boek I.
"Laat Stichus vrij zijn, en ik verzoek mijn erfgenaam om hem een vak te leren, zodat hij in staat zal zijn om zichzelf te
onderhouden." Pegasus zegt dat het vertrouwen nietig is, omdat het soort vak niet vermeld is. Maar de Praetor of de Rechter
moet, in overeenstemming met de bedoeling van de overledene, en de leeftijd, de positie, het karakter en de talenten van de
slaaf aan wie het legaat werd gegeven, bepalen welk vak de erfgenaam hem het beste op eigen kosten kan leren.
(13) Marcianus, Trusts, Boek II.
Wanneer een erflater zich als volgt uitdrukt: "Laat mijn erfgenaam zo-en-zo een stuk land geven, en daarnaast tien aurei
betalen aan Seius", dan bestaat er geen twijfel over dat Seius aanspraak kan maken op de helft van het land en de tien aurei
krachtens de bepaling van het testament.
14. Gaius, Trusts, Boek I.
Wanneer aan een vrouw een legaat wordt nagelaten onder de voorwaarde dat zij niet opnieuw zal trouwen, en haar wordt
verzocht het legaat terug te geven als zij dat toch doet, is er geen twijfel dat zij daartoe kan worden gedwongen als zij een
tweede keer zou trouwen.
(1) Een erfgenaam die van de eedaflegging is ontheven, blijft verplicht legaten te betalen en krachtens testament
toevertrouwde middelen uit te voeren.
(2. Wanneer echter een legaat aan iemand is nagelaten met het doel een goed van een ander te kopen om het aan een derde te
leveren, en hij dit goed niet kan kopen omdat de eigenaar het niet wil verkopen of het tegen een buitensporige prijs wil
verkopen, moet hij de juiste waarde ervan aan de begunstigde van de trust betalen.
15. Marcianus, Trusts, Boek II.
Wanneer het eigendom van een erflater, waarvan gezegd wordt dat het in zee is, wordt nagelaten, moet het worden
afgeleverd nadat het is teruggevonden.
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(16) Pomponius, Trusts, Boek I.
Het onder een trust nagelaten eigendom wordt zeer dikwijls aan de begunstigde afgeleverd in een betere staat dan die waarin
het zich bevond toen het werd nagelaten; zoals bijvoorbeeld wanneer een akker is vergroot door alluviale afzetting, of
wanneer een eiland is ontstaan.
17. Marcianus, Trusts, Boek II.
Eigendommen die in de toekomst zullen bestaan, zoals een eiland dat in de zee of in een rivier kan ontstaan, kunnen ook
worden nagelaten.
1. Een erfdienstbaarheid kan ook wettelijk worden nagelaten aan een slaaf die eigenaar is van een aangrenzend stuk land.
18. Pomponius, Trusts, Boek I.
Als ik, nadat ik volgens de wet een testament heb gemaakt, u een trust nalaat en daarna, zonder de vereiste formaliteiten in
acht te nemen, een ander testament maak, waarbij ik u geen trust nalaat, of als ik dat wel doe, ik u een trust nalaat die geheel
anders is dan die in het eerste testament was opgenomen, dan moet men zich afvragen of het mijn bedoeling was, toen ik
mijn tweede testament maakte, om u te ontnemen wat in het eerste testament was nagelaten, want trusts worden nietig
verklaard door de enkele bedoeling. Dit is echter moeilijk vast te stellen, omdat ik misschien niet de bedoeling had het eerste
testament te herroepen, tenzij het tweede testament geldig zou zijn, en nu zal het vertrouwen in het tweede testament niet
geldig zijn, ook al zijn dezelfde erfgenamen bij beide testamenten benoemd, en zijn zij bij het eerste testament in de
nalatenschap getreden.
19. Valens, Trusts, Boek V.
Nerva en Atilicinus hebben zeer juist geoordeeld dat wanneer u een legaat is nagelaten, of een trust is nagelaten die u
verplicht een bepaalde handeling te verrichten, zelfs als het niet in het belang van de erfgenaam was dat dit zou gebeuren, u
het recht moet worden ontzegd om een rechtszaak aan te spannen, als u de erfgenaam niet de zekerheid hebt gegeven om aan
de wil van de overledene te voldoen.
20. Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Als aan mij een goed in bewaring wordt gegeven en hetzelfde goed aan u wordt nagelaten, hetzij als legaat, hetzij in
bewaring, niet met de bedoeling het te verdelen, maar geheel aan ieder van ons, is er geen twijfel dat als het aan de een alleen
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wordt gegeven, de ander geen enkel recht op het goed zal hebben, maar dat hij het recht zal hebben een vordering in te stellen
om de gehele prijs van het goed terug te krijgen.
21. Paulus, Zinnen, Boek IV.
Een vertrouwen kan ook worden opgezegd door een eenvoudige beweging van het hoofd, mits hij die dat doet ook in staat is
om te spreken, tenzij een ziekte waarmee hij plotseling wordt geconfronteerd hem verhindert om zijn stem te gebruiken.
1. Het is vastgesteld dat wanneer een trust wordt nagelaten, en het goed waarop de trust betrekking heeft, blijkt toe te behoren
aan degene aan wie het werd nagelaten op grond van een waardevolle tegenprestatie, de trust tenietgaat, tenzij de overledene
de bedoeling had dat de getaxeerde waarde van het goed ook zou worden betaald aan de eigenaar ervan.
2. 2. Wanneer de kolommen of het gebint van een huis onder een trust zijn nagelaten, heeft de hoogste autoriteit beslist dat
alleen die delen van het gebouw kunnen worden geleverd die kunnen worden verwijderd zonder het te beschadigen, en dat
geen opgave van de getaxeerde waarde van het gebouw mag worden gedaan.
(22) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek IV.
Wanneer iemand zich in het begin van zijn testament als volgt uitdrukt: "Ik wens dat hij aan wie ik tweemaal hetzelfde legaat
heb gedaan, slechts eenmaal zal worden uitbetaald," en hij daarna door hetzelfde testament of door een codicil willens en
wetens hetzelfde goed verscheidene malen aan dezelfde persoon nalaat, moet zijn laatste testament voorrang krijgen, want
niemand kan zeggen dat het iemand niet is toegestaan zijn eerste testament te herroepen. Dit geldt echter alleen, wanneer hij
uitdrukkelijk verklaart, dat hij zijn oorspronkelijke bedoeling had gewijzigd en dat hij wenste, dat de legataris verschillende
legaten zou ontvangen.
1. Wanneer een soldaat, die wegens een halsmisdaad ter dood is veroordeeld, krachtens het vonnis, waarbij hij ter dood is
veroordeeld, een testament mag maken, is hij ook bevoegd om goederen in bewaring na te laten.
2. De begunstigde van een trust moet alleen het verlies dragen, veroorzaakt door de dood van een slaaf, die hem krachtens
dezelve is nagelaten, voordat de erfgenaam in gebreke is, zelfs al is een slaaf, die aan een ander toebehoort, het voorwerp van
de erfenis.
23. Paulus, Zinnen, Boek V.
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Het is oneervol voor de keizer om een legaat op te eisen, of het voordeel van een trust onder een onvolmaakt testament; want
het past bij de majesteit van zo'n groot heerser om gehoorzaamheid te tonen aan de wetten waarvan hij zelf vrijgesteld lijkt te
zijn.
24. Neratius, Opinies, Boek II.
Een legaat kan aan een schuldeiser worden gemaakt om te voorkomen dat zijn erfgenaam geld terugvordert dat niet
verschuldigd is.
25. Paulus, Over Neratius, Boek I.
"Laat zo-en-zo, mijn erfgenamen, honderd aurei betalen aan Seius." Seius kan betaling eisen van wie van de genoemde
erfgenamen hij maar wil.
(1) Wanneer er geen dubbelzinnigheid is in de gebruikte woorden, moet er geen vraag worden gesteld over de bedoeling van
de erflater.
26. Dezelfde, Over Neratius, Boek II.
Hij die een trust verschuldigd is, is niet alleen verplicht het goed te leveren vanaf de dag waarop hij in gebreke is, maar ook
om de schade te vergoeden die de begunstigde van de trust daardoor zou kunnen lijden.
27. Dezelfde, Decreten, Boek II.
Paula, die Callinicus tot erfgenaam van een deel van haar nalatenschap had benoemd, legateerde bij haar testament tien aurei
aan haar dochter Jubentiana, en na verloop van tijd, nadat zij een codicil had opgesteld, liet zij de honderd aurei aan dezelfde
Callinicus na, maar voegde er niet aan toe: "In aanvulling op zijn aandeel." Besloten werd, dat beide bedragen aan hem
moesten worden betaald, te meer daar aan de dochter van Callinicus bij het codicil niets was nagelaten.
1. Pompeius Hermippus benoemde zijn zoon Hermippus tot erfgenaam van drie vierde van zijn nalatenschap, en zijn dochter
Titiana tot erfgenaam van het resterende vierde, en liet aan elk van hen bepaalde landerijen na als preferente legaten; en hij
verordende ook dat als Hermippus zonder kinderen zou sterven, een ander stuk land aan zijn dochter zou worden gegeven.
Nadat hij zijn testament had gemaakt, maakte hij een codicil waarin hij zijn dochter bepaalde landerijen naliet, en wenste dat
zij zich daarmee tevreden zou stellen, samen met wat hij haar bij zijn testament had nagelaten. De bezittingen van Hermippus
werden verbeurd verklaard aan de schatkist, en zijn zuster Titiana eiste de uitvoering van de trust. Toen haar broer werd
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verzocht haar zoveel uit te betalen in plaats van haar erfdeel, rees de vraag of het wel de bedoeling van haar vader was dat zij
alleen zou krijgen wat hij haar bij codicil had nagelaten. Het komt mij voor dat hij zijn eerste testament absoluut had
herroepen. De billijkste uitlegging leek te zijn dat haar vader niet de bedoeling had haar te beroven van haar aandeel in de
nalatenschap waarop zij tijdens het leven van haar broer recht zou hebben gehad, noch van datgene wat deze haar bij zijn
dood zou nalaten, indien hij zonder kinderen zou overlijden; en zo werd ook besloten.
2. Julianus Severus, die bij zijn dood verscheidene erfgenamen had aangewezen, liet aan zijn pleegbroeder vijftig aurei na,
die hij hem door Julius Maurus, zijn pachter, wilde laten betalen uit de pacht die hij hem verschuldigd was; en hij legateerde
ook bepaalde goederen aan genoemde Maurus. De Schatkist stelde een vraag over de bestemming van de nalatenschap, en
Maurus betaalde het geld aan de Schatkist, op bevel van de keizerlijke rentmeester, en de aangewezen erfgenaam won
vervolgens de zaak tegen de Schatkist. Daar de pleegbroer gestorven was, eiste zijn erfgenaam de uitvoering van het
vertrouwen door de erfgenaam van Maurus; maar de Keizer besliste dat hij niet met het vertrouwen belast was, maar dat hij
alleen genoemd was om de bron aan te wijzen waaruit het vertrouwen kon worden verkregen, en dat daarom de erfgenaam
van Severus het moest uitvoeren.
28. Dezelfde, over het besluit van Tertullianus van de Senaat.
Als ik belast zou worden met een trust om aan een ander alles te leveren boven het aandeel dat ik wettelijk kan nemen, staat
het vast dat ik het genoemde bedrag ook kan ontvangen.
29. Labeo, Over de laatste Epitomen van Javolenus.
Wanneer een man een concubine had, en haar het voorrecht gaf om de kleren van een vroegere concubine te gebruiken, en
vervolgens een legaat maakte als volgt: "Ik laat haar dergelijke kleding na die ik heb gekocht en voor haar bestemd heb", dan
ontkennen Cascellius en Trebatius dat zij recht heeft op de kleding die voor de eerste concubine was verkregen, omdat er een
andere regel geldt in het geval van een echtgenote. Labeo neemt deze mening niet over, omdat, hoewel het waar is dat in het
geval van een legaat van deze aard de wet die een echtgenote regelt niet van toepassing is, de interpretatie van de door de
erflater gebruikte woorden in aanmerking moet worden genomen. Dezelfde regel geldt in het geval van een dochter, of van
welke andere persoon dan ook. De mening van Labeo is juist.
1. Wanneer een legaat als volgt luidde: "Ik wens dat mijn vrouw Titia een erfdeel krijgt dat gelijk is aan het kleinste erfdeel
dat een van mijn erfgenamen zal hebben", en de erfdelen van de erfgenamen waren ongelijk, dan waren Quintus Mucius en
Gallus van mening dat het grootste erfdeel was nagelaten, omdat het kleinste erfdeel in het grootste erfdeel is begrepen.
Servius en Ofilius betoogden dat het kleinste aandeel bedoeld was, omdat de erfgenaam, toen hij belast werd met de betaling
van de erfenis, de macht had om het aandeel te geven dat hij wilde. Labeo keurt deze mening goed, en zij is juist.
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2. Labeo meent, dat in een legaat, dat als volgt luidt: "Laat mijn erfgenaam aan Seia een som geld betalen, gelijk aan hetgeen
ik uit de nalatenschap van Titius heb verkregen", begrepen is, hetgeen de erflater in zijn boekhouding had opgenomen als
zijnde afkomstig uit genoemde nalatenschap; maar hij ontkent, dat aan de erfgenaam door de legataris zekerheid moet
worden gesteld om hem te beschermen, voor het geval dat de erfgenaam later iets uit genoemde nalatenschap zou moeten
betalen. Ik ben echter de tegenovergestelde mening toegedaan, omdat niet kan worden volgehouden, dat hetgeen de
erfgenaam uit hoofde van genoemde nalatenschap zal moeten betalen, daadwerkelijk in zijn handen is gekomen. Alfenus
Varus verklaart dat dit de mening van Servius was, en die is juist.
3. Wanneer u in algemene termen een slaaf is nagelaten, en de erfgenaam levert u Stichus, en hij wordt uitgezet, dan zegt
Labeo dat u op grond van het testament tegen hem kunt procederen, omdat de erfgenaam geacht wordt u geen slaaf te hebben
gegeven, omdat u de slaaf die hij u gaf, niet kon behouden. Ik denk dat dit juist is. Maar hij zegt ook dat u de erfgenaam op
de hoogte moet stellen van de uitzetting voordat u een procedure start, want als u dat niet zou doen, zou een exceptie op
grond van kwade trouw tegen u kunnen worden ingediend in het geval u een vordering op grond van het testament instelt.
4. "Als mijn slaven Stichus en Damus bij mijn dood in mijn bezit zijn, laat hen dan vrij zijn en laat hen voor zichzelf een stuk
land hebben." Labeo meent dat, indien een van beide slaven na de uitvoering van het testament door de eigenaar zou worden
vervreemd of gemanumitteerd, geen van beiden vrij zou worden. Tubero echter meent dat degene die in handen van de
erflater blijft, vrij is en recht heeft op de erfenis. Ik denk dat de mening van Tubero het meest in overeenstemming is met de
bedoeling van de overledene.
30. Dezelfde, Over de Laatste Epitomen van Javolenus, Boek II.
Een erflater die vier oliekruiken had, maakte het volgende legaat: "Ik legateer twee oliekruiken die gelijk zijn." Ik gaf als
mijn mening dat slechts een paar kruiken was gelegateerd, omdat de uitdrukking "Twee paar kruiken" niet hetzelfde is als
"Twee gelijksoortige kruiken". Trebatius is dezelfde mening toegedaan.
1. Toen een erflater bepaalde openbare tuinen van de Staat huurde, en de opbrengst van die tuinen tot het einde van de
huurovereenkomst waaronder zij gehuurd waren, naliet aan Aufidius, en zijn erfgenaam opdroeg de huur van die tuinen te
betalen en hem toe te staan daarvan te genieten, was ik van mening dat de erfgenaam verplicht was hem toe te staan daarvan
te genieten, en bovendien dat hij ook verplicht zou zijn de huur van die tuinen aan de Staat te betalen.
2. Wanneer in een testament is opgenomen: "Laat mijn erfgenaam vijf aurei betalen aan Stichus, mijn slaaf, en als Stichus
mijn erfgenaam als slaaf dient voor de duur van twee jaar, laat hem dan vrij zijn", dan ben ik van mening dat de erfenis
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verschuldigd is na het verstrijken van twee jaar, want zowel de erfenis als de verlening van de vrijheid moeten naar dat
tijdstip worden verwezen. Dit was ook de mening van Trebatius.
3. 3. Als u mij een stuk land moet verkopen voor een bepaalde prijs, dan kunt u volgens de voorwaarden van die verkoop niet
een deel van de oogst van dat land reserveren, omdat de prijs betrekking heeft op het hele terrein.
4. 4. Toen ik een partij opdroeg een stuk land voor zichzelf en mij te kopen, om het in partnerschap te houden, en hij dat land
vervolgens door grenzen in twee gedeelten verdeelde, en, alvorens het aan mij te leveren, het als volgt beschreef: "Ik geef aan
Zo-en-Zo mijn stuk land," ontkende ik dat meer dan de helft van het land verschuldigd was, omdat het niet waarschijnlijk zou
zijn dat de erflater, toen hij de erfenis maakte, bedoelde dat zijn erfgenaam met de lastgeving belast zou worden.
5. "Laat mijn erfgenaam tweehonderd aurei betalen aan mijn vrouw, zolang zij bij mijn zoon te Capua verblijft." De zoon
verliet zijn moeder. Ik was van mening dat zolang beide partijen in Capua woonden, de erfenis aan de moeder toekwam, ook
al woonden zij niet samen. Indien zij echter naar een andere stad zouden verhuizen, zou de erfenis volgens Trebatius slechts
voor een jaar verschuldigd zijn, naar gelang van de tijd gedurende welke zij samenwoonden. Laten we eens kijken of de
woorden: "Terwijl zij bij mijn zoon te Capua blijft" niet een voorwaarde inhouden, maar dat die als overbodig moeten
worden beschouwd. Ik ben deze mening niet toegedaan. Toch moet de erfenis aan haar worden betaald, mits het niet haar
schuld is dat zij niet bij haar zoon verbleef.
6. Als u belast bent met de levering van een huis dat aan een ander toebehoort, en u kunt dat huis op geen enkele voorwaarde
kopen, dan zegt Attius dat de rechter een taxatie van de waarde ervan moet maken, zodat de erfgenaam kan worden ontslagen
nadat het bedrag is betaald. Dezelfde regel geldt als u het huis had kunnen kopen en dat niet gedaan hebt.
(31) Dezelfde, Epitomes of Probabilities, door Paulus, Boek I.
Wanneer een huis aan iemand wordt nagelaten, zal hij recht hebben op alle gebouwen die zich bevinden op de grond die bij
dat huis hoort. Paulus: Deze regel is echter niet van toepassing wanneer de eigenaar twee aangrenzende huizen bezat, en een
kamer van een daarvan bestemd was voor het gebruik van het andere, en voor dit doel werd gebruikt; want onder deze
omstandigheden zal de genoemde kamer ophouden accessoir te zijn bij het gebouw waaraan zij is verbonden, en zal accessoir
worden bij het andere.
32. Scaevola, Digest, Boek XIV.
Een erflater benoemde Sextia tot erfgenaam van een vierde deel van zijn nalatenschap, en Seius en Marcius, de zonen van
zijn zuster, tot erfgenamen van de overige drie vierde delen. Vervolgens stelde hij Sextia in de plaats van Marcius, en
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Marcius in de plaats van Sextia, en liet Marcius bepaalde goederen na als voorkeurslegaat. Marcius verwierp het deel van de
nalatenschap waarvan hij erfgenaam was geworden, en daar hij bij testament was overleden, ging zijn eigendom over op zijn
wettige broer Seius. De vraag rees of Sextia, op grond van de plaatsvervulling, ook voor zichzelf van de erfgenaam kon
vorderen wat aan Marcius als preferent legaat was nagelaten. Het antwoord luidde dat Sextia volgens de genoemde feiten niet
in de plaats was getreden, voor zover het de legaten betrof die aan Marcius waren nagelaten.
(33) Dezelfde, Digest, Boek XV.
Een zekere man legateerde aan zijn vrouw, samen met andere goederen, het deel van zijn huis waarin zij gewoon waren te
wonen. De vraag rees, of hij, aangezien de erflater ten tijde van het opmaken van het testament en bij zijn overlijden het
gehele huis gebruikte en geen enkel deel ervan huurde, alleen de slaapkamer waarin hij gewoon was te slapen wilde nalaten.
Het antwoord luidde, dat al dat deel van het huis, waarin hij gewoonlijk met zijn gezin verbleef, was begrepen.
1. Een erflater liet, naast andere legaten, het volgende legaat na aan zijn vrouw: "Ik wens dat alles wat ik aan mijn vrouw heb
geschonken of voor haar gebruik heb gekocht tijdens mijn leven, aan haar zal worden gegeven. De vraag was of men moest
oordelen dat zij ook recht had op wat hij haar na het maken van het testament had gegeven. Het antwoord luidde dat de
genoemde woorden geen betrekking hadden op de toekomstige tijd.
2. Toen Seius honderd aurei betaalde aan een schuldeiser van zijn vrouw, en een sieraad afkocht dat hij in onderpand had
gegeven, en daarna een testament maakte, waarin hij het volgende legaat opnam: "Ik geef aan mijn vrouw wat ik heb betaald
uit hoofde van een beding dat zij is aangegaan, en daarnaast elk jaar tweehonderd aurei", rees de vraag of de genoemde
tweehonderd aurei door de erfgenamen van de man konden worden teruggevorderd van zijn vrouw of van haar erfgenamen.
Het antwoord luidde, dat indien hij de schuldeiser bij wijze van schenking had betaald, zijn erfgenamen krachtens de trust
aansprakelijk zouden zijn, indien zij de schuld trachtten te innen, en dat zij zelfs door een exceptie zouden kunnen worden
uitgesloten. Het vermoeden zou zijn dat een schenking was bedoeld, tenzij het tegendeel door de erfgenaam kon worden
bewezen.
34. Dezelfde, Digest, Boek XVI.
Een zekere vrouw legateerde een vordering van haar schuldenaar als volgt: "Ik wens, dat de tien aurei, die de erfgenamen van
Gaius Seius mij schuldig zijn, bovendien aan Titius betaald worden; en ik wens, dat mijn erfgenaam aan hem zijn
vorderingsrecht op hen overdraagt, en aan genoemde Titius de onderpanden, die zij gegeven hebben, aflevert." Ik vroeg of de
erfgenamen alleen de tien aurei moesten betalen, of dat het vorderingsrecht voor de gehele schuld moest worden
overgedragen, d.w.z. voor zowel de rente als de hoofdsom. Het antwoord luidde, dat de gehele schuld blijkt te zijn
gelegateerd. Ik vroeg ook, als een erflater niet zou weten dat haar gemachtigden in de provincie een beding hadden gesloten
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voor de tien aurei, en de rente zou worden toegevoegd aan de hoofdsom op grond van bovengenoemd vertrouwen, of de
toename van deze schuld zou toebehoren aan Titius. Ik antwoordde dat dit het geval zou zijn.
1. Een erflater, die zijn zoon tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap had benoemd, liet hem naast andere zaken een
legaat na met deze woorden: "Ik verzoek dat twintig schuldvorderingen, genomen uit mijn boekhouding, zonder bedrog aan
mijn zoon Titius zullen worden gegeven, nadat hij ze heeft uitgekozen." De erflater vertrouwde zijn zoon tijdens zijn leven
de afwikkeling van al zijn zaken toe, en de zoon, na het opmaken van het testament en gedurende tien jaar voor het overlijden
van zijn vader, gedurende welke periode hij optrad als zijn agent, leende, in strijd met de gebruikelijke praktijk van zijn vader
zoals blijkt uit diens rekeningenboek, nieuwe debiteuren grote sommen geld, en stond de oude debiteuren die zijn vader
kleine bedragen schuldig waren toe hun verplichtingen te vergroten, zodat de bovengenoemde twintig vorderingen bijna het
gehele rekeningenboek van zijn vader zouden vullen. De vraag rees of de zoon als bevoorrecht legaat recht had op de
leningen die hij zelf had aangegaan. Het antwoord luidde dat hij slechts een keuze kon maken uit die welke zich in het boek
van de erflater bevonden op het tijdstip waarop hij zijn testament had opgesteld.
2. 2. Een vrouw liet aan een van haar erfgenamen bij wijze van legaat na wat er overbleef van de nalatenschap van haar man
Areto, en droeg hem op dit goed aan haar achterkleinzoon te geven wanneer deze de leeftijd van zestien jaar zou hebben
bereikt; en zij voegde er het volgende aan toe: "Ik vraag ook dat u alle overblijvende schulden uit de nalatenschap van Areto
betaalt, bevredigt en kwijtscheldt, uit de opbrengst van die nalatenschap aan de schuldeisers van die nalatenschap." De vraag
rees of, indien de erfgenaam zou bewijzen dat er niet voldoende inkomsten uit de nalatenschap waren om alle vorderingen te
betalen, hijzelf de last van de schuld op zich zou moeten nemen. Het antwoord luidde dat het kennelijk de bedoeling van de
erflater was dat de schulden zouden worden betaald uit de inkomsten van de nalatenschap, en niet uit het privévermogen van
de erfgenaam.
3. Een vader, die zijn zoon en zijn dochter tot erfgenamen had benoemd, en aan ieder van hen bij wijze van legaat bepaalde
landerijen en boeken naliet, nam in zijn testament de volgende bepaling op: "Ik belast je, mijn lieve zoon, en ik wens dat je
alle legaten betaalt die ik heb nagelaten, en als ik door een tijdelijke lening een schuld aanga en deze bij mijn dood
verschuldigd ben, wens ik dat je die betaalt, zodat wat ik aan je zuster heb nagelaten, ongeschonden blijft." De vraag rees of
de zoon verplicht was alle schulden van zijn vader te betalen, ongeacht hoe zij waren aangegaan. Het antwoord was dat de
dochter, volgens de bepalingen van de trust, kon eisen van aansprakelijkheid te worden ontheven, opdat hetgeen de erflater
haar had nagelaten onbezwaard in haar handen zou komen.
(35) Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Een patroon vroeg zijn erfgenaam om onmiddellijk een plaats in een stam te kopen voor zijn vrijgelatene. Deze leed lange
tijd onder het in gebreke blijven van de erfgenaam van de beschermheer, en benoemde bij zijn dood een man van de meest
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illustere stand tot zijn erfgenaam. De vraag rees of de getaxeerde waarde van de plaats in de stam toekwam aan de erfgenaam
van de vrijgelatene? Het antwoord was dat dit het geval was. Ook werd gevraagd of in dit geval de gewone voordelen waarop
de vrijgelatene recht zou hebben gehad door zijn lidmaatschap van genoemde stam tot aan de dag van zijn dood, konden
worden teruggevorderd, indien de plaats in de stam in het begin was gekocht, in overeenstemming met de wil van de patroon;
of dat zijn erfgenaam alleen recht zou hebben op de rente over de geschatte waarde van de plaats. Ik antwoordde, dat hetgeen
de vrijgelatene zelf had kunnen terugvorderen, op zijn erfgenaam overging.
1. Een erflater maakte aan Sempronius een testament als volgt: "Laat Sempronius alle landerijen nemen die ik heb binnen de
grenzen van Galatië, tot aan de landstreek die Gaas heet, en die onder beheer staan van Primus, de rentmeester, samen met
alle aanhorigheden van dien." De vraag rees, aangezien er slechts één stuk land onder de hoede van de genoemde rentmeester
was, en het niet binnen de grenzen van Galatië lag, maar binnen die van Cappadocië, of dit stuk land Sempronius zou
toebehoren, samen met de andere. Het antwoord was, dat het hem zou toebehoren.
2. Een erflater maakte de volgende erfenis over aan zijn vrij man, die hij bij name noemde: "Ik wens dat het landgoed
Trebatian, dat in het district Atellatan is, en ook het landgoed Satrian, dat in het district Niphana is, samen met een winkel,
worden gegeven." De vraag rees, of, aangezien er onder de bovengenoemde landerijen een stuk land was dat werd aangeduid
als Satrian, maar dat niet in het district Niphana lag, dit volgens de voorwaarden van de trust aan de vrijgelatene moest
worden geleverd. Het antwoord luidde: als er in het district Niphana geen landgoed met de naam Satrian was, maar als
vaststond dat de erflater het elders gelegen landgoed in gedachten had, zou het niettemin verschuldigd zijn, omdat hij zich
had vergist in de aanduiding van het district waarin het gelegen was.
3. Een persoon maakte de volgende bepaling in een codicil, dat hij bevestigde: "Laat het Julianabad, dat aan mijn huis vastzit,
aan de burgers van Tibur en Scitis, aan wie ik zeer gehecht ben, voor kosteloos gebruik afstaan, zodanig dat zij er op kosten
en onder toezicht van mijn erfgenamen gedurende zes maanden per jaar in het openbaar kunnen baden." De vraag rees of de
erfgenamen de kosten van de noodzakelijke reparaties zouden moeten betalen. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de
genoemde feiten, de erflater niet alleen de verplichting op zich nam om het bad te verwarmen en te onderhouden, maar ook
alles wat verband hield met het dagelijks onderhoud ervan, zodat het bad van al het nodige kon worden voorzien; en dat het
bad tijdens de gewone pauzes moest worden geprepareerd en gereinigd, zodat het geschikt zou zijn voor bewoning, zoals
onder sommige omstandigheden gebruikelijk is.
36. Aantekeningen van Claudius over Scaevola, Digest, Boek XVIII.
Wanneer een testament ondoordacht is verklaard, zijn de daarin vervatte vertrouwensformules niet ab intestato verschuldigd,
omdat, aangezien een krankzinnige geen testament kan maken, men van mening is dat niets dat in zijn laatste testament is
opgenomen geldig is.
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(37) Scaevola, Digest, Boek XVIII.
Een zeker persoon schonk bij zijn dood aan zijn moeder Seia een stuk land dat haar reeds toebehoorde, en verzocht haar dit
bij haar dood over te dragen aan zijn vrouw Flavia Albina. Na de dood van de erflater verklaarde de moeder ten overstaan
van een magistraat, dat zij niets wilde doen tegen de wens van haar zoon, en dat zij bereid was het land aan Flavia Albina
over te dragen, indien deze haar twee aurei per jaar als inkomsten zou betalen. Zij heeft echter noch het bezit afgestaan, noch
de som van twee aurei per jaar ontvangen. De vraag rees of zij het land rechtmatig aan een derde kon verkopen. Het
antwoord luidde, dat bij onderzoek van het legaat en de trust, overeenkomstig de vermelde feiten, hetgeen de erflater aan zijn
moeder had nagelaten niet geldig was, en dat er geen verplichting bestond om aan de trust te voldoen, mits de moeder bij
testament niets anders had ontvangen.
1. Een zeker persoon benoemde een erfgenaam, en liet tweehonderd aurei na aan Maevius, hem opdragend honderd te betalen
aan Glaucetyches en vijftig aan Elpidus. Daarna zond Maevius, met toestemming van de erflater, brieven aan de twee
legatarissen, en betaalde hun hun legaten uit overeenkomstig de wil van de erflater. De erflater maakte nadien een codicil en
bepaalde dat een akte die in strijd was met dit codicil, niet geldig zou zijn. De vraag rees of Maevius, die tweehonderd aurei
had ontvangen, door de legatarissen kon worden aangesproken op grond van de trust, omdat de erflater van gedachten was
veranderd met betrekking tot de bovengenoemde brieven. Het antwoord luidde dat volgens de genoemde feiten geen
vordering tegen Maevius kon worden ingesteld, ongeacht of hij de tweehonderd aurei had ontvangen, dan wel het land in
plaats daarvan.
2. Een erflater benoemde Seia en Maevius, zijn vrijgelatenen, tot erfgenamen van gelijke delen van zijn nalatenschap, en
stelde zijn voogd Sempronius in de plaats van Maevius. Vervolgens bevestigde hij een codicil waarin hij als volgt bepaalde:
"Lucius Titius aan Seia, zijn erfgenaam, die hij aanwees om de helft van zijn nalatenschap te erven, Groet. Ik verbied
Maevius, mijn vrijgelatene, die ik bij mijn testament tot erfgenaam van de helft van mijn nalatenschap heb benoemd, dit te
ontvangen; en in zijn plaats verlang ik dat Publius Sempronius, mijn ward, mijn erfgenaam wordt voor zijn deel van mijn
nalatenschap." Ook liet hij aan Maevius, die hij geen deel van zijn landgoed wenste te geven, een trust na met de volgende
censuur: "Ik wens dat honderdvijftig flessen oude wijn worden gegeven aan Maevius, mijn vrijgelatene, die niets van mij
verdient." Daar het in de eerste plaats de bedoeling van de erflater was, dat de helft van zijn nalatenschap onder alle
omstandigheden aan Sempronius zou toebehoren, rees de vraag, of het in de bovengenoemde woorden uitgedrukte
vertrouwen als geldig moest worden beschouwd, en aan wie Sempronius de eis kon stellen, daar het codicil aan een zeker
persoon was gericht. Het antwoord luidde dat de uitvoering van de trust kon worden gevorderd van Maevius.
3. Een vader schonk aan zijn geëmancipeerde zoon al zijn goederen, met uitzondering van twee slaven, maar deed geen
schenking mortis causa, en bedong met zijn zoon als volgt: "Belooft gij, dat de slaven, die ik u heb geschonken, en de
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landerijen, die ik u bij wijze van schenking heb overgedragen, tezamen met de nakomelingen, die uit deze slaven geboren
zullen worden, en ook de werktuigen, gebruikt voor het bewerken van den grond, of wat er van deze goederen ook moge
overblijven of onder uw beheer zijn, en waarover gij niet frauduleus hebt beschikt, bij uw dood aan mij zullen worden
teruggegeven, indien ik nog in leven zou zijn, of geleverd aan iemand, die ik aanwijzen zal? Ik, Lucius Titius, de vader, heb
dit bedongen en ik, Lucius Titius, de zoon, heb het beloofd." Op zijn sterfbed schreef de vader aan zijn zoon, dat hij een trust
creëerde als volgt: "Lucius Titius, aan zijn zoon Lucius Titius, Gegroet. Vertrouwend op je kinderlijke genegenheid, draag ik
je op om aan Zo-en-Zo en Zo-en-Zo, een zekere som geld te betalen, en ik wens dat mijn slaaf Lucrio vrij zal zijn." De vraag
rees, of de zoon, die het landgoed van zijn vader niet in zijn macht had en ook niet tot zijn erfgenaam was benoemd, verplicht
was het vertrouwen uit te voeren en de slaaf vrij te laten volgens de bepalingen van de brief. Het antwoord luidde dat, hoewel
de zoon het landgoed van zijn vader niet kon betreden, noch het praetoriaanse bezit ervan kon opeisen, en hoewel hij niets
bezat dat tot zijn landgoed behoorde, er toch een vordering als schuldenaar tegen hem kon worden ingesteld door de
erfgenamen van zijn vader, op grond van het beding; en ook een op grond van de trust door degenen die belang hadden bij de
uitvoering ervan; vooral na de Grondwet van de Goddelijke Pius, die in een geval van deze aard voorzag.
4. Een weduwe, die op het punt stond te trouwen, gaf haar twee kinderen, die zij van haar eerste man had, opdracht om voor
twintig aurei, de waarde van de bruidsschat, die hij op het punt stond te geven, te bedingen, indien om enige reden haar
huwelijk ontbonden kon worden, zodat haar gehele bruidsschat aan de een of de ander van hen kon worden uitbetaald. Toen
een van de kinderen tijdens het huwelijk overleed, droeg de vrouw de langstlevende bij brief op, zich tevreden te stellen met
de helft van de bruidsschat, zonder er meer van te eisen, en de resterende helft in het bezit van haar man te laten. Nadat de
vrouw was overleden, rees de vraag of haar echtgenoot door haar zoon voor de gehele bruidsschat kon worden aangesproken,
en of eerstgenoemde door een exceptie op grond van kwade trouw kon worden beschermd; en voorts of een vordering ten
gunste van hem zou kunnen worden ingesteld op grond van de bepalingen van de trust, teneinde de zoon te dwingen hem van
zijn aandeel in de verplichting te ontslaan. Het antwoord luidde dat de exceptie wettelijk kon worden opgeworpen, en dat hij
ook een vordering kon instellen op grond van de voorwaarden van de trust. Ook werd gevraagd of een praetoriaanse
vordering, met betrekking tot de resterende helft van het eigendom, ten gunste van de erfgenamen van de vrouw tegen haar
zoon zou kunnen worden ingesteld. Het antwoord luidde dat, volgens de vermelde feiten en vooral na de brief aan de zoon,
de vordering niet kon worden ingesteld. Claudius: Aangezien zij in haar brief verklaarde dat haar zoon genoegen moest
nemen met de helft van de bruidsschat, was men van mening dat door deze woorden een trust ten gunste van de zoon was
geschapen.
5. Een erflater maakte de volgende bepaling in een codicil: "Ik wens dat alles wat hierin is opgenomen, wordt uitgevoerd. Ik
geef aan mijn heer Maximus vijfduizend denarii die ik van zijn oom Julius Maximus als deposito heb ontvangen, aan hem uit
te betalen met rente wanneer hij een man is geworden, wat dertigduizend denarii zal bedragen, want ik heb zijn oom onder
ede beloofd dit te doen." De vraag rees of de bewoordingen van het codicil voldoende waren om een rechtszaak te beginnen
om het gedeponeerde geld terug te vorderen, aangezien de waarheid ervan niet door enig ander bewijs kon worden

2151

vastgesteld. Ik antwoordde dat, in overeenstemming met de vermelde feiten, wat de erflater schreef moest worden geloofd,
aangezien hij beweerde dat hij zich door een eed daartoe had verbonden.
6. Titia, een vrouw van hoge stand, die altijd Callimacus in dienst had gehad om haar zaken af te handelen (laatstgenoemde
was niet in staat om een testament op te maken), had in haar eigen hand een testament opgesteld, dat als volgt luidde: "Ik,
Titia, heb dit mijn testament gemaakt, en ik verlang dat de som van tienduizend denarii aan Callimacus wordt gegeven, bij
wijze van beloning." Ik vraag of dit geld door de erfgenamen van Titia kan worden opgeëist, op grond van het feit dat het een
beloning is. Ik antwoordde dat wat in strijd met de wet is nagelaten, niet kan worden opgeëist.
7. Met betrekking tot de volgende woorden in een testament: "Ik wens dat alle mannelijke en vrouwelijke slaven die ik bij dit
testament of bij enig ander testament heb gemanumitteerd of zal mianumiseren, alsmede hun zonen en dochters, worden
betaald", rees de vraag of de erfgenaam aansprakelijk was voor degenen die de erflater tijdens zijn leven had
gemanumitteerd. Het antwoord luidde, dat de bepalingen van de trust ook moesten worden uitgevoerd ten aanzien van hen
die vóór het testament waren gemanumitteerd, en hun kinderen van beide geslachten.
38. Dezelfde, Digest, Boek XIX.
Een vader verbood zijn zoon, die tevens zijn erfgenaam was, om de landerijen die tot de nalatenschap behoorden, te
vervreemden of in pand te geven; maar droeg hem op om ze te houden ten behoeve van de kinderen die hij door wettig
huwelijk mocht hebben, en van zijn andere verwanten. Nadat de zoon een schuldeiser van de nalatenschap had betaald, gaf
hij bepaalde stukken land vrij die zijn vader had bezwaard, en droeg hij, om het geld te verkrijgen om hem te betalen, de
genoemde landerijen over aan een tweede schuldeiser, bij wijze van pandrecht of hypothecatie. De vraag rees of het
pandrecht rechtsgeldig was aangegaan. Het antwoord luidde dat dit op grond van de genoemde feiten het geval was. Ook
werd de vraag gesteld of, indien de zoon tot de nalatenschap behorende grond zou verkopen om zijn schuldeisers te voldoen,
de kopers, die niet op de hoogte waren van het bestaan van een trust, de grond rechtmatig konden kopen. Ik antwoordde dat,
volgens de genoemde feiten, de verkoop geldig zou zijn als er geen ander eigendom van de nalatenschap was waaruit de
schuld kon worden betaald.
1. Een zekere man had zijn twee vrijgelatenen, Stichus en Eros, tot zijn erfgenamen benoemd en in zijn testament als volgt
bepaald: "Ik stem er niet mee in dat het Corneliaanse landgoed in handen van vrijgelatenen komt." Stichus gaf in zijn
testament opdracht zijn slavin Arescusa vrij te laten, en legateerde haar zijn deel van dat landgoed. Ik vraag of Eros en de
andere mede-vrijgemaakten van Stichus van de erfgenaam van laatstgenoemde zijn deel van het genoemde landgoed kunnen
opeisen, volgens de bepalingen van het vertrouwen. Het antwoord luidde dat Arescusa niet in de trust was opgenomen.
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2. Een man benoemde zijn dochter tot erfgenaam en nam in zijn testament op: "Ik wil niet dat mijn huis overgaat uit de
handen van mijn vrijgemaakten, maar ik wil dat het toebehoort aan de slaven die in mijn familie geboren zijn en die ik in dit
testament genoemd heb." De vraag rees, of na het overlijden van de erfgenaam en de slaven die in de huishouding van de
erflater waren geboren, een enkele vrijgemaakte die overbleef, recht had op het gehele voordeel van de trust. Het antwoord
luidde, dat overeenkomstig de vermelde feiten alleen het evenredige deel van de overblijvende vrijgelatene hem zou
toekomen.
3. Een erflater liet zijn zoon een stuk land na en verbood hem dit, zolang hij leefde, te verkopen, weg te geven of te
verpanden en voegde de volgende bepaling toe "Indien hij dit in strijd met mijn wil zou doen, wens ik dat het landgoed
Titiaan aan de Schatkist zal toebehoren, en dit is bepaald opdat het genoemde landgoed Titiaan altijd op zijn naam zal blijven
staan. Aangezien de zoon het landgoed overeenkomstig het testament van zijn vader gedurende zijn gehele leven onder zich
hield, rees de vraag of het land na zijn dood zou toebehoren aan de leden van de familie, en niet aan de door de zoon
aangewezen erfgenamen. Het antwoord luidde dat uit het testament van de overledene kon worden afgeleid dat de zoon,
zolang hij leefde, het land niet kon vervreemden of verpanden, maar dat hij het recht zou hebben om een testament te maken
en het zelfs aan buitenlandse erfgenamen na te laten.
4. Julianus Agrippa, een lid van de Eerste Compagnie van de Triarii, nam het volgende in zijn testament op: "Ik wil niet dat
mijn erfgenaam de rest van mijn landerijen, mijn voorsteden of mijn huis in de stad verpandt of vervreemdt, op welke manier
dan ook." Zijn dochter, die hij tot erfgenaam had benoemd, liet een dochter na, het kleinkind van de erflater, die, nadat zij het
goed lange tijd in haar bezit had gehad, overleed nadat zij buitenlandse erfgenamen had benoemd. De vraag rees of de
buitenlandse erfgenamen recht zouden hebben op het genoemde land, of dat het zou toebehoren aan Julia, die een achternicht
was van Julius Agrippa. Ik antwoordde dat, aangezien de bovengenoemde bepaling slechts een voorschrift was, er niets tegen
de wil van de overledene was gedaan, dat zou verhinderen dat het eigendomsrecht op het land aan de erfgenamen toekwam.
5. Een zekere erflater liet een klein stuk land, samen met een winkel, na aan vijftien van haar vrijgelatenen, die zij bij name
noemde, en voegde er het volgende aan toe: "Ik wil dat mijn vrijgemaakten dit land houden op voorwaarde dat niemand van
hen zijn deel verkoopt of weggeeft, of iets anders doet waardoor het eigendom wordt van een vreemde. Indien iets wordt
gedaan, in strijd met deze bepaling, wens ik dat hun aandelen, samen met het land met de winkel, aan het volk van Tusculum
toebehoren." Enkele van haar vrijgemaakten verkochten hun aandelen aan twee van hun medevrijgemaakten, die in hun
aantal waren opgenomen, en de kopers waren overleden en benoemden Gaius Seius, een vreemdeling, tot hun erfgenaam. De
vraag rees, of de verkochte aandelen aan Gaius Seius zouden toebehoren, dan wel aan hun overlevende medebelangers, die
de hunne niet hadden afgestaan. Het antwoord luidde dat zij, volgens de vermelde feiten, aan Gaius Seius toebehoorden. Er
werd ook gevraagd of de aandelen die verkocht waren, aan de mensen van Tusculum zouden toebehoren. Ik antwoordde dat
dit niet het geval was. Claudius: Omdat niet de persoon van de feitelijke bezitter, die een vreemdeling is, in aanmerking moet
worden genomen, maar die van de kopers, die overeenkomstig het testament van de overledene behoorden tot het aantal van
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degenen aan wie zij had toegestaan het goed te verkopen, is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder het land door de
voorwaarden van de trust aan het volk van Tusculum was toegekend.
6. Een erflater belastte een legataris, aan wie hij tweeduizend solidi onder een trust had nagelaten, als volgt: "Ik verzoek u,
Petronius, de genoemde som van tweeduizend solidi te betalen aan de vereniging van een zekere tempel." Omdat het
genootschap vervolgens werd ontbonden, rees de vraag of de erfenis aan Petronius moest toekomen, of in het bezit van de
erfgenaam moest blijven. Het antwoord luidde dat Petronius het legaal kon opeisen, vooral als het niet op hem rustte om het
testament van de overledene uit te voeren.
7. Een moeder benoemde haar zonen tot haar erfgenamen en voegde daaraan toe: "Zij mogen in geen geval beschikken over
de landerijen die als deel van mijn nalatenschap in hun bezit zullen komen, maar zij moeten ze reserveren voor hun opvolgers
en elkaar daarvoor zekerheid verschaffen." De vraag rees of de landerijen door deze woorden geacht moesten worden in
beheer te zijn gelaten. Het antwoord was dat, in overeenstemming met wat was gezegd, zij geen vertrouwen hadden
geschapen.
8. Een man had een erfgenaam benoemd tot de helft van zijn nalatenschap, liet hem een bepaald stuk land na als preferent
legaat, en voegde er het volgende aan toe: "Ik verzoek u Clodius Verus, mijn kleinzoon, en uw verwant te aanvaarden als uw
mede-erfgenaam van het landgoed Julianus dat ik u als voorkeurslegaat heb laten nalaten." De vraag rees of de kleinzoon
recht had op de helft van het land volgens de voorwaarden van de trust. Ik antwoordde dat hij dat had.
39. Dezelfde, Digest, Boek XX.
"Ik wens dat honderd aurei wordt gegeven aan mijn vrijgelatene, Pamphilus, in aanvulling op wat ik hem bij mijn codicil heb
nagelaten. Pamphilus, ik weet dat alles wat ik je nalaat uiteindelijk in handen van mijn kinderen zal komen, want ik houd
rekening met de genegenheid die je voor hen koestert." Ik vraag of de erflater, door deze woorden te gebruiken, Pamphilus
belastte met het vertrouwen om aan de kinderen van de overledene honderd aurei uit te betalen na zijn dood? Het antwoord
was, dat volgens de genoemde feiten, wat de taal van de erflater betreft, niet kon worden gezegd, dat Pamphilus belast was
met het vertrouwen om de honderd aurei te betalen; maar omdat het uiterst oneervol zou zijn, als de goede mening van de
erflater door zijn vrijgelatene zou worden tegengesproken, moest de honderd aurei, die aan hem was nagelaten, aan de
kinderen van de erflater worden betaald. De goddelijke Marcus, onze keizer, heeft in een soortgelijk geval dezelfde beslissing
genomen.
1. De volgende kwestie werd ter beslissing voorgelegd. Een zekere man, die geen kinderen of verwanten had en door ziekte
in een uiterste nood was geraakt, riep zijn vrienden bijeen en vertelde hun in tegenwoordigheid van Gaius Seius, die met hem
hetzelfde huis bewoonde, dat hij hem bepaalde landerijen wenste na te laten, die hij noemde; en Gaius Seius tekende deze
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verklaring op, die werd getuigd, en de erflater zelf, na te zijn ondervraagd, of hij deze had afgelegd, antwoordde "zeer zeker,"
hetgeen in de akte werd opgenomen. De vraag rees of de aangewezen landerijen volgens de voorwaarden van de trust aan
Gaius Seius zouden toebehoren. Het antwoord was dat er op dit punt geen enkele twijfel kon bestaan, daar de trust geldig
was.
2. Een vader benoemde zijn twee dochters tot erfgenamen in gelijke delen van zijn nalatenschap, en liet aan een van hen een
stuk land na als preferent legaat, en hij verzocht de andere haar zuster twintig aurei te betalen, en hij verzocht diezelfde
dochter ook haar genoemde zuster haar helft van het land over te dragen. De vraag rees of zij verplicht was de twintig aurei te
betalen, of niet. Ik antwoordde dat zij daartoe niet verplicht was.
40. Dezelfde, Digest, Boek XXI.
Een dochter, geboren na de emancipatie van haar vader, verzocht haar oom van vaderszijde, als haar erfgenaam, haar deel
van de nalatenschap en twee stukken land bovendien aan haar oom van moederszijde te geven. De nalatenschap van de
genoemde dochter ging gelijkelijk over op haar beide ooms, als naaste verwanten, door middel van praetorisch bezit.
Aangezien de trust niet geldig was met betrekking tot dat deel van de nalatenschap waarop haar oom van moederszijde als
erfgenaam door praetorisch bezit recht zou hebben, rees de vraag of de trust niettemin niet geldig zou zijn met betrekking tot
de helft van het genoemde landtong, zodat genoemde Titus, haar oom, twee aandelen van het genoemde landtong zou kunnen
hebben, namelijk een ervan op grond van zijn recht krachtens de praetorische wet, en het andere waarop hij krachtens de trust
aanspraak zou kunnen maken. Het antwoord luidde, dat hij gerechtigd was de vordering in te stellen. Ook werd de vraag
gesteld of, indien de overleden dochter ook haar oom van vaderskant had belast met trusts ten gunste van anderen, hij
verplicht zou zijn deze geheel uit te voeren, of slechts naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap. Het antwoord
luidde dat hij verplicht zou zijn ze in hun geheel uit te voeren.
1. Een erflater benoemde Seia tot zijn erfgenaam voor drievierde deel van zijn nalatenschap, en Maevius tot zijn erfgenaam
voor eenvierde deel, en hij belastte Seia met een trust als volgt: "Ik vraag en belast je om aan je zoon alles te geven wat je uit
mijn nalatenschap hebt verkregen nadat je mijn tuinen voor jezelf hebt gereserveerd." Daar hij haar in algemene
bewoordingen met een trust had belast, rees de vraag of iemand die zijn erfgenaam zou worden, verplicht zou zijn de legaten
te betalen die hij had nagelaten en de trusts uit te voeren die hij had ingesteld; of dat, indien Seia drievierde van de
nalatenschap zou afstaan, zij aanspraak zou kunnen maken op alle tuinen. Het antwoord luidde, dat de mede-erfgenaam door
de trust was belast met de levering aan Seia van het vierde belang, dat hij in die tuinen had.
41. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
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Een man benoemde zijn vrouw en een zoon die hij van haar had, tot zijn erfgenamen, en belastte zijn vrouw met een trust als
volgt: "Ik verzoek u, mijn echtgenote, geen aanspraak te maken op enig aandeel in het Titiaans Landgoed, daar u weet, dat ik
zelf al het genoemde goed gekocht heb, maar uit genegenheid en eerbied, die ik u verschuldigd ben, heb ik laten verstaan, dat
wij gelijke aandelen hadden in deze aankoop, die ik met mijn eigen geld gedaan heb." De vraag rees of hij bedoelde dat het
genoemde land geheel aan zijn zoon zou toebehoren. Het antwoord op deze vraag luidde, dat de erflater bedoeld had, dat het
land tot zijn gehele nalatenschap behoorde, als zijnde een deel daarvan, zodat zijn vrouw en zoon ieder recht hadden op de
helft van het land, als zijnde een deel daarvan.
(1) Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Ik wil dat mijn huis met de aangrenzende tuin aan mijn
vrijgelatenen wordt gegeven," en onder een ander hoofd staat: "Ik wil dat mijn erfgenaam aan mijn vrijgelatene Fortunius, in
het huis dat ik aan mijn vrijgelatenen heb gegeven, overdraagt de kamer waarin ik gewoon was te wonen, en de daarbij
behorende voorraadkamer," rees de vraag of de erfgenaam van de erflater verplicht was de erfenis aan Fortunius uit te keren,
hoewel het gehele huis tevoren aan alle vrijgemaakten was vergeven. Het antwoord luidde dat hij daartoe niet verplicht was.
(2) Een erflater maakte de volgende bepaling in een codicil, dat hij bij zijn testament bevestigde: "Ik legateer aan al mijn
vrijgemaakten, met inbegrip van hen die ik tijdens mijn leven heb gemanumitteerd, die door dit codicil zijn gemanumitteerd,
of die ik hierna kan manumiteren, en hun vrouwen, zonen en dochters, behalve degenen die ik specifiek heb gelegateerd, aan
mijn vrouw volgens de bepalingen van mijn testament." Daarna belastte hij zijn erfgenamen als volgt: "Ik wil dat mijn
erfgenamen aan mijn vrouw, hun mede-erfgename, mijn landerijen in Umbrië, Etrurië en Picenum geven, samen met al hun
aanhorigheden, inclusief de slaven van het land of de stad en degenen die mijn zaken doen, met uitzondering van degenen die
zijn gemanumitteerd." De vraag rees, of Eros en Stichus, zijn slaven, die de zaken van de erflater in Umbrië en Picenum
hadden gedaan tot aan de dood van laatstgenoemde, en die de natuurlijke zonen van Damas waren, die de erflater tijdens zijn
leven had gemanumitteerd, door de erfgenamen aan Damas moesten worden geleverd, overeenkomstig de bepalingen van het
codicil, dan wel of zij aan Seia, zijn echtgenote, toebehoorden, overeenkomstig de bepalingen van zijn brief. Het antwoord
luidde, dat zij volgens het codicil aan hun natuurlijke vader toebehoorden, overeenkomstig het dictaat van natuurlijke
genegenheid.
(3) Een erflater liet aan Felicissimus en Felicissima, aan wie zij vrijheid had verleend, het Gargiliaanse landgoed na, met
inbegrip van het huis, en in een ander deel van haar testament legateerde zij aan haar zoon Titius, die zij tot erfgenaam
benoemde van een vierde deel van haar nalatenschap, een legaat, als volgt: "Mijn zoon Titius, neem naast jouw deel van mijn
nalatenschap de legaten die jouw vader Praesens en Caelius Justus, jouw vaders broer, mij hebben nagelaten." De vraag rees,
aangezien het Gargiliaanse landgoed aan de erflater was geschonken door haar echtgenoot, dat wil zeggen door de vader van
haar zoon Titius aan wie het land volgens de voorwaarden van de trust toekwam, of het genoemde land alleen aan Titius, de
zoon, of aan Felicissima, of aan hen alle drie, moest toebehoren. Het antwoord luidde, dat het niet waarschijnlijk was, dat de
erflater, die aan Felicissimus en Felicissima niets had nagelaten dan wat in een bijzonder legaat was vervat, de bedoeling had,
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dat het legaat door een algemene verklaring zou overgaan op haar zoon, aan wie zij ook een gedeelte van haar nalatenschap
had nagelaten.
(4) Een man liet bepaalde slaven, die kinderen waren, bij testament als volgt na: "Ik wil dat vijf van mijn jonge slaven door
mijn erfgenamen aan mijn kleine heer Publius Maevius worden gegeven, waarbij de genoemde slaven jonger dan zeven jaar
moeten zijn." De erflater overleed vele jaren nadat hij het testament had opgesteld. De vraag rees, hoe oud de slaven moesten
zijn die aan Maevius toekwamen, of het de slaven waren die op het tijdstip van het testament jonger dan zeven jaar waren,
dan wel of zij moesten worden gegeven waarvan vaststond dat zij op het tijdstip van de dood van de erflater jonger dan zeven
jaar waren. Het antwoord luidde, dat diegenen moesten worden aangewezen, van wie de erflater had vastgesteld, dat zij op
het tijdstip van zijn testament de leeftijd van zeven jaar hadden bereikt.
(5) Een erflater legateerde aan zijn concubine onder meer het volgende legaat: "Ik wens, dat het stuk land, dat ik aan de
Appiaweg bezit, aan haar wordt gegeven, met de rentmeester, die daarover de leiding heeft, en zijn vrouw en zijn kinderen."
De vraag rees, of de erflater de bedoeling had, dat de kleinkinderen van de rentmeester en zijn vrouw aan de concubine
zouden toebehoren. Het antwoord was, dat er niets in het vermelde geval was, dat belette, dat zij aan haar zouden worden
gegeven.
(6) Een zekere man liet Maevius een legaat na, dat als volgt luidde: "Ik legateer alles wat ik bezit in de stad Gades." De vraag
rees of, indien hij enig bezit had in de voorstad grenzend aan de stad, dit ook aan Maevius toekwam volgens de voorwaarden
van de trust. Het antwoord luidde dat de betekenis van de woorden ook deze uitbreiding toelaat. In hetzelfde geval werd ook
gevraagd of Maevius recht zou hebben op bepaalde biljetten die werden aangetroffen in het boek van de erflater, die de
gewoonte had geld te lenen in zijn geboortestad Gades, of in de omgeving daarvan, en die de goederen die hij in die stad
bezat, had nagelaten, op grond van het feit dat door voornoemde woorden een trust in het leven was geroepen. Ik antwoordde
dat hij er geen recht op zou hebben. De vraag rees ook of geld dat gevonden was in een kist in zijn huis in Gades, of dat
verkregen was door het verzamelen van verschillende biljetten en daar gedeponeerd was, verschuldigd zou zijn volgens de
voorwaarden van de trust. Het antwoord luidde dat deze vraag reeds was beantwoord.
(7) Een erflater liet bij zijn testament, waarin hij zijn vrouw en zijn zoon tot erfgenamen benoemde, aan zijn dochter in
vertrouwen honderd aurei na, uit te betalen wanneer zij in de familie zou trouwen, en hij voegde de volgende bepaling toe:
"Ik beveel je, mijn dochter, om wanneer je in de familie trouwt, en zo vaak je trouwt, je broer en je moeder Seia toe te staan
elk de helft van de bruidsschat terug te geven, die zal worden geschonken, als je tijdens je huwelijk zou sterven zonder een
zoon of een dochter na te laten, of als er een scheiding zou plaatsvinden voordat je bruidsschat is teruggegeven, of er op een
andere manier genoegdoening aan je is gegeven met betrekking tot die bruidsschat." De vader gaf zijn dochter, die maagd
was, ten huwelijk en gaf haar een bruidschat. Nadat de echtscheiding had plaatsgevonden, ontving hij de bruidsschat en gaf
haar daarmee ten huwelijk aan een andere man, waarbij hij bepaalde dat de bruidsschat aan hemzelf of aan zijn dochter moest
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worden teruggegeven. De erflater overleed tijdens haar tweede huwelijk, nalatende hetzelfde testament, en zijn zoon en
echtgenote werden zijn erfgenamen. Daar de echtgenoot van het meisje vervolgens overleed, verkreeg zij haar bruidsschat en
trouwde een derde maal in tegenwoordigheid en met toestemming van haar broer en moeder, die haar bruidsschat zelfs
verhoogden, en geen van beiden maakte dienaangaande enig beding. De zoon en de dochter werden daarna de erfgenamen
van hun moeder, en toen stierf de dochter, haar echtgenoot als erfgenaam nalatende. Daar het meisje het geld van haar
bruidsschat niet als legaat van de erfgenamen van haar vader had ontvangen, maar als moeder van een gezin na de dood van
haar tweede echtgenoot had teruggekregen, rees de vraag, of haar erfgenaam op grond van de trust aansprakelijk kon worden
gesteld tegenover de broer van de overledene voor het geld dat hij had kunnen ontvangen indien hij een beding had gemaakt
met betrekking tot de bruidsschat. Het antwoord luidde dat hij, volgens het genoemde geval, niet aansprakelijk zou zijn.
(8) Wanneer de erfgenaam of legataris van een erflater wordt verzocht iemand te adopteren, en daaraan wordt toegevoegd:
"Indien hij anders doet, laat hij onterven", of: "Laat hem zijn legaat verliezen", rees de vraag of, indien hij de genoemde
persoon niet zou adopteren, een vordering uit hoofde van de trust zou kunnen worden ingesteld ten gunste van de persoon die
niet werd geadopteerd. Het antwoord was dat een trust waarbij een partij wordt verzocht iemand te adopteren, niet geldig is.
(9) "Ik wil dat het stuk land dat gelegen is in die-en-die streek wordt overgedragen aan Maevius, Publius en Gaius voor een
prijs die door een arbiter wordt vastgesteld, en dat de koopsom bij mijn nalatenschap wordt gevoegd, en dat mijn
overgebleven erfgenamen op straffe van honderd aurei beloven het dubbele te betalen in geval van uitzetting, opdat het
genoemde land noch geheel, noch gedeeltelijk ooit op enigerlei wijze in handen van Seia of haar nakomelingen overgaat." De
vraag rees of de erfenis geldig was, omdat Publius het wilde kopen, en Gaius weigerde in te stemmen. Het antwoord luidde,
dat hij, die van het vertrouwen wilde profiteren, de helft van het land kon opeisen, dat was geschonken, ook al weigerde de
ander van zijn recht gebruik te maken. Er werd ook gevraagd welke zekerheid er volgens de wil van de erflater moest worden
gesteld voor het bedrag dat aan elk van de erfgenamen moest worden betaald. Het antwoord luidde dat zekerheid moest
worden gesteld naar evenredigheid van het aandeel waarop zij volgens de trust recht hadden.
(10) Een erflater legateerde aan zijn zuster bepaalde slaven die hij in zijn testament had aangewezen, en droeg haar op
diezelfde slaven bij haar overlijden aan zijn kinderen te leveren. De vraag rees of de kinderen die uit die slaven geboren
waren, na de dood van de legataris aan de kinderen die de erfgenamen van de overledene waren, moesten worden geleverd,
dan wel of zij aan haar erfgenamen zouden toebehoren. Het antwoord luidde dat de kinderen die daarna werden geboren niet
onder de voorwaarden van de trust vielen.
(11) Een vader was zijn dochter een zekere som geld verschuldigd krachtens een trust die bij testament van haar echtgenoot
was ingesteld, en toen het meisje hertrouwde, gaf haar vader een bruidsschat aan haar echtgenoot, zonder dat hij daartoe door
haar was gemachtigd, en bedong dat hij de bruidsschat aan zichzelf zou teruggeven, indien zijn dochter zonder kinderen zou
overlijden. De vrouw had een dochter, en de vraag rees, of van de vader kon worden verlangd, dat hij het vertrouwen
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uitvoerde. Het antwoord luidde, dat indien de dochter de haar geschonken bruidsschat niet had bekrachtigd, het recht om de
uitvoering van de trust te vorderen zou blijven bestaan. Ook werd gevraagd of, indien de vader bereid zou zijn de uit het
beding voortvloeiende verplichting op te heffen, het recht om de uitvoering van de trust te vorderen, aan de vrouw zou
worden ontzegd. Ik antwoordde dat dit reeds was beantwoord, en dat indien de vader de bruidsschat had gegeven opdat de
vrouw deze zou bekrachtigen, en zij dit niet deed, hij een vordering kon instellen om de bruidsschat in kwestie terug te
vorderen.
(12) Een vrouw benoemde haar man Seius tot haar erfgenaam, en stelde haar pleegkind Apia voor hem in de plaats; en zij
droeg haar erfgenaam op om haar nalatenschap na zijn dood aan haar genoemde pleegkind over te dragen, en als haar
pleegkind voor die tijd iets zou overkomen, droeg zij hem op om haar genoemde nalatenschap aan Valerianus, haar neef, te
leveren. De vraag rees, of Seius, als hij tijdens zijn leven aan het pleegkind zou overhandigen wat hij uit de nalatenschap had
verkregen, zou worden geacht dit te hebben gedaan in overeenstemming met de wil van de overledene; vooral wanneer het
genoemde pleegkind voor hem in de plaats was getreden. Het antwoord luidde dat, indien Apia tijdens het leven van Seius
zou overlijden, deze niet zou worden ontheven van de uitvoering van de trust die ten gunste van Valerianus was nagelaten.
(13) Scaevola oordeelde dat wanneer een aangewezen erfgenaam wordt verzocht een nalatenschap aan een ander over te
dragen, hij, wanneer hij dit wenst, niet wordt gedwongen om in de tussentijd de trust uit te voeren. Claudius: Want een
dergelijke trust wordt geacht na zijn overlijden te zijn ontstaan.
(14) Een erflater verzocht zijn benoemde erfgenaam zijn gehele nalatenschap aan zijn vrouw, Seia, te leveren en belastte haar
als volgt: "Ik verzoek je, Seia, om aan Maevia, ons lieve kind, alles af te geven wat uit mijn nalatenschap in je handen kan
komen, behalve wat ik je heb nagelaten zoals hierboven vermeld; en ik verbied dat enige zekerheid aan Seia wordt ontnomen,
daar ik weet dat zij mijn nalatenschap liever zal vermeerderen, dan verminderen." De vraag rees of Maevia onmiddellijk de
uitvoering van het vertrouwen door Seia kon eisen. Het antwoord luidde dat niets in het genoemde geval haar verhinderde dit
te doen.
(42) Dezelfde, Digest, Boek XXXIII.
Titius benoemde zijn vrouw, Seia, tot erfgenaam van een twaalfde deel van zijn nalatenschap, en Maevius tot erfgenaam van
de rest, en maakte de volgende bepaling met betrekking tot een monument dat hij voor zichzelf wilde laten oprichten: "Ik
wens dat mijn lichaam aan mijn vrouw wordt overhandigd om op die-en-die plaats begraven te worden, en dat er een
monument ter waarde van vierhonderd aurei wordt opgericht." De vrouw kreeg als twaalfde deel van de nalatenschap niet
meer dan honderdvijftig aurei, en ik vraag, of de erflater met deze bepaling bedoelde, dat zijn monument door haar alleen
moest worden opgericht. Ik antwoordde, dat het monument door de beide erfgenamen moest worden opgericht, naar
evenredigheid van hun beider aandeel in de nalatenschap.
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43. Celsus, Digest, Boek XV.
Wanneer een vader aan zijn dochter een bruidsschat heeft laten geven, die naar het oordeel van haar voogd moet worden
vastgesteld, zegt Tubero, dat dit moet worden beschouwd alsof de bruidsschat aan haar was nagelaten tot het bedrag, dat door
een achtenswaardig burger zou worden goedgekeurd. Labeo vraagt op welke wijze een bruidsschat voor een meisje kan
worden vastgesteld overeenkomstig het oordeel van een goed burger. Hij zegt dat dit niet moeilijk is wanneer men rekening
houdt met de rang, de middelen en het aantal kinderen van degene die het testament heeft gemaakt.
44. Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
Wanneer een stuk land met alles erop en eraan wordt nagelaten, wordt elk goed dat daar slechts tijdelijk is, niet geacht te zijn
nagelaten, en daarom wordt geld dat daar is om te worden uitgeleend, niet tot de erfenis gerekend.
45. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Een legaat, uitgedrukt in de volgende woorden: "Die ik voor het gebruik van mijn vrouw heb verkregen", is een algemeen
legaat, en omvat zowel kleding als zilveren en gouden borden, sieraden en alle andere dingen die ten gunste van de vrouw
verkregen zijn. Maar welke artikelen moeten worden geacht voor dit doel te zijn verkregen? Sabinus, in zijn werk over
Vitellius, zegt hierover, dat de termen die het meest gebruikt worden bij het maken van legaten aan echtgenotes, moeten
worden opgevat als aanduidingen van alles wat voor haar individueel gebruik bestemd is, en vaker voor dit doel wordt
verkregen dan voor het gemeenschappelijk en promiscue gebruik van beide partijen. Het schijnt ook geen verschil te maken,
of het gezinshoofd zulke voorwerpen vóór zijn huwelijk heeft verkregen, of daarna, of dat hij aan zijn vrouw iets geeft, dat
hij zelf gewoon was te gebruiken, en het dan aan haar bijzonder gebruik bestemt.
46. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
De toevoeging van de bovengenoemde bijzin vermindert soms het legaat en vermeerdert het; het vermeerdert het als het als
volgt geschreven staat: "En wat er ook voor haar rekening verworven is," want dit betekent dat er nog iets anders ten gunste
van haar verworven is, naast wat al genoemd is. Het wordt verminderd, wanneer het voegwoord "en" wordt weggelaten, want
dan betekent het, dat alleen die dingen van alle voordien aangewezen artikelen haar ten goede zijn gekomen.
47. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
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Als de man sommige van deze artikelen kocht voordat hij zijn vrouw trouwde, en ze aan haar gaf voor haar gebruik, is dat
hetzelfde als wanneer hij ze naderhand met die bedoeling had verkregen. In een erfenis van deze aard behoren die artikelen
toe aan de vrouw, die voor dat doel zijn gekocht, gerepareerd en bewaard, en daaronder valt alles wat toebehoorde aan een
vorige vrouw, of de dochter of kleindochter van de erflater.
1. De vraag rijst, wat het verschil is tussen de begrippen "gekocht" en "gereedgemaakt". Het antwoord is, dat de term
"klaargemaakt" begrepen is in de term "gekocht", maar dat dit niet het geval is met de term "klaargemaakt"; net zoals iemand
een artikel had gekocht voor het gebruik van zijn eerste vrouw, en het aan zijn tweede gaf, want hoewel het genoemde artikel
klaargemaakt was voor zijn tweede vrouw, was het niet voor haar gekocht. Vandaar dat, al zou een man iets voor zijn tweede
vrouw gekocht kunnen hebben, toch, door haar de artikelen te geven, die de eerste had, zij voor haar gebruik gereed gemaakt
zijn, en indien zij niet aan haar waren overgedragen, zouden zij in de erfenis begrepen zijn; maar wat voor het gebruik van de
eerste vrouw gereed gemaakt was, zal alleen aan de tweede toebehoren, wanneer zij voor haar gebruik bestemd zijn, want
waar de man ze voor zijn eerste vrouw verkregen heeft, wordt hij niet geacht dit gedaan te hebben met het oog op een tweede
vrouw.
48. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Want geen enkel voorwerp behoort tot de erfenis als het, wanneer het aan de vrouw is gegeven, haar naderhand door haar
man wordt ontnomen.
49. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Ook slaven vallen onder een dergelijk legaat, bijvoorbeeld draagbaren, die gewoonlijk alleen de moeder van het gezin
droegen, en ook lastdieren, draagstoelen en muildieren, en andere slaven, zoals meisjes en vrouwen die als kapsters in dienst
waren.
1. Indien de echtgenoot aan zijn vrouw sieraden heeft gegeven, die door mannen worden gedragen, worden zij geacht voor
haar gebruik te zijn verkregen.
2. Als er dus artikelen waren die zowel door de man als door de vrouw werden gebruikt, en hij had de gewoonte ze als het
ware van haar te lenen, dan moet worden gezegd, dat zij ook geacht moeten worden voor haar gebruik te zijn verworven.
3. Want wanneer zij voor haar gebruik zijn klaargemaakt, zijn alle voor haar bestemde goederen inbegrepen, maar wanneer
zij zijn gekocht, zijn alleen die inbegrepen, welke de man voor dat bijzondere doel heeft gekocht; daarom zijn, wanneer
alleen de gekochte goederen zijn nagelaten, die, welke de man op een andere wijze heeft verkregen en die hij voor haar heeft
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bestemd, niet inbegrepen. Maar alles wat de man heeft laten kopen of wat hij zelf heeft gekocht en nog niet aan zijn vrouw
heeft gegeven, maar wat hij van plan was haar te geven als zij zou blijven leven, valt onder het legaat onder deze beide
voorwaarden.
4. Wanneer iemand een legaat nalaat aan zijn vrouw of zijn concubine, bestaande uit artikelen die voor haar gebruik waren
gekocht en gereedgemaakt, wordt geen onderscheid gemaakt; want in feite bestaat er geen verschil tussen de twee vrouwen,
behalve dat van maatschappelijke rang.
5. 5. Wanneer goud, voor haar gebruik verkregen, door een man aan zijn vrouw wordt nagelaten, en het daarna wordt
omgesmolten, maar het materiaal blijft, heeft zij er recht op.
6. Maar, opdat de erfenis geldig zou zijn, zegt Proculus, dat de vrouw de echtgenote van de erflater moet zijn op het ogenblik
van zijn overlijden. Dit is waar, want een scheiding doet de erfenis teniet.
7. Het legaat van voor zijn of haar gebruik verkregen voorwerpen kan ook worden nagelaten aan een zoon of een dochter,
alsmede aan een mannelijke of vrouwelijke slaaf; en daarin zullen alle goederen zijn begrepen die aan hen kunnen zijn
gegeven, of voor hen bestemd zijn.
50. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht een erfenis nalaat, "Wanneer hij zijn eigen voogd zal zijn," wordt de leeftijd van de
puberteit bedoeld. En als een erfenis wordt nagelaten aan een zoon die onder vaders toezicht staat en die de puberteit nog niet
heeft bereikt, dan wordt volgens Sabinus en de algemeen aanvaarde opvatting niet bedoeld wanneer hij hoofd van een
huishouden wordt, maar wanneer hij de puberteit heeft bereikt. Maar als een moeder, die wantrouwig staat tegenover het
leven van haar man, van wie zij gescheiden is, een erfenis nalaat aan haar zoon, ook al heeft hij de puberteit nog niet bereikt,
dan heeft zij niet het tijdstip op het oog waarop hij die leeftijd zal hebben bereikt, maar het tijdstip waarop hij zowel die
leeftijd zal hebben bereikt, als hoofd van een gezin zal zijn geworden. Want als hij daarna in de puberteit komt, kunnen wij
veel duidelijker zeggen dat zij het tijdstip voor ogen had waarop hij hoofd van een gezin zou worden, dan wanneer zij had
gezegd: "Wanneer hij zijn eigen voogd zal zijn, en controle heeft over zichzelf."
1. Indien iemand een erfenis nalaat aan het hoofd van een huishouding, die de leeftijd van de puberteit nog niet heeft bereikt:
"Wanneer hij zijn eigen voogd zal zijn," wordt hij geacht de leeftijd van de puberteit voor ogen te hebben gehad. Soms heeft
dit betrekking op de leeftijd van vijfentwintig jaar, wanneer de bedoeling van de erflater duidelijk is. Indien hij echter een
legaat doet aan iemand die ouder is dan de puberteit, maar nog geen vijfentwintig jaar, is er geen twijfel aan, dat hij de
leeftijd van vijfentwintig jaar voor ogen had.
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2. Evenzo, indien een legaat wordt gedaan aan een krankzinnige, een verkwister, of iemand voor wie de Praetor om de een of
andere reden een curator heeft aangesteld, dan meen ik dat de erflater geacht moet worden het tijdstip voor ogen te hebben
gehad waarop de betrokkene van curatele of voogdij zou worden ontheven.
3. Uit deze en andere soortgelijke gevallen blijkt duidelijk dat Sabinus van mening was dat de bedoeling van de erflater het
voornaamste punt was. En opdat er geen twijfel zou bestaan, wanneer een legaat is nagelaten aan een kind beneden de
puberteit, en vooral wanneer een legaat is nagelaten aan iemand boven de vijfentwintig jaar, moet men begrijpen, dat de
erflater bedoeld heeft, dat de legataris het gezag over zichzelf moet hebben.
4. Bovendien is deze bepaling vatbaar voor verschillende uitleggingen, en hangt zij af van de bedoeling van de erflater,
evenals de volgende, waar hij zegt: "Wanneer hij zijn eigen meester wordt." Want soms wordt het op de ene manier en soms
op een andere manier opgevat, want vaak betekent het de vrijheid van de legataris van de controle, en dan weer heeft het
betrekking op de leeftijd van de puberteit, of zijn vijfentwintigste jaar.
5. Ik ben echter van mening, dat de erflater, indien hij aan iemand die de puberteitsleeftijd heeft bereikt, maar nog geen
vijfentwintig jaar is, een legaat zou maken, als volgt: "Wanneer hij de puberteitsleeftijd zal hebben bereikt", de leeftijd voor
ogen had, waarop hij geen recht meer zou hebben op volledige teruggave.
6. Evenzo, wanneer iemand een legaat aan een persoon doet, "Wanneer hij meerderjarig zal worden," of, "Van wettige
leeftijd," moet de bedoeling van de erflater worden nagegaan, of hij de leeftijd van de puberteit of die van vijfentwintig jaar
bedoelde; net zoals wanneer hij had geschreven, "Wanneer hij de wettige leeftijd bereikt," of, "Op volwassen leeftijd," of,
"Wanneer hij volwassen wordt."
51. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een legaat wordt gedaan aan een dochter die onder vaders toezicht staat, "Wanneer zij haar eigen voogd wordt," dan
is het verschuldigd wanneer zij huwbaar is.
(52) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Onder de benaming "boeken" vallen alle boekdelen, of ze nu gemaakt zijn van papyrus, perkament of welk ander materiaal
dan ook; zelfs als ze geschreven zijn op schors (zoals soms gebeurt), of op wat voor geprepareerde huiden dan ook, vallen ze
onder dezelfde noemer. Maar als de boeken zijn ingebonden in leer, papyrus, ivoor of een andere stof, of bestaan uit
wastabletten, worden zij dan als verschuldigd beschouwd? Gaius Cassius zegt dat wanneer boeken worden nagelaten, de
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bindingen daar ook onder vallen. Hieruit volgt, dat alles wat daarop betrekking heeft, verschuldigd zal zijn, indien de
bedoeling van de erflater niet anders was.
1. Wanneer honderd boeken worden nagelaten, moeten wij aan de legataris honderd boekdelen leveren, en niet de honderd
delen van boekdelen, die een ieder naar eigen goeddunken kan kiezen, en die elk voldoende zullen zijn om de inhoud van een
boek te omvatten; vandaar, wanneer de werken van Homerus alle in één boekdeel zijn vervat, rekenen wij ze niet als
achtenveertig boeken, maar moet het gehele boekdeel van Homerus als één boek worden opgevat.
2. 2. Wanneer de werken van Homerus zijn overgebleven en zij niet volledig zijn, zijn zoveel delen ervan verschuldigd als
thans kunnen worden verkregen.
3. Sabinus zegt dat bibliotheken niet tot de erfenissen van boeken worden gerekend. Cassius is dezelfde mening toegedaan,
maar hij is van mening dat perkamenten kaften waarop geschreven is, daar wel onder vallen. Daarna voegt hij er aan toe, dat
noch boekenkasten, schrijftafels, noch andere meubels waarin boeken worden bewaard, tot de erfenis behoren.
4. Wat Cassius zegt over blanco perkamenten is waar, want blanco vellen papyrus vallen niet onder de term "nagelaten
boeken", en boeken zijn niet verschuldigd onder de term "nagelaten vellen papyrus", tenzij misschien in dit geval de
bedoeling van de erflater ons kan beïnvloeden; Bijvoorbeeld, als een geletterd man aan een ander vellen papier nalaat, als
volgt: "Ik legateer al mijn vellen papier", en hij had niets anders dan boeken, dan zal niemand eraan twijfelen dat zijn boeken
verschuldigd waren; want gewoonlijk duiden velen boeken aan als papieren. Maar wat als iemand vellen papyrus nalaat. In
dit geval zullen noch perkamenten, noch enig ander materiaal om te schrijven, noch boeken, die begonnen zijn, daaronder
begrepen zijn.
5. Daarom wordt bij het nalaten van boeken niet ten onrechte de vraag gesteld, of de nog niet voltooide boeken daaronder
begrepen zijn. Ik denk niet dat ze daaronder vallen, net zo min als stof die nog niet geheel geweven is, onder het hoofd
kleding valt. Boeken echter, die geschreven zijn, maar nog niet geslagen of versierd, behoren tot zulk een nalatenschap,
evenals zulke, die niet aaneengelijmd of gecorrigeerd zijn, en bladen van perkament, die niet genaaid zijn, behoren er
eveneens toe.
6. De nalatenschap van papyri omvat niet het materiaal voor het maken van de bladen, noch zulke bladen die nog niet af zijn.
7. Indien echter een erflater een bibliotheek nalaat, rijst de vraag, of de boekenkast of boekenkisten, dan wel alleen de boeken
zelf daaronder begrepen zijn. Nerva zegt zeer juist, dat het van belang is na te gaan, wat de erflater bedoeld heeft; want het
woord "bibliotheek" betekent soms de plaats, waar boeken worden bewaard, en bij anderen de boekenkast, die ze bevat (zoals
wanneer wij zeggen: Zo-en-Zo kocht een ivoren bibliotheek), en soms betekent dit de boeken zelf, zoals wanneer wij zeggen:
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"Hij kocht een bibliotheek;" daarom, wanneer Sabinus stelt, dat een bibliotheek niet de boeken volgt, is dit niet absoluut
waar, want soms worden ook de boekenkasten, die velen een bibliotheek noemen, eronder begrepen. Het is duidelijk, als men
boekenkasten zou noemen, die aan de muren van het huis vastzitten of daarmee verbonden zijn, dat die er ongetwijfeld niet
onder vallen, omdat zij een deel van het gebouw vormen.
8. Wat wij hebben gezegd met betrekking tot een bibliotheek, bespreekt Pomponius in het Zesde Boek over Sabinus, en hij
zegt dat ringen in een erfenis zijn begrepen, samen met de juwelenkist die gemaakt is om ze te bevatten. Hij baseert zijn
mening op het volgende legaat van een erflater: "Ik legateer mijn juwelenkist, en alle ringen die ik daar nog bij heb." Hij zegt
dat ook Labeo dezelfde mening was toegedaan.
9. Er zijn echter dingen, die onder alle omstandigheden het nagelaten voorwerp volgen, zoals het legaat van een bed, dat ook
alles omvat wat erbij hoort, en de sloten en sleutels zijn altijd inbegrepen in legaten van ladenkasten of persen.
53. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Het is vastgesteld dat wanneer zilveren borden worden nagelaten, kleine geldkistjes van dat metaal niet overgaan op de
legataris.
1. Wanneer ringen worden nagelaten, vallen juwelenkistjes daar niet onder.
54. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Als ik u absoluut een erfenis nalaat en daarna zeg: "Laat mijn erfgenaam hem bovendien een stuk land geven, als er een schip
uit Azië komt", dan is de betere mening dat door de woorden: "bovendien", herhaald wordt wat eerst genoemd is. Evenals
wanneer wij zeggen: "Lucius Titius heeft vijfduizend aurei aan het volk gegeven, en Seius heeft bovendien een uitdeling van
vlees gegeven", dan verstaan wij onder Seius dat hij ook vijfduizend aurei heeft gegeven. En waar gezegd wordt: "Titius
heeft vijf aurei ontvangen en Seius bovendien een stuk land," begrijpen wij dat Seius eveneens vijf aurei heeft ontvangen.
(55) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
De term "hout" is een algemene, en wordt onderverdeeld in bouwmateriaal en gewoon hout. Bouwmateriaal bestaat uit wat
nodig is voor de bouw en ondersteuning van huizen; gewoon hout is alles wat bedoeld is als brandstof. Maar is deze term
alleen van toepassing op gekapt hout of ook op niet gekapt hout? Quintus Mucius zegt in het Tweede Boek dat wanneer men
iemand hout nalaat dat zich op het land bevindt, de bomen die voor bouwmateriaal zijn geveld, daar niet onder vallen, maar
hij voegt er niet aan toe dat wat voor brandhout is geveld, aan de legataris toebehoort; toch wordt dit zo opgevat.
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1. Ofilius zegt ook, in het Vijfde Boek over de Wet van Verdeling, dat wanneer hout aan iemand wordt nagelaten, alles aan
hem zal toebehoren wat niet met een andere naam wordt aangeduid; bijvoorbeeld kleine takken, houtskool en olijfpitten,
waarvan geen ander gebruik kan worden gemaakt dan om ze te verbranden. Dezelfde regel geldt voor eikels en alle andere
zaden.
2. Dezelfde autoriteit ontkent in het tweede boek, dat wanneer hout wordt nagelaten, bomen, die nog niet zijn omgehakt,
maar alleen die, welke in kleine stukken zijn gespleten, worden geacht te zijn nagelaten. Ik meen echter dat ook hout dat nog
niet in kleine stukken is gekapt, onder de bedoelde term moet worden begrepen, indien dit de bedoeling was. Indien dus een
erflater een bosje bezat, dat hij daartoe bestemd had, zou het bosje zelf niet aan de legataris toebehoren, maar zouden de
omgevallen bomen eronder begrepen zijn, onder de term "hout", tenzij de bedoeling van de erflater anders was.
3. 3. Onder een legaat van hout bestemd voor brandstof wordt mede begrepen hout dat gebruikt wordt voor het verwarmen
van baden, of voor de ovens van appartementen, of voor het verbranden van kalk, of voor enig ander doel waarbij warmte
wordt gebruikt.
4. Ofilius zegt in het vijfde boek van de wet op de verdeling, dat twijgen niet onder de term hout vallen. Maar (voor zover dat
niet in strijd is met de bedoeling van de erflater) worden kleine takken, twijgen, spruiten en resten van bouwmaterialen,
alsmede de stengels en wortels van wijnstokken daar wel onder begrepen.
5. 5. In sommige landen (zoals bijvoorbeeld in Egypte, waar riet als hout wordt gebruikt, en zowel riet als papyrus als
brandstof) worden bepaalde soorten gras, doornen en braamstruiken onder de term "hout" begrepen. Is hier iets vreemds aan?
Het Griekse woord dat "hout" betekent en het woord dat schepen aanduidt die hout vervoeren, zijn afgeleid van een andere
Griekse term die moerassen betekent.
6. In sommige provincies gebruikt men de mest van runderen voor dit doel.
7. 7. Ofilius zegt in het vijfde boek over het verdelingsrecht, dat wanneer hout is geprepareerd om te worden verbrand en tot
houtskool te worden verwerkt, dit soort materiaal niet onder de term houtskool valt. Maar zou het wel onder de term
brandstof vallen? Iemand zou kunnen zeggen van niet, omdat de erflater het niet in zijn bezit had om als brandstof te worden
gebruikt. Zullen we brandhout en ander hout dat gedeeltelijk verbrand is om rookontwikkeling te voorkomen, tot een eigen
klasse rekenen, of zullen we het brandhout of houtskool noemen? De betere mening is dat zij tot een eigen klasse behoren.
8. Dezelfde benaming zal ook gelden voor gezwaveld hout.
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9. 9. Hout voor fakkels valt niet onder de term brandstof, tenzij dit de bedoeling was van de erflater.
10. Dennenappels vallen ook onder de term brandhout.
56. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Balken en palen moeten tot de bouwmaterialen gerekend worden, en vallen daarom niet onder de term brandhout.
57. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXX.
Servius gaf als zijn mening dat wanneer al het materiaal bestemd voor enig doel is nagelaten, geen kisten of kisten in de
erfenis zijn begrepen.
58. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Wanneer iemand aan zijn vrouw voorwerpen nalaat die voor haar gebruik bestemd zijn, en vervolgens tijdens zijn leven,
tijdens zijn afwezigheid in een provincie, purperen doeken voor haar koopt, maar haar die niet geeft voordat hij sterft, werd
in een Rescript verklaard dat de purperen doeken aan de vrouw zouden toebehoren.
59. Julianus, Digest, Boek XXXIV.
Wanneer iemand een schuldbekentenis nalaat, wordt begrepen, dat hij niet alleen de tafelen voor ogen had, waarop zij
geschreven is, maar ook de rechten van handeling, waarvan het bewijs in de tafelen is vervat. Want het is duidelijk, dat wij
hetzelfde "briefje" gebruiken in plaats van de genoemde vorderingsrechten; dus wanneer het briefje wordt verkocht,
begrijpen wij, dat ook de vordering is vervreemd. Bovendien, wanneer iemand een vordering nalaat, wordt hij geacht te
hebben nagelaten wat door een rechtsvordering kan worden verhaald.
60. Alfenus, Over de Digest van de Epitomenen van Paulus, Boek II.
Aangezien de vraag is gerezen wat moet worden beschouwd als een legaat van lammeren, zijn sommige autoriteiten van
mening dat alleen lammeren van zes maanden oud worden bedoeld. De betere mening is echter dat het gaat om lammeren die
minder dan een jaar oud zijn.
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1. Wanneer stedelijke mannelijke en vrouwelijke slaven worden nagelaten, heb ik als mijn mening gegeven, dat de ezelinnen
niet in het legaat zijn begrepen; want alleen die slaven moeten in deze benaming worden begrepen, die het hoofd van de
huishouding gewoon is bij zich te hebben, voor zijn persoonlijke dienst.
2. Wanneer wol, vlas en purper, die voor haar gebruik bestemd waren, aan een echtgenote werden nagelaten, daar de erflater
haar veel wol van verschillende soorten had nagelaten, rees de vraag, of zij recht had op al deze goederen. Het antwoord was,
dat, indien geen van deze wol voor het gebruik van zijn vrouw bestemd was geweest, maar alles dooreen gemengd was, de
beslissing dezelfde moest zijn als in het geval van een legaat, en de erflater veel dingen naliet die als proviand werden
gebruikt en die hij gewoon was te verkopen, want als hij verschillende soorten wijn had getrokken om door hemzelf en zijn
erfgenaam te worden gebruikt, moest alles geacht worden onder de term "proviand" te zijn begrepen. Maar wanneer bewezen
werd dat degene die het testament maakte, gewoon was een deel van zijn proviand te verkopen, werd beslist dat de
erfgenaam aan de legataris de hoeveelheid proviand moest verstrekken die voldoende zou zijn voor zijn behoeften gedurende
het jaar. Het komt mij voor, dat voor de wol dezelfde regel zou moeten gelden, en dat de vrouw zou moeten ontvangen wat
genoeg zou zijn voor haar gebruik voor de duur van een jaar; aangezien na aftrek van wat haar man gewoonlijk nodig had,
het restant niet aan de vrouw zou moeten worden nagelaten, maar alleen wat speciaal voor haar gebruik bestemd was.
3. 3. In geval van nalatenschap van land en van alles wat voor de bebouwing daarvan was gekocht of bestemd, werd
geoordeeld, dat noch de slaaf, die tuinman was, noch de boswachter werd nagelaten, daar de tuinman bestemd was om het
land te verfraaien, en de boswachter was aangesteld om het te bewaken en te beschermen, en niet voor de bebouwing ervan.
Een ezel, gebruikt om een machine te doen werken, wordt geacht te zijn nagelaten, evenals schapen, bestemd om het land te
bemesten, tezamen met de schaapherder, indien men schapen van dien aard onder zijn hoede had.
61. Dezelfde, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek VIII.
Wanneer bepaalde wevers, die de erflater ten tijde van zijn overlijden toebehoorden, werden gelegateerd, rees de vraag of een
van hen, die hij later tot portier had benoemd, in de nalatenschap moest worden opgenomen. Het antwoord luidde, dat hij was
inbegrepen, omdat hij niet naar een ander beroep was overgeplaatst, maar slechts tijdelijk met een andere taak was belast.
62. Julianus, Over ambiguïteiten.
Een zekere man die twee muilezels had, legateerde ze als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Seius mijn twee mannelijke
muilezels geven, wanneer ik sterf." De erflater had geen mannelijke muildieren, maar liet twee vrouwelijke muildieren na.
Servius was van mening dat de erfenis moest worden betaald, omdat vrouwelijke muildieren onder de term "muildieren"
vallen, net zoals vrouwelijke slaven over het algemeen onder de term "slaven" vallen. Zo komt het dat het mannelijk geslacht
altijd het vrouwelijk omvat.
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63. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
Bij het herhalen van reeds verleende legaten worden gewoonlijk de volgende woorden toegevoegd: "Bovendien, laat mijn
erfgenaam belast zijn om te geven," en Sabinus zegt dat ze gelijk staan met de herhaling van de voorwaarden waarvan de
legaten afhankelijk zijn, en de data waarop ze betaald moeten worden.
64. Africanus, Vragen, Boek VI.
Wanneer een erflater zijn zoon en zijn kleinzoon tot erfgenamen benoemde, en aan zijn kleinzoon onder een trust bepaalde
landerijen schonk, en alles wat zich daarop bevond op het moment van zijn dood "met uitzondering van zijn boekhouding,"
en, toen hij stierf, een som geld werd gevonden in zijn kist waarin de biljetten en obligaties van zijn schuldenaren werden
bewaard, werd het door verscheidene autoriteiten als nauwelijks waarschijnlijk beschouwd dat de erflater het genoemde geld
in zijn gedachten had toen hij de trust oprichtte. Ik ben echter van mening dat, wanneer iemand zijn boekhouding aan een
ander wil overhandigen, er rekening mee moet worden gehouden of men moet begrijpen dat hij alleen de biljetten van zijn
schuldenaars verwachtte te overhandigen, of dat hij ook het geld omvatte dat men zou kunnen vinden, indien het afkomstig
was van het innen van vorderingen, en bestemd was om opnieuw te worden uitgeleend. Ik ga nog verder en ben van mening
dat indien het geld was geïnd en opnieuw geïnvesteerd op een soortgelijke manier, de verandering van verplichtingen de
werking van de trust niet teniet zou doen of zou verminderen, zodat indien hetzelfde geld bestemd was om in het boek te
worden opgenomen, dat wil zeggen voor het maken van nieuwe leningen, het nog steeds betaalbaar zou zijn aan de
begunstigde volgens de voorwaarden van de trust. Nogmaals, ik denk dat men kan volhouden dat niet alleen het geld dat van
de schuldenaars is geïnd, maar ook het geld dat uit enige andere bron is verkregen met de bedoeling het op dezelfde wijze te
beleggen, aan de begunstigde toebehoort.
(65) Marcianus, Instituten, Boek VII.
Wanneer slaven worden nagelaten met uitzondering van hen die zaken doen, zegt Labeo dat van de nalatenschap worden
uitgezonderd zij die zijn aangesteld om zich met een of andere zaak bezig te houden; bijvoorbeeld wanneer hun de
bevoegdheid is gegeven om goederen te kopen, te huren of te verhuren, maar zij die de kamers van een huis verzorgen, en
muren, en vissers, worden niet geacht te zijn begrepen onder het hoofd van slaven die zaken doen. Ik denk dat deze mening
van Labeo juist is.
1. Wanneer een slaaf van een dienstbetrekking overgaat naar een handel, menen sommige autoriteiten zeer terecht dat de
erfenis tenietgaat, omdat de dienstbetrekking werd ingeruild voor een handel. Dezelfde regel is echter niet van toepassing
wanneer een draagstoel drager daarna kok wordt.
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2. Wanneer een slaaf verschillende beroepen verstaat, en koks worden nagelaten aan de ene legataris, wevers aan een andere,
en draagbaren aan een derde, dan zal de bovengenoemde slaaf geacht worden toe te behoren aan degene aan wie andere
slaven van het beroep waarin de genoemde slaaf het meest werkzaam was, worden nagelaten.
3. Wanneer vrouwelijke slaven, aangesteld om het haar van hun meesteres te kleden, worden nagelaten, zegt Celsus, dat zij,
die slechts twee maanden in deze dienst werkzaam zijn geweest, niet in de erfenis zijn begrepen; anderen menen echter van
wel, omdat het gevolg zou kunnen zijn, dat geen van zulke slaven zou worden opgenomen, want allen kunnen nog iets leren,
en elk beroep is voor verbetering vatbaar. Deze meening zou veeleer de overhand moeten hebben, omdat zij in
overeenstemming is met de menselijke natuur.
4. Als er kudden worden nagelaten, zegt Cassius dat alle viervoeters die gewend zijn zich samen te voeden, hieronder vallen.
Ook varkens vallen onder deze benaming, omdat zij zich samen voeden. Vandaar dat Homerus in de Odyssee zegt: "Je zult
hem zien zitten bij zijn varkens, die zich voeden bij de rots van Corax en de bron van Arethusa."
5. Waar lastdieren worden nagelaten, vallen ossen daar niet onder, en omgekeerd.
6. 6. Waar paarden worden nagelaten, zijn merries inbegrepen.
7. 7. Indien schapen worden nagelaten, worden lammeren niet meegerekend, doch men moet uit de gewoonte van de
omgeving opmaken, hoelang lammeren onder deze term moeten worden verstaan, daar zij in sommige plaatsen als schapen
worden beschouwd, wanneer zij gereed zijn om te worden geschoren.
66. Paulus, Opiniën, Boek III.
Wanneer vogels worden nagelaten, zijn ganzen, fazanten en kippen, evenals volières verschuldigd; maar de slaven die de
fazanten en ganzen onder hun hoede hebben, vallen daar niet onder, tenzij de erflater het uitdrukkelijk zegt.
67. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Wanneer een erflater zijn bosweide nalaat en daarnaast alles wat zich daar gewoonlijk bevindt, wordt hij niet geacht de
kudden te hebben willen nalaten die 's winters in winterverblijven worden gehouden en 's zomers in de weiden blijven, maar
alleen die welke zich daar altijd bevinden.
68. Ulpianus, Meningen, Boek I.
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Ulpianus verklaarde aan Julianus dat de erflater, door toe te voegen: "Het gehele Seian Landgoed", ook dat deel van het
bovengenoemde land had nagelaten dat er volgens de voorwaarden van de trust bij hoorde, en dat hij in pand had verkregen;
het recht van de schuldenaar op dat land was voorbehouden.
1. De uitvoering van een trust kan niet worden geëist onder de volgende woorden: "Zorg goed voor mijn akkers, en het
resultaat zal zijn, dat mijn zoon u uw kinderen zal geven."
2. 2. Wanneer slaven, die met een ander gemeenschappelijk zijn, door Seia worden nagelaten onder de voorwaarde: "Indien
zij bij mijn overlijden de mijne zijn", zijn zij niet verschuldigd, mits de erflater de bedoeling had, dat zij verschuldigd zouden
zijn, indien zij op dat tijdstip geheel de hare waren.
3. 3. Wanneer bepaalde stukken land worden nagelaten, met de winkels die zich daarop bevinden, zullen de slaven die bij het
maken van het testament bij die stukken land hoorden, in de erfenis worden opgenomen, evenals de slaven die er later aan
werden gehecht; mits de erflater duidelijk heeft laten zien dat dit zijn bedoeling was.
(69) Marcellus, Opinies.
Van de gewone betekenis van woorden in een testament mag nooit worden afgeweken, tenzij het duidelijk is dat de bedoeling
van de erflater anders was.
1. Titius bepaalde als volgt door een codicil: "Ik wil dat alle jonge slaven die ik in dienst heb, worden gegeven aan Publius
Maevius." Ik vraag op welke leeftijd slaven als jong moeten worden beschouwd. Marcellus was van mening dat dit moest
worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd was om te bepalen wat de erflater bedoelde met de woorden die hij gebruikte.
Bij testamenten moet men immers niet altijd letten op de exacte definitie van de termen, want vaak spreken mensen zich
verkeerd uit en gebruiken ze niet altijd de juiste namen en benamingen. Maar een slaaf kan als jongeling worden beschouwd,
die de leeftijd der jeugd heeft overschreden, totdat hij onder de ouden begint te worden begrepen.
70. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Wanneer wol aan iemand wordt nagelaten, wordt geacht te zijn nagelaten wat niet geverfd is, d.w.z. wol in zijn natuurlijke
staat.
(1) Dit geldt ook voor bewerkte wol, die onder de term onafgewerkte wol valt.
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(2) De vraag rees of onder de term "wol" alleen die valt die niet gesponnen is, of dat ook datgene bedoeld wordt wat
gesponnen is, zoals bijvoorbeeld de schering en de inslag. Sabinus meent dat wol die gesponnen is eronder valt, en wij nemen
zijn mening over.
(3) Men is van mening dat het woord wol moet worden gebruikt totdat het tot stof is verwerkt.
(4) Het moet duidelijk zijn dat zowel gewassen als ongewassen wol onder deze benaming valt, mits zij niet geverfd is.
(5) Koeienhaar dat voor het vullen van kussens wordt gebruikt, valt niet onder de term wol.
(6) Evenmin wordt wol bedoeld waarvan een ieder een kledingstuk kan maken, hetzij voor de gezondheid, hetzij voor het
gemak.
(7) Evenmin wordt onder de term "wol" begrepen de wol die wordt geprepareerd voor toepassing op het lichaam of voor
geneeskundige behandeling.
(8) Maar moeten de huiden, waaraan de wol bevestigd is, daar ook onder begrepen worden? Het is duidelijk dat dit
toebehoren aan de wol zijn.
(9) Wanneer wol wordt nagelaten, kan daaronder mijns inziens ook de vacht van hazen en geiten en het dons van ganzen
worden begrepen, alsmede de stof die uit een bepaalde plant wordt gewonnen en plantaardige wol wordt genoemd.
(10) Wanneer echter wol wordt nagelaten, valt vlas daar niet onder.
(11) Wanneer vlas wordt nagelaten, wordt daaronder begrepen het bewerkte en het onvoltooide werk, alsmede het
gesponnene en hetgeen in het weefsel zit en nog niet geweven is. Er bestaat dus een verschil in een legaat van vlas en wol. Ik
denk dat wanneer vlas geverfd is, het in een legaat is begrepen.
(12) Wanneer wol van kleur is veranderd, moet dit in aanmerking worden genomen. De oude autoriteiten hebben besloten dat
wol die van kleur is veranderd niet onder de term wol mag worden opgenomen, maar alles wat gesponnen en niet geweven is
wel. Vandaar dat de vraag rijst of de term "van kleur veranderd" van toepassing is op purper. Ik ben van mening dat wat niet
geverfd is, niet onder deze term valt, en dat derhalve noch wol die van nature wit of zwart is, noch wol van een andere
natuurlijke tint hieronder valt. Ik ben echter van mening dat purper en scharlaken, daar zij geen natuurlijke kleuren zijn,
onder de term geverfde wol moeten worden begrepen, tenzij de erflater anders heeft bedoeld.
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(13) Ik ben van mening dat paars van elke beschrijving onder deze naam moet worden opgenomen. Scharlaken dient niet te
worden opgenomen, noch blauwachtig rood, noch violet. Niemand twijfelt eraan dat draad die reeds in het weefgetouw is
geplaatst, onder de term paars moet worden begrepen. Wol bestemd om paars te worden geverfd valt er niet onder.
71. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XX.
Waar de woorden, "mijn slavin, of slavinnen," in een testament zijn ingevoegd, worden diegenen geacht te zijn aangeduid die
de erflater in het aantal van zulke slavinnen als aan hem toebehoorden, heeft opgenomen.
72. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Hetzelfde moet gezegd worden met betrekking tot alle andere goederen die iemand als het zijne kan nalaten.
73. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Onder de uitdrukking "zijn slaven of slavinnen" verstaan wij diegenen die de erflater door een volmaakte titel toebehoorden,
en dat diegenen in wie hij alleen het vruchtgebruik genoot, niet zijn inbegrepen.
(1) Wanneer vrije mensen de erflater te goeder trouw als slaven dienen, is de betere mening, dat zij onder de term "de zijnen"
zijn begrepen, mits hij heeft bedoeld, dat zowel zij, die hem toebehoorden, als zij, die hij als zijn eigendom beschouwde,
onder deze benaming moeten worden begrepen.
(2) Het lijdt geen twijfel, dat de slaven, die de schuldenaar in pand heeft gegeven, geacht moeten worden als zijn eigendom te
zijn nagelaten; maar dit geldt in geen geval voor de schuldeiser.
(3) Indien iemand dus eigen slaven heeft die hij aan anderen heeft verhuurd, hetzij als bakker of speler, hetzij voor enig ander
werk, moet hij dan geacht worden ze ook als slaven te hebben nagelaten? Dit moet worden aangenomen, tenzij de bedoeling
van de erflater anders blijkt te zijn.
(4) Ik denk dat wanneer iemand het beroep van slavenhandelaar uitoefent, zijn slaven niet behoren tot diegenen die tot zijn
huishouden behoren, tenzij het duidelijk was dat dit zijn bedoeling was met betrekking tot hen; want wanneer iemand slaven
koopt om ze onmiddellijk te verkopen, moet hij geacht worden ze eerder als koopwaar te houden, dan als zijn slaven.
(5) Pomponius verklaart in het Vijfde Boek dat slaven die aan andere slaven toebehoren, niet tot deze categorie behoren.
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74. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer iemand "zijn slaven" nalaat, vallen daar ook onder die welke ook met anderen gemeenschappelijk worden
gehouden, evenals die waarvan een ander het vruchtgebruik geniet.
75. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Waar munten, in het algemeen, worden nagelaten, wordt begrepen dat die van de kleinste waarden zijn inbegrepen; tenzij uit
de bewoordingen van het testament blijkt dat het de bedoeling was af te wijken van de gewoonte van de erflater, of van de
omgeving.
(76) Dezelfde, Over het Edict, Boek II.
Wanneer papieren worden nagelaten, kan niemand zeggen dat dit betrekking heeft op die waarop geschreven is, en dat reeds
opgemaakte boeken in de nalatenschap zijn begrepen. Dit geldt ook voor tabletten.
77. Javolenus, Over Plautius, Boek I.
Waar legaten worden herhaald bij het maken van een substitutie, worden ook vrijheidsverleningen in de herhaling
opgenomen.
78. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
De vraag rees, waar de slaaf Stichus was verwijderd van het land waaraan hij verbonden was, en onderricht had gekregen,
maar daarna niet was teruggekeerd, of hij met dat land aan de legataris moest worden uitgeleverd. Het antwoord was, dat
indien hij was gezonden om te studeren, en niet om naar een ander land te worden overgebracht, hij aan de legataris moest
worden overhandigd.
(1) "Mijn zoon Maevius, daar ik u reeds het grootste deel van mijn bezit heb gegeven, moet u zich tevreden stellen met het
landgoed Sempronië en allen die daar wonen, dat wil zeggen met de slaven die daar zijn." De vraag rees over de beschikking
over bepaalde biljetten van schuldenaars, en geldsommen die op genoemd land werden gevonden. Dezelfde erflater schreef
de volgende brief: "Ik geef u al het zilverwerk en meubilair dat ik heb, en wat ik bezit op het landgoed van Sempronian.
Zullen de meubelen die zich op andere landgoederen of in andere huizen bevinden aan Maevius toebehoren, en zal hij recht
hebben op de slaven die de erflater aan anderen heeft nagelaten en die deel uitmaakten van het landgoed Sempronian? Het
antwoord was dat de biljetten en het geld niet geacht moesten worden inbegrepen te zijn, tenzij de bedoeling van de erflater
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om ze na te laten positief werd bewezen, en dat het legaat van de zoon verminderd moest worden door het legaat aan anderen
van slaven die bij het genoemde landgoed hoorden. Wat het zilverwerk en het meubilair betreft, dat zich elders bevond, de
beschikking daarover moet worden overgelaten aan de rechter, die zal bepalen aan wie het toebehoort, opdat de bedoeling
van de erflater door de legataris kan worden uitgevoerd.
(2) Een erflater liet bepaalde landerijen na als volgt: "Zoals ik ze bezat, samen met alle goederen die zich daar op het
ogenblik van mijn overlijden mogen bevinden." De vraag rees of de slaven die op dat land woonden om het te bewerken of
voor andere doeleinden, en de andere goederen die zich daar bevonden ten tijde van het overlijden van de erflater, aan de
legataris toebehoorden. Het antwoord luidde dat alle goederen in kwestie moesten worden geacht te zijn nagelaten.
(3) "Ik wens dat mijn landgoed in Campanië wordt gegeven aan Genesia, mijn pleegkind, ter waarde van tweehonderd aurei,
en dat het haar ten deel valt zoals gebruikelijk is." De vraag rees of de resterende pachtgelden van de pachters en de slaven
die zich op het landgoed bevonden ten tijde van het overlijden van de erflater, ook verschuldigd waren aan de legataris. Het
antwoord luidde dat wat de pachters verschuldigd waren, niet was nagelaten, maar dat al het andere moest worden geacht te
zijn gegeven door de woorden: "Zoals gebruikelijk is."
(4) Men zou zich kunnen afvragen, waarom onder de term "zilveren plaat" vervaardigd zilver moet worden begrepen, terwijl,
wanneer marmer wordt nagelaten, niets anders dan het ruwe materiaal kan worden geacht te zijn aangeduid. De reden
hiervoor is, dat voorwerpen van dien aard, dat zij gemakkelijk in hun vroegere toestand kunnen worden teruggebracht,
onderhevig zijn aan de kracht van het materiaal, waaruit zij zijn samengesteld, zonder ooit hun kracht te verliezen.
(5) Het lijdt geen twijfel, dat scharlaken, dat met zijn eigenaardige naam wordt aangeduid, niet behoort tot de wol, waarvan
de kleur is veranderd, evenmin als verfstof, die uit het bloed van kraaien is vervaardigd, of die als hysginus en melinus
bekend is, scharlaken of purper wordt genoemd.
(6) Wanneer een man een legaat heeft gemaakt als volgt: "Ik geef en legateer aan mijn vrouw de goederen die voor haar
gebruik zijn aangeschaft", vroeg ik de Praetor, die de jurisdictie over het vertrouwen had, of het eigendom dat de vrouw aan
haar man had gegeven, en dat was getaxeerd, mocht worden afgestaan, zodat de waarde ervan in de bruidsschat kon worden
opgenomen, maar ik kreeg zijn toestemming niet, omdat hij van mening was dat de erflater dit eigendom niet in zijn
gedachten had op het moment dat hij zijn testament maakte. Indien dit eigendom echter aan haar was gegeven voor haar
gebruik, zou het geen verschil maken of zij het zelf had verkregen of door een ander. Later vond ik het volgende geval
vermeld in Aburnius Valens. Een vrouw gaf bepaalde, getaxeerde goederen als bruidsschat aan haar echtgenoot, en deze liet
het haar na, als volgt omschreven: "De artikelen die voor haar verworven en gekocht zijn." Deze autoriteit oordeelde dat wat
bij wijze van bruidsschat wordt gegeven, niet onder de categorie van gekochte en verworven goederen valt, tenzij de
echtgenoot, die later eigenaar van dat goed is geworden, het aan het gebruik van zijn echtgenote besteedt.
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(7. Wanneer een goed dat zich op de grond bevindt, wordt gelegateerd, omvat de nalatenschap ook de zaken die, indien zij
zich op dat tijdstip niet op de grond bevinden, zich daar gewoonlijk bevinden, en zaken die zich daar toevallig bevinden,
worden niet geacht te zijn gelegateerd.
79. Celsus, Digest, Boek IX.
Wanneer een koor of een groep slaven wordt nagelaten, is dat hetzelfde als wanneer de individuen waaruit zij bestaan,
afzonderlijk worden nagelaten.
(1) Proculus zegt dat, door de woorden: "Ik geef en legateer alle roerende goederen die zich daar bevinden", geld dat op die
plaats is gedeponeerd om te worden uitgeleend niet wordt nagelaten, maar dat wat daar is achtergelaten om het veilig te
stellen (zoals sommige personen gewoon waren te doen tijdens de burgeroorlogen), wordt opgenomen in de erfenis; en hij
vertelt dat hij oude mannen op het platteland heeft horen zeggen dat geld zonder peculium zeer gemakkelijk verloren gaat,
waarmee de term peculium betekent wat opzij is gelegd om veilig te worden bewaard.
(2) Wanneer een onbebouwd stuk land wordt afgestaan, en er intussen een huis op is gebouwd, en het huis is afgebroken en
het land komt weer vrij, dan heeft de legataris er recht op, hoewel hij er geen aanspraak op had kunnen maken toen het huis
er stond.
(3. Wanneer een slaaf wordt nagelaten, en vervolgens, na te zijn gemanumitteerd, weer tot slaaf wordt gemaakt, kan hij door
de legataris worden opgeëist.
80. Dezelfde, Digest, Boek XXXV.
Erfgenamen kunnen gezamenlijk worden benoemd of tot gezamenlijke legatarissen worden gemaakt; dat wil zeggen, een
gehele nalatenschap, of een gehele erfenis kan aan hen afzonderlijk worden gegeven, zodat hun aandelen ondeelbaar zullen
zijn, tenzij met algemene toestemming.
(81) Modestinus, Verschillen, Boek IX.
Sommige autoriteiten zijn zeer terecht van mening dat wanneer slaven worden nagelaten, de vrouwelijke slaven daar ook
onder vallen, omdat de gemeenschappelijke naam van "slaven" beide geslachten omvat. Niemand twijfelt er echter aan, dat
wanneer slavinnen worden nagelaten, de mannelijke slaven daar niet onder vallen. Wanneer kinderen, die slaven zijn, worden
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nagelaten, zijn de meisjesslaven inbegrepen. Er zij op gewezen, dat, wanneer slavinnen worden nagelaten, de jongensslaven
daar niet onder begrepen zijn.
1. 1. Wanneer slavinnen worden nagelaten, worden daaronder ook maagden begrepen, evenals wanneer mannelijke slaven
worden nagelaten, daaronder ook jongens worden begrepen.
2. 2. Wanneer kudden vee worden nagelaten, worden daaronder ook ossen en andere lastdieren begrepen.
3. 3. Wanneer een kudde wordt nagelaten, vallen daar ook ossen onder, maar geen kudden schapen en geiten.
4. 4. Wanneer schapen worden nagelaten, zijn sommige autoriteiten terecht van mening, dat noch lammeren noch rammen
daaronder begrepen zijn.
5. 5. Het lijdt echter geen twijfel, dat rammen en lammeren in het legaat van een kudde schapen zijn begrepen.
82. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Wanneer een slaaf, die gewoonlijk op een stuk land woonde, op de vlucht slaat, en het land wordt uitgegeven in de toestand
waarin het zich bevindt, dan maakt de slaaf deel uit van het legaat, zelfs al zou hij na de dood van de erflater gevangen
worden.
83. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer een legaat was nagelaten als volgt: "Ik verzoek u aan Zo-en-Zo, op het tijdstip van uw overlijden, alles te geven wat
tot mijn nalatenschap en mijn eigendom behoort en wat in uw handen mocht komen", werden de gewassen die de erfgenaam,
tijdens het leven, heeft opgebracht, alsmede hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen, niet geacht deel uit te maken van het
legaat, omdat niet bewezen kon worden dat de erflater de bedoeling had dat haar erfgenaam belast zou worden met de
levering van de gewassen.
1. Wanneer een erflater een trust nalaat ten behoeve van zijn kinderen en, na hen voor elkaar in de plaats te hebben gesteld,
wenst dat de trust, na de dood van de laatste overlevende, overgaat op hun nakomelingen, vraag ik, indien er na de dood van
het laatste kind niemand overblijft, behalve zijn vrijgelatene, of deze moet worden toegelaten tot het voordeel van de trust.
Het antwoord luidde dat het volkomen duidelijk was dat door de benaming zijn "nakomelingen" alleen zijn kinderen, en niet
hun vrijgelatenen, waren begrepen in het aantal van hen aan wie de trust was nagelaten.
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84. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Wanneer een erflater zijn goederen, die zich in Rome bevonden, aan een bepaalde persoon naliet, zou hij ook recht hebben op
datgene wat ter bewaring in pakhuizen buiten de stad lag opgeslagen.
(85) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek II.
Onlangs heeft de keizer beslist, dat wanneer een erflater aan wie dan ook goederen naliet, maar er niet de term "mijn" aan
toevoegde, en niet de bedoeling had de genoemde goederen na te laten tenzij ze van hem waren, de erfenis alleen geldig zou
zijn wanneer men meer aandacht moest schenken aan de wensen van de erflater dan aan het woord "mijn". Hieruit vloeit dit
mooie onderscheid voort, dat telkens wanneer een bepaald goed wordt gelegateerd dat onmiddellijk moet worden afgeleverd,
de term "mijn" de voorwaarde niet schept. Indien echter een goed dat niet uitdrukkelijk is aangewezen, zoals bijvoorbeeld
"Mijn wijn, mijn kleding", wordt nagelaten, wordt de term "mijn" voorwaardelijk geacht, zodat alleen datgene overblijft wat
aan de erflater toebehoorde. Toch meen ik, dat de bovengenoemde opvatting niet met kracht kan worden gehandhaafd, maar
dat in dit geval alle kleding of wijn, die de erflater als de zijne beschouwde, wordt nagelaten; en vandaar werd geoordeeld,
dat zelfs wijn, die zuur was geworden, in de erfenis was begrepen, indien de erflater deze altijd als wijn had beschouwd. Het
is duidelijk dat, wanneer de erflater een uitdrukking heeft gebruikt die betrekking heeft op het tijdstip van zijn overlijden,
bijvoorbeeld "de klederen die de mijne zullen zijn", dit volgens mij ongetwijfeld moet worden begrepen als een voorwaarde
inhoudend. Ik denk ook dat, wanneer de erflater zegt: "Stichus, die de mijne zal zijn", de zin eveneens als voorwaardelijk
moet worden beschouwd; het maakt ook geen verschil of hij zegt: "Die de mijne zal zijn", of "Als hij de mijne zal zijn", in
beide gevallen zal het legaat voorwaardelijk zijn. Labeo is van mening dat de volgende bijzin, "Die de mijne zal zijn", alleen
bij wijze van aanduiding moet worden opgevat. Wij maken echter gebruik van een andere regel.
86. Proculus, Epistels, Boek V.
Wanneer een erfenis is nagelaten als volgt: "Ik laat mijn huis en de inhoud daarvan na bij mijn dood", dan denk ik niet dat
geld dat van bepaalde schuldenaren van de erflater is ingevorderd, om weer in andere soortgelijke vorderingen te worden
geïnvesteerd, deel uitmaakt van de erfenis. Ik ben het volkomen eens met het onderscheid dat Labeo maakt, dat het legaat
niet wordt verminderd omdat er toevallig iets uit het huis is, net zo min als het wordt vergroot omdat er toevallig een ander
voorwerp is.
(87) Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Een trust, en een schenking mortis causa, vallen onder de term legaat.
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88. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Men heeft besloten dat wanneer wol wordt nagelaten, een kledingstuk dat van wol is gemaakt, niet onder de erfenis valt.
1. 1. Evenzo kan, wanneer materiaal als hout wordt nagelaten, een schip of een ladekast die daarvan is gemaakt, niet tot de
nalatenschap worden gerekend.
2. 2. Wanneer een schip, dat is nagelaten, wordt verbroken, zal noch het schip zelf, noch het materiaal waaruit het bestaat,
verschuldigd zijn.
3. 3. Wanneer echter een massa metaal wordt nagelaten, kan elk kopje, daaruit vervaardigd, worden gevorderd.
89. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Partijen worden als gezamenlijke legatarissen beschouwd wanneer hetzelfde voorwerp aan hen afzonderlijk is nagelaten, op
grond van het voorwerp zelf, en niet op grond van de woorden die de erflater heeft gebruikt. Zij worden als gezamenlijke
legatarissen beschouwd op grond van de gebruikte bewoordingen, en niet op grond van het nagelaten goed, wanneer de
erflater zegt: "Ik geef en schenk aan Titius en Seius dat-en-die stuk land, deel en deel gelijk," daar beide legatarissen hun deel
hebben vanaf het begin. Daarom heeft een legataris zeker de voorkeur boven anderen, wanneer hij zowel door het nagelaten
goed als door de voorwaarden van het legaat met zijn mede-legataris is verenigd. Indien hij slechts door het legaat met hem is
verenigd, staat vast, dat hij geen enkel recht op voorkeur heeft. Maar wanneer hij met hem is verbonden door woorden en niet
door zijn belang in het goed, rijst de vraag of de ander recht heeft op de preferentie. De betere mening is dat hij de voorkeur
zal genieten.
90. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
Een legaat wordt geacht specifiek te zijn nagelaten wanneer degene die ermee belast is, bekend is, ook al is zijn naam
misschien niet vermeld.
91. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer een stuk land aan een dochter is nagelaten als een bevoorrecht legaat, "samen met wat verschuldigd is door de
rentmeesters en pachters", omvat het legaat van het residu wat overblijft van de pachten van de landerijen die onder dezelfde
pacht vallen. Anders zou gemakkelijk kunnen worden vastgesteld dat de van de pachters geïnde pacht en het geld dat op de
rekening van de erflater op dezelfde plaats is gestort, geen deel uitmaken van wat overblijft als zijnde verschuldigd door de

2179

pachter of de rentmeesters, zelfs al heeft de erflater uitdrukkelijk verklaard dat hij wenste dat de rentmeesters aan zijn dochter
zouden toebehoren.
(1) Men heeft beslist, dat wanneer de volgende woorden worden gebruikt: "Ik geef aan Lucius Titius dezer en derzelver
landerijen, met het huis, in denzelfden staat als waarin het zich op het tijdstip van mijn overlijden zal bevinden", de
landbouwwerktuigen en alle voorwerpen voor het gebruik van het huis moeten worden afgestaan volgens de bepalingen van
het legaat; maar alles wat door de pachters verschuldigd is, zal er niet onder begrepen worden.
(2) Een vader legateerde aan zijn zoon een fabriek voor het verven van purper, samen met de slaven die waren aangesteld om
het bedrijf uit te oefenen, en het purperen laken dat zich daar bevond op het moment van zijn overlijden. Besloten werd, dat
noch het geld, verkregen uit de verkoop van het laken, noch hetgeen door de kopers verschuldigd was, noch de schulden van
de slaven in het legaat begrepen waren.
(3) "Ik geef en legateer aan Titius het landgoed Seian in dezelfde staat als toen ik het kocht." Daar het Gabinian Landgoed
ook met het andere was gekocht voor één enkele prijs, gaf ik als mijn mening dat het bewijs van de aankoop alleen niet
voldoende was, maar dat uit de brieven en rekeningen van de erflater moest worden opgemaakt of het Gabinian Landgoed
was opgenomen in de naam van het Seian Landgoed, en of de inkomsten van beide waren verenigd en in de boeken waren
opgenomen als die van het Seian Landgoed.
(4) Het staat vast dat wanneer een huis wordt gelegateerd, de baden een deel van het huis vormen. Indien echter de erflater de
toegang tot de baden voor het publiek heeft toegestaan, maken de baden er slechts deel van uit wanneer zij door het gebouw
zelf kunnen worden betreden, en wanneer zij soms door het gezinshoofd of zijn echtgenote zijn gebruikt, en de huur van de
baden samen met die van andere vertrekken in het huis in de boeken van de erflater is geboekt, of wanneer beide zijn gekocht
of ingericht met geld dat tegelijk is uitbetaald.
(5) Een zeker persoon die een huis bezat, kocht een aangrenzende tuin, en droeg nadien het huis over. Als hij de tuin gekocht
heeft voor het huis, om het huis aangenamer en gezonder te maken, en er een toegang tot de tuin was door het huis, en de tuin
een toevoeging aan het huis was, wordt die tuin gerekend tot de nalatenschap van het huis.
(6) Onder het begrip "huis" wordt ook verstaan een gebouw, met hetzelfde verbonden, indien beide voor één prijs zijn
gekocht, en vaststaat, dat de huren van beide te zamen in de boeken zijn geboekt.
92. Paulus, Opinies, Boek XVI.

2180

"Als mijn dochters Maevia en Nigidia mijn erfgenamen worden, laat Maevia dan uit mijn nalatenschap nemen, en als een
geprefereerde erfenis hebben, zo-en-zoveel van mijn landerijen, met de huisjes erop, en de slaven die er de zorg voor hebben;
en bovendien alle aangrenzende velden, die ik heb verkregen door aankoop of op welke andere manier dan ook, met het doel
om ze te verenigen met genoemde landerijen; samen met alle slaven, kuddes, lastdieren en andere persoonlijke bezittingen
die zich op het moment van mijn dood op het genoemde land of een deel daarvan bevinden, in de beste en meest volmaakte
staat waarin ik ze toen bezat, of (om het duidelijker te zeggen) alles wat zich daarop mag bevinden. " Op een van de stukken
land die als preferent legaat waren nagelaten, stond een gebouw dat werd gebruikt voor het bijhouden van registers, waarin
akten werden gevonden met betrekking tot de aankoop van vele slaven, en andere met betrekking tot onroerend goed, diverse
contracten en de schuldbekentenissen van debiteuren. Ik vroeg of deze akten als gemeenschappelijk eigendom van de
erfgenamen moesten worden beschouwd. Ik antwoordde dat, volgens de genoemde feiten, noch de bovengenoemde
documenten betreffende aankopen of schulden, die werden gevonden op het land dat als preferent legaat was nagelaten, in
het legaat bleken te zijn begrepen.
1. Wanneer een huis als volgt wordt nagelaten: "Ik belast mijn erfgenamen om aan zo-en-zo toe te staan het huis te hebben
waarin ik woon, en alles wat daarin is begrepen, zonder enig gebruiksvoorwerp uit te sluiten", wordt de erflater geacht geen
geld of verplichtingen van schuldenaars in gedachten te hebben gehad.
93. Scaevola, Opinies, Boek III.
Lucius Titius maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Mijn erfgenaam zal, onder geen enkele omstandigheid, mijn
voorstedelijk landgoed, of mijn stadswoning vervreemden." Zijn dochter, die tot erfgenaam werd benoemd, liet een dochter
na, die het genoemde goed lange tijd in bezit hield, en bij haar dood vreemde erfgenamen benoemde. De vraag rees of het
land toebehoorde aan Julia, die de kleindochter was van Titius de erflater. Het antwoord luidde dat in dit geval niets tegen de
wil van de erflater was gedaan om te voorkomen dat het eigendom aan de erfgenaam zou toebehoren, aangezien de
testamentaire bepaling slechts een voorschrift was.
1. "Ik beveel mijn erfgenamen om aan mijn vrouw, Sempronia, honderd aurei te betalen, die ik van haar geleend heb." De
vraag rees of Sempronia de uitvoering van het vertrouwen kon eisen, als zij, nadat zij een proces had aangespannen om de
genoemde som geld als aan haar verschuldigd te vorderen, haar zaak zou verliezen. Het antwoord luidde dat, volgens de
genoemde feiten, het geld kon worden gevorderd op grond van de voorwaarden van de trust, aangezien bleek dat het niet om
een andere reden verschuldigd was.
2. Een man legateerde bepaalde landerijen aan zijn vrijgelatene, en voegde er de volgende woorden aan toe: "Zoals ze door
mij in bezit zijn geweest, en met wat er bij mijn dood nog mag zijn." De vraag rees of de slaven die op het land waren
gebleven om het te bewerken, of om een andere reden, op het moment van overlijden van de erflater, evenals de andere
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persoonlijke bezittingen die zich daar bevonden, aan de legataris zouden toebehoren. Het antwoord luidde dat dit het geval
zou zijn.
3. De vraag rees, of de goederen die de erfgenamen aan hun broers moesten afgeven, ook aan hun zusters zouden toebehoren.
Het antwoord luidde dat dit het geval was, tenzij bewezen werd dat de erflater een andere bedoeling had.
4. Een erflater liet aan het gilde van smeden een legaat na, als volgt: Ik leg dit-en-dit stuk land met het bos dat erbij hoort in
de beste en meest voortreffelijke staat waarin het zich kan bevinden". Ik vraag of de persoonlijke bezittingen die zich bij het
overlijden van de erflater op het terrein bevonden, bijvoorbeeld het hooi, het veevoer, het stro, de machines, de wijnvaten
(d.w.z. de vaten en fusten die bij de pakhuizen horen) en de graanschuren, ook zijn nagelaten. Het antwoord luidde, dat al wat
niet gelegateerd is, ten onrechte wordt opgeëist.
5. Een erflater die een bepaald stuk land als voorkeurslegaat had nagelaten aan een erfgenaam aan wie hij de helft van zijn
nalatenschap had nagelaten, deed aan hem het volgende verzoek: "Ik verzoek u Clodius Verus, mijn kleinzoon en uw
verwant, te aanvaarden als uw mede-erfgenaam van de helft van het landgoed Julianus, dat ik u heb laten geven boven uw
aandeel. Ik vroeg of de kleinzoon recht zou hebben op de helft van het landgoed volgens de voorwaarden van de trust. Het
antwoord was dat hij dat zou hebben.
94. Valens, Trusts, Boek II.
Een man die verscheidene vrijgelatenen naliet, schonk een stuk land aan drie van hen, en verzocht hen erop toe te zien dat de
naam niet werd veranderd. De vraag rees of, wanneer de eerste van de drie stierf, hij verplicht zou zijn zijn deel na te laten
aan zijn beide mede-legatarissen die met hem in de erfenis waren verenigd, of slechts aan een van hen; of dat hij het aan een
ander kon nalaten die zijn mede-vrijgemaakte man was. Men oordeelde, dat dit weliswaar een kwestie van bedoeling was,
doch dat de wil van de erflater voldoende vervuld was, indien de legataris het land aan een andere van zijn medevrijgemaakten naliet. Wanneer hij het echter aan niemand nalaat, kan men zich afvragen of de vordering tot uitvoering van
het vertrouwen toekomt aan de ijverigste van de medebeleggers, of aan allen, of dat zij alleen toekomt aan degenen aan wie
het legaat gezamenlijk is nagelaten? Julianus oordeelde zeer juist dat de aanspraak aan alle vrijgemaakten toebehoorde.
(95) Marcianus, Trusts, Boek II.
"Laat degene die mijn erfgenaam zal zijn, verplicht zijn te betalen, en ik draag hem op te betalen, welke bedragen ik ook
noem." Aristo zegt dat ook lichamelijke goederen onder deze bepaling vallen, zoals bijvoorbeeld landerijen, slaven, kleding
en zilverwerk; omdat de term "wat dan ook" niet alleen betrekking heeft op geld, zoals duidelijk is waar het gaat om de
erfenis van een bruidsschat en bepalingen met betrekking tot een gekocht landgoed, en dat het woord "bedragen" in dezelfde
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zin moet worden opgevat als in de bovengenoemde gevallen. Bovendien hangt de bedoeling van de erflater, die vooral bij
trusts in aanmerking moet worden genomen, ook van deze opvatting af; want de erflater zal nauwelijks bedoeld hebben dat
zijn erfgenaam alleen geld zou betalen, wanneer hij na deze voorafgaande verklaring er lichamelijke goederen aan toevoegt.
96. Gaius, Trusts, Boek II.
Wanneer Titius benoemd is tot erfgenaam van een half landgoed, en hem opgedragen is het gehele landgoed aan Maevius te
leveren, en vervolgens zijn mede-erfgenaam gevraagd wordt zijn aandeel, of een gedeelte daarvan, aan hem over te dragen, is
Titius dan ook verplicht het aandeel dat hij van zijn mede-erfgenaam krachtens de voorwaarden van de trust ontvangen heeft,
aan Maevius over te dragen? De goddelijke Antoninus, over dit punt geraadpleegd, verklaarde in een Rescript dat hij niet
verplicht was het over te dragen, omdat noch legaten noch trusts onder de term "nalatenschap" vallen.
97. Paulus, Decreten, Boek II.
Een zekere Osidius, die zijn dochter Valeriana tot erfgenaam had benoemd, en vrijheid had verleend aan zijn rentmeester
Antiochus, en aan deze laatste bepaalde stukken land had afgestaan, samen met zijn peculium en alles wat verschuldigd was,
niet alleen van hem maar ook van de pachters, legateerde de legataris een door de hand van de erflater geschreven verklaring,
waaruit bleek wat hij en de pachters nog verschuldigd waren. In deze akte werd ook het volgende opgenomen: "Bovendien
moet mijn rentmeester rekening en verantwoording afleggen over de andere goederen, dat wil zeggen die welke ik voor mijn
gebruik opzij heb gezet, namelijk graan, wijn en andere artikelen." De vrijgelatenen eisten deze dingen van de erfgenaam,
met de bewering dat zij deel uitmaakten van hetgeen hem nog verschuldigd was, en verkregen van de Gouverneur een vonnis
ten gunste van hem. Toen echter andere belanghebbenden verklaarden, dat hetgeen de pachters nog verschuldigd waren, of
zelfs hetgeen hijzelf nog verschuldigd was, niet van hem was opgeëist, en zij beweerden, dat de artikelen, die voor het
gebruik van de overledene waren gereserveerd, niet tot het verschuldigde saldo mochten worden gerekend, ondervroeg de
Keizer de vertegenwoordiger van de legataris, en vroeg, bij wijze van voorbeeld: "Veronderstel, dat er honderdduizend aurei
opzij gelegd waren, die bestemd waren om door de erflater te worden gebruikt, zoudt gij dan zeggen, dat al wat er in de kist
overbleef, aan u verschuldigd zou zijn?" Hij oordeelde dat het beroep terecht was ingesteld. De vertegenwoordiger van de
legataris beweerde dat bepaalde bedragen na het overlijden van de erflater waren geïnd bij de pachters. De beslissing luidde
dat alles wat na zijn dood was geïnd, aan de legataris moest worden afgeleverd.
(98) Idem, over de vorm van een testament.
Wanneer er verschillende graden van erfgenamen zijn, en de volgende clausule in het testament voorkomt, "Laat mijn
erfgenaam geven", dan geldt dit voor alle graden, net zoals de volgende woorden, "Wie mijn erfgenaam zal zijn", dat doen.
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Als iemand dus niet al zijn erfgenamen met de betaling van legaten wil belasten, maar slechts enkelen van hen, moet hij hen
met name belasten.
99. Idem, wat betreft de betekenis van de term uitrusting.
Wanneer stedelijke slaven worden nagelaten, verdelen sommige autoriteiten degenen die in een stad wonen, niet naar hun
woonplaats, maar naar hun bezigheden, zodat zij, hoewel zij zich op het platteland kunnen bevinden, toch, indien zij geen
landarbeid verrichten, als stedelijke slaven worden beschouwd. Het moet echter gezegd worden, dat zij tot de stadsslaven
moeten worden gerekend, die het hoofd van de familie gewoon is te rekenen tot degenen, die tot de stad behoren, en dit kan
gemakkelijk worden vastgesteld uit het register van de slaven, evenals uit het voedsel, dat hun wordt verstrekt.
1. Men kan betwijfelen of de slaven die als jagers en vogelvangers werkzaam zijn, tot de stedelijke of tot de rustieke slaven
moeten worden gerekend. Het moet echter gezegd worden dat zij behoren tot de plaats waar het gezinshoofd woont en hun
onderhoud verschaft.
2. 2. Muleteers behoren tot de klasse der stedelijke slaven, tenzij de erflater hen tewerkstelde in landarbeid.
3. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat wanneer een kind wordt geboren uit een slavin die tot de stad behoort, en het
naar het platteland wordt gezonden om te worden opgevoed, het tot geen van beide klassen behoort. Laten wij zien of het niet
moet worden begrepen als behorende tot de stedelijke slaven. Dit schijnt de betere mening te zijn.
4. Wanneer slaven, die nestdragers zijn, worden nagelaten, en een hunner zowel nestdrager als kok is, wordt hij in de
nalatenschap begrepen.
5. 5. Wanneer slaven, die in huis geboren zijn, aan de een worden nagelaten, en anderen, die koerier zijn, aan een ander
worden nagelaten, en sommigen van het getal tot deze beide klassen behoren, zullen zij tot de koeriers gerekend worden, om
de reden, dat de soort ondergeschikt is aan het geslacht. Wanneer twee slaven tot hetzelfde geslacht of dezelfde soort
behoren, worden zij in het algemeen gemeenschappelijk gehouden.
(100) Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
"Ik draag mijn erfgenaam op mijn slaaf, Stichus, aan Lucius Titius uit te leveren," of "Laat hem mijn slaaf aan hem
uitleveren." Cascellius zegt dat bij een dergelijke clausule de slaaf moet worden uitgeleverd; en Labeo keurt zijn mening
goed, want als iemand wordt opgedragen iets uit te leveren, wordt hij tegelijkertijd opgedragen het te geven.
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1. Een legaat van twee marmeren beelden, alsmede al het marmer in het bezit van de erflater, werd specifiek nagelaten aan
een bepaalde persoon. Cascellius meent dat geen ander marmeren beeld, dan de twee genoemde, verschuldigd is. Ofilius en
Trebatius zijn een andere mening toegedaan. Labeo neemt de conclusie van Cascellius over, die naar mijn mening juist is,
omdat door het nalaten van twee beelden kan worden gesteld dat de erflater niet de bedoeling had er nog meer na te laten
toen hij het marmer naliet.
2. "Ik geef en legateer aan mijn vrouw haar kleding, juwelen en alle gouden en zilveren platen, die ik voor haar heb laten
maken, of voor haar gebruik bestemd heb." Trebatius meent dat de woorden, "die ik voor haar heb laten maken of voor haar
gebruik heb bestemd," alleen betrekking hebben op het gouden en zilveren bord. Proculus meent dat zij verwijzen naar alles
wat genoemd wordt, en deze mening is juist.
3. In een geval waarin Korinthische vazen aan een bepaalde persoon werden nagelaten, was Trebatius van mening dat de
sokkels die gemaakt waren om ze te ondersteunen, als deel van de erfenis verschuldigd waren. Labeo is het daar echter niet
mee eens, als de erflater de genoemde sokkels als vazen beschouwde. Maar Proculus zegt zeer juist dat als de vazen niet van
Korinthisch koper waren, zij door de legataris konden worden opgeëist.
4. Labeo en Trebatius zijn van mening, dat in geval van nalatenschap van voorwerpen van schildpad, met schildpad
ingelegde bedden, waarvan de voeten met zilver zijn bekleed, verschuldigd zijn, hetgeen juist is.
101. Scaevola, Digest, Boek XVI.
Een man, die in zijn geboortestreek eigen landerijen bezat, alsmede andere, die hem tot zekerheid voor schulden waren
verpand, maakte een codicil op als volgt: "Ik wens aan mijn geliefd land te worden gegeven, als zijn deel, en ik geef aan het
afzonderlijk, alle landerijen die ik in Syrië bezit, tezamen met de persoonlijke bezittingen, dat wil zeggen, de kudden, de
slaven, de gewassen, de proviand, en alle werktuigen die zich daar bevinden." De vraag rees, of de erflater ook geacht moest
worden aan zijn land de landerijen te hebben nagelaten, die in pand waren gegeven. Het antwoord luidde, dat deze volgens de
genoemde feiten niet geacht moesten worden te zijn nagelaten, mits zij niet tot zijn eigen nalatenschap behoorden, hetgeen
het geval zou kunnen zijn, indien de schuldenaar in gebreke van betaling zou blijven.
(1) "Ik vraag dat mijn stuk land, in zijn huidige staat, aan mijn pleegkind wordt gegeven." De vraag rees of het saldo
verschuldigd door de pachters en de slaven, als die er waren op het tijdstip van het overlijden van de erflater, bij het land
moest worden gevoegd. Het antwoord luidde, dat wat de pachters verschuldigd waren, niet was nagelaten, maar dat al het
andere leek te zijn inbegrepen in de woorden: "In zijn tegenwoordige staat."
102. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
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Een erflater maakte een legaat als volgt: "Ik legateer aan mijn vrouw mijn reistassen, en alles wat zich daarin bevindt,
alsmede de vorderingen in het kleine register, door mijn eigen hand geschreven, die op het moment van mijn overlijden nog
niet zijn geïnd, hoewel ze als betaald op mijn rekeningen kunnen zijn aangetekend, en ik de zekerheden aan mijn rentmeester
heb overgedragen." Toen voornoemde erflater op het punt stond een reis naar Rome te maken, deed hij de biljetten voor zijn
schuldenaars en zijn geld in de genoemde reistassen, en nadat hij de biljetten had geïnd en het geld had uitgegeven, keerde hij
na verloop van twee jaar naar huis terug en deponeerde in de genoemde reistassen de akten van enkele onroerende goederen
die hij later had gekocht, en een bepaalde som geld. De vraag rees of hij moest worden geacht aan de legataris alleen de
biljetten te hebben nagelaten die hij na zijn terugkeer in zijn tassen had gedaan. Het antwoord luidde, dat volgens de
genoemde feiten de biljetten die zich bij zijn overlijden in de zakken bevonden en die niet door zijn eigen hand in zijn
register waren ingeschreven, niet opeisbaar waren volgens de bepalingen van het legaat. Ook werd gevraagd of, toen hij de
bewijzen van de aankoop van het genoemde onroerend goed in zijn zakken stopte, deze ook in de erfenis waren begrepen.
Het antwoord luidde dat niet duidelijk bleek wat hij met de landerijen beoogde te doen, maar als hij de akten daarvoor in de
zakken had gedaan met de bedoeling dat, wanneer zij aan zijn legataris zouden worden gegeven, de eigendom daarvan op
haar zou overgaan, kon worden volgehouden dat de landerijen ook deel uitmaakten van de nalatenschap.
1. De vader van een gezin maakte het volgende legaat: "Ik wens dat de twee ongekuiste schotels, die ik kocht op het plein
waar beelden worden verkocht, worden gegeven." De erflater had daar inderdaad schalen gekocht, maar die waren niet
zonder versiering, en hij maakte zijn testament pas drie dagen voor zijn dood. De vraag rees, of het door hem gekochte
servies deel uitmaakte van de erfenis, daar hij geen ander servies naliet, dat hij in dezelfde plaats had gekocht. Het antwoord
luidde dat, volgens de vermelde feiten, het vaatwerk dat hij op het plein van de beelden had gekocht, aan de legataris moest
worden geleverd.
2. Een erflater gaf opdracht om voor een jongeman, die hij had opgevoed, een commissie in het leger te kopen, en wel als
volgt: "Ik legateer aan Sempronius, die ik heb opgevoed, deze en gene artikelen, en wanneer hij de juiste leeftijd heeft
bereikt, wens ik dat een commissie in het leger voor hem wordt gekocht, en dat alle kosten en lasten die daaruit voortvloeien,
worden betaald." De vraag rees, of Sempronius, als hij zelf deze commissie kocht, de prijs ervan, of wat onder zulke
omstandigheden gebruikelijk is om te betalen, van de erfgenamen kon terugvorderen volgens de voorwaarden van het
vertrouwen. Het antwoord was dat hij dat, volgens de genoemde feiten, kon doen.
3. Dezelfde erflater legateerde een provisie aan zijn vrije man, als volgt: "Ik geef en legateer aan Seius, mijn vrije man, zoen-zoveel provisie," welke provisie de erflater zelf bezat. De vraag rees of alle kosten en honoraria voor de toelating tot het
leger door de erfgenaam moesten worden betaald. Het antwoord was dat deze door hem moesten worden betaald.
(103) Idem, vragen die in het openbaar werden besproken.
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Wanneer een vader een vreemde erfgenaam in de plaats stelde van zijn onterfde zoon, en genoemde vreemde erfgenaam
naderhand de zoon tot zijn erfgenaam benoemde, en laatstgenoemde onder de puberteitsleeftijd overleed, meen ik dat de
legaten waarmee de plaatsvervanger was belast, niet verschuldigd zullen zijn, om reden dat de nalatenschap van de vader niet
rechtstreeks, maar door middellijke opvolging in handen van de zoon is gekomen.
1. Ik heb bovendien vastgesteld, dat in het geval van een broer, die erfgenaam van zijn vader was en zijn eigen onterfde broer
tot erfgenaam benoemde, dat zijn plaatsvervanger niet verplicht zal zijn de erfenis te betalen, zelfs indien hij zijn broer zou
opvolgen, wanneer deze laatste intestaat is overleden; omdat het goed niet rechtstreeks in zijn handen is gekomen, maar door
erfopvolging van zijn broer.
2. Wanneer een zoon werd benoemd tot erfgenaam van een twaalfde deel van zijn vaders nalatenschap, en werd belast met
een legaat, en een plaatsvervanger voor hem werd aangesteld, en naderhand zijn andere broer binnen de werkingssfeer van
het Edict kwam, en hij het praetoriaanse bezit van de helft van de nalatenschap verkreeg; rees de vraag of zijn
plaatsvervanger de legaten naar evenredigheid van een twaalfde deel, of naar evenredigheid van de helft van de nalatenschap
zou moeten betalen. De betere mening is, dat hij naar evenredigheid van de helft zou moeten betalen, maar indien hij naar
evenredigheid van een twaalfde zou betalen, zou het aan allen moeten worden betaald, en aan de kinderen en andere
verwanten zou moeten worden betaald naar evenredigheid van het saldo.
3. 3. Anderzijds, als de zoon tot erfgenaam van drievierde van de nalatenschap was benoemd, en hij binnen de werkingssfeer
van het Edict zou vallen en de helft van de goederen in bezit van de praetor zou krijgen, zou de plaatsvervanger de legaten
slechts naar evenredigheid verschuldigd zijn; want zoals zij worden verhoogd waar de praetoriaanse bezitting van de
nalatenschap groter is, zo worden zij ook verminderd waar zij kleiner is.
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Boek XXXIII
1. Betreffende jaarlijkse legaten en trusts.
2. 2. Aangaande het gebruik, het vruchtgebruik, de inkomsten, het logies en de diensten, door legaten of trusts nagelaten.
3. 3. Aangaande de erfenis van erfdienstbaarheden.
4. 4. Wat betreft de bevoorrechte nalatenschap van een bruidsschat.
5. 5. Wat betreft de optie of de keuze van de goederen die als erfenis worden nagelaten.
6. Wat betreft legaten van tarwe, wijn en olie.
7. Betreffende legaten van uitrusting of werktuigen.
8. 8. Wat betreft legaten van peculium.
9. Betreffende legaten van voorzieningen.
10. Betreffende legaten van huisraad.

Tit. 1. Betreffende jaarlijkse legaten en trusts.
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Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer iets wordt nagelaten dat elk jaar moet worden betaald, zonder de plaats te noemen waar dat moet gebeuren, moet de
erfgenaam het betalen waar het kan worden geëist, net zoals een eis kan worden gesteld in het geval van een beding, of een
briefje.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer een erfgenaam is belast om mij het gebruik van bepaalde grond per jaar toe te staan, en hij is in gebreke gebleven
aan het begin van het jaar, wanneer ik de grond zou moeten bewerken, dan zal hij tegenover mij aansprakelijk zijn voor het
hele jaar, zelfs als hij mij daarna zou toestaan om het te bewerken, omdat ik ben uitgesloten van het binnenhalen van de
oogst; Evenzo, wanneer hij belast is mij de dagelijkse arbeid van Stichus te verschaffen, en hij hem niet 's morgens, maar op
het zesde uur van de dag tot mij zendt, zal hij mij aansprakelijk zijn voor de waarde van de gehele dag arbeid van de slaaf.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer mij een legaat wordt nagelaten, bijvoorbeeld van dertig aurei, te betalen in een, twee en drie jaar, dan zal elk jaar
tien aurei verschuldigd zijn, ook al zijn de woorden "in gelijke betalingen" niet toegevoegd.
0. Als dus de woorden "in gelijke betalingen" zijn gebruikt, hoewel "gelijke" er niet aan is toegevoegd, moet worden gezegd
dat gelijke betalingen moeten worden gedaan, net alsof het woord "gelijke" was geschreven, en het woord "betalingen" er
niet aan was toegevoegd.
1. Maar als de woorden: "In ongelijke betalingen," zijn toegevoegd, moeten ongelijke betalingen worden gedaan. Maar laat
ons overwegen op welke manier die moeten worden gedaan. Ik denk dat zij moeten worden gedaan naar het oordeel van een
goed burger (tenzij de erflater het uitdrukkelijk aan de keuze van de erfgenaam heeft overgelaten), afhankelijk van de
middelen van de overledene, en de plaats waar zijn nalatenschap zich bevindt.
2. 2. Indien echter gezegd is, dat de betaling moet geschieden naar het oordeel van een goed burger, dan leiden wij daaruit af,
dat zij moet geschieden met inachtneming van de toestand van de nalatenschap, en zonder moeite of hinder voor de
erfgenaam.

2189

3. Maar als de erflater heeft bepaald dat de betaling moet geschieden op de wijze die de legataris verkiest, laten wij dan zien
of het gehele bedrag in één keer kan worden opgeëist. Ik denk dat dit niet kan, zoals in het geval van de keuze van de
erfgenaam; want de erflater bedoelde dat verschillende betalingen zouden worden gedaan, en dat het bedrag daarvan zou
afhangen van het oordeel van de erfgenaam, of van de legataris.
4. Wanneer echter een legaat is nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Titius tien aurei betalen in drie jaar", moet het
bedrag dan worden betaald in drie jaarlijkse termijnen, of na verloop van drie jaar? Ik denk dat dit moet worden opgevat alsof
de erflater de betalingen in één, twee en drie jaar had willen doen.
5. Wanneer aan iemand een som geld wordt nagelaten en daarbij wordt bepaald, dat tot de betaling daarvan ieder jaar iets aan
de legataris zal worden gegeven, bijvoorbeeld rente, dan is de erfenis geldig; maar om de betaling van de rente geldig te
maken, mag de jaarlijks te betalen som niet hoger zijn dan de gewone rentevoet.
(1) Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer aan een persoon iets wordt nagelaten dat jaarlijks moet worden betaald, zegt Sabinus (en zijn mening is juist), dat er
verschillende legaten zijn, en dat het ene voor het eerste jaar absoluut is, en het andere voorwaardelijk; want de voorwaarde,
"Als hij zou leven," schijnt te zijn geïmpliceerd, en daarom, als de legataris sterft, zal het legaat niet op zijn erfgenaam
overgaan.
4. Modestinus, Opinies, Boek X.
"Ook belast ik mijn andere erfgenamen met het betalen van tien aurei per jaar aan mijn vrouw, zolang zij leeft." De vrouw
overleefde haar man vijf jaar en vier maanden. Ik vraag of haar erfgenamen recht hebben op de gehele erfenis voor het zesde
jaar. Modestinus antwoordt dat zij er recht op zullen hebben.
5. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Een erflater liet een bepaalde som geld na om jaarlijks te betalen voor het onderhoud van de openbare spelen van de stad,
waarover hij de wens uitsprak dat zijn erfgenamen die zouden voorzitten. De opvolgers van zijn erfgenamen ontkenden dat
zij aansprakelijk waren voor de nalatenschap en beweerden dat de erflater alleen wilde dat het geld zou worden betaald
zolang zijn erfgenamen de spelen konden voorzitten. Daarom vraag ik, toen hij het over hun voorzitterschap had, of hij de
betaling wilde doen gedurende de looptijd van de erfenis, of voor altijd. Modestinus antwoordt dat de erfenis voor altijd
jaarlijks aan de stad moet worden betaald.
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1. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Quintus Mucius zegt dat als iemand de volgende bepaling in zijn testament opneemt: "Laat mijn zonen en dochters wonen
waar hun moeder maar wil, en laat mijn erfgenaam elk jaar aan elke jongen en elk meisje onder hen tien aurei betalen, voor
zijn of haar onderhoud." Indien de voogden die de kinderen onder hun hoede hadden, niet bereid waren de genoemde som
geld te betalen, kan niemand op grond van het testament een rechtsvordering instellen; want de bepaling van de erflater was
alleen bedoeld om de voogden te laten weten wat hij wenste, zodat zij het geld zonder enig risico konden betalen. Pomponius
zegt, dat wanneer in het testament iets is opgenomen, dat slechts betrekking heeft op de wens van de erflater, dit geen enkele
verplichting schept. Het volgende is hiervan een voorbeeld. Als ik u tot mijn enige erfgenaam benoem en u opdraag een
monument voor mij op te richten met een bepaalde som geld, dan schept deze verklaring voor u geen enkele verplichting,
maar u kunt een monument oprichten om aan mijn wens te voldoen, als u dat wilt. Het zou echter anders zijn, als ik dezelfde
bepaling maakte nadat ik u een mede-erfgenaam had gegeven, want als ik u alleen opdroeg het monument op te richten, zou
uw mede-erfgenaam een vordering tot verdeling tegen u kunnen instellen om u te dwingen dit te doen, omdat het in zijn
belang is. Indien echter u beiden zou worden opgedragen dit te doen, zult u gerechtigd zijn elkaar aan te klagen. Het
volgende heeft ook betrekking op de wensen van de erflater, bijvoorbeeld, wanneer iemand opdracht geeft om standbeelden
in een stad te plaatsen, want als hij dit niet heeft gedaan om de stad te eren, maar om zijn eigen nagedachtenis te
vereeuwigen, zal niemand gerechtigd zijn om op deze grond een vordering in te stellen. Daarom schept de door Quintus
Mucius genoemde testamentaire beschikking: "Laat mijn kinderen wonen waar hun moeder het wenst" geen verplichting,
maar heeft zij slechts betrekking op het voldoen aan de wens van de overledene; de kinderen mogen dus wonen waar hun
moeder het wenst. Evenmin moet de wil of het bevel van de erflater altijd worden opgevolgd; bijvoorbeeld als de Praetor zou
besluiten dat het niet passend was voor een minderjarige om te wonen waar zijn vader hem had opgedragen, vanwege het
slechte karakter van personen met wie hij hen had opgedragen om te gaan, van welk feit de vader niet op de hoogte was.
Wanneer echter voor hun onderhoud tien aurei, jaarlijks te betalen, worden nagelaten, is de erfenis geldig, ongeacht of deze
clausule betrekking had op degenen bij wie de moeder de kinderen zou willen laten wonen, dan wel of wij eronder moeten
verstaan dat de kinderen zelf recht hebben op de erfenis. De beste opvatting is, dat de erflater moet worden geacht dit legaat
te hebben gedaan om voor zijn kinderen te zorgen. En in alle gevallen waarin het alleen om de wil van de erflater gaat, moet
deze niet altijd worden verworpen, noch altijd worden nageleefd, maar moeten deze zaken door de rechter worden
vastgesteld en uitgevoerd, indien zij geen betrekking hebben op iets oneervols.

2. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Wanneer een jaarlijks opeisbaar legaat wordt nagelaten, lijkt het op een vruchtgebruik, omdat het eindigt door de dood van de
legataris. Het wordt echter niet beëindigd door het verlies van burgerrechten, zoals het geval is bij een vruchtgebruik, dat als
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volgt kan worden nagelaten: "Ik legateer aan Titus het vruchtgebruik van zo-en-zoveel land, en telkens als hij zijn burgerlijke
rechten verliest, legateer ik hem hetzelfde vruchtgebruik". Het legaat is in dit opzicht zeker voordeliger, want als de legataris
aan het begin van een jaar overlijdt, laat hij het legaat voor dat jaar aan zijn erfgenaam na. Dit geldt niet voor een
vruchtgebruik, want als de vruchtgebruiker overlijdt op het ogenblik dat de gewassen rijp zijn, maar voordat zij verzameld
zijn, laat hij ze niet na aan zijn erfgenaam.
3. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Een stuk land, dat de erflater in hypotheek wilde geven tot zekerheid van jaarlijks aan zijn vrijgelatenen te betalen legaten,
kan door hen rechtmatig worden opgeëist op grond van een trust, met het doel het land in stand te houden. Paulus verklaart,
dat deze regel ook van toepassing is op andere goederen, die tot een nalatenschap behoren, om de legataris in het bezit van
die goederen te kunnen stellen.
4. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
"Ik wens dat mijn trouwe vriend, Seius, ieder jaar zes aurei ontvangt, en het huis waarin hij woont, als hij bereid is de
zakelijke aangelegenheden van mijn kinderen te behartigen, zoals hij de mijne heeft behartigd." Men oordeelde dat de
langstlevende dochter van de erflater niettemin verplicht was het jaarlijkse legaat aan Seius te betalen, naar evenredigheid
van haar aandeel in de nalatenschap, omdat twee van de drie kinderen van de erflater waren overleden, en andere erfgenamen
waren aangewezen, aangezien zowel de arbeid als het geld voor verdeling vatbaar was.
5. "Ik wens dat mijn geneesheer, Sempronius, hetzelfde ontvangt als ik hem tijdens mijn leven heb betaald." De bedragen die
door dit legaat werden geacht te zijn nagelaten, waren bepaalde jaarlijkse betalingen door de erflater, zodat er, wat haar
vrijgevigheid betrof, geen twijfel kon ontstaan over haar bedoeling.
6. "Ik wens dat honderd aurei aan mijn vrouw wordt betaald, naast hetgeen zij van mij als jaarlijkse toelage ontving
gedurende mijn leven." Men begrijpt dat het bedrag jaarlijks moet worden betaald, en dat de erflater haar ook honderd aurei
naliet.
7. "Ik wens dat aan mijn vrijgelatenen wordt gegeven wat ik hun gedurende mijn leven heb geleverd." Er moet voor hun
onderdak worden gezorgd, maar de erfgenaam zal niet verplicht zijn de rentmeester de kosten van lastdieren te laten dragen,
die zijn meesteres hem gewoon was te geven voor zijn eigen gemak. Ook kan de vrijgelatene, wanneer hij geneesheer is, niet
van rechtswege het geld vorderen, dat hij van zijn meesteres gewoon was te ontvangen voor de aankoop van geneesmiddelen,
die hij aan zijn beschermvrouwe en haar gezin moest toedienen.
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8. Paulus, Vragen, Boek XXI.
Het staat vast, dat wanneer legaten jaarlijks opeisbaar zijn, zij meervoudig zijn, en dat het recht van de legataris op elk legaat
regelmatig moet worden onderzocht. Wanneer het legaat wordt nagelaten aan een slaaf, moet ook de hoedanigheid van zijn
meester om het te nemen, worden onderzocht.
9. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Gaius Seius legateerde aan Maevius en Seia bepaalde stukken land in verschillende plaatsen, en bepaalde als volgt: "Ik wil
dat driehonderdduizend riet jaarlijks door de Potician geleverd wordt aan het Lutatien Landgoed, samen met duizend pond
goed gereinigd osier, ook, elk jaar." Ik vraag of deze erfenis zal tenietgaan door de dood van de legataris. Paulus antwoordde
dat een erfdienstbaarheid, hetzij persoonlijk of reëel, niet volgens de wet schijnt te zijn ingesteld, maar dat een vordering op
grond van een trust ten gunste zal komen van degene aan wie het Lutatien Landgoed was toegekend. Aangezien het legaat
jaarlijks moest worden betaald, wordt het geacht te eindigen met het overlijden van de legataris.
10. Scaevola, Opinies, Boek IV.
Maevia benoemde haar kleinzoon, die uit Maevius geboren was en de leeftijd van puberteit bereikt had, tot haar erfgenaam,
en maakte een legaat aan Lucius Titius, als volgt: "Ik verlang dat tien aurei worden betaald aan Lucius Titius, een goed man,
aan wie ik dank verschuldigd ben voor de gunsten die hij mij heeft bewezen, zolang hij leeft; als hij de zaken van mijn
kleinzoon op zich neemt, en al zijn zaken beheert." Ik vroeg of Lucius Titius, als hij op enig moment de zaken van Maevius
had behartigd, en deze zich ertegen had verzet dat hij dat nog langer zou doen, verplicht zou zijn om het vertrouwen uit te
voeren. Ik antwoordde dat, als Lucius Titius het recht was ontnomen om de zaken van Maevius te behartigen, niet op grond
van enige frauduleuze handeling, en er geen andere rechtvaardige reden was geweest om zijn diensten af te wijzen, en hij
bereid was om zijn zaken te blijven behartigen, hij recht zou hebben op de erfenis.
11. Een man, die zijn vrouw tot erfgenaam had benoemd, bepaalde in zijn testament als volgt: "Ik wil dat mijn erfgenaam
jaarlijks twaalf denarii betaalt aan elk van mijn vrijgelatenen voor zijn levensonderhoud, indien zij mijn vrouw niet in de
steek laten." Daar de erflater zeer zelden de stad verliet en zijn vrouw dit dikwijls deed, vraag ik of de vrijgelatenen haar op
haar reizen moesten vergezellen. Ik antwoord dat een positief oordeel op dit punt niet mogelijk is, omdat er veel dingen
kunnen gebeuren waarmee rekening moet worden gehouden; daarom moet een dergelijk geval aan het oordeel van een goed
burger worden voorgelegd. Ook werd gevraagd, aangezien de vrouw, toen zij op reis ging, nooit aanbood iets extra's te
betalen aan haar vrijgelatenen, en deze haar om die reden niet vergezelden, of zij recht zouden hebben op hun legaten. Het
antwoord luidde, dat dit moest worden bepaald door rekening te houden met de lengte, of de kortheid van de reizen, en het
bedrag van de legaten.
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12. Ulpianus, Trusts, Boek II.
Mela zegt dat als een jaarlijks betaalbaar legaat aan iemand zou worden nagelaten zonder vermelding van het bedrag, het
legaat nietig is. De mening van Nerva is echter beter, namelijk dat de erflater geacht wordt te hebben nagelaten wat hij tijdens
zijn leven gewoon was te geven; maar dat in elk geval rekening moet worden gehouden met de rang van de partijen.
13. Valens, Trusts, Boek VII.
Javolenus heeft met betrekking tot een erfgenaam, die belast was met het betalen van een bepaalde som geld na het
verstrijken van tien jaar, en die deze som vóór het verstrijken van de tijd heeft betaald, als zijn mening gegeven, dat, als
bewezen kan worden dat de trust voor de genoemde periode was nagelaten ten gunste van de rechthebbende, omdat hij niet
voor het eigendom kon zorgen, en de erfgenaam hem het geld vóór het verstrijken van de tijd heeft betaald, wetende dat hij
het zou verkwisten, hij onder geen enkele omstandigheid van zijn aansprakelijkheid zal worden ontheven. Indien echter de
tijd was gesteld op rekening van de erfgenaam, opdat hij door de vertraging zou kunnen profiteren, is het duidelijk, dat hij zal
worden vrijgesteld; en inderdaad, men kan zeggen, dat hij meer heeft betaald dan hij had moeten doen.
14. Paulus, Over Neratius, Boek III.
Een slaaf werd vrijgelaten na het verstrijken van tien jaar, en hem werd een erfenis nagelaten, jaarlijks te betalen vanaf de
dag van de dood van zijn meester. Het legaat zal verschuldigd zijn voor de jaren waarin hij vrij zal zijn, en in de tussentijd zal
de erfgenaam verplicht zijn hem van levensonderhoud te voorzien.
15. Labeo, Over de Laatste Epitomen van Javolenus, Boek II.
Een legaat werd als volgt nagelaten: "Laat mijn erfgenaam aan Attia vijftig aurei geven totdat zij trouwt." Er werd niet
vermeld dat het geld jaarlijks moest worden betaald. Labeo en Trebatius denken dat de hele som onmiddellijk verschuldigd
is. Het is echter billijker te stellen dat de erfenis jaarlijks moet worden betaald.
16. "Laat mijn erfgenaam ieder jaar aan Attius twee maten Falerniaanse wijn geven, die uit mijn nalatenschap moeten worden
genomen." Men oordeelde dat de twee maten wijn ook geleverd moesten worden voor een jaar waarin geen wijn gemaakt
werd, mits ze verkregen konden worden uit de wijnoogst van voorgaande jaren.
17. Scaevola, Digest, Boek XIV.
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Een erflater, die zijn codicil bij testament had bevestigd, schonk een stuk land aan zijn vrijgemaakten en verbood het te
vervreemden, maar wenste dat het zou toebehoren aan de kinderen en kleinkinderen van zijn vrijgemaakten. Daarna voegde
hij de volgende woorden toe: "Ik wens dat zij uit de opbrengst van dat land aan mijn erfgenaam jaarlijks tien aurei betalen,
voor de duur van vijfendertig jaar na mijn dood." Daar de door Titius benoemde erfgenaam vóór het verstrijken van de
termijn van vijfendertig jaar overleed, rees de vraag of de erfgenaam van de erfgenaam door de hierboven geciteerde
woorden voor de rest van de tijd recht zou hebben op het voordeel van de trust. Ik antwoordde dat dit het geval zou zijn,
tenzij door de vrijgemaakten kon worden bewezen dat de erflater het vijfendertigste jaar van de erfgenaam voor ogen had als
het tijdstip voor het tenietgaan van de erfenis.
18. Een erflater liet aan Stichus, die hij had opgevoed, honderd aurei na, en daarnaast elke maand tien aurei te betalen, en
belastte haar vervolgens, na Sempronia tot erfgenaam van een derde deel van zijn nalatenschap te hebben benoemd, als volgt:
"Ik verzoek jou, Sempronia, mijn zuster, om uit het grootste deel van mijn nalatenschap de legaten te nemen die ik aan mijn
pleegkinderen heb nagelaten, en ze te bewaren tot zij er recht op hebben." De vraag werd gesteld of, als Sempronia, die met
het beheer was belast, zou weigeren de nalatenschap te aanvaarden voordat zij bezit had genomen van het geld dat aan de
pleegkinderen was nagelaten, overeenkomstig het testament van de overledene, zij dan aansprakelijk zou zijn voor een door
Stichus ingestelde vordering uit hoofde van het legaat voordat hij de leeftijd van vijfentwintig jaar had bereikt? Het antwoord
luidde, dat een dergelijke vordering ontvankelijk zou zijn.
19. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Titia, die Seia tot haar erfgenaam had benoemd, legateerde het vruchtgebruik van een bepaald stuk land aan Maevius, en
belastte hem met een trust als volgt: "Ik verzoek jou, Maevius, om aan Arrius Pamphilus en Arrius Stichus, uit de inkomsten
van het Speratiaanse landgoed, zeshonderd aurei per jaar te betalen, vanaf de dag van mijn dood, zolang zij leven." De vraag
rees of, indien Maevius de jaarlijkse som voor hun levensonderhoud zou betalen, en het land na zijn dood van rechtswege aan
de erfgenaam van Titia zou toekomen, de voorziening voor levensonderhoud volgens de bepalingen van de trust verschuldigd
zou zijn aan Pamphilus en Stichus. Ik antwoordde dat er in het genoemde geval niets was om de erfgenamen van Titia tot
betaling te dwingen, aangezien de vruchtgebruiker er slechts mee was belast. Ook werd de vraag gesteld of de erfgenamen
van de legataris, Maevius, de erfenis moesten betalen. Het antwoord luidde, dat de erfgenamen van de legataris niets
verschuldigd waren, tenzij duidelijk zou worden bewezen, dat de erflater de bedoeling had, dat de betaling zou geschieden na
het tenietgaan van het vruchtgebruik, mits de ontvangsten uit het vruchtgebruik voldoende waren om het vruchtgebruik voort
te zetten.
20. Een zekere man, die jaarlijks een som had betaald aan een geleerd man, Marcus genaamd, nam in zijn testament de
volgende bepaling op: "Mijn lieve vrouw, ik weet dat u voor mijn vrienden zult zorgen en hen niets tekort zult laten komen,
toch wens ik dat tachtig aurei aan Marcus worden gegeven." De vraag rees of Marcus, die de erfenis van tachtig aurei had
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ontvangen, ook aanspraak kon maken op de voornoemde jaarlijkse uitkeringen? Het antwoord luidde, dat er niets in de zaak
was vermeld, waarom de jaarlijkse uitkeringen, waarover advies werd gevraagd, niet mochten worden gedaan.
21. "Ik legateer aan Lucius Titius drie pond goud, dat ik hem tijdens mijn leven placht te geven." Aangezien de erflater Titius
elk jaar veertig aurei als jaarwedde gaf, en daarnaast een zekere hoeveelheid zilver, als geschenk voor feesten, of de waarde
daarvan, vraag ik of het vertrouwen ten gunste van Titius door de erfgenamen moet worden uitgevoerd, of dat het geld als
legaat moet worden uitbetaald. Het antwoord luidde, dat er in het genoemde geval niets was, dat de betaling van het geld in
de weg stond.
22. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Een erflater legateerde een jaarlijks pensioen onder de volgende voorwaarde: "Indien zij bij mijn moeder zouden wonen, die
ik tot erfgenaam van een gedeelte van mijn nalatenschap heb benoemd." De vraag rees, of na het overlijden van de moeder,
de gestelde voorwaarde geacht zou worden te zijn vervuld, en om die reden noch voedsel, noch kleding aan de legatarissen
mocht worden gegeven. Het antwoord luidde, dat deze, volgens de aangegeven feiten, moesten worden gegeven.
23. Attius liet een trust na in de volgende bewoordingen: "Ik draag degene die mijn erfgenaam zal zijn op om na mijn dood
uit de inkomsten van mijn appartement en mijn pakhuis de som van tien denarii te betalen aan de priester, de koster en de
vrijgelatenen die aan de tempel verbonden zijn, op de feestdag die ik heb ingesteld." Ik vroeg of dit legaat alleen toekwam
aan hen die leefden en in functie waren op het moment dat het werd nagelaten, of dat het ook moest worden betaald aan hen
die hen opvolgden. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de vermelde feiten, hoewel de officieren waren genoemd, het
legaat aan de tempel was nagelaten. Ook werd gevraagd of de tien aurei volgens de voorwaarden van de trust slechts voor
één jaar verschuldigd waren, of dat zij voor altijd moesten worden betaald. Het antwoord luidde dat zij eeuwigdurend
moesten worden betaald.
24. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
Een zeker persoon liet het volgende legaat na aan zijn vrijgelatene: "Ik verlang, dat het vijftigste deel van mijn gehele
inkomsten, afkomstig van de pachters van mijn landerijen en van de kopers van de oogst, volgens de gewoonte van mijn
huisgezin, zal worden betaald aan Philo, zolang hij leeft." De erfgenamen verkochten het land waarvan de genoemde
vijftigste van de inkomsten afkomstig was. De vraag rees of het vijftigste deel van de rente over de prijs, die volgens de
gewoonte in de provincie gewoonlijk werd geïnd, verschuldigd was? Het antwoord luidde dat, hoewel de grond was
verkocht, alleen de vijftigste van de opbrengst daarvan was nagelaten.
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25. Een erflater belastte zijn vrijgelatene, aan wie hij een stuk land had nagelaten dat jaarlijks zestig aurei opbracht, met de
betaling van jaarlijks tien denarii aan Pamphila, volgens de bepalingen van een trust. De vraag rees, of, indien de Falcidische
wet het legaat van de vrijgelatene zou verminderen, de jaarlijkse toelage die aan Pamphila krachtens de trust was nagelaten,
ook zou worden geacht te zijn verminderd; aangezien het legaat aan Pamphila was afgeleid van inkomsten die zouden
moeten worden betaald, zelfs indien de Falcidische wet het stuk land met de helft zou verminderen. Het antwoord luidde, dat
overeenkomstig de genoemde feiten het legaat aan Pamphila niet zou worden verminderd, tenzij de bedoeling van de erflater
anders zou blijken te zijn.
26. Een zekere erflater benoemde zijn zoon tot erfgenaam van drie vierde van zijn nalatenschap en zijn vrouw tot erfgenaam
van een vierde. Hij droeg zijn zoon op zijn nalatenschap aan zijn stiefmoeder af te staan en verzocht haar "goed voor zijn
jonge zoon te zorgen en hem tot zijn vijfentwintigste jaar tien aurei te betalen en, nadat hij die leeftijd had bereikt, de helft
van de nalatenschap aan hem over te dragen". Nadat de zoon het vierde deel van de nalatenschap, waarvan hij erfgenaam was
geworden, had afgetrokken, droeg hij haar deel over aan zijn stiefmoeder, en bereikte daarna de leeftijd van vijfentwintig
jaar. Daar de stiefmoeder recht had op het drievierde, en een vierentwintigste, en een achtenveertigste deel van de gehele
nalatenschap, rees de vraag of zij de helft van dit deel aan haar stiefzoon moest afstaan? Ik antwoordde dat, volgens de
vermelde feiten, zij aan hem genoeg zou moeten afstaan om de helft van de nalatenschap te vormen, naast wat de zoon had
afgetrokken op grond van de Falcidische wet. Daar de vader de jonge leeftijd van zijn zoon in het oog scheen te hebben
gehad, werd ook gevraagd of de stiefmoeder verplicht zou zijn hem de winst over de tussenliggende tijd te leveren. Het
antwoord luidde, dat zij overeenkomstig de vermelde feiten daartoe gehouden zou zijn.
27. Lucius Titius legateerde bij zijn testament honderd aurei aan de stad Sebasta, zijn geboorteplaats, opdat daar om het jaar
atletiekwedstrijden in zijn naam zouden worden gehouden, met de rente van die som, en voegde er de volgende woorden aan
toe: "Indien de stad Sebasta niet bereid is het geld te aanvaarden dat ik onder de bovengenoemde voorwaarde heb nagelaten,
wens ik dat mijn erfgenamen in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor hetzelfde, maar dat zij het voor zichzelf zullen
houden." De Gouverneur van de provincie selecteerde daarna uit de goederen van de nalatenschap enkele goede biljetten en
overhandigde deze aan de stad als haar legaat, en na zijn besluit inde de stad het geld dat op de meeste vorderingen
verschuldigd was. De vraag rees of, indien de stad vervolgens niet aan de voorwaarden van het testament zou voldoen, het
legaat zou toekomen aan de zonen die de erfgenamen van de overledene waren. Ik antwoordde dat de stad kon worden
gedwongen de wil van de erflater te gehoorzamen, en als zij dat niet deed, konden de erfgenamen de bedragen opeisen die
door de schuldenaars waren voldaan, hetzij in contanten, hetzij door hernieuwing, en wat betreft de vorderingen die niet aan
de stad waren betaald, en waarvan de vroegere verplichting niet was vrijgegeven door hernieuwing, werd het de erfgenamen
niet belet van de schuldenaars te eisen wat zij verschuldigd waren.
28. Largius Euripianus gaf een advies, nadat zijn advies was gevraagd in een geval waarin een patroon een bepaalde som
geld aan zijn pleegkind had nagelaten, en daarna in zijn testament de volgende bepaling met betrekking daartoe had gemaakt:
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"Ik wil dat het geld dat ik aan mijn vrij man en pleegkind Titius heb nagelaten, in handen blijft van Publius Maevius, totdat
hij de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft bereikt, en dat voor het gebruik ervan rente wordt geïnd tegen een rentevoet van
drie procent. Wat betreft het bedrag van de kosten die aan hem moeten worden betaald, Publius Maevius zal ze schatten,
want hij moet voor hem de genegenheid van een vader koesteren." De vraag rees of de erfgenamen, wanneer zij Publius
Maevius het geld betaalden, van hem moesten eisen dat hij zekerheid zou stellen. Het antwoord was, dat aangezien er in het
testament geen melding was gemaakt van het stellen van zekerheid, de erfgenamen voldoende zekerheid zouden hebben als
zij het geld aan Publius Maevius betaalden, overeenkomstig de wens van de overledene. Daarom zouden noch Titius, het
pleegkind, noch zijn erfgenamen moeten worden gehoord, als zij een vordering tegen de erfgenamen van de patroon zouden
instellen op grond van het feit dat zij geen zekerheid hebben geëist voor, door de betaling van het geld; en de
bovengenoemde erfgenamen zullen worden ontslagen van aansprakelijkheid jegens Titius, evenals jegens zijn erfgenamen,
tenzij Publius Maevius tijdens het leven van de erflater zou ophouden solvabel te zijn, want in dat geval moet er zekerheid
van hem worden geëist.
29. Een vader benoemde zijn twee zonen tot zijn erfgenamen voor gelijke delen van zijn nalatenschap, een oudere en een
jongere die nog niet de puberteit had bereikt, en hij liet aan de laatste bepaalde landerijen na als zijn deel, en legateerde hem
ook een zekere som geld, te betalen wanneer hij de leeftijd van veertien jaar had bereikt, die hij in handen gaf van zijn broer,
als trustee, in de volgende woorden: "Ik belast je, Seius, om jaarlijks aan je moeder een zekere som geld te geven, om je
broer in staat te stellen zijn studie voort te zetten van zijn twaalfde tot zijn veertiende jaar, en bovendien de belastingen te
betalen die op hem worden geheven totdat je hem het eigendom levert; en ik wens dat de inkomsten van de genoemde
landerijen aan jou zullen toebehoren, totdat je broer de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt." Daar de oudste broer
gestorven is en een vreemde erfgenaam heeft nagelaten, rijst de vraag, of de voorwaarde om jaarlijks de inkomsten te
ontvangen, alsmede de last om de jaarlijkse toelage te betalen, die Seius, indien hij in leven was gebleven, zou hebben
moeten betalen, op zijn erfgenaam zal overgaan; of dat het gehele bedrag van de erfenis onmiddellijk aan de minderjarige en
zijn voogden moet worden afgestaan. Het antwoord luidde, dat volgens de vermelde feiten de erflater zich als het ware tot de
voogd had gericht, zodat bij het verstrijken van de voogdij de toelage, die hij had laten betalen, en de inkomsten, die geïnd
moesten worden, zouden eindigen; maar aangezien de oudere broer door de dood was overvallen, zou alles, wat de erflater
had nagelaten, op het ogenblik van het overlijden van zijn broer onmiddellijk op de minderjarige en zijn voogden overgaan.
30. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Book II.
"Laat mijn erfgenaam jaarlijks honderd aurei betalen aan mijn dochter, telkens als zij weduwe wordt." De vraag rees, of als
de dochter binnen een jaar weduwe zou worden, zij dan recht zou hebben op minder dan honderd aurei. Het antwoord was,
dat, hoewel het gehele jaar nog niet verstreken was, haar toch het gehele bedrag toekwam.
31. Marciamis, Instituten, Boek VI.
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Toen een zeker man wenste, dat op zijn verjaardag een verdeling van zijn nalatenschap aan de Decurions zou worden gedaan,
verklaarden de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript, dat het niet waarschijnlijk was, dat de erflater slechts
betaling gedurende één jaar in gedachten had, maar een erfenis in eeuwigheid wilde nalaten.
32. Dezelfde, Instituten, Boek VIII.
Wanneer een bepaalde som geld, bijvoorbeeld honderd aurei, werd nagelaten aan de stad Sardis voor het vieren van spelen
ter ere van Apollo in vier jaar, verklaarden de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript dat de erflater een
eeuwigdurend inkomen leek te hebben nagelaten, dat elke vier jaar verschuldigd was, en niet slechts een brutobedrag voor
betaling aan het einde van de eerste termijn van vier jaar.
33. Valens, Trusts, Boek II.
Tien aurei kunnen worden nagelaten om jaarlijks te worden betaald aan een zoon die onder vaders toezicht staat, zolang hij in
de macht van zijn vader is.

Tit. 2. Betreffende gebruik, vruchtgebruik, inkomsten, onderdak en diensten nagelaten door legaten of trusts.

34. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Noch het gebruik, noch het vruchtgebruik van het recht om een pad, een oprijlaan of een weg te doorkruisen, of om water te
vervoeren door middel van een aquaduct, kan bij testament worden nagelaten, omdat de dienstbaarheid van een
erfdienstbaarheid niet kan bestaan. Een dergelijk legaat kan evenmin wettig worden gemaakt krachtens het decreet van de
Senaat, waarbij is bepaald dat het vruchtgebruik van alles wat tot het vermogen behoort, kan worden nagelaten, om de reden
dat dit noch tot het vermogen behoort noch daarvan is uitgesloten, maar dat een vordering voor een onbepaald bedrag tegen
de erfgenaam zal worden ingesteld, en ten gunste van de legataris, zolang deze leeft, om de eerstgenoemde te dwingen hem
toe te staan door het goed te lopen, te rijden of te rijden, of de erfdienstbaarheid kan worden verleend, indien zekerheid wordt
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gesteld voor de teruggave ervan in geval de legataris zou komen te overlijden, of zijn burgerrechten zou verliezen wegens
een of ander ernstig vergrijp.
35. Papinianus, Vragen, Boek XVII.
Wanneer de diensten van een slaaf worden nagelaten, gaan zij niet verloren door verlies van burgerrechten, of door nietgebruik; en, aangezien de legataris kan profiteren van de arbeid van de slaaf, kan hij deze ook verhuren. Indien de erfgenaam
hem verhindert van zijn diensten gebruik te maken, is hij aansprakelijk. Dezelfde regel geldt wanneer de slaaf zichzelf
verhuurt. En om de reden dat de legataris niet als vruchtgebruiker wordt beschouwd, zal hij de erfenis van de diensten van de
slaaf aan zijn erfgenaam overdragen, maar wanneer de eigendom van de slaaf door usucaptie is verkregen, zal de erfenis
tenietgaan.
36. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
De diensten van een vrije man kunnen ook worden nagelaten, net zoals hij kan worden ingehuurd op grond van een contract,
of het onderwerp kan worden gemaakt van een bepaling.
37. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer de eigendom van grond absoluut wordt nagelaten, gaat deze over op de legataris, ook al kan de vruchtgebruiker tot
erfgenaam worden benoemd.
38. Paulus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Als ik het genot van een vruchtgebruik toezeg "op het tijdstip van mijn dood", dan is de beschikking nietig; en dezelfde regel
geldt voor een legaat, want wanneer een vruchtgebruik is gevestigd, is het gebruikelijk dat het door de dood tenietgaat.
39. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Als mij na de dood van de erflater gedurende twee jaar een vruchtgebruik wordt nagelaten en ik door toedoen van de
erfgenaam daarvan geen gebruik kan maken, dan is hij na afloop van die twee jaar nog steeds aansprakelijk; net zoals iemand
aansprakelijk is wanneer een goed uit een legaat is vernietigd en hij in gebreke is gebleven het af te geven. Dit vruchtgebruik
kan dus niet worden opgeëist, omdat het verschilt van hetgeen is nagelaten, maar de waarde ervan voor twee jaren moet
worden berekend en aan de vruchtgebruiker worden betaald.
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40. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.
Wanneer bij testament diensten zijn nagelaten, wanneer moeten die dan beschikbaar worden gesteld, vanaf de dag dat de
legataris ze opeist, of vanaf het moment dat de nalatenschap wordt betreden? En wie moet het verlies dragen zolang de slaaf
ziek is? Ik denk dat de diensten verschuldigd zijn vanaf het moment dat ze worden opgevraagd, en als de slaaf dus na die
datum ziek wordt, moet het verlies worden gedragen door de legataris.
41. Gaius, Over het Edict van de Praetor aangaande legaten, Boek III.
Wanneer een gemeente een vruchtgebruik wordt nagelaten, rijst de vraag hoe lang zij daarop recht heeft, want als iemand zou
zeggen dat zij er eeuwig recht op heeft, zou het enkele eigendom, als het vruchtgebruik eeuwig van haar gescheiden zou zijn,
waardeloos zijn; daarom staat vast dat de gemeente er honderd jaar over kan beschikken, wat de langste termijn van het leven
is.
42. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Als iemand aan wie een vruchtgebruik is nagelaten, belast is met een trust, en het vruchtgebruik komt niet in handen van de
legataris, dan moet de erfgenaam aan wie het genoemde vruchtgebruik toekomt, de trust uitvoeren. Deze regel is ook van
toepassing op een militair testament, indien de legataris belast met het beheer het legaat verwerpt of tijdens het leven van de
erflater overlijdt.
43. Julianus, Digest, Boek LXX.
Als een stuk land en het vruchtgebruik daarvan aan Titius worden nagelaten, heeft hij het recht om ofwel het land ofwel het
vruchtgebruik op te eisen; en als hij het land kiest, heeft hij noodzakelijkerwijs recht op de volle eigendom daarvan, ook al
heeft hij het vruchtgebruik verworpen. Geeft hij echter de voorkeur aan het vruchtgebruik en verwerpt hij de eigendom van
het land, dan heeft hij alleen recht op het vruchtgebruik.
44. Dezelfde, Over Minicius, Boek I.
Het staat vast dat de erfenis van een jaarlijks logement verschuldigd is vanaf het begin van elk jaar.
45. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Boek II.
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Een erfgenaam heeft een landhuis gebouwd op een stuk grond waarvan hij het vruchtgebruik heeft gekregen. Hij kan het
gebouw niet afbreken zonder toestemming van de vruchtgebruiker, evenmin als hij een boom van het land kan verwijderen
die hij daar geplant had; maar als hij het huis zou afbreken voordat de vruchtgebruiker hem dat verbiedt, kan hij dat
ongestraft doen.
46. Paulus, Over Plautius, Boek XIII.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten om afwisselend jaren te genieten, worden niet slechts één, maar verscheidene
legaten nagelaten. Het geval is echter anders, wanneer men een erfdienstbaarheid nalaat om water te leiden en een recht van
overpad te gebruiken; want de erfdienstbaarheid van een recht van overpad is onderscheiden, omdat zij naar haar aard
onderhevig is aan onderbreking.
47. Celsus, Digest, Boek XVIII.
In een zaak waarin een erfgenaam werd opgedragen twee personen afzonderlijk het vruchtgebruik van een stuk land te laten
genieten, en hij hen dit gemeenschappelijk liet genieten, rees de vraag of hij volgens de bepalingen van het testament
aansprakelijk zou zijn jegens beiden. Ik was van mening dat hij aansprakelijk zou zijn, indien de erflater het voornemen had
gehad dat ieder van hen afzonderlijk het gehele vruchtgebruik zou genieten; in dat geval zou hij immers verplicht zijn het
gehele legaat aan ieder van hen af te staan. Indien de erfgenaam dus aan een van de legatarissen het genot van een deel van
het vruchtgebruik zou toestaan, zou hij niet kunnen toestaan, dat de ander hetzelfde deel gebruikt. Hij zou dus verplicht zijn
aan ieder van hen de getaxeerde waarde te geven van datgene waarvan hij is beroofd.
48. Marcellus, Digest, Boek XIII.
"Laat mijn erfgenaam belast worden om Titius toe te staan om in zo-en-zoveel huis te wonen, zolang hij leeft." Dit wordt
beschouwd als een enkele erfenis.
49. Wanneer een erflater twee stukken land had, en één daarvan heeft afgestaan, en dat vervolgens aan de een heeft afgestaan
en het vruchtgebruik daarvan aan een ander, vraag ik, of de vruchtgebruiker, indien hij op geen andere wijze toegang tot dat
land had dan door het stuk land, dat was afgestaan, hem de erfdienstbaarheid verschuldigd zou zijn. Het antwoord luidt, dat
de regel dezelfde was, als wanneer het land had behoord tot een landgoed, waardoor aan de vruchtgebruiker een recht van
overpad kon worden verleend, en uit het testament van de overledene bleek, dat dit van de erfgenaam werd geëist; Want in
dat geval zou de legataris het land niet mogen opeisen, tenzij hij het recht van doorgang er doorheen eerst aan de
vruchtgebruiker had verleend, opdat dezelfde toestand die tijdens het leven van de erflater was verkregen, zou worden
gehandhaafd, hetzij zolang het vruchtgebruik bleef bestaan, hetzij totdat het met het land zou zijn herenigd.
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50. Modestinus, Meningen, Boek IX.
Een legaat werd nagelaten aan een stad, opdat daar jaarlijks uit de opbrengst daarvan een tentoonstelling zou worden
gehouden ter nagedachtenis van de overledene. Het was niet geoorloofd dat de tentoonstelling daar gehouden zou worden, en
ik vroeg welk oordeel er over het legaat gegeven moest worden. Modestinus antwoordde dat, aangezien het de bedoeling van
de erflater was dat het spektakel in de stad zou worden tentoongesteld, maar het van dien aard was dat dit niet kon gebeuren,
het onrechtvaardig zou zijn als de erfgenaam zou profiteren van zo'n grote som geld als de overledene voor dit doel had
bestemd. Daarom moesten de erfgenamen en de eerste burgers van de plaats bijeengeroepen worden om te bepalen hoe het
vertrouwen gewijzigd kon worden, zodat de nagedachtenis van de erflater op een andere en wettige manier gevierd zou
kunnen worden.
51. Scaevola, Meningen, Boek III.
Een man liet bepaalde landerijen na aan een stad, en wenste dat de inkomsten daarvan besteed zouden worden aan de viering
van openbare spelen elk jaar, en voegde er het volgende aan toe: "Ik verzoek de Decurions, en ik wens dat zij het karakter
van de erfenis niet veranderen, of het voor een ander gebruik aanwenden." De stad vierde de spelen niet gedurende vier
opeenvolgende jaren. Ik vraag of de inkomsten die zij gedurende die vier jaar heeft verkregen, aan de erfgenaam moeten
worden terugbetaald, of dat zij moeten worden verrekend met een legaat van andere aard dat bij hetzelfde testament is
nagelaten. Het antwoord luidde dat indien het land in strijd met de wil van de erfgenamen in bezit was genomen, afstand
moest worden gedaan van alle winsten die waren behaald, en dat wat niet overeenkomstig de wil van de overledene was
besteed, moest worden gecompenseerd door afstand te doen van alle andere goederen die verschuldigd waren.
52. Modestinus, Opinies, Boek IX.
Een erflater, die verschillende vrijgelatenen had, zei in zijn testament dat hij logies naliet aan hen die hij in een codicil had
aangewezen. Daar hij naderhand niemand heeft aangewezen, vraag ik of zij allen in de erfenis mogen delen. Het antwoord
luidde dat, aangezien de erflater had beloofd sommige van zijn vrijgemaakten aan te wijzen, en naderhand geen enkele heeft
aangewezen, de erfenis met betrekking tot de logies voor onvolkomen werd gehouden, omdat er niemand was aan wie het
kon worden opgevat dat het was gegeven.
53. Hetzelfde met betrekking tot uitvindingen.
Indien een erflater aan de een een stuk grond nalaat en aan een ander het vruchtgebruik daarvan, en hij doet dit met opzet
opdat de eerstgenoemde alleen de eigendom heeft, begaat hij een fout, want hij had de eigendom van het goed moeten
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nalaten met voorbehoud van het vruchtgebruik, als volgt: "Ik schenk aan Titus een stuk grond, met voorbehoud van het
vruchtgebruik" of "Laat mijn erfgenaam aan Titius een stuk grond geven, met voorbehoud van het vruchtgebruik"; "of "Laat
mijn erfgenaam het vruchtgebruik van dit land aan Seius geven", want als hij zich niet op deze manier uitdrukt, zal het
vruchtgebruik tussen hen worden verdeeld, om de reden dat wat geschreven staat soms meer effect heeft dan wat bedoeld is.
54. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Als ik een slaaf beveel om vrij te zijn onder een bepaalde voorwaarde, en het vruchtgebruik van die slaaf aan jou nalaat, dan
is de erfenis geldig.
55. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
"Ik legateer aan Titius het vruchtgebruik van Stichus," of, "als er een schip uit Azië zou komen, legateer ik de som van tien
aurei." De legataris kan het vruchtgebruik niet opeisen voordat de voorwaarde met betrekking tot de tien aurei is vervuld, of
is mislukt, opdat de erfgenaam niet de bevoegdheid wordt ontnomen om te geven wat hij verkiest.
56. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XV.
"Ik wens dat de inkomsten van mijn landgoed elk jaar aan mijn vrouw worden betaald." Aristo geeft als zijn mening dat dit
legaat niet overgaat op de erfgenaam van de vrouw, omdat het lijkt op ofwel een vruchtgebruik, ofwel een legaat dat jaarlijks
moet worden betaald.
57. Julius Mauricianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Het is een erflater toegestaan de erfenis van een vruchtgebruik te herhalen, zodat deze opeisbaar kan zijn na het verlies van
burgerlijke rechten. Dit heeft keizer Antoninus onlangs in een Rescript verklaard, want onder zulke omstandigheden is er
alleen grond voor de toepassing van dit besluit wanneer een legaat wordt nagelaten om jaarlijks te worden betaald.
58. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer een legaat van vruchtgebruik van een goed aan een echtgenote wordt nagelaten, moet de hoofdsom, evenals de
rente die de overledene heeft geleend, worden betaald nadat zekerheid is gesteld overeenkomstig de bepalingen van het
Decreet van de Senaat. De interesten van de biljetten die deel uitmaakten van het vermogen van de nalatenschap en
verschuldigd waren voordat zekerheid werd gesteld, moeten dus in mindering worden gebracht op de obligatie. Dezelfde
regel zal echter niet in acht worden genomen, wanneer het geld op de biljetten door de erfgenaam zelf werd geleend; want in
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dat geval moet alleen de hoofdsom aan de legataris worden betaald, of de rente die wegens achterstallige betaling
verschuldigd blijkt te zijn en waarvoor geen zekerheid zal worden verlangd.
59. "Ik wil dat mijn slaaf, Scorpus, mijn concubine Sempronia dient." In dit geval wordt niet de eigendom, maar het
vruchtgebruik van de slaaf geacht te zijn nagelaten.
60. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een erflater liet zijn vrouw het vruchtgebruik van bepaalde landerijen na, en wenste dat deze landerijen met hun inkomsten
na zijn dood aan zijn erfgenamen zouden toekomen; en beging daarmee een fout. De erflater schiep geen vertrouwen ten
gunste van de erfgenamen, noch met betrekking tot de eigendom, noch tot het vruchtgebruik van het goed, want men scheen
te hebben gedoeld op de toekomstige inkomsten en niet op die van de verstreken tijd.
61. Paulus, Vragen, Boek X.
Sempronius Attilus droeg zijn erfgenaam op om na het verstrijken van tien jaar zijn stuk land in Italië aan Gaius te geven,
met voorbehoud van het vruchtgebruik. Ik vraag of, als de erfgenaam sterft voordat de tien jaar verstreken zijn, na die tijd het
gehele stuk land aan de legataris zal toebehoren. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd van deze erfenis, of die van de uitvoering
van de trust, is aangebroken, en dat het daarom aan de erfgenaam van de legataris moet toebehoren. Daar het legaat dus reeds
opeisbaar was op het tijdstip van het overlijden van de erfgenaam, is het vruchtgebruik tenietgegaan en kan het niet toekomen
aan de opvolger van laatstgenoemde. Ik heb als mijn mening gegeven, dat indien de erfgenaam verzocht of bevolen wordt
bepaalde goederen te leveren, het tijdstip voor de uitvoering van het vertrouwen of voor de levering van de erfenis zal zijn op
het ogenblik van het overlijden van de erflater, maar dat het vruchtgebruik niet aan de erfgenaam zal toebehoren totdat hij de
eigendom levert nadat hij zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden. Het vruchtgebruik kan dus niet verloren gaan door het
verval van burgerlijke rechten, of door het overlijden van de erfgenaam, om de reden dat hij het nog niet bezit. Hetzelfde doet
zich voor, wanneer de eigendom van een goed na voorbehoud van vruchtgebruik onder een bepaalde voorwaarde wordt
nagelaten en de erfgenaam sterft, voordat aan de voorwaarde is voldaan; want dan begint het vruchtgebruik, dat bij zijn leven
eindigt, aan de erfgenaam van de erfgenaam toe te komen. In deze gevallen moet echter de bedoeling van de erflater worden
nagegaan, dat wil zeggen of hij op het ogenblik van de reservering van het vruchtgebruik iemand in gedachten had, die zich
met zijn erfgenaam zou verenigen, zodat hij bij het overlijden van eerstgenoemde de bedoeling had, dat de gehele eigendom
aan de legataris zou toekomen; want op zijn opvolger, die het vruchtgebruik nog niet had verkregen, kon niet meer overgaan,
dan wanneer hij reeds begonnen was het vruchtgebruik te genieten.
62. Wanneer een stuk land aan twee personen wordt afgestaan en het vruchtgebruik aan een ander wordt nagelaten, genieten
zij niet alle drie het vruchtgebruik gemeenschappelijk, indien het in twee delen is verdeeld. Daarentegen geldt dezelfde regel
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wanneer er twee vruchtgebruikers zijn en de eigendom van het goed aan een derde wordt nagelaten. Het recht van opeising
bestaat alleen tussen hen.
63. Scaevola, Adviezen, Boek I.
Een echtgenoot liet aan zijn vrouw het vruchtgebruik van bepaalde landerijen en andere goederen na, alsmede haar
bruidsschat onder een trust. De erfgenamen leverden aan haar het vruchtgebruik van de grond. Twee jaar later werd het
huwelijk nietig verklaard. De vraag rees of hetgeen zij in die tijd had verzameld, van haar kon worden teruggevorderd. Ik
antwoordde dat wat zij aan winst had vergaard, kon worden teruggevorderd.
64. Paulus, Opinies, Boek XIII.
Ik vraag, wanneer het vruchtgebruik van land wordt verlaten en het genoemde land onderworpen wordt aan tijdelijke
belastingen, wat zal dan de wet zijn in dit geval? Paulus antwoordde dat het in dit geval hetzelfde zou zijn als wanneer
gewone belastingen worden opgelegd; en dat deze last dus door de vruchtgebruiker moet worden gedragen.
65. Gaius, Trusts, Boek I.
Wanneer iemand verzocht wordt een vruchtgebruik, dat hemzelf is nagelaten, aan een ander over te dragen, en hij heeft het
met het land verenigd om daarvan te genieten; hoewel het vruchtgebruik van rechtswege teniet kan gaan, bij de dood, of door
verbeurdverklaring van burgerrechten door de legataris, die het onder deze titel heeft verkregen, moet de Praetor niettemin
zijn gezag uitoefenen, opdat het recht behouden blijft, als het hem onder een trust is nagelaten, net alsof het als legaat was
nagelaten.
66. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Wanneer aan een vrouw een vruchtgebruik is nagelaten totdat haar bruidsschat geheel is betaald, en een van de erfgenamen
geeft haar zekerheid voor zijn aandeel in de nalatenschap, maar de anderen doen dat niet, dan zegt Labeo dat de vrouw zal
ophouden het vruchtgebruik te genieten ten belope van haar aandeel. Hetzelfde zal geschieden, wanneer de vrouw in gebreke
is met het aanvaarden van de zekerheid.
67. Een eigenaar liet aan zijn pachter het vruchtgebruik na van bepaalde grond die hij bebouwde. De pachter zal een
vordering kunnen instellen tegen de erfgenaam, opdat de rechter deze laatste zal kunnen dwingen hem te ontslaan van de
aansprakelijkheid uit hoofde van zijn contract.
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68. Labeo, Over de Laatste Epitomen van Javolenas, Boek II.
Wanneer iemand een stuk land met u gemeen heeft, en het vruchtgebruik daarvan aan zijn vrouw nalaat, en zijn erfgenaam na
zijn dood de rechtbank om verdeling van het land verzoekt, dan zegt Blaesus dat Trebatius van mening was dat, als de rechter
het land in verschillende delen zou verdelen, het vruchtgebruik van het aan u toegewezen deel in geen geval aan de vrouw
toekwam, maar dat zij recht zou hebben op het vruchtgebruik van het gehele deel dat aan de erfgenaam was toegewezen. Ik
meen, dat deze opvatting onjuist is, want indien de vrouw vóór het vonnis het vruchtgebruik van de onverdeelde helft van het
gehele stuk grond toekwam, kon de rechter door tussen partijen te beslissen, geen afbreuk doen aan de rechten van de derde.
Deze laatste beslissing is gevolgd.
69. Scaevola, Digest, Boek XV.
Een zekere man, die zijn bedoelingen in algemene termen had uiteengezet, voegde in zijn testament het volgende toe: "Ik
legateer aan Felix, die ik heb opgedragen vrij te zijn, het vruchtgebruik van het Vestigiaanse landgoed, omdat ik denk dat hij
recht zal hebben op het eigendom als hij niet in een geschil treedt met mijn erfgenaam, maar op goede voet met hem blijft. Ik
verzoek mijn erfgenaam zo te handelen dat hij en Felix vrienden kunnen blijven, want dit zal voor beiden voordelig zijn." De
vraag rees of Felix tijdens het leven van de erfgenaam de eigendom van het land kon opeisen. Het antwoord luidde, dat uit de
vermelde feiten niet bleek, dat de eigendom van het land aan Felix was overgelaten.
70. Een erflater benoemde haar kinderen van Seius en haar dochter van een andere echtgenoot tot haar erfgenamen in gelijke
delen van haar nalatenschap, en maakte het volgende legaat aan haar moeder: "Ik wens dat het vruchtgebruik van mijn
eigendom gegeven wordt aan aelia Dorcas, mijn moeder, zolang zij leeft, en dat het bij haar dood naar mijn kinderen gaat, of
naar de langstlevende van hen." De kinderen van Seius stierven na hun intrede in de nalatenschap, en na de dood van de
moeder, die werd overleefd door de dochter van de erflater, rees de vraag of het vruchtgebruik geheel aan de dochter zou
toekomen, of slechts naar evenredigheid van haar aandeel in de nalatenschap. Het antwoord luidde, dat het vruchtgebruik zou
terugkeren aan hen, aan wie de eigendom van het land toebehoorde. Claudius: Scaevola was van mening dat na het overlijden
van hun grootmoeder het vruchtgebruik zelf naar evenredigheid van hun aandeel in de nalatenschap aan de kinderen zou
toekomen, temeer daar zij tot erfgenamen van gelijke delen van dezelfde waren benoemd.
71. Toen een man aan zijn vrouw het vruchtgebruik naliet van zijn huizen en alles wat zich daarin bevond, met uitzondering
van het zilveren bord, en bovendien het vruchtgebruik van zijn landerijen en zoutpannen, rees de vraag, of het vruchtgebruik
van de wol van verschillende kleuren, die voor de handel bestemd was, alsmede van het purper dat zich in de huizen bevond,
ook aan de vrouw toekwam. Het antwoord luidde, dat, met uitzondering van het zilveren bord en van de artikelen die als
koopwaar zouden worden aangemerkt, de legataris recht zou hebben op het vruchtgebruik van alle andere goederen.
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72. Ook werd gevraagd of, aangezien in de zoutziederij een aanzienlijke hoeveelheid zout was gevonden, waarvan het
vruchtgebruik was gelegateerd, dit volgens de bepalingen van de trust ook aan de echtgenote zou toebehoren. Het antwoord
luidde dat de erflater niet de bedoeling had gehad goederen na te laten die bestemd waren om te worden verkocht.
73. De vraag werd ook gesteld, of de erflater in hetzelfde testament de volgende bepaling had moeten opnemen, namelijk: "Ik
verzoek u, mijn echtgenote, tevreden te zijn met de som van vierhonderd aurei per jaar, die ik u voor de duur van vijftien jaar
uit het vruchtgebruik wil laten ontvangen, en dat u aan mijn erfgenamen uitbetaalt wat meer is dan dat bedrag, dat uit dat
vruchtgebruik kan voortkomen", of niet moest worden aangenomen dat de erflater van gedachten was veranderd over het
vroegere legaat, en dat de echtgenote dus geen recht had op meer dan vierhonderd aurei per jaar uit het vruchtgebruik. Het
antwoord luidde, dat de aangehaalde woorden het onderzoek duidelijk verklaarden.
74. Lucius Titius liet bij testament het landgoed Tusculan na aan Publius Maevius, en droeg hem op de helft van het
vruchtgebruik daarvan aan Titia te geven. Publius Maevius herbouwde een oud landhuis dat door ouderdom in verval was
geraakt, en dat nodig was voor het verzamelen en bewaren van de gewassen. Ik vroeg of Titia moest bijdragen in de betaling
van de kosten hiervan, in verhouding tot haar aandeel in het vruchtgebruik. Het antwoord was, dat als de legataris het huis
had herbouwd, voordat hij het vruchtgebruik aan Titia had afgestaan, hij niet kon worden gedwongen het af te staan, voordat
zij haar deel van de kosten had betaald.
75. Een man benoemde zijn twee dochters en zijn zoon, die niet bij zijn volle verstand was, tot zijn erfgenamen, en legateerde
het vruchtgebruik van het aandeel van zijn imbeciele zoon aan een van zijn dochters, in de volgende bewoordingen: "Laat
Publia Clementiana bovendien bij wijze van legaat het vruchtgebruik krijgen van het vierde deel van mijn nalatenschap,
waarop ik mijn zoon Julius Justus als mijn erfgenaam heb benoemd; en ik verzoek u, Publia Clementiana, om hem te
onderhouden en te verzorgen totdat hij gezond van geest is en weer beter wordt." Daar de zoon in dezelfde toestand bleef tot
aan zijn dood, rees de vraag of het vruchtgebruik zou vervallen. Het antwoord was dat, volgens de genoemde zaak, het legaat
zou blijven bestaan, tenzij duidelijk zou worden bewezen dat de erflater anders had bedoeld.
76. Een erflater droeg haar aangewezen erfgenaam op jaarlijks tien aurei aan haar zoon te betalen, of grond te kopen die
jaarlijks tien aurei opbracht, en het vruchtgebruik daarvan aan hem over te dragen; en de zoon, nadat hij de grond van de
erfgenaam had ontvangen, huurde deze overeenkomstig het testament van zijn moeder. Na zijn dood rees de vraag, of het
door de pachters verschuldigde bedrag zou toekomen aan de erfgenaam van de zoon, die vruchtgebruiker was, of aan de
erfgenaam van Seia, de erflater. Het antwoord luidde, dat niets in het gegeven geval eraan in de weg stond, dat het saldo van
de huur aan de erfgenaam van Seia zou toekomen.
77. Een zekere man liet het vruchtgebruik van een derde deel van zijn nalatenschap na aan een van zijn erfgenamen, en de
vraag rees, of het derde deel van het geld, waarop het goed, na verdeeld te zijn, volgens de taxatie neerkwam, aan de
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vruchtgebruiker moest worden uitgekeerd. Het antwoord luidde, dat de erfgenaam de keuze had, hetzij het vruchtgebruik van
het goed zelf te leveren, hetzij dat van de getaxeerde waarde van dat goed.
78. Ook werd gevraagd of de belastingen, naast hetgeen verschuldigd was en betaald moest worden over de grond of de
persoonlijke goederen, van het bedrag konden worden afgetrokken, zodat alleen het restant betaald zou worden, indien de
erfgenaam dit verkoos te doen? Het antwoord luidde, dat het derde deel van het resterende bedrag kon worden betaald.
79. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
"Ik wens dat aan Sempronius wordt gegeven wat ik gewoon was hem tijdens mijn leven te geven." Sempronius woonde in
het huis van de erflater, dat als voorkeurslegaat aan een van de erfgenamen was nagelaten. De vraag rees of hij ook recht had
op zijn logement daarin. Het antwoord was, dat niets in het genoemde geval eraan in de weg stond, dat hij daarop recht had.
80. De vraag kwam naar aanleiding van de volgende woorden in een testament: "Ik wens dat aan mijn vrijgelatenen, aan wie
ik niets heb nagelaten, wordt gegeven wat ik gewoon was hun tijdens mijn leven te geven." De vraag rees of het de bedoeling
was onderdak te geven aan de vrijgemaakten die tot aan hun dood bij hun beschermheer woonden? Het antwoord was dat het
aan hen bleek te zijn nagelaten.
81. Een erflater nam in een codicil op: "Ik vraag u toe te staan dat Nigidius, Titius en Dion, mijn oude en zieke vrijgelatenen,
hun leven slijten waar zij nu zijn." Ik vraag of de voornoemde vrijgelatenen, volgens de bepalingen van de trust, recht zullen
hebben op de opbrengsten van het land waarop zij wonen, aangezien zij, zonder omstreden te zijn, andere legaten hebben
verkregen die aan hen zijn nagelaten. Het antwoord luidde, dat de last volgens de vermelde zaak was, dat de erfgenamen hen
moesten toestaan te blijven, waar zij waren, op dezelfde wijze als zij zelf hen had toegestaan te doen.
82. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Een man nam in zijn codicil een trust op in de volgende bewoordingen: "Ik wens dat aan de mannen en vrouwen die ik bij
mijn codicil heb gekreukeld, het stuk land zal worden gegeven waar ik de wens heb uitgesproken begraven te worden; en dat,
wanneer een van hen sterft, zijn aandeel aan de rest zal toekomen; zodat uiteindelijk alles aan de langstlevende zal
toebehoren, en ik wens dat, na de dood van de langstlevende, het goed naar de stad Ram zal gaan. Bovendien laat ik
onderdak in mijn huis aan mijn bevrijde mannen en vrouwen, zolang zij leven. Pactia en Trophina zullen alle kamers
bewonen die ik gewoon was te gebruiken, en wanneer zij sterven wil ik dat het huis aan de genoemde stad toebehoort." De
vraag rees of de erfgenamen van de vrijgelatenen belast waren met het vertrouwen ten bate van de stad? Het antwoord was
dat, volgens de vermelde feiten, de woorden zo konden worden opgevat dat de laatste overlevende van de legatarissen belast
leek te zijn met de trust. Ook werd gevraagd, of na het overlijden van sommige van de vrijgemaakten aan wie een
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onderkomen was nagelaten, de delen van het huis waarin zij woonden, onmiddellijk aan de stad zouden toebehoren. Het
antwoord luidde dat, zolang een van de vrijgemaakten leefde, de trust niet aan de stad verschuldigd zou zijn.
83. Een zekere partij die Sempronia tot erfgenaam had benoemd van een tiende deel van zijn landgoed, Maevia tot een ander
tiende deel, en een pleegkind tot de rest van hetzelfde, benoemde een curator voor de laatste, menende dat hij daar volgens de
wet recht op had, en droeg de curator op het land niet te laten verkopen, en zijn pleegkind toe te staan de inkomsten van het
landgoed te genieten met Sempronia en Maevia, zijn kindermeisjes; En aan het eind van zijn testament voegde hij eraan toe:
"Ik belast al mijn erfgenamen met de uitvoering van dit, mijn testament. " De vraag rees, of de zusters aanspraak konden
maken op het derde deel van het vruchtgebruik van het land volgens de bepalingen van de trust, ook al was de curator, die de
erflater niet wettig voor zijn pleegkind kon aanstellen, belast met de uitvoering daarvan. Het antwoord luidde, dat de erflater,
overeenkomstig de genoemde feiten, op wettige wijze zijn wil te kennen had gegeven door de oprichting van de trust, en dat
de zusters derhalve samen met zijn pleegkind de inkomsten van het land konden genieten, overeenkomstig hetgeen hij aan
ieder van hen had gegeven.
84. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
Een man liet aan zijn vrouw het vruchtgebruik na van zijn landhuis voor de tijd van vijf jaar na zijn dood, en voegde er de
volgende woorden aan toe: "Nadat de genoemde termijn van vijf jaar is verstreken en het vruchtgebruik is opgeheven, wens
ik dat het genoemde land zal toebehoren aan Zo-en-Zo en Zo-en-Zo, mijn vrijgelatenen." Daar de echtgenote binnen de vijf
jaar was overleden, rees de vraag, of de genoemde vrijgemaakten het eigendomsrecht op het goed onmiddellijk konden
opeisen, dan wel na het verstrijken van de vijf jaar, omdat de erflater het na het verstrijken van die tijd had nagelaten. Het
antwoord luidde dat het land na het verstrijken van de vijf jaar aan de vrijgemaakten zou toebehoren.
85. Dezelfde, Digest, Boek XXV.
Het vruchtgebruik van een stuk land werd nagelaten aan Stichus, die door het testament werd gemanumitteerd, en nadat hij
had opgehouden het te genieten, liet de erflater het in vertrouwen na aan zijn erfgenamen, om het te leveren aan Lucius
Titius. Stichus liet echter bij testament de eigendom van dat land na aan zijn kleinkinderen, en de erfgenamen van Stichus
droegen, overeenkomstig de bepalingen van zijn testament, genoemd land over aan zijn kleinkinderen, die zijn legatarissen
waren. De kleinkinderen, die niet op de hoogte waren van de voorwaarden waaronder het land bij het vorige testament was
afgestaan, en die het land langer in bezit hadden dan de wet voorschrijft om het door verjaring in eigendom te verkrijgen,
stelden zich de vraag of zij de eigendom van het land voor zichzelf hadden verworven. Het antwoord luidde dat de
legatarissen het overeenkomstig de genoemde feiten hadden verkregen.
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86. Ook werd de vraag gesteld of, indien de legatarissen hoe dan ook van het land zouden worden beroofd, een
rechtsvordering ten gunste van de kleinzonen zou kunnen worden ingesteld om het land terug te vorderen van de erfgenamen
van Stichus. Het antwoord luidde, dat volgens de vroegere opvatting, wanneer het goed om de een of andere reden niet was
verkregen, Stichus, indien hij na de dood van degenen aan wie het was nagelaten, een testament had gemaakt, geacht zou zijn
iets na te hebben willen laten, waarvan hij meende, dat het hem toebehoorde, in plaats van zijn erfgenamen te hebben
bezwaard.
87. Dezelfde, Digest, Boek XXXIII.
"Ik geef aan mijn vrouw het vruchtgebruik van mijn nalatenschap totdat mijn dochter de leeftijd van achttien jaar heeft
bereikt." De vraag rees of de vrouw het vruchtgebruik moest hebben van zowel het land op het platteland als in de stad,
alsmede van de slaven, de inboedel en de fondsen die tot de nalatenschap behoorden. Het antwoord luidde, dat volgens de
aangegeven feiten, zij het vruchtgebruik van alles zou hebben.
88. Dezelfde, Opinies, Boek III.
"Ik wens dat de inkomsten van de aebutiaanse nalatenschap aan mijn vrouw worden uitgekeerd zolang zij leeft." Ik vraag, of
de voogd van de erfgenaam het land kan verkopen en aan de legataris jaarlijks een bedrag kan uitbetalen, gelijk aan hetgeen
de erflater tijdens zijn leven gewoon was te verkrijgen uit de pacht van het betreffende goed ? Het antwoord luidde dat hij dat
kan doen. Ook wordt gevraagd of de legataris straffeloos kan worden belet om op het genoemde terrein te wonen. Het
antwoord was dat de erfgenaam niet verplicht is hem onderdak te verschaffen. Ik vraag ook of de erfgenaam kan worden
gedwongen om reparaties aan het land uit te voeren. Het antwoord luidde dat indien door toedoen van de erfgenaam het
inkomen is verminderd, de legataris het bedrag van de vermindering rechtsgeldig kan opeisen. Ik vraag ook in welk opzicht
een dergelijk legaat verschilt van een vruchtgebruik. Het antwoord luidde dat het verschil kan worden opgemaakt uit de
eerder gegeven adviezen.
89. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een zeker man benoemde zijn zonen tot zijn erfgenamen, en legateerde aan zijn vrouw haar kleding, haar juwelen, wol, vlas
en andere artikelen, en voegde daaraan toe: "Ik wil dat het eigendom van de bovengenoemde artikelen overgaat op mijn
dochters, of op een van hen die mocht overleven." De vraag rees of het vruchtgebruik, dan wel de eigendom van voornoemde
goederen werd nagelaten. Het antwoord luidde dat de eigendom leek te zijn gelegateerd.
90. Alfenus Verus, Epitomes van de Digest van Paulus, Boek VIII.
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"Ik legateer logies voor zo-en-zo samen met zo-en-zo." Dit is hetzelfde als wanneer de erflater het had nagelaten "Aan Zo-enZo en Zo-en-Zo."
91. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Wanneer een legaat als volgt wordt opgesteld: "Ik geef en legateer aan Publius Maevius alle jaarlijkse oogsten van het
Corneliaanse landgoed", dan moet dit volgens Labeo worden opgevat alsof het vruchtgebruik van het land was nagelaten,
omdat dit de bedoeling van de erflater lijkt te zijn geweest.
92. Dezelfde, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.
Onder de gewassen van het land wordt verstaan alles wat door een mens kan worden gebruikt. Want men behoeft hier niet te
letten op het tijdstip waarop zij van nature rijp zijn, maar op het tijdstip waarop het voor de pachter of de eigenaar het
voordeligst is om ze te verzamelen. Daar dus olijven, die niet rijp zijn, waardevoller zijn dan na rijpheid, kan men niet
menen, dat zij niet tot de gewassen behoorden, waar zij vóór hun rijpheid worden verzameld.
93. Venuleius, Handelingen, Boek X.
Het maakt geen verschil of de erflater het vruchtgebruik van het derde deel van een goed nalaat, of het vruchtgebruik van het
derde deel van bepaalde goederen, want wanneer het vruchtgebruik van een goed in het algemeen wordt nagelaten, worden
de schulden daarop in mindering gebracht, en de eventueel verschuldigde rekeningen gecrediteerd. Wanneer het
vruchtgebruik van bepaalde goederen wordt nagelaten, wordt dezelfde regel niet in acht genomen.

Tit. 3. Betreffende het legaat van erfdienstbaarheden.

94. Julianus, Over Minicius, Boek I.
Een erflater die twee aangrenzende winkels had, liet ze na aan verschillende personen. Als een van de gebouwen boven het
andere uitsteekt, kan de vraag rijzen of de eronder liggende verplicht is de kosten van het onderhoud van het andere gebouw
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te betalen. Ik was van mening dat de dienstbaarheid leek te zijn opgelegd, en Julianus zegt met betrekking hiertoe: "Laten we
eens kijken of dit alleen waar is wanneer de dienstbaarheid uitdrukkelijk is opgelegd, of wanneer de erfenis als volgt is
verleend: "Ik geef en legateer mijn winkel in de staat waarin hij zich nu bevindt."
95. Marcellus, Digest, Boek XIII.
Een recht van overpad kan worden nagelaten aan personen die een stuk land gemeenschappelijk bezitten, net zoals een slaaf
in gemeenschappelijk bezit rechtmatig een recht van overpad kan bedingen, en het beding zal niet nietig worden verklaard
wanneer twee erfgenamen worden nagelaten door hem die het recht van overpad heeft bedongen.
96. Dezelfde, Digest, Boek XXIX.
Als iemand een stuk land aan Maevius schenkt, en een recht van overpad om er toegang toe te geven door ander land, en dan
hetzelfde stuk land aan Titius nalaat zonder het recht van overpad, en beiden eisen het land op, dan moet het laatste worden
geleverd zonder het recht van overpad, omdat een erfdienstbaarheid niet gedeeltelijk kan worden verkregen. Indien echter
Maevius het land als eerste opeist, terwijl de ander beraadslaagt over de vraag of hij het al dan niet zal aanvaarden, kan,
indien Titius naderhand de nalatenschap verwerpt, worden betwijfeld of het recht van overpad dat is nagelaten, zal blijven
bestaan. Men heeft geoordeeld, dat dit de betere mening was. Maar als iemand een stuk land onder een bepaalde voorwaarde
schenkt, en het recht van overpad absoluut; of een deel van het land absoluut, en een deel van hetzelfde onder een bepaalde
voorwaarde, en het recht van overpad absoluut; en de schenking wordt opeisbaar voordat aan de voorwaarde is voldaan, dan
wordt het legaat van het recht van overpad nietig verklaard. De regel is dezelfde, wanneer twee buren van de erflater een stuk
land gemeenschappelijk bezitten, en hij een recht van overpad aan een van hen voorwaardelijk en aan de ander absoluut
nalaat, en voordat aan de voorwaarde is voldaan, overlijdt hij; en dit is het geval, omdat een van de legatarissen de ander
belet aanspraak te maken op het gehele terrein tezamen met een recht van overpad.
97. Javolenus, Epistels, Boek IX.
Wanneer een man die twee huizen had, het ene aan mij en het andere aan u naliet, en er was een tussenmuur die de gebouwen
scheidde, dan denk ik dat die muur ons gezamenlijk toebehoort, alsof hij ons beiden gezamenlijk was nagelaten, en daarom
hebben noch u noch ik het recht om de ander te beletten een balk in die muur te steken; want het is vastgesteld dat wanneer
een mede-eigenaar enig eigendom bezit, hij recht heeft op alle rechten die bij dat eigendom horen. Daarom moet in een
dergelijk geval een scheidsrechter worden aangewezen, om het gemeenschappelijk eigendom te verdelen, indien dit
noodzakelijk mocht zijn.
98. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
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Hoewel de geldigheid van een testament ten gunste van slaven van anderen vooral afhangt van de testamentaire
bekwaamheid van hun meesters, zijn legaten aan slaven toch even geldig als legaten aan vrije personen. Zo kan een
doorgangsrecht om toegang te verkrijgen tot het land van zijn meester, niet rechtsgeldig aan een slaaf worden nagelaten.
99. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Een vader liet een huis na aan zijn dochter, en gaf haar toegang daartoe via andere gebouwen die tot het landgoed behoorden.
Indien de dochter in het huis woont, wordt het recht van toegang ook aan haar echtgenoot verleend; zo niet, dan wordt het
geacht niet aan haar te zijn verleend. Indien echter iemand beweert, dat dit recht niet slechts een persoonlijk voorrecht is,
maar een volledig legaat van een dienstbaarheid, dan kan het recht alleen op de erfgenaam overgaan. Maar in dit geval kan
een dergelijke conclusie in geen geval worden toegegeven, opdat wat uit genegenheid voor zijn dochter was verleend, niet op
vreemde erfgenamen zou schijnen over te gaan.
100. Paulus, Vragen, Boek XXI.
Wanneer verschillende aangewezen erfgenamen belast zijn met een recht van overpad, kan ieder van hen voor het gehele
recht worden aangesproken, omdat de erfdienstbaarheid niet kan worden verdeeld, want ieder kan zijn erfdeel opeisen, zelfs
wanneer slechts één van de erfgenamen het landgoed betreedt.

Tit. 4. Betreffende het bevoorrechte legaat van een bruidsschat.

101. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Wanneer een bruidsschat wordt nagelaten, is het zeker dat daarin alles is begrepen wat in de dotale handeling is begrepen.
102. Wanneer dus tussen man en vrouw is overeengekomen, dat, indien het huwelijk door de dood van de man wordt
ontbonden en er een zoon wordt geboren, de bruidsschat in handen blijft van de erfgenaam van de man, en deze bij zijn dood
de bruidsschat zal nalaten, zal de overeenkomst niet standhouden, omdat de bruidsschat is nagelaten. Zij moet echter worden
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uitgevoerd, indien de bruidsschat niet is nagelaten; want de vaste regel, dat de toestand van de bruidsschat niet slechter kan
worden door tussenkomst van kinderen, wordt van toepassing, wanneer de vrouw tijdens het huwelijk overlijdt, of wanneer
er een echtscheiding plaats heeft.
103. Het is waar, dat er een voordeel van betaling is, wanneer een bruidsschat wordt nagelaten, omdat zij anders slechts
jaarlijks verschuldigd zou zijn.
104. Het voordeel is ook, dat volgens het decreet van de Senaat geen enkele eis kan worden gesteld voor het geschonken
goed, mits de erflater niet van gedachten is veranderd.
105. Bovendien verminderen de gemaakte kosten de bruidsschat in die mate van rechtswege, en wat wij daarover gezegd
hebben, heeft geen betrekking op afzonderlijke artikelen, maar op de gehele bruidsschat.
106. Het legaat van een bruidsschat omvat ook de dotale handeling, zodat, indien de man, bij leven, deze aan zijn vrouw
teruggeeft, zoals in bepaalde gevallen is toegestaan, het legaat wordt vernietigd.
107. Maar indien slaven, waarvan de waarde niet was getaxeerd, in de bruidsschat zouden zijn begrepen, en zij dood zouden
zijn, zal de erfenis van de bruidsschat, voor zover het hen betreft, nietig zijn.
108. 108. Indien de vrouw een bruidsschat heeft beloofd, maar deze niet heeft gegeven, en de man deze bij zijn overlijden als
een bevoorrecht legaat aan zijn vrouw nalaat, heeft zij op niets anders recht, dan op een ontheffing van aansprakelijkheid.
Want indien iemand een legaat zou maken als volgt: "Ik legateer honderd aurei, die ik in mijn kist heb", of "Die zo-en-zo bij
mij heeft gedeponeerd", en een dergelijke som ontbreekt, dan staat vast, dat niets verschuldigd zal zijn, omdat het betreffende
goed niet bestond.
109. Als iemand het Titiaans Landgoed aan zijn vrouw zou nalaten, als volgt: "Aangezien het genoemde land door haar in
mijn handen is gekomen;" zal het land ongetwijfeld verschuldigd zijn; want waar iets wordt toegevoegd om iets aan te
wijzen, dat reeds is aangewezen, is het overbodig.
110. Celsus zegt in het Twintigste Boek der Digesten, dat indien een schoonvader haar bruidsschat nalaat aan zijn
schoondochter, en hij voornemens is een vorderingsrecht met betrekking tot de bruidsschat na te laten, de erfenis van geen
kracht of gevolg zal zijn, daar zij reeds getrouwd is; maar indien hij haar het geld wil geven, dat zij als bruidsschat heeft
meegebracht, zegt hij, dat de erfenis geldig zal zijn. Wanneer zij echter haar bruidsschat heeft ontvangen, zal de echtgenoot
niettemin het recht hebben om die door middel van een praetoriaanse vordering op te eisen, of er nu wel of niet een
erfgenaam is aangewezen in een proces tot verdeling. Daar de schoonvader niet de bedoeling had dat zijn erfgenaam de
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bruidsschat tweemaal zou betalen, meen ik dat, indien de vrouw een rechtsvordering krachtens het testament zou instellen, zij
hem zekerheid moet verschaffen om de erfgenaam tegen de echtgenoot te verdedigen. Daarom moet ook de man zekerheid
stellen om hem tegen zijn vrouw te verdedigen, indien deze als eerste een rechtsvordering instelt.
111. Anderzijds verklaart Julianus in het Zevenendertigste Boek, dat indien een schoonvader de bruidsschat van zijn
schoondochter aan zijn onterfde zoon nalaat, terwijl zij de dotale vordering tegen haar onterfde echtgenoot niet kan instellen,
hij zelf de bruidsschat kan opeisen op grond van een legaat; maar hij kan die niet verkrijgen, tenzij hij zekerheid stelt ter
verdediging van de erfgenaam tegen de vrouw. Hij maakt dit verschil tussen degene aan wie de bruidsschat is nagelaten, en
een door het testament bevrijde vrijgelatene, aan wie zijn peculium was nagelaten; want hij zegt, dat de erfgenaam niet kan
worden aangesproken wegens de peculium, om de reden dat deze niet meer in zijn bezit is, maar de dotale vordering kan
niettemin tegen hem worden ingesteld, ook al heeft hij opgehouden het beheer over de bruidsschat te hebben.
112. Julianus vraagt ook, wanneer de schoonvader de bruidsschat aan de echtgenoot heeft nagelaten, en deze aan de vrouw is
betaald, of de erfenis van de echtgenoot zal tenietgaan. Hij zegt, dat het zal tenietgaan, omdat er niets meer is, dat de
erfgenaam aan de echtgenoot kan betalen.
113. 113. Hij vraagt ook, of de Falcidische wet van toepassing is op de erfenis, als de bruidsschat aan iemand anders wordt
nagelaten, die wordt belast met de teruggave aan de vrouw. Hij zegt, dat dit het geval zal zijn, maar dat zij door middel van
de dotatievordering het tekort kan terugvorderen, dat de trust hierdoor zou hebben geleden. Ik vraag of het voordeel van de
betaling in aanmerking moet worden genomen bij dit legaat, alsof de bruidsschat rechtstreeks aan de vrouw zelf was betaald.
Ik denk dat dit moet worden gedaan.
114. Julianus vraagt ook, als een bruidsschat wordt nagelaten aan een vrouw, en haar wordt gevraagd die aan een ander te
betalen, of dan de Falcidische wet van toepassing is, en hij zegt van niet, omdat het vertrouwen ongeldig is. Hij is echter van
mening dat, wanneer iets extra's wordt nagelaten aan de echtgenote, het residu van de trust moet worden opgeheven en dat
hetgeen aan haar wordt betaald, derhalve onder de werking van de Falcidische wet zal vallen. Wanneer echter de man wordt
aangewezen als erfgenaam van een deel van het vermogen van zijn schoonvader en deze de bruidsschat bij voorkeur nalaat,
is het legaat van de bruidsschat onderworpen aan het Falcidische recht, omdat, aangezien het huwelijk nog bestaat, de
bruidsschat wordt geacht niet aan de vrouw verschuldigd te zijn. Maar wat door de werking van de Falcidische wet is
afgetrokken, kan door de man worden teruggevorderd bij een vordering tot verdeling, zoals hij de gehele bruidsschat zou
kunnen terugvorderen als deze niet aan zijn vrouw was nagelaten.
115. Mela zegt, dat indien een stuk land, dat deel uitmaakt van de bruidsschat, speciaal is nagelaten, en nadat de bruidsschat
in algemene termen is nagelaten, het land niet tweemaal, maar slechts eenmaal verschuldigd zal zijn.
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116. Mela voegt er op dezelfde plaats aan toe, dat wanneer grond, deel uitmakende van een bruidsschat, door de man voor
een bepaalde tijd is gepacht, de vrouw deze niet uit hoofde van het legaat kan verkrijgen, tenzij zij zekerheid stelt om de
pachter in het genot ervan te stellen, mits zij zelf de pacht ontvangt.
117. Ulpianus, Disputaties, Boek V.
Wanneer een man een bruidsschat nalaat aan zijn vrouw, en haar belast met een trust, moet de trust worden geschat in
verhouding tot het voordeel dat de vrouw zal ontvangen door onmiddellijke betaling van haar bruidsschat. Dat zegt ook
Celsus in het Twintigste Boek van de Digest. Maar als er bepaalde noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, die van rechtswege de
bruidsschat hebben verminderd, en alles wat de echtgenoot heeft ontvangen wordt aan haar nagelaten, dan moet worden
geoordeeld, dat het gehele bedrag van de uitgaven, die van rechtswege de bruidsschat hebben verminderd, van de trust moet
worden afgetrokken, want niemand kan eraan twijfelen, dat de vrouw de legataris is. Indien echter niet de bruidsschat, maar
iets in plaats daarvan aan de vrouw is nagelaten, wordt dit opgevat als hetzelfde als wanneer de bruidsschat het voorwerp van
het legaat was. Julianus gaat nog verder, want hij zegt dat zelfs als niet wordt vermeld dat het goed in plaats van de
bruidsschat is nagelaten, het toch wordt geacht met die bedoeling te zijn nagelaten. Indien dus aan de vrouw is verzocht
afstand te doen van de bruidsschat of van iets dat haar in plaats daarvan is nagelaten, zal zij daartoe niet verplicht zijn,
behalve in de mate die wij hebben aangegeven. Indien zij dus tot erfgenaam is benoemd en belast is met de overdracht van
een bepaald deel van de nalatenschap, zal zij slechts verplicht zijn datgene af te staan, wat haar bruidsschat te boven gaat, en
de waarde van het voordeel, dat hij door de onmiddellijke betaling heeft verkregen. Want indien iemand, die van zijn
schoondochter een bruidsschat heeft ontvangen, zijn zoon tot erfgenaam benoemt, en hem vraagt aan een ander de gehele
nalatenschap af te staan, die hem zou kunnen toekomen, en hij later door de dood van zijn vrouw het voordeel van de
bruidsschat verkrijgt, zal hij niet gedwongen zijn de bruidsschat af te staan, die hij had ontvangen, om de reden, dat hij er
door zijn huwelijk van profiteerde, en niet door de wil van zijn vader.
118. Een vrouw beloofde een bruidsschat van vierhonderd aurei, en gaf twee stukken land voor tweehonderd daarvan, en gaf
daarna de andere tweehonderd in biljetten van schuldenaars. Haar man, die daarna stierf, liet haar in plaats van haar
bruidsschat twee stukken land na, die niet dezelfde waren die hij als deel van haar bruidsschat had ontvangen; en daarnaast de
twee dotal stukken land waarvan de waarde was getaxeerd; en hij belastte haar met een trust dat zij, op het moment van haar
dood, aan Seius al zijn bezittingen zou leveren die in haar handen zouden komen. De vraag rees, wat het bedrag van de trust
zou zijn na de dood van de vrouw. Ik heb gezegd dat de vrouw, die krachtens het testament belast was met de levering van
alles wat haar in handen kwam, in een positie verkeerde waarin haar gevraagd kon worden alleen over te dragen wat zij had
ontvangen na aftrek van het bedrag van haar bruidsschat; want zij had eerder recht op de bruidsschat omdat die aan haar
verschuldigd was, dan omdat zij die als erfenis had ontvangen, met uitzondering van wat krachtens de trust kon worden
gevorderd als zijnde het voordeel dat voortvloeide uit de onmiddellijke betaling. Zij zal dus niet verplicht zijn het land af te
staan dat haar echtgenoot haar in plaats van de bruidsschat heeft nagelaten, tenzij het een grotere waarde of omvang had dan
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het land dat zij als zodanig had meegebracht. Zij zal echter verplicht zijn het overschot op te geven, tezamen met de winst
boven hetgeen haar was nagelaten. Hij zal dus recht hebben op de bruidsschat met haar winst, en al wat haar daarbuiten was
nagelaten zal zij moeten afstaan, tezamen met de winst die zij daaruit heeft verkregen.
119. Julianus, Digest, Boek XXXIV.
Wanneer iemand een legaat nalaat aan zijn vrouw, als volgt: "Laat mijn erfgenaam naast haar bruidsschat zoveel aurei aan
Titia geven", dan is het duidelijk dat hij ook de bedoeling had haar de bruidsschat na te laten.
120. Africanus, Vragen, Boek V.
Waar bepaalde data worden vastgesteld voor de betaling van legaten, zoals gebruikelijk is, zegt Africanus dat dit geen
betrekking heeft op de erfenis van een bruidsschat, omdat deze zijn eigen tijd van betaling heeft.
121. Marcianus, Regels, Boek III.
Wanneer een bruidsschat is nagelaten, moet de erfgenaam niet worden gehoord, als hij de betaling daarvan aan de vrouw wil
uitstellen wegens schenkingen, die haar door haar man zijn gedaan, of wegens andere uitgaven dan die, welke van
rechtswege een bruidsschat verminderen, want het is één ding, dat een bruidsschat wordt verminderd door noodzakelijke
uitgaven, en iets anders, wanneer zij wordt ingehouden wegens een pand; want het is slechts rechtvaardig, dat de vrouw haar
deel bijdraagt in de schuld, waarvoor zij als onderpand is gegeven.
122. Labeo, Over de Laatste Epitomen van Javolenus, Boek II.
Waar in een testament het volgende werd ingevoegd: "Laat mijn erfgenaam aan mijn vrouw de som van vijftig aurei geven,
die door haar in mijn handen is gekomen en nog zoveel meer in plaats van haar bruidsschat", zegt Alfenus Verus dat Servius
van mening was dat, hoewel de bruidsschat slechts uit veertig aurei bestond, er toch vijftig verschuldigd waren, omdat er een
extra som van vijftig aan was toegevoegd.
123. Evenzo beweren Ofilius, Cascellius en de leerlingen van Servius, dat wanneer een echtgenoot een legaat aan zijn vrouw
heeft gedaan, die hem geen bruidsschat heeft gebracht, in de volgende bewoordingen: "Laat mijn erfgenaam de som van
vijftig aurei geven, in plaats van het geld dat ik als bruidsschat van mijn vrouw heb ontvangen", dat het legaat aan haar
toekomt; en daarom moet het worden beschouwd als vergelijkbaar met het geval waarin een slaaf, die dood is, aan iemand is
nagelaten, of honderd aurei in zijn plaats is nagelaten. Dit is juist, want door deze woorden wordt niet de bruidsschat zelf,
maar geld in plaats daarvan geacht te zijn nagelaten.
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124. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Een vader legateerde aan zijn onterfde zoon de bruidsschat die hij van zijn schoondochter had ontvangen. Indien de
erfgenaam van de vader een exceptie zou indienen op grond van kwade trouw, zal hij niet gedwongen worden de erfenis te
betalen, tenzij hem de zekerheid wordt gegeven dat hij schadeloos zal worden gesteld in geval van ontbinding van het
huwelijk.
125. Maar indien, voordat het legaat aan de zoon is betaald, de vrouw haar bruidsschat terugvordert, zal de zoon tevergeefs
een vordering instellen om het legaat terug te vorderen.
126. Indien echter de Falcidische wet van toepassing is op de erfenis van de bruidsschat tegen de onterfde zoon, en de vrouw
de betaling heeft bekrachtigd, zal haar een vordering in billijkheid worden toegestaan, gebaseerd op het bedrag van de
erfenis, die de erfgenaam behield. Maar als zij het niet bekrachtigt, moet de erfgenaam tegen haar worden verdedigd door de
echtgenoot, die beloofd heeft dat hij dat zou doen; maar als deze laatste alleen gedwongen wordt om de verdediging op zich
te nemen, zal een vordering op grond van het vonnis voor het bedrag dat volgens de Falcidische wet wordt gevorderd, tegen
de erfgenaam worden toegewezen, als er geen zekerheid wordt gesteld.
127. Maar indien de vrouw een scheiding van de zoon zou verkrijgen, voordat de erfenis is betaald, hoewel zij haar
bruidsschat nog niet kan verzekeren, zal de vordering van de zoon niettemin om die reden niet worden uitgesteld; want toen
besloten werd, dat de bruidsschat op dat ogenblik aan hem moest worden betaald, werd ook geoordeeld, dat dit niet mocht
geschieden, tenzij hij erfgenaam werd van een deel van de nalatenschap van zijn vader, en dat hij, nadat het huwelijk was
ontbonden, en hij de nalatenschap had aanvaard, zou zijn toegelaten om de bruidsschat vóór de verdeling te ontvangen.
128. Indien de zekerheid voor de verdediging van de erfgenaam door een vergissing is nagelaten, en de zoon de bruidsschat
onder een trust ontvangt, kan de trust niet opnieuw worden opgeëist als zijnde niet verschuldigd; want de noodzaak van het
stellen van een zekerheid veroorzaakt vertraging, en maakt niet datgene niet verschuldigd, wat wel verschuldigd was. Het zal
dus niet onbillijk zijn de erfgenaam vrijstelling te verlenen.
129. Maar wat als de erfgenaam van de vader niet solvabel was? Zou de vrouw dan niet op wettige wijze een praetoriaanse
vordering kunnen instellen tegen haar echtgenoot; want haar bruidsschat zou niet verloren mogen gaan alleen omdat de
erfgenaam door een vergissing naliet zekerheid te stellen?
130. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
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Een man legateerde een som geld, in plaats van haar bruidsschat, aan zijn vrouw, die hem haar bruidsschat in slaven had
gebracht. Daar de slaven tijdens het leven van de man stierven, stierf zijn vrouw na hem. Het recht om de erfenis terug te
vorderen gaat van rechtswege over op haar erfgenaam, aangezien het testament van de echtgenoot moet worden uitgevoerd.
131. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
"Ik wens dat het Corneliaans Landgoed, en alle goederen die mijn vrouw mij bij haar huwelijk bracht, en die getaxeerd
werden, aan haar in natura worden teruggegeven." Ik oordeelde dat het genoemde stuk land, dat deel had uitgemaakt van de
bruidsschat, maar niet was getaxeerd, niet leek te zijn uitgezonderd, maar dat de gehele bruidsschat was nagelaten, en dat niet
de waarde van het getaxeerde goed, maar het goed zelf was nagelaten in de staat waarin het zich bevond.
132. Scaevola, Vragen, Boek VIII.
Als een stuk land ter waarde van honderd aurei aan Seia wordt nagelaten, in plaats van haar bruidsschat, en hetzelfde wordt
aan Maevius nagelaten, kan de vrouw bovendien het bedrag terugvorderen dat de Falcidische wet van Maevius zal afnemen,
omdat zij, om zo te zeggen, geen gezamenlijke legatarissen van hetzelfde zijn, omdat er meer inbegrepen is in de bruidsschat
van de vrouw dan in het restant van het land.
133. Paulus, Opiniën, Boek VII.
Seia, toen zij met Lucius Titius trouwde, gaf hem honderd aurei als bruidsschat, en riep Quintus Mucius erbij, die niets
betaalde, maar bedong dat de bruidsschat teruggegeven zou worden, als het huwelijk ontbonden zou worden door de dood
van de vrouw. Seia, op het moment van haar dood, bepaalde als volgt in haar testament: "Ik wil dat de som van zoveel aurei
aan mijn echtgenoot Lucius Titius wordt gegeven, aan wie ik veel verplichtingen heb, naast wat ik hem als bruidsschat heb
gegeven." Toen Quintus Mucius een proces aanspande tegen Lucius Titius met een vordering op grond van het beding, vroeg
ik of de echtgenoot hem kon verslaan door de voorwaarden van het testament uiteen te zetten. Het antwoord luidde dat,
indien Quintus Mucius het beding maakte op aanwijzing van Seia, en niet met het doel een schenking te doen, hij
aansprakelijk zal zijn tegenover de erfgenamen van de vrouw, en Quintus Mucius dus door een exceptie zal zijn uitgesloten.
Indien Seia hem echter toestond het beding als schenking te maken, zal hij zich in dezelfde positie bevinden als iemand die
mortis causa had bedongen, en daarom moet worden gezegd dat hij in dit geval met de uitvoering van het vertrouwen had
kunnen worden belast.
134. Scaevola, Opinies, Boek III.
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Een echtgenoot, die van zijn vrouw een bruidsschat in geld en andere getaxeerde goederen had ontvangen, maakte een legaat
aan haar als volgt: "Als mijn vrouw Seia in staat zal zijn om aan mijn erfgenaam al het eigendom te tonen dat in haar contract
staat, en aan hem het bedrag te betalen dat haar vader mij als bruidsschat voor haar heeft gegeven, dan wil ik dat tien denarii
boven deze som aan haar worden betaald." Daar er tot de bruidsschat aanzienlijke goederen behoorden, die door gebruik
versleten waren en die bij het overlijden van de echtgenoot niet bestonden, rees de vraag, of de erfenis onder een schijnbaar
onmogelijke voorwaarde moest worden betaald. Ik heb geantwoord dat aan de voorwaarde lijkt te zijn voldaan, indien
hetgeen van het als bruidsschat gegeven goed was overgebleven, in handen van de erfgenaam was gekomen.
135. Labeo, Verkorte weergave van de waarschijnlijkheden door Paulus, Boek I.
Paulus: Als een zoon onder vaders toezicht, die een vrouw had van wie hij een bruidsschat had ontvangen, naderhand hoofd
van een huishouden wordt, en, zoals gebruikelijk is, de bruidsschat aan haar nalaat, zal de erfenis toch verschuldigd zijn, ook
al is hij niet de erfgenaam van zijn vader geworden.
136. Scaevola, Digest, Boek XV.
Theopompus, die een testament had gemaakt, benoemde zijn twee dochters en zijn zoon tot gelijke erfgenamen van zijn
nalatenschap, en nam in een codicil de volgende bepaling op: "Ik wens dat mijn dochter Crispina zal trouwen met iemand die
mijn vrienden en verwanten zullen goedkeuren; en Pollianus, die mijn bedoelingen kent, zal voor haar bruidsschat zorgen, in
verhouding tot de gelijke delen van mijn nalatenschap die ik aan haar en haar zuster heb nagelaten." Pollianus, die op verzoek
van de echtgenoot van het meisje de eed had afgelegd, verklaarde dat haar vader de jonge dochter evenveel bruidsschat had
willen geven als de oudste dochter. Ik vraag of de mede-erfgenamen verplicht zullen zijn de jongste dochter dezelfde som te
geven, boven haar aandeel in de nalatenschap. Het antwoord luidde dat de magistraat, die in deze zaak bevoegd is, moet
beslissen dat hetzelfde bedrag, nadat het aan het grootste deel van de nalatenschap is onttrokken, als bruidsschat aan de
jongere dochter moet worden gegeven.
137. Gaius, Betreffende legaten onder het Praetoriaanse Edict, Boek II.
Hoewel het vaststaat dat goederen die de erfgenaam moet afgeven, en die in pand zijn gegeven of publiekelijk
verhypothekeerd, moeten worden vrijgegeven, zal toch, wanneer een echtgenoot dergelijke goederen als bruidsschat heeft
ontvangen en ze nalaat, zijn erfgenaam niet gedwongen worden ze vrij te geven, tenzij de erflater dit speciaal wenste.
138. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
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Een zekere man ontving een bruidsschat van de moeder van zijn vrouw, en liet, na met haar een beding te hebben gesloten,
de bruidsschat bij testament aan zijn vrouw na. Nadat de vraag was gerezen of de vrouw het bedrag van de bruidsschat kon
terugvorderen, was Scaevola van mening dat het niet nodig leek aan de moeder terug te geven wat aan de vrouw was
gegeven; of met andere woorden, hij was van mening dat, tenzij de vrouw duidelijk kon bewijzen dat dit de wens van de
erflater was, het niet leek dat hij de erfgenamen wilde opzadelen met een dubbele betaling van de bruidsschat.
139. Scaevola, Meningen, Boek III.
Een man maakte een legaat aan zijn vrouw als volgt: "Laat mijn vrouw uit het grootste deel van mijn nalatenschap nemen
wat ik voor haar gebruik heb verkregen en wat zij aan mij heeft gegeven." Ik vroeg, of men moest oordelen, dat een
bevoorrecht legaat van haar bruidsschat was nagelaten. Het antwoord luidde, dat overeenkomstig de vermelde feiten ook het
legaat van de bruidsschat moest worden bedoeld, tenzij bewezen werd, dat de erflater een andere bedoeling had.
140. "Ik geef aan mijn vrouw Titia het geld dat mij als haar bruidsschat in handen is gekomen of als zodanig is bedongen,
hetgeen blijkt uit twee naar behoren verzegelde akten, en de som bedraagt van honderd aurei." De vraag rees of de vrouw
beide bedragen kan terugvorderen. Het antwoord was dat er geen reden lijkt te zijn waarom zij dat niet zou kunnen doen.

Tit. 5. Betreffende de optie of keuze van artikelen die als legaat zijn nagelaten.

141. Ulpianus, Over Sabinus, Boek II.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript aan Caecilius Proculus, dat, wanneer een keuze van slaven werd nagelaten, de
legataris er drie mocht kiezen.
142. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer de keuze van de selectie van een slaaf wordt nagelaten, kan de legataris iedereen kiezen die hij wil.
143. Wanneer een slaaf in algemene termen wordt nagelaten, behoort het recht van keuze ook toe aan de legataris.
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144. Wanneer dus een optie wordt gegeven, en de legataris kiest een slaaf van een ander, of een vrije man, moet worden
overwogen of hij zijn recht van keuze heeft verloren. Ik denk dat hij dat niet heeft gedaan.
145. Wanneer een legataris, aan wie de keuze van honderd maten wijn is gelaten, azijn kiest, wordt hij daardoor niet geacht
zijn recht van keuze te hebben verloren, indien de erflater de azijn niet onder het hoofd wijn heeft begrepen.
146. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
Dit zal natuurlijk het geval zijn, als hij de azijn zou kiezen, voordat hem de wijn werd getoond, en voordat die werd geproefd.
147. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer de keuze van een beker als erfenis wordt nagelaten, als de legataris een keuze maakt voordat hem alle bekers zijn
getoond, is men van mening dat hij nog steeds zijn recht behoudt; tenzij hij van plan was een van die bekers te kiezen die hij
heeft gezien, terwijl hij wist dat er andere waren.
148. Africanus, Vragen, Boek V.
De bovengenoemde regel geldt niet alleen wanneer dit gebeurt door bedrog van de erfgenaam, maar ook wanneer dit gebeurt
om welke andere reden dan ook.
149. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
De keuze van verschillende slaven wordt gelegateerd. Opdat de verkoop van de slaven die tot de nalatenschap behoren, niet
wordt belemmerd terwijl de legataris zijn keuze maakt, is het de plicht van de Praetor om te bepalen dat, tenzij hij van zijn
recht gebruik maakt binnen een bepaalde tijd die door deze laatste is vastgesteld, hij niet gerechtigd zal zijn tot een actie om
de erfenis terug te vorderen. Maar wat als de legataris na het verstrijken van die termijn, en voordat de erfgenaam de slaven
heeft verkocht, een keuze wil maken? De Praetor is gewoon, een tijd te bepalen, opdat de erfgenaam geen verlies zal lijden.
Welke weg moet men volgen, indien de erfgenaam, na het verstrijken van den door den Praetor bepaalden tijd, sommige of
alle slaven moet manumitteren? Zou de Praetor niet verplicht zijn hun vrijheid te handhaven? De vordering mag niet worden
geweigerd wanneer alles ongeschonden blijft. Dezelfde regel zal gelden, wanneer de erfgenaam een gedeelte der slaven heeft
weggegeven, of verkocht, nadat de voorgeschreven tijd verstreken is.
150. Paulus, Vragen, Boek X.
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Bovendien, als de erfgenaam sommige slaven heeft verkocht en andere heeft behouden, moet de legataris niet gehoord
worden als hij zijn keuze wil maken uit de slaven die de erfgenaam heeft behouden, aangezien deze laatste de slaven die tot
de nalatenschap behoren reeds heeft vervreemd.
151. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer de keuze van een slaaf aan u wordt overgelaten, en de rest van hen aan mij wordt nagelaten, moet de Praetor
oordelen dat, tenzij u binnen een bepaalde tijd een keuze maakt, het recht van actie verloren zal gaan.
152. Wanneer van vier armbanden de twee, die ik kiezen mag, aan mij worden nagelaten, of er slechts twee overblijven; of
wanneer er in de eerste plaats slechts twee waren; is de erfenis geldig.
153. Wanneer aan u en mij de keuze van één slaaf is gelaten, en ik mijn keuze maak en niet van gedachten verander, en u
dezelfde slaaf kiest, zal hij ons beiden gemeenschappelijk toebehoren. Indien ik echter sterf of krankzinnig word, voordat u
uw keuze hebt gemaakt, zal de slaaf ons niet gemeenschappelijk toebehoren, omdat ik, omdat ik mijn verstand heb verloren,
niet geacht word mijn toestemming te hebben gegeven. De billijker regel zal in dit geval zijn dat, aangezien ik eenmaal mijn
keuze heb gemaakt, de slaven aan ons als gezamenlijke eigenaars zullen toebehoren.
154. Als de keuze van de artikelen die bij iemand anders in bewaring zijn gegeven, aan mij worden nagelaten, kan ik een
vordering instellen tegen degene bij wie het in bewaring is gegeven, of ik kan de erfgenaam aanspreken om hem te dwingen
een vordering in te stellen tegen degene die het eigendom heeft, om hem te dwingen mij de gelegenheid te geven mijn keuze
te maken.
155. Julianus, Digest, Boek XXXII.
Wanneer een legaat als volgt is opgesteld: "Ik geef en legateer Stichus aan Titius, als hij Pamphilus niet kiest", dan is dat
hetzelfde als wanneer het legaat was geweest: "Ik geef en legateer aan Titius, hetzij Stichus, hetzij Pamphilus, welke van hen
hij ook kiest."
156. Als Stichus onder een voorwaarde werd vrijgelaten, en mij de keuze van een slaaf werd gelaten, of mij in algemene
bewoordingen een slaaf werd nagelaten, dan rees de vraag, wat de wet zou zijn. Ik zei, dat het beter zou zijn te beslissen, dat
hij, die Stichus onder een of andere voorwaarde de vrijheid schenkt, en daarna de keuze van slaven nalaat, op dat ogenblik
Stichus niet in het oog had; zoals het vaststaat, dat hij hem niet in het oog had, aan wie hij onverwijld de vrijheid schonk. In
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overeenstemming hiermee, als ik Stichus zou kiezen of selecteren, zal mijn daad nietig zijn, en ik zal nog steeds gerechtigd
zijn om mijn keuze uit de anderen te maken.
157. In hetzelfde geval, wanneer mij de keuze van slaven is gelaten, en voordat ik mijn keuze heb gemaakt de voorwaarde,
waarvan de vrijheid van een slaaf afhing, faalt, rijst de vraag, kan ik Stichus selecteren ? Ik denk dat de mening van
Mucianus gevolgd moet worden, die stelt dat de vrijheid zelf, en niet de loutere toekenning ervan, die besloten is, een erfenis
teniet doet. Als dus de voorwaarde, die aan de toekenning van de vrijheid ten grondslag lag, tijdens het leven van de erflater
of na zijn dood en vóór het in gebruik nemen van de nalatenschap is komen te vervallen, zal de nalatenschap geldig zijn;
want de vrijheid, die absoluut is toegekend, zowel als wanneer zij onder een voorwaarde is gelaten, wordt van kracht op het
ogenblik van het in gebruik nemen van de nalatenschap, en daarom kan ik Stichus kiezen.
158. Dezelfde, Digest, Boek XXXIV.
Wanneer een slaaf in algemene termen wordt nagelaten aan Pamphilus, de slaaf van Lucius Titius, en vervolgens de meester
van Pamphilus hem manumitteert na de tijd dat de erfenis opeisbaar wordt, en Titius de slaaf opeist, dan is de erfenis van
Pamphilus tenietgegaan, omdat er geen slaaf tot de nalatenschap behoort die geselecteerd kan worden. Als echter Titius het
legaat verwerpt, staat vast, dat Pamphilus een keuze kan maken uit de slaaf die hem wordt nagelaten; want hoewel door de
manumissie van Pamphilus twee personen, Titius en Pamphilus, tot legatarissen worden gevormd, wordt toch het legaat van
een en hetzelfde ding aan hen nagelaten, en als Titius het opeist, vervalt de optie van Pamphilus, en als hij het verwerpt, kan
Pamphilus zijn keuze maken.
159. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Als Eros wordt nagelaten aan Seius, en een stuk land aan Eros, en dan de optie van een slaaf wordt overgelaten aan Maevius,
en hij kiest Eros, dan zal alleen het land aan Seius toebehoren, omdat hij op het moment dat het landgoed werd betreden de
enige was aan wie de erfenis kon toebehoren. Want wanneer een van de twee mede-eigenaren van een slaaf hem een legaat
nalaat, zal de gehele erfenis aan de andere mede-eigenaar toebehoren, daar hij de enige is, die de erfenis door de slaaf kan
verkrijgen op het tijdstip, waarop zij opeisbaar wordt.
160. Dezelfde, Over Minicius, Boek I.
Wanneer een slaaf in algemene bewoordingen wordt nagelaten, is de betere mening dat alle erfgenamen, als de keuze aan hen
wordt overgelaten, dezelfde slaaf moeten geven, en als zij het niet eens zijn, zijn zij aansprakelijk volgens de bepalingen van
het testament.
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161. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer de keuze van een slaaf wordt nagelaten, en de erflater iets nalaat aan Stichus zonder hem zijn vrijheid te verlenen,
zal de tweede erfenis alleen standhouden wanneer het hele lichaam van slaven wordt teruggebracht tot één individu, dat wil
zeggen, Stichus; en de erfenis zal geldig zijn, net als wanneer deze onvoorwaardelijk was nagelaten. De mening van Cato kan
hiertegen niet worden ingebracht, als een vrijwillig erfgenaam is aangewezen, om de reden dat het slavenlichaam kan worden
verkleind voordat de nalatenschap is ingegaan, zelfs als de erflater onmiddellijk zou overlijden. Wanneer echter een
noodzakelijk erfgenaam is aangewezen, zal de tweede nalatenschap overeenkomstig de regel van Cato nietig zijn.
162. Pomponius zegt, dat wanneer de verkrijger van een nalatenschap vraagt, dat degene aan wie de keuze der slaven is
nagelaten, zijne keuze zal doen, overwogen moet worden, of de Praetor den legataris daartoe moet dwingen, even als
wanneer de aangewezen erfgenaam zulk een verzoek zou doen, om de reden, dat de verkrijger dit kan volbrengen door zich
tot den erfgenaam te wenden. Ik zie niet in, waarom dit niet zou kunnen geschieden.
163. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Wanneer het recht om een slaaf te kiezen uit het geheel van hen die deel uitmaken van een nalatenschap wordt nagelaten, en
de erfgenaam manumitteert een van hen voordat de keuze is gemaakt, kan hij hem in de tussentijd niet zijn vrijheid schenken,
maar verliest hij de slaaf die hij manumitteerde, want als hij door de legataris wordt gekozen, zal hij aan hem toebehoren,
maar als hij wordt verworpen, zal hij dan vrij worden.
164. Dezelfde, Epistels, Boek II.
Ik maakte een legaat aan een slaaf zonder hem zijn vrijheid te verlenen, en ik legateerde toen aan Maevius zijn keuze uit mijn
slaven. Hij koos dezelfde slaaf, en ik vroeg of wat aan de laatste was nagelaten, ook aan hem toekomt. Het antwoord was, dat
ik niet denk dat de erfenis die aan de genoemde slaaf is nagelaten, aan zijn meester zal toebehoren.
165. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XV.
Het staat vast dat wanneer de keuze van bepaalde artikelen wordt nagelaten, deze niet kan worden gemaakt voordat de
nalatenschap is ingegaan, en als dit wel zou gebeuren, is deze nietig.
166. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVII.
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Waar de keuze van twee slaven wordt nagelaten aan Titius, en de overblijvende worden nagelaten aan Maevius; als de eerste
legataris zijn keuze niet maakt, zullen alle slaven aan Maevius toebehoren, onder de term "de overblijvende."
167. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten, zegt Neratius dat als Pamphilus wordt verworpen, de akte nietig zal zijn, en daarom zal
de legataris nog steeds het recht van selectie hebben.
168. Paulus, Opinies, Boek III.
"De legataris mag kiezen uit een en ander, of uit een en ander." Wanneer de legataris geen keuze heeft gemaakt, en hij is
overleden na het tijdstip waarop het legaat opeisbaar was, heeft men beslist dat het recht van keuze op zijn erfgenaam is
overgegaan.
169. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek II.
In het Eerste Boek van Aufidius wordt gezegd, dat wanneer een legaat als volgt is gemaakt: "Laat hem voor zich nemen en
hebben alle bedekkingen voor tafelkleden die hij maar wil," als hij diegene noemt die hij wil, en dan, voordat hij ze neemt,
zegt dat hij andere wil, hij zich niet kan bedenken en de andere nemen; omdat hij zijn hele recht van keuze uit hoofde van het
legaat had weggegeven door zijn eerste verklaring, waarin hij aangaf diegene die hij zou nemen, aangezien de artikelen
onmiddellijk van hem worden, net alsof hij had gezegd dat hij ze zou nemen.
170. Scaevola, Digest, Boek XXII.
Een erflater benoemde zijn zoon en zijn vrouw tot erfgenamen, en onterfde zijn dochter, maar liet haar een legaat na van
honderd aurei, te betalen wanneer zij in zijn familie trouwde, en maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Bovendien
legateer ik haar tien slavinnen, uit te kiezen door haar moeder, Sempronia, die ik onmiddellijk na het ingaan van mijn
nalatenschap door genoemde Sempronia, mijn echtgenote, uitgekozen wens te zien. Ik wens dat de genoemde slaven aan
mijn dochter worden gegeven wanneer zij in de familie trouwt, en als een van de slaven zou sterven voordat zij trouwt, dan
wens ik dat anderen, ook geselecteerd door haar moeder, Sempronia, in hun plaats worden gegeven, totdat het volledige
aantal van genoemde slaven in haar handen komt, maar als haar moeder, Sempronia, hen niet selecteert, dan kan zij zelf
diegenen kiezen die zij wenst." Nu de moeder de keuze had gemaakt, rees de vraag of de nakomelingen van de slaven die
vóór haar huwelijk waren geboren, aan het meisje zouden toebehoren, naast de oorspronkelijke tien. Het antwoord was dat,
aangezien de erflater de erfenis van de slaven had uitgesteld tot het moment van het huwelijk, de nakomelingen van de
vrouwelijke slaven die in de tussentijd waren geboren, niet aan de dochter zouden toebehoren. Ook werd gevraagd of haar
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moeder, Sempronia, recht zou hebben op het gebruik en het genot van de genoemde slaven vóór het huwelijk van de dochter.
Het antwoord luidde dat er niets in de zaak was vermeld waarom zij niet geheel aan de moeder zouden toebehoren.
171. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Een echtgenoot liet bij codicil aan zijn vrouw bepaalde landerijen na, en ook vier zilveren schotels, die zij mocht uitkiezen.
De vraag rees, of zij haar keuze mocht maken uit al het vaatwerk, dat zich bij het overlijden van de erflater bevond. Het
antwoord luidde dat zij dat mocht doen.

Tit. 6. Betreffende legaten van tarwe, wijn en olie.

172. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer wijn wordt nagelaten, valt daar ook de azijn onder, die het hoofd van de huishouding bij zijn wijn bewaarde.
173. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer aan de een proviand wordt nagelaten en aan de ander wijn, dan komen alle proviand toe aan de eerste legataris, met
uitzondering van de wijn.
174. Als u honderd kruiken wijn zijn nagelaten, die u naar eigen goeddunken kunt uitkiezen, dan kunt u een proces
aanspannen op grond van het testament om de gelegenheid te krijgen de wijn te proeven; of u kunt een proces aanspannen om
de wijn te dwingen over te leggen, of om de schade terug te vorderen die u misschien hebt geleden omdat u hem niet mocht
proeven.
175. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Als aan iemand honderd maten wijn worden nagelaten, zonder dat er iets overblijft voor de nalatenschap, kan de erfgenaam
wijn kopen en leveren, maar hij kan geen azijn leveren die tussen de wijn van de erflater is gevonden.
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176. Wanneer wijn wordt nagelaten, laten wij dan zien, of de legataris ook recht heeft op de vaten, waarin zij zich bevindt.
Celsus zegt, dat wanneer wijn wordt nagelaten, ook al zijn de vaten niet in de erfenis inbegrepen, zij toch worden geacht te
zijn nagelaten; niet omdat zij deel uitmaken van de wijn, zoals het jagen deel uitmaakt van een beker of een spiegel, maar
omdat het waarschijnlijk de bedoeling van de erflater was, dat hij wilde, dat de vaten bij de wijn hoorden; en daarom zegt hij,
dat het gebruikelijk is, dat wij zeggen, dat wij duizend kruiken hebben, verwijzend naar de hoeveelheid wijn. Ik denk niet dat
deze opvatting juist is met betrekking tot vaten, zodat wanneer wijn wordt nagelaten, ook de vaten verschuldigd zijn; vooral
als zij vastzitten in de wijnkelder, of als het moeilijk is om ze te verplaatsen vanwege hun grootte. Wat echter de vaten of
kleine recipiënten betreft, meen ik, dat zij daaronder begrepen en verschuldigd zijn, tenzij zij eveneens onwrikbaar in de
grond zijn vastgezet en daar als gebruiksvoorwerpen zijn opgesteld, die bij dezelve behoren. Wanneer wijn wordt nagelaten,
ben ik van mening dat noch lederen zakken noch flessen hieronder vallen.
177. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een bepaalde hoeveelheid olie wordt nagelaten, zonder vermelding van de kwaliteit, is het niet de gewoonte om te
vragen welke soort olie de erflater gewoon was te gebruiken, of welke soort olie men gewoonlijk in die buurt gebruikt. Het
staat de erfgenaam dus vrij aan de legataris olie te geven van elke soort die hij maar wenst.
178. Julianus, Digest, Boek XV.
Wanneer een bepaald aantal maten wijn van de uit het landgoed van Sempronianus verkregen wijn werd nagelaten, en een
kleinere hoeveelheid werd verkregen, werd besloten dat meer niet verschuldigd was, en dat de volgende woorden, "Dat
verkregen", als een soort beperking van de erfenis werkten.
179. Proculus, Epistels, Boek V.
Wanneer een erfgenaam belast is met de levering van wijn, is hij verplicht te leveren wat zich in vazen of kruiken bevindt,
ook al is er geen sprake van vaten. Bovendien, al is de wijn met de vazen en kruiken achtergelaten, toch wordt dat wat in
vaten zit geacht ook te zijn nagelaten; net zoals wanneer een erflater al zijn slaven nalaat met hun peculium van ieder van
hen, degenen die geen peculium hebben, geacht worden ook te zijn nagelaten.
180. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Een zeker persoon droeg zijn erfgenaam op om aan zijn vrouw wijn, olie, graan, azijn, honing en zoutvis te geven. Trebatius
zei dat de erfgenaam niet verplicht was meer van elk artikel aan de vrouw te geven dan hij wenste, omdat niet was
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aangegeven hoeveel van elk artikel moest worden gegeven. Ofilius, Cascellius en Tubero menen dat het gehele bedrag van de
genoemde artikelen dat de erflater naliet in de erfenis was begrepen. Labeo keurt dit goed, en het is juist.
181. "Laat mijn erfgenaam aan Lucius Titius honderd maten tarwe leveren, die elk honderd pond wegen." Ofilius is van
mening dat er niets wordt nagelaten, en Labeo is het met hem eens, omdat tarwe van deze soort niet bestaat; welke mening ik
juist acht.
8. Pomponius, Epistels, Boek VI.
Wanneer een erfgenaam belast is met de levering van wijn die in vaten zit, en het is de schuld van de legataris dat hij die niet
in ontvangst heeft genomen, dan neemt de erfgenaam de verantwoordelijkheid op zich als hij de wijn uitgiet; en als de
legataris een rechtszaak aanspant om de wijn van de erfgenaam terug te krijgen, dan is geoordeeld dat hij wordt uitgesloten
door een exceptie op grond van kwade trouw, als hij niet het bedrag betaalt van de schade die de erfgenaam door zijn
vertraging heeft geleden.
182. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer iemand wijn nalaat, is daaronder begrepen alles wat, uit de wijnstok voortgekomen, het karakter van wijn behoudt.
Indien echter mede wordt gemaakt, wordt dit niet onder de wijn begrepen, tenzij het hoofd van het huisgezin dit van plan
was. En, in feite, zoals de drank genaamd zythum, die in sommige provincies uit tarwe, gerst of brood wordt gemaakt, er niet
onder valt, zo valt noch bier noch hydromeli er onder. Maar wat zou het geval zijn met wijn vermengd met andere
substanties? Ik denk niet dat die eronder zal vallen, tenzij het de bedoeling van de erflater was dat dit wel het geval zou zijn.
Het is duidelijk, dat wijn vermengd met honing, dat wil zeggen, zeer zoete wijn, daaronder begrepen is; en de drank van
rozijnen eveneens, tenzij de bedoeling anders was. Nieuwe wijn, ingekookt en gekruid, valt er niet onder, omdat het veeleer
op een mengsel lijkt. Wijn gemaakt van water en druiven valt er klaarblijkelijk wel onder. De drank van kweeperen en alle
andere dranken die niet van de wijnstok afkomstig zijn, vallen niet onder de term wijn; evenmin valt azijn daaronder. Geen
van deze dingen valt onder de term wijn, als ze door de erflater niet als zodanig werden aangemerkt. Sabinus echter stelt dat
alles onder de noemer wijn valt wat de erflater als zodanig heeft beschouwd. Dus ook de azijn, die de erflater als wijn
beschouwde, alsmede zythum, bier en alle andere dranken, die naar den smaak en het gebruik van den mensch met wijn
worden gelijkgesteld, zullen daaronder begrepen zijn. Indien alle wijn, welke de erflater bezat, zuur geworden is, zal de
erfenis niet tenietgaan.
183. Indien iemand azijn nalaat, wordt de azijn, die de erflater als wijn bewaarde, niet meegerekend. Vruchten, in azijn
bewaard, zullen daarin begrepen zijn, omdat zij onder het hoofd azijn vallen.
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184. Evenzo, wanneer iemand wijn nalaat, die hij in zijn bezit had, en deze wijn later zuur wordt, ook al is hij daarna door de
erflater bij de azijn gelegd, zal hij bij de nagelaten wijn worden gerekend, omdat die was aangewezen, die wijn was op het
ogenblik, dat het testament werd opgemaakt. Dit geldt ook, tenzij het in strijd is met de bedoeling van de erflater.
185. Wanneer wijn uit de nalatenschap van de vader van de erflater wordt nagelaten, wordt alleen datgene geacht te zijn
nagelaten, wat de erflater als wijn bewaarde, en niet wat zijn vader als zodanig beschouwde. Bovendien, wanneer wijn wordt
nagelaten die tot een peculium behoort, wordt alleen datgene meegerekend, wat de slaven als wijn beschouwden. Wat is de
reden voor dit onderscheid? Het is omdat de wijn van de vader van de erflater hem al begon toe te behoren, maar de wijn die
deel uitmaakte van het peculium bleef voor het gebruik van de slaven.
186. Dezelfde regel geldt wanneer oude wijn wordt nagelaten.
187. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
De ouderdom van de wijn bij het legaat wordt vastgesteld volgens de gewoonte van de erflater, dat wil zeggen, hoeveel jaren
hij nodig achtte om de wijn oud te maken, dat wil zeggen, als dit niet bekend was.
188. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Onder "oude wijn" wordt verstaan de wijn die niet nieuw is, d.w.z. dat wijn van het voorafgaande jaar onder de term "oud"
wordt begrepen.
189. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Want waar men het met deze mening niet eens is, kan elk einde, of elk begin, worden genomen om de ouderdom van wijn
aan te duiden.
190. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
"Laat mijn erfgenaam ieder jaar aan zo-en-zo tien maten wijn geven uit de wijn die hij verkrijgt van zo-en-zo een landgoed."
Sabinus meent dat wanneer er in een jaar geen wijn is gemaakt, de erfgenaam het bedrag aan de legataris moet geven uit de
opbrengst van het voorgaande jaar. Ik neem deze mening over, als zij niet in strijd is met de bedoeling van de erflater.
191. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
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Wanneer wijn wordt nagelaten, omvat het ook de vaten, wanneer die niet voor voortdurend gebruik zijn gereserveerd,
bijvoorbeeld kruiken en maten.
192. Proculus, Epistels, Boek II.
Een man liet zijn wijn na en de vaten die het bevatten. Trebatius ontkent dat wijn in vaten hieronder valt; en hij meent dat de
bedoeling van de erflater anders was dan in zijn woorden tot uitdrukking komt, en bovendien worden vaten niet tot de
wijnvaten gerekend. Hoewel vaten niet onder de term "wijnvaten" vallen, ben ik het toch niet met Trebatius eens dat de wijn
die zich in de vaten bevindt, d.w.z. die niet in vaten zit, niet wordt gelegateerd. Ik denk echter dat het waar is, dat wanneer
wijn aan iemand wordt nagelaten met de vaten, dat de maten en kruiken waarin de wijn is gedaan, ook worden nagelaten aan
de legataris; want wij gieten wijn uit in kruiken en maten, opdat het daarin blijft, totdat wij het nodig hebben voor gebruik; en
nogmaals, wij verkopen het samen met de genoemde kruiken en maten. Maar wij doen hem in vaten met een andere
bedoeling, namelijk om hem eruit te halen in kruiken en maten, of om hem te verkopen zonder de vaten.
193. Dezelfde, Over de laatste werken van Labeo, Boek III.
Een zekere erflater bewaarde de wijn van Surrentum in aarden urnen, en hij legateerde hem aan u in kruiken. Labeo en
Trebatius gaven als hun mening dat alle wijn die zich in de urnen bevond, was nagelaten.
194. Wanneer gezoete wijnen worden nagelaten, en geen andere benaming in het testament is opgenomen, dan behoren tot de
nalatenschap: wijn met honing vermengd, wijn van rozijnen, gekookte en gekruide nieuwe wijn, en soortgelijke dranken, met
inbegrip van alle dranken van druiven, vijgen, dadels, en gedroogde vruchten.
195. Wanneer een erfenis wordt nagelaten als volgt: "Ik geef en legateer de wijn in mijn kruiken, mijn Aminiseese en Griekse
wijn, en al mijn zoete dranken", dan meent Labeo dat onder deze laatste term niets is begrepen, behalve de dranken die zijn
gemaakt door andere stoffen te vermengen met de wijn die zich in de kruiken van de erflater bevindt. Deze mening verwerp
ik niet.

Tit. 7. Betreffende legaten van uitrusting of werktuigen.
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196. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een stuk land met alles erop en eraan wordt nagelaten, of wanneer het wordt nagelaten met alles erop en eraan,
worden twee afzonderlijke legaten geacht te zijn nagelaten.
197. 197. Wanneer een stuk land met zijn uitrusting is afgestaan en het is vervreemd, kan de uitrusting niet worden
teruggevorderd volgens het testament van de overledene.
198. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer een vader, nadat hij verschillende van zijn kinderen tot zijn erfgenamen had benoemd, aan twee van hen als
voorkeurslegaat de goederen van hun grootmoeder naliet, naast hun aandelen in zijn eigen nalatenschap; werd geoordeeld dat
de legatarissen recht zouden hebben op gelijke aandelen in verhouding tot die van de mede-erfgenamen.
199. Schenkingen van land, wanneer de werktuigen voor de bebouwing, in het Grieks envykai genoemd, er niet bij zijn
gelaten, worden niet aan de legataris afgestaan.
200. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een patroon liet bij zijn testament een stuk land met de bijbehorende uitrusting na aan zijn vrijgelatenen, en hij verzocht
daarna in een codicil dat de legatarissen bij hun overlijden hun deel van het land aan de langstlevenden zouden geven; maar
hij maakte geen melding van de uitrusting. Men oordeelde, dat het land, waarvan afstand was gedaan, moest worden
beschouwd alsof het aan een trust was nagelaten; maar dat de vermeerdering van dieren en slaven, die intussen had
plaatsgevonden, alsmede de verliezen ten gevolge van het overlijden, in de trust moesten worden begrepen.
201. Een minderjarige van twintig jaar wenste dat een stuk land met al zijn uitrusting aan zijn nicht zou worden gegeven, en
manumitteerde tijdens zijn leven bepaalde slaven die aan dat land verbonden waren. De gemanumitteerde slaven mogen niet
aan de legataris worden afgestaan, hoewel zij in die omstandigheden hun vrijheid niet kunnen verkrijgen. Dezelfde
rechtsregel is van toepassing wanneer de vrijheid niet wordt verkregen om welke andere reden dan ook.
202. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Een zekere erflater had twee aangrenzende stukken land, en de ossen die op het ene stuk land werden gebruikt, werden, nadat
het werk daar voltooid was, naar het andere stuk land gebracht. Hij legateerde beide landerijen, met al het gereedschap.
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Labeo en Trebatius waren van mening dat de ossen behoorden tot het land waar zij werkten, en niet tot het land waar zij
gewoon waren te blijven. Cascellius is de tegengestelde mening toegedaan. Ik neem de mening van Labeo over.
203. Labeo, Verkorte weergave van de waarschijnlijkheden door Paulus, Boek I.
Als je aan iemand een stuk land met zijn uitrusting wilt nalaten, maakt het niet uit welke vorm je gebruikt, of je het land met
zijn uitrusting nalaat, of het land met zijn uitrusting, of het land ingericht met zijn uitrusting. Paulus: Ik ben inderdaad de
tegenovergestelde mening toegedaan, want er is dit verschil tussen legaten, namelijk, als de erflater die de schenking heeft
gedaan de volgende vorm gebruikt: "Ik laat het land met zijn uitrusting na", en het land wordt vervreemd, dan heeft de
schenking geen kracht of gevolg; maar als hij een van de andere vormen heeft gebruikt, dan is zij geldig.
204. Scaevola, Digest, Boek XVI.
Een erflater liet aan haar kleinzoon de landerijen na, die zij in een bepaald district bezat, zoals ze waren ingericht, samen met
de wijn, het graan en een boekhouding; en voegde er de volgende woorden aan toe: "Alles wat in dat district te vinden is,
wanneer ik sterf, en alle goederen van elke beschrijving die daar zijn, of die mij kunnen toebehoren." Nadat tijdens het leven
van de erflater een vonnis was uitgesproken tegen een van haar schuldenaren, voldeed hij daar niet aan. De vraag rees of wat
volgens de beslissing van de rechtbank verschuldigd was, aan de kleinzoon zou toebehoren. Het antwoord luidde dat niets in
het genoemde geval eraan in de weg stond dat hij er recht op zou hebben.
205. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
Een zeker persoon liet aan Pardula, die hij bij testament had gemanumitteerd, een winkel en een appartement na, samen met
de koopwaar en de meubels die zich daarin bevonden, en ook een pakhuis voor wijn, samen met de wijn, de vaten, het
gereedschap en de slaven die daarmee belast waren, die hij gewoon was bij zich te hebben. De vraag rees, of Pardula
aanspraak kon maken op de gehele erfenis, daar het huis, waarin het appartement was gelegen, tijdens het leven van de
erflater was afgebrand, en na verloop van twee jaren op dezelfde plaats was herbouwd, en het pakhuis, dat aan dezelfde partij
was nagelaten, door de erflater was vervreemd, doch de verkoop van de wijn was uitgesteld, ten einde een hogere prijs te
verkrijgen. Het antwoord luidde, dat het gedeelte van de wijn, ten aanzien waarvan de erflater van gedachten was veranderd,
niet verschuldigd was.
206. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Sabinus zegt in zijn werken over Vitellius duidelijk dat tot de uitrusting van het land alles behoort wat gebruikt wordt voor
het verkrijgen, verzamelen en bewaren van de gewassen. Bijvoorbeeld, om deze laatste te verkrijgen worden sommige slaven
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tewerkgesteld om de grond te bewerken, en anderen worden over hen gesteld om hen tot arbeid te dwingen, en onder de
laatsten zijn de rentmeesters en opzichters, en daarnaast zijn er ossen, gebroken om te werken, en kudden voorzien voor het
bemesten van de grond, en werktuigen en gereedschappen voor de teelt, zoals ploegen, schoffels, wiedhaken, snoeimessen,
vorken, en andere gereedschappen van deze soort. Tot de werktuigen voor het verzamelen van de oogst behoren persen,
manden, sikkels voor het snijden van graan, zeisen voor het maaien van hooi, manden waarin druiven worden geplukt en
vervoerd. Voor het bewaren van de gewassen worden bijvoorbeeld vaten gebruikt, ook al worden deze niet in de grond
begraven.
207. In sommige streken, bijvoorbeeld, als een boerderij van de betere klasse is, worden er als bijbehoren slaven als kruiers
en vloerreinigers aan toegevoegd; en als er lusthoven zijn, tuiniers. Als er bossen en weiden op het land zijn, komen er ook
kudden vee bij en hun herders en boswachters.
208. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Met betrekking tot schaapskudden moet het volgende onderscheid in acht genomen worden, namelijk dat als ze gehouden
werden om er de winsten van te verkrijgen, ze niet verschuldigd zullen zijn onder het legaat; maar dit zal niet het geval zijn
als de winsten van het bosland niet op een andere manier verkregen kunnen worden, aangezien deze winsten daaruit
verkregen worden door middel van schaapskudden.
209. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Als de opbrengst van het land ook uit honing bestaat, vallen de bijen en hun bijenkorven daaronder.
210. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Dezelfde regel geldt voor vogels die in huizen bij de zee worden gehouden.
211. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
211. De vraag rees of graan dat bestemd was voor het onderhoud van slaven die het land bewerkten, tot de uitrusting van
deze laatsten behoorde. De meeste autoriteiten menen van niet, omdat het bestemd is om te worden geconsumeerd; aangezien
de uitrusting in het algemeen alles omvat wat bestemd is om geruime tijd op het land te blijven, en zonder hetwelk het bezit
ervan niet kan worden gehandhaafd. Het voedsel dat voor het onderhoud van de slaven wordt bereid, wordt eerder als
bijkomstig beschouwd, dan als iets dat bestemd is om de teelt te bevorderen. Ik meen echter, dat graan en wijn, bestemd voor
de voeding, tot de uitrusting moeten worden gerekend, en de leerlingen van Servius verklaren, dat dit ook zijn mening was.
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Evenzo wordt door sommige autoriteiten beweerd dat graan bestemd voor zaaidoeleinden tot de uitrusting behoort, en ik
geloof dat dit juist is, omdat het betrekking heeft op de teelt van de grond, en zodanig wordt geconsumeerd dat het steeds
wordt vervangen. Graan bestemd voor zaaigoed verschilt in geen enkel opzicht van het graan dat bestemd is voor de voeding
van slaven.
212. Wij hebben graanzolders genoemd, om de reden dat de gewassen daarin worden bewaard, en aarden vaten, en bakken
waarin zij zijn gerangschikt, als behorende tot de klasse der dingen die voor de bewaring van de gewassen worden gebruikt.
Tot de uitrusting van het land behoort ook alles wat bestemd is voor het vervoer van de gewassen, bijvoorbeeld lastdieren,
voertuigen, schepen, vaten en zakken.
213. Alfenus echter zegt, dat indien de erflater een legaat zou maken van bepaalde slaven, die niet aan het land verbonden
waren, de slaven, die er wel aan verbonden waren, niet tot de uitrusting van het land gerekend zullen worden, omdat hij
meent, dat geen dier een werktuig is. Dit is niet juist, want het staat vast, dat de slaven, die zich op het land bevinden om het
te bewerken, tot de uitrusting daarvan behoren.
214. De vraag is gerezen, of een slaaf die pachter was op het land, als werktuig in een erfstelling is begrepen. Labeo en
Pegasus zijn terecht van mening dat dit niet het geval is, omdat hij zich niet als een aanhangsel van het land op het terrein
bevindt, ook al zou hij gewoon zijn toezicht uit te oefenen op anderen die op het terrein werkzaam zijn.
215. Labeo is van mening dat een boswachter die is aangesteld om toe te zien op het behoud van de gewassen wel onder de
erfenis valt, maar iemand die is belast met het onderhoud van de grenzen niet. Neratius is echter van mening dat dit wel het
geval is. De laatste opvatting heeft thans de overhand, zodat alle boswachters eronder vallen.
216. Trebatius gaat nog verder en meent, dat de bakker en de barbier, die ten behoeve van de slaven van rustieke
landgoederen werkzaam zijn, daaronder begrepen zijn, evenals de metselaar, wiens taak het is de gebouwen te repareren, en
de slavinnen, die het brood bakken en voor het huis zorgen, en evenzo de molenaars, die op het landgoed werkzaam zijn, en
de kok en de rentmeesteres, mits zij met hun dienst een mannelijke slaaf bijstaan; en ook de vrouwen, die spinsters en
weefsters zijn, en die kleding voor de slaven maken en hun voedsel bereiden.
217. De vraag rijst echter, of tot de erfenis van de laatstgenoemden ook toebehoren tot de uitrusting behoren; want de slaven,
die ten behoeve van de boeren in dienst zijn, zoals spinsters, wevers, barbiers, volders en koks, behoren niet tot de eigenlijke
uitrusting van het land, maar zijn daartoe bijkomstig? Ik denk dat koks er evengoed onder vallen als spinners en wevers,
samen met de anderen die hierboven zijn opgesomd, en de leerlingen van Servius beweren dat dit ook zijn mening was.
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218. Men moet aannemen, dat de erflater de bedoeling had, dat de vrouwen en kinderen van de bovengenoemden, die deel
uitmaakten van hetzelfde huisgezin, in de erfenis zouden worden opgenomen; want het is onvoorstelbaar, dat hij zo'n wrede
scheiding zou hebben willen laten plaatsvinden.
219. Wanneer de kudden een gedeelte van het jaar op het land geweid worden, en voor de rest van het jaar voedsel voor hen
gekocht wordt; of wanneer het land een gedeelte van het jaar door de slaven bewerkt wordt, en zij gedurende het resterende
gedeelte tegen betaling verhuurd worden, zullen zij niettemin tot de uitrusting gerekend worden.
220. Het staat vast, dat ook de rentmeester (d.w.z. de slaaf, die belast is met het voeren van de boekhouding), alsmede de
kruier en de muletier tot de uitrusting behoren.
221. De molenstenen, de machines, het hooi, het stro, de ezel, die gebruikt wordt om het rad te laten draaien, en al het
gereedschap van de molen behoren daartoe; de koperen ketel, waarin het sap van de druif gekookt en gekruid wordt, en die,
welke water bevatten, bestemd om door de slaven te worden gedronken en gewassen, behoren ook tot de uitrusting, evenals
de handkarren en karren, die voor het vervoer van de mest worden gebruikt.
222. Cassius zegt dat alles wat aan de grond vastzit, geen deel uitmaakt van de uitrusting van het land, zoals riet en ooien
voordat ze gesneden worden, omdat het land geen uitrusting van zichzelf kan zijn. Als ze echter worden afgesneden, vallen
ze er volgens mij wel onder, omdat ze dienen voor de voortbrenging van gewassen. Dezelfde regel geldt voor palen.
223. Als er wild op het land is, denk ik dat de slaven die jagers en spoorzoekers zijn, evenals de honden, en al het andere dat
nodig is voor de jacht, tot de uitrusting behoren, vooral als het land hieruit een inkomen ontleent.
224. Evenzo, als een inkomen wordt verkregen uit het vangen van vogels, worden de slaven die vogelvangers zijn en hun
netten, en alle andere apparaten die voor dit doel worden gebruikt, tot de uitrusting gerekend. Dit is niet buitengewoon, want
Sabinus en Cassius menen dat vogels zelf tot de uitrusting van het land worden gerekend, bijvoorbeeld die welke
gedomesticeerd zijn.
225. Wanneer een man dezelfde werktuigen op verschillende stukken land gebruikt, rijst de vraag, tot welke van die stukken
land zij als uitrusting behoren. Ik denk, dat als de bedoeling van de erflater duidelijk is, tot welk stuk land hij ze heeft willen
laten behoren, zij daartoe behoren, want de andere stukken land hebben de genoemde werktuigen als het ware van dit stuk
land geleend. Indien zijn bedoeling niet duidelijk is, behoren zij tot geen van de andere, want men kan de werktuigen niet
evenredig verdelen.
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226. Meubelen of andere voorwerpen, op het land gevonden, die de eigenaar van plan was in betere orde te brengen, zullen
niet tot de uitrusting van hetzelve gerekend worden.
227. Men moet overwegen, wat tot de huishoudelijke uitrusting behoort, wanneer deze wordt nagelaten. Pegasus zegt, dat tot
de uitrusting van een huis behoort alles wat dient ter bescherming tegen weersinvloeden of ter voorkoming van brand, maar
niet datgene wat dient ter vermaak; en daarom behoren noch de glazen schermen noch de zonneschermen, die in huis worden
gehouden ter bescherming tegen koude of ter verschaffing van schaduw, tot de uitrusting van dat huis. Dit was de mening
van Cassius, die gewoon was te zeggen dat er een groot verschil bestond tussen gebruiksvoorwerpen en versierselen, omdat
gebruiksvoorwerpen artikelen zijn die dienen ter bescherming van het huis, en versierselen dingen zijn die bijdragen tot het
plezier van de eigenaar, zoals bijvoorbeeld schilderijen.
228. Cassius meent dat de gordijnen van haarkleed, die gebruikt worden om te voorkomen dat gebouwen door wind of regen
worden aangetast, tot de uitrusting van een huis behoren.
229. Pegasus en vele andere autoriteiten zeggen dat azijn die bewaard wordt om vuur te blussen, dweilen van lompen, sifons,
palen, ladders, matten, sponzen, emmers en bezems daaronder vallen.
230. Indien de eigenaar voor zijn huis dakpannen of balken heeft aangeschaft, behoren deze tot de uitrusting daarvan, indien
zij voor dit gebruik bestemd waren en niet voor een ander doel zijn gebruikt. Indien hij dus een steiger had, die voor dit doel
nodig was, behoort die ook tot de uitrusting van het gebouw.
231. Celsus zegt met betrekking tot gordijnen die zich uitstrekken over drempels en vensterbanken, en ook met betrekking tot
gordijnen die aan zuilen hangen, dat ze eerder tot het meubilair gerekend moeten worden; en Sabinus en Cassius zijn
dezelfde mening toegedaan.
232. Ook pijpen en grijphaken vallen onder de term uitrusting.
233. Evenzo zijn lange staven die gebruikt worden om spinnenwebben te verwijderen, sponzen waarmee zuilen, vloeren en
de poten van meubels gereinigd worden, en ladders die gebruikt worden om plafonds te wassen, gebruiksvoorwerpen, omdat
ze het huis schoner maken.
234. Papinianus zegt, in het Zevende Boek der Meningen, dat sierpleisterwerk en beelden die aan de muren bevestigd zijn,
niet tot de uitrusting van een huis behoren, maar deel uitmaken van het huis zelf; en inderdaad, waar ze er niet aan bevestigd
zijn, vallen ze er niet onder, want ze vallen onder het hoofd meubilair; met uitzondering van koperen klokken die niet aan de
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muren bevestigd zijn; want hij meent dat deze, net als de stoffen gordijnen die voor een huis hangen, deel uitmaken van de
uitrusting ervan.
235. Pijpen, goten en bassins, alsmede andere dingen die nodig zijn voor fonteinen, samen met sloten en sleutels, vormen
eerder een deel van het huis zelf dan toebehoren daarvan.
236. Glasruiten die aan een huis vastzitten, horen er volgens mij bij, want als men een huis koopt, zijn de ruiten en de
planken bij de koop inbegrepen; of ze nu op dat moment in het gebouw zijn, of er tijdelijk uitgehaald zijn. Indien zij echter
niet zijn vervangen, maar niettemin worden bewaard om in hun oorspronkelijke positie te worden hersteld, worden zij bij de
uitrusting gerekend.
237. Ik ben van mening dat traliewerk onder het hoofd uitrusting moet worden opgenomen.
238. Wanneer een stuk land niet met zijn uitrusting wordt afgestaan, maar opdat het daarmee kan worden ingericht, is de
vraag gerezen of er meer onder begrepen is dan wanneer het land slechts met zijn uitrusting was nagelaten. Sabinus
verklaarde in zijn werken over Vitellius, dat men moet toegeven dat er meer overblijft als men het land met zijn uitrusting
laat bebouwen, dan wanneer men het met zijn uitrusting laat bebouwen. Laten wij daarom nagaan in welk opzicht deze
erfenis voordeliger is dan de andere. Sabinus schrijft de regel voor, en Cassius zegt in een noot over Vitellius dat alles wat op
het land is gebracht om de eigenaar ervan beter voor te bereiden op het bewerken ervan, is inbegrepen; dat wil zeggen, alles
wat hij daar heeft opdat hij overvloediger zal worden voorzien. Door een dergelijk legaat wordt hij dus geacht niet de
werktuigen te hebben nagelaten die tot het land behoren, maar die welke zijn eigen privé-eigendom vormen.
239. Indien dus het land, dat reeds van de nodige gereedschappen voorzien is, wordt nagelaten, en de meubelen, die de
erflater daar zelf voor zijn gebruik had, worden meegerekend, alsmede de klederen, niet alleen de bovenklederen, maar ook
die, welke de erflater gewoon was ter plaatse te dragen, en tafels van ivoor of van enig ander materiaal, vaten van glas, goud
en zilver, alsmede wijnen, zo er waren voor zijn eigen gebruik bestemd, en alle andere gebruiksvoorwerpen; deze zullen ook
worden meegerekend.
240. Wanneer echter de erflater bepaalde voorwerpen had verzameld, niet voor eigen gebruik, maar om deze in bewaring te
geven, zullen zij niet worden meegerekend. Wijnen die zich in pakhuizen bevinden, vallen er evenmin onder. Wij hebben
deze regel aangenomen, opdat al wat het hoofd van de huishouding daar heeft verzameld, zoals bijvoorbeeld in een
graanschuur, niet in de nalatenschap wordt begrepen.
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241. Celsus zegt ook, in het Negentiende Boek van de Digest, dat wanneer vruchten op het terrein worden verzameld om te
worden verkocht, of voor enig ander doel dan voor het gebruik of het voordeel van het land zelf, zij niet tot de uitrusting van
hetzelfde worden gerekend.
242. Celsus zegt ook, in hetzelfde Boek, dat slaven die de zorg hebben voor het meubilair en andere slaven van deze soort
hieronder vallen; dat wil zeggen, huishoudslaven, die op het land worden tewerkgesteld, met uitzondering van hen die hun
vrijheid hebben ontvangen, en die gewend zijn om op het land te verblijven.
243. Indien een erflater land nalaat, dat reeds van cultuurmiddelen is voorzien, worden in de nalatenschap begrepen de jonge
slaven, die in de bediening van de tafel worden onderwezen, en die de erflater gewoon was daar te hebben, telkens wanneer
hij kwam.
244. De gezinsleden van de slaven, dat wil zeggen hun vrouwen en kinderen, zijn ongetwijfeld in de schenking van het land
met zijn uitrusting begrepen.
245. Wanneer land met toebehoren wordt vergeven, is het vaststaand, dat de bibliotheek en alle boeken, die zich ter plaatse
bevonden en waarvan het hoofd van de huishouding gebruik maakte, wanneer hij kwam, daaronder begrepen zijn. Indien
echter een pakhuis wordt gebruikt voor de opslag van de boeken, moet de tegenovergestelde mening worden gehuldigd.
246. Ook Neratius heeft, in antwoord op Rufinus, in het vierde boek van de brieven verklaard, dat de schenking van een stuk
land met zijn uitrusting het meubilair, de wijn en de slaven omvat, niet alleen diegenen die in dienst zijn bij het bewerken van
de grond en de verzorging daarvan, maar ook diegenen die verbonden zijn aan de persoonlijke dienst van het hoofd van de
huishouding.
247. Alleen die schilderijen worden geacht te zijn nagelaten, die voor de versiering van het landhuis werden gebruikt.
248. Papinianus is van mening, dat in het geval, waarin land met zijn uitrusting wordt nagelaten, de slaven niet inbegrepen
zijn, die daar slechts tijdelijk waren, en die niet door de erflater waren meegebracht, hetzij om op het land te worden
tewerkgesteld, hetzij voor zijn eigen dienst.
249. 249. Dezelfde autoriteit was van mening, dat wanneer het land met zijn uitrusting is vergeven, en de rentmeester, die er
de leiding over had, naar de provincie is teruggezonden om zijn vroegere werkzaamheden te hervatten, na de werkzaamheden
te hebben verricht, waarvoor hij gekomen was, hij in de vererving van het land is begrepen, zelfs al is hij nog niet
teruggekeerd.
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250. Hij zegt ook, dat wanneer een erflater zijn tuinen met hun inrichting heeft vergeven, zelfs de wijn, die daar stond om de
tafel van de eigenaar beter te kunnen voorzien, daaronder begrepen is. Het is echter anders, als hij de wijnen in pakhuizen
bewaarde, vanwaar hij ze hetzij naar de stad, hetzij naar andere landgoederen vervoerde.
251. Hij is ook van mening, dat wanneer een huis door Umbrius Primus, onder een trust, samen met de inboedel was
geschonken aan Claudius Hieronianus, een zeer vermaard man, dat de tafels en de andere inboedel, die het hoofd van de
huishouding, die op het punt stond op reis te gaan om het proconsulaat van een provincie op zich te nemen, in pakhuizen had
opgeslagen, opdat ze op een veiliger plaats zouden zijn, daar ook onder vielen.
252. Hij was ook van mening dat een bepaald tegengif tegen vergif en andere medicijnen, samen met alle kleding die hij daar
had neergelegd in verband met zijn vertrek, waren inbegrepen in de erfstelling van het land met zijn uitrusting.
253. Hij oordeelde ook, dat, wanneer een huis met zijn uitrusting en alle wettelijke rechten daaraan verbonden, werd
vergeven, de slaven van de stad, alsmede zij, die bekwame werklieden waren, en wier diensten ook op andere stukken land
werden aangewend, niet in het legaat begrepen waren; maar hij zegt, dat de portier, de tuinlieden, zij, die met de zorg voor de
vertrekken belast waren, de waterdragers, en de slaven, die alleen in het huis werkten, daar wel onder begrepen zijn. Maar
wat hij zegt met betrekking tot de geschoolde werklieden is niet waar, als zij bestemd waren voor de dienst van het huis, ook
al waren zij uitgeleend aan andere landgoederen om daarop te worden tewerkgesteld.
254. Hij geeft ook als zijn mening, dat wanneer een huis met zijn inrichting wordt ontworpen, ivoren tafels en boeken daar
niet onder vallen. Dit is echter onjuist, want alles wat in het huis aanwezig is om het de eigenaar beter en comfortabeler te
maken, valt eronder. Niemand twijfelt eraan dat het meubilair iets is dat bijdraagt tot het comfort van het gezinshoofd.
Tenslotte deelt Neratius, in het vierde boek der brieven, aan zijn broeder Marcellus mede, dat de kleding is begrepen in de
vererving van een huis met zijn uitrusting; en hij zegt, dat dit vooral waar is in het genoemde geval, want men beweerde, dat
de erflater, die het goed had vergeven, het zilveren bord en de rekeningen had uitgezonderd, want wie deze dingen heeft
uitgezonderd, kan geen andere artikelen in zijn gedachten hebben gehad, die zich daar bevonden. Maar Papinianus zelf zegt
in hetzelfde Boek der Meningen, dat wanneer een vader, die koopman en geldhandelaar was, en twee zonen en evenzoveel
dochters had, hen tot zijn erfgenamen benoemde als volgt: "Ik geef en legateer aan mijn zonen mijn huis, ingericht zoals het
is, en ik beveel dat het aan hen wordt afgeleverd," dan kan de vraag worden gesteld of de koopwaar en de pandrechten in dit
legaat zijn vervat. De rechter kan de bedoeling van de erflater gemakkelijk achterhalen door zijn andere goederen te
onderzoeken.
255. Celsus zegt, dat wanneer iemand de op het land wonende slaven nalaat, hun onder-slaven daar niet onder begrepen zijn,
tenzij het duidelijk moet zijn, dat de erflater ook hen in gedachten had.
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256. Ook Papinianus heeft in het Zevende Boek der Meningen gezegd, dat een vrouw, aan wie haar man alles had nagelaten
wat zich in zijn huis bevond, niet van zijn dochter, die zijn erfgenaam was, kon eisen, dat zij de schuldenaarsverbintenissen
en de koopbrieven van slaven, die niet gelegateerd schenen te zijn, zou afstaan, tenzij (zegt hij) het duidelijk is, dat de erflater
de slaven in zijn gedachten had gehad, zodat het zou schijnen, dat hij aan zijn vrouw de bewijzen van de overdracht van
genoemde slaven zou hebben nagelaten, die zelf, naar zijn bedoeling, aan haar moesten toebehoren.
257. Als iemand een stuk land nalaat "met zijn uitrusting, zoals het is," en er daarna aan toevoegt: "Samen met zijn meubelen,
en zijn slaven, en al het andere dat niet uitdrukkelijk werd vermeld," rijst de vraag of hij, door deze bijzin toe te voegen, het
legaat vermindert of niet. Papinianus antwoordt dat het niet wordt beschouwd als verminderd, maar eerder als onnodig
vermeerderd door deze overbodige toevoeging.
258. Evenzo zegt Papinianus in het Zevende Boek der Meningen, als bepaalde tuinen met al hun uitrusting door een moeder
aan een zoon worden nagelaten, en zij ook haar zilverwerk, bestemd voor het gebruik van vrouwen, aan haar dochter nalaat,
dat zijn mening is, dat als het genoemde zilverwerk, dat zij in haar tuinen bewaarde, daar voor haar eigen persoonlijk gerief
was, het aan haar dochter zal toebehoren.
259. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Neratius meent dat wanneer een taveerne met zijn inrichting wordt bedacht, zelfs de slaven die de taveerne leiden daaronder
vallen. Men moet zich echter afvragen of er geen verschil bestaat tussen de gebruiksvoorwerpen van een huis dat gebruikt
wordt om te drinken, en die van een pakhuis voor de opslag van wijn, aangezien alleen de volgende gebruiksvoorwerpen van
laatstgenoemd huis zijn, namelijk vaten, kuipen, grote kruiken, ketels, kruiken om wijn uit te gieten, en die gewoonlijk bij het
avondmaal worden doorgegeven; koperen urnen, grote en kleine maatbekers voor vloeistoffen, en andere dingen van dien
aard; maar in het woord "taveerne", omdat het een handelsterm is, zijn ook de slaven begrepen, die de zaken afhandelen.
260. Neratius geeft als zijn mening, dat waar een badplaats als uitgerust is bedoeld, daar ook de slaaf onder valt die er de
leiding over heeft.
261. Dezelfde, Over Vitellius, Boek II.
De slaaf die in de gewelven werkt om het vuur te onderhouden, valt er ook onder.
262. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
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Toen in een testament de volgende bepaling werd opgenomen: "Ik geef en legateer al het gereedschap dat bestemd is voor de
uitoefening van mijn winkelbedrijf en voor de inrichting daarvan, en voor dat van mijn molen en pakhuis", oordeelde Servius
dat de paarden die in de molen waren, en de slaven die molenaar waren, evenals degenen die in de winkel werkten, de vrouw
die kookte en de koopwaar die zich in de winkel bevond, allemaal geacht werden te zijn gelegateerd.
263. Wanneer een huis, van alle gemakken voorzien, wordt bedacht, wordt besloten, dat de meubelen daaronder begrepen
zijn, maar niet de wijn; want wanneer een huis gemeubileerd wordt bedacht, kan men niet begrijpen, dat de wijn daar voor
dat doel is.
264. Een slavin, die voortdurend met de zorg voor een landhuis is belast, en als behorend tot dat landhuis is gelegateerd, is in
de nalatenschap begrepen, evenals een boswachter, en om dezelfde reden; want huizen hebben bewakers nodig, evenals land,
enerzijds om te voorkomen, dat de buren op verboden terrein komen, of zich de vruchten toe-eigenen, en anderzijds, om te
voorkomen, dat iemand iets van de goederen, die zich in het huis bevinden, wegneemt. Het gebouw wordt echter
ongetwijfeld beschouwd als een deel van de grond.
265. Alfenus, Epitomes van de Digest van Paulus, Boek II.
Wanneer de gebruiksvoorwerpen van een landhuis worden nagelaten, is de betere mening dat de meubels daar niet onder
vallen.
266. Servius was van mening, dat in geval van nalatenschap van een wijngaard en alles wat daartoe behoorde, de werktuigen,
gebruikt voor het bebouwen van een wijngaard, er niet bij hoorden. Cornelius antwoordde, toen men hem op dit punt naar
zijn mening vroeg, dat staken, palen en schoffels werktuigen zijn, die bij een wijngaard horen; hetgeen juist is.
267. Een zeker man liet aan zijn vrouw een stuk land na, waar hij zelf woonde, ingericht voor de bebouwing, zoals het was.
Op de vraag, of de slavinnen, die spinsters en weefsters waren, in het legaat begrepen waren, werd geantwoord, dat zij
eigenlijk geen deel uitmaakten van de uitrusting van het land; maar daar de erflater, die het legaat gaf, er woonde, kon er
geen twijfel over bestaan, dat de slavinnen en andere goederen, die zich ter plaatse bevonden voor het gebruik van het
gezinshoofd, in het legaat begrepen moesten worden geacht.
268. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Wanneer het atelier van een schilder met zijn uitrusting wordt nagelaten, vallen de was, de kleuren en alles wat daarbij hoort
onder het legaat, evenals de penselen, de gereedschappen voor het afwerken van encaustische tegels, en de kolven voor olie.
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269. Wanneer de uitrusting van een visser wordt nagelaten, zegt Aristo, dat daaronder de boten voor het vangen van vis zijn
begrepen. De betere mening is, dat het ook de vissers zelf omvat.
270. Wanneer de uitrusting van een bad wordt nagelaten, staat vast, dat de slaaf, die voor het bad verantwoordelijk is,
daaronder begrepen is; evenals wanneer een bos wordt aangelegd, de boswachter, en wanneer een wijnhandel wordt
aangelegd, de slaaf, die voor datzelfde bad verantwoordelijk is; want baden kunnen niet gebruikt worden zonder de baders.
271. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
Telkens wanneer er bij het legaat van de werktuigen van een slager enige vraag rijst, laten wij, na het vlees te hebben
uitgesloten, de tafels, de gewichten, de hakbijlen, de balansen, de messen en de bijlen als de uitrusting staan.
272. Wanneer de uitrusting van iets wordt nagelaten, moet soms rekening worden gehouden met de personen van hen die de
erfenis nalaten; zoals bijvoorbeeld wanneer de uitrusting van een molen wordt nagelaten, omdat de slaven die de molenaars
zijn, daar alleen onder zullen vallen wanneer het gezinshoofd zelf het bedrijf van de molen voerde; want het maakt veel
verschil of de gebruiksvoorwerpen bestemd waren voor het gebruik van de molenaars, of voor dat van de molen.
273. Neratius zegt dat de ezel die het rad van de molen laat draaien en de molensteen niet tot de uitrusting behoren die bij de
overdracht van het land hoort.
274. Evenzo zeggen wij, dat potten en pannen tot de uitrusting van een stuk land behoren, omdat zonder die potten niet
gekookt kan worden, en er ook niet veel verschil is tussen de potten en de ketels, die boven het vuur hangen; want in de
laatste wordt drinkwater verwarmd, in de eerste wordt voedsel gekookt. Worden echter de ketels tot de uitrusting gerekend,
dan vallen ook de kruiken, waarmee water in de ketels wordt gegoten, onder hetzelfde hoofd; en zo volgt het ene vat het
andere in regelmatige opeenvolging op. Pedius zegt daarom dat het het beste is om niet te nauw vast te houden aan de
letterlijke betekenis van woorden, maar vooral uit te zoeken wat de erflater heeft bedoeld aan te duiden, en dan na te gaan
wat de mening is van degenen die in verschillende districten van de provincie wonen.
275. Wanneer met betrekking tot een landbouwer die slaaf is, de vraag rijst of hij tot de uitrusting van het land wordt
gerekend, en daarover enige twijfel bestaat, heeft Scaevola, na te zijn geraadpleegd, geoordeeld dat de slaaf moet worden
gerekend, wanneer hij de vertrouwensman van zijn meester was, en het land niet bewerkte voor een bepaald bedrag van de
inkomsten daaruit.
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276. Dezelfde autoriteit, ondervraagd met betrekking tot de onderste molensteen van een molen, antwoordde dat ook deze
inbegrepen was, indien deze werd geëxploiteerd ten behoeve van de slaven die in dienst waren bij het werk op de boerderij.
Het onderste deel van een molensteen wordt meta genoemd, en het bovenste deel catillus.
277. Op een vraag over een ploeger werd geantwoord, dat hij onder de erfenis viel, of hij nu degene was die het land
bewerkte, of degene die de ossen voederde, die bij het bewerken van het land werden gebruikt.
278. Hij antwoordde ook, dat de snoeiers van bomen daaronder begrepen waren, indien zij speciaal geacht werden aan het
land verbonden te zijn.
279. Ook herders en gravers behoren tot de legataris.
280. Evenzo, wanneer een stuk land als volgt wordt overgedragen: "Ik geef aan Maevius het landgoed Seian in de allerbeste
staat waarin het gevonden kan worden, tezamen met alle werktuigen, rustiek en stedelijk, en de slaven die er zijn," werd de
vraag gesteld of graan voor zaaigoed daaronder zou vallen. Het antwoord was dat dit zeker het geval was, tenzij de
erfgenaam kon bewijzen dat de bedoeling van de erflater anders was. Dezelfde autoriteit gaf een soortgelijk oordeel met
betrekking tot graan gereserveerd voor het onderhoud van slaven.
281. Cassius zegt dat in de uitrusting van een slavenarts oogspoelingen, pleisters, en andere dingen van deze aard zijn
inbegrepen.
282. Een erflater liet enkele van zijn slaven, die hij bij name noemde, na aan een persoon aan wie hij een stuk land met de
bijbehorende uitrusting had nagelaten. De vraag rees, of zijn overige slaven, die hij niet bij name noemde, tot de uitrusting
behoorden. Cassius zegt dat werd besloten dat, hoewel de slaven deel uitmaakten van de uitrusting van het land, alleen
degenen die bij naam werden genoemd als nagelaten werden beschouwd, omdat het duidelijk is dat het hoofd van de
huishouding niet de bedoeling had dat de anderen ook als zodanig zouden worden aangemerkt.
283. Sabinus zegt, dat wanneer een stuk land met alles erop en eraan wordt nagelaten, de grond zelf en alles wat daar
gewoonlijk wordt gehouden en het grootste deel van het jaar blijft, alsmede de slaven die gewoon zijn zich daarheen te
begeven om op het land te wonen, worden geacht te zijn nagelaten, maar alles wat daar opzettelijk is overgebracht om het
bedrag van de nalatenschap te verhogen, wordt niet geacht te zijn nagelaten.
284. Wanneer een erflater het volgende legaat heeft gemaakt: "Ik laat mijn landhuis na in dezelfde staat als ik het zelf bezat,
samen met de meubelen, tafels en de stedelijke en rustieke slaven die daarheen zullen worden gezonden, en de wijnen die
zich op het moment van mijn dood in dat huis mogen bevinden, en tien aurei daarbovenop", terwijl hij op de dag van zijn
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dood boeken, glaswerk en een kleine droogpers in huis had, rees de vraag of deze voorwerpen tot de in het legaat opgesomde
voorwerpen moesten worden gerekend. Scaevola antwoordde, dat alleen die artikelen, die met name genoemd waren, er deel
van uitmaakten.
285. Een erflater liet zijn huis gemeubileerd na, met alles wat daaraan vastzat. De vraag rees of de legataris recht had op de
verplichtingen van de schuldenaars. Het antwoord luidde, dat hij volgens de vermelde feiten daarop geen recht had.
286. Paulus, Opinies, Boek XIII.
Ik gaf als mijn mening, dat indien, na de uitvoering van het testament, enige slaven door de erflater op het aan Seia
geschonken land werden geplaatst, met het doel het te bewerken, zij tot het genoemde land behoorden en ook tot de uitrusting
ervan behoorden; zelfs al gaf de erflater een opsomming van de slaven die er waren op het moment dat hij de schenking deed,
daar hij ze niet noemde om de erfenis te verminderen, maar om die te vermeerderen. Bovendien lijdt het geen twijfel, dat
slaven, die op het land zijn gebracht om het te bebouwen, tot de uitrusting daarvan worden gerekend.
287. Paulus was van mening, dat noch de opgeslagen gewassen, noch de paardenstapel tot de erfenis van een landhuis met
zijn uitrusting behoren, maar dat het meubilair er deel van uitmaakt. Een slaaf die de kunst van het bouwen beheerst en die
zijn meester jaarlijks een bepaalde som geld betaalt, behoort niet tot de uitrusting van het huis.
288. Scaevola, Meningen, Boek III.
Een erflater liet aan Seia, die hij tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap had benoemd, als voorkeurslegaat
bepaalde landerijen na, samen met de boeren die ze bewerkten, en de pacht die nog niet door de pachters was betaald, als zij
zijn erfgenaam zou worden; en vervolgens maakte hij in een codicil de volgende bepaling: "Het is naderhand bij mij
opgekomen om te vermelden dat ik wens dat Seia, aan wie ik mijn land heb nagelaten, ook alle landbouwwerktuigen,
meubelen, vee, boeren, huur verschuldigd door pachters, en voorraden krijgt." De vraag rees of de voorwerpen die zich op
het land bevonden en bestemd waren voor het dagelijks gebruik van het hoofd van de huishouding, in de erfenis waren
begrepen. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, aan Seia boven de grond goederen waren nagelaten;
maar dat haar niet meer toekwam dan de erflater uitdrukkelijk had vermeld in het codicil dat hij had opgesteld nadat hij
vergeten had dit duidelijk in zijn testament aan te geven, en waarvan hij aantoonde dat het zijn bedoeling was dat het onder
de term uitrusting zou vallen.
289. Een erflater legateerde aan zijn vrijgelatene bepaalde landerijen als volgt: "Ik geef en legateer aan mijn vrijgelatene,
Seius, zo-en-zoveel en zo-en-zoveel stukken land, voorzien van werktuigen zoals ze zijn, samen met alle bruidsschatten, en
saldi verschuldigd door pachters, en ook met de boswachters, en hun vrouwen en hun kinderen." De vraag rees of de slaaf
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Stichus, die een van de genoemde landerijen bewerkte en een aanzienlijke som geld verschuldigd was, Seius volgens de
voorwaarden van de trust verschuldigd was. Het antwoord was, dat als hij het land bebouwde, niet als een vertrouwde agent
van zijn meester, maar voor de betaling van huur, zoals buitenlandse pachters plegen te doen, Seius geen recht op hem zou
hebben.
290. "Ik wil dat een en ander stuk land, voorzien van alle werktuigen, en het bovenhuis, aan mijn pleegkind Gaius Seius
wordt gegeven." De vraag rees of de erflater wilde dat het huis volledig gemeubileerd zou worden gegeven. Het antwoord
luidde dat hij, volgens de vermelde feiten, het zo bedoeld scheen te hebben, tenzij de partij van wie het werd geëist duidelijk
kon aantonen dat zijn bedoeling anders was. Indien hij echter de inrichting van het logement, dat wil zeggen van het gebouw,
had gelegateerd, zouden de slaven die voor andere doeleinden bestemd waren en wier diensten elders werden verricht, niet in
het legaat zijn begrepen.
291. Een man liet bepaalde landerijen na, voorzien als zij waren van werktuigen, tezamen met alle goederen en saldi
verschuldigd door pachters en boeren, met de slaven en het vee, en met inbegrip van de peculia en de rentmeester. De vraag
rees of de saldi verschuldigd door pachters die, nadat hun pacht was verlopen en zij zekerheid hadden gesteld, hun
boerderijen hadden verlaten, onder de genoemde woorden in de schenking zouden zijn begrepen. Het antwoord was dat de
erflater deze vorderingen niet in gedachten schijnt te hebben gehad.
292. Met betrekking tot de rentmeester die was nagelaten, werd ook de vraag gesteld of zijn vrouw en dochter in de
nalatenschap waren begrepen, aangezien de rentmeester niet op het land woonde, maar in de stad. Het antwoord luidde, dat
uit niets in het vermelde geval bleek, dat zij waren inbegrepen.
293. Ook werd gevraagd, of, indien een erflater, na zijn testament te hebben opgemaakt, op reis zou gaan naar een provincie,
de slaven die, na zijn vertrek of na zijn dood, vrijwillig en zonder toestemming van wie dan ook, zich bij hun verwanten en
bekenden op de landerijen die waren toebedeeld, hadden gevoegd, in de erfenis waren begrepen. Het antwoord luidde, dat zij,
die als het ware heen en weer gingen, niet tot de nalatenschap behoorden.
294. "Ik wens dat het landgoed Titiaan, voorzien van zijn uitrusting samen met al het andere dat er is, aan Pamphila, mijn
vrijster, wordt gegeven wanneer ik sterf." De vraag rees of de slaaf Stichus, die een jaar voor de dood van de erflater van het
land was weggevoerd om te worden opgevoed, en daarna niet meer terugkeerde, in de erfenis zou worden opgenomen. Het
antwoord luidde, dat indien de erflater hem slechts ter opvoeding had weggezonden, en hem niet van het genoemde stuk land
naar een ander had overgebracht, hij zou zijn inbegrepen.
295. "Ik laat aan mijn zuster, Tyranna, mijn Grieks landgoed na, tezamen met de schuur en alle landbouwwerktuigen." De
vraag rees, of de weiden, die de erflater tegelijk met het genoemde land had verkregen, en die hij altijd voor het gebruik van
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dat land had gehouden, onder de benaming "Grecian estate" vielen en in de schenking waren begrepen. Het antwoord was,
dat als hij ze met het Griekse landgoed had verenigd, zodat ze onder één noemer vielen, ze deel van de schenking zouden
uitmaken.
296. In een huis, dat geheel gemeubileerd was achtergelaten, werd een zilveren bedstede, die tijdelijk in een pakhuis was
opgeslagen, daar bij het overlijden van de erflater, Titia, niet gevonden. Ik vroeg of deze ook aan de legataris moest worden
afgeleverd. Het antwoord luidde dat indien het gewoonlijk in de woning werd bewaard en inmiddels naar het pakhuis was
overgebracht om daar op een veiliger plaats te zijn, het niettemin aan de legataris moest worden afgeleverd.
297. Waar de erflater de volgende zinsnede toevoegde: "Zoals ik het bezeten heb", slaat dit op de wijze waarop het land ten
tijde van zijn overlijden was ingericht, dat wil zeggen met slaven, vee en landbouwwerktuigen? Het antwoord was, dat dit
geen betrekking heeft op de wettelijke rechten van de legataris.
298. Pomponius, Trusts, Boek I.
Wanneer een stuk land wordt afgestaan zonder de uitrusting ervan, zijn de vaten, olijfmolens, persen en al het andere dat aan
het land is bevestigd of erop is gebouwd, in het legaat inbegrepen; maar geen van deze zaken die verplaatst kunnen worden,
vallen, op enkele uitzonderingen na, onder de benaming onroerend goed. Wanneer het gaat om molens die aan het land zijn
bevestigd of erop zijn gebouwd, worden zij beschouwd als delen van de gebouwen.
299. Paulus, Opinies, Boek III.
Wanneer land wordt nagelaten, "In de allerbeste staat, waarin het kan worden gevonden", zijn de netten, en alle andere
toestellen voor de jacht, die tot de uitrusting behoren, in de nalatenschap begrepen, indien de opbrengst van het land
hoofdzakelijk afkomstig is van de jacht.
300. Wanneer een stuk onroerend goed werd vergeven, "samen met de slaven en het vee, en al zijn rustieke en stedelijke
uitrusting, wordt het peculium dat de rentmeester vóór de dood van de overledene verwierf, indien het afkomstig was van
hetzelfde land, door het grootste aantal autoriteiten geacht aan de legataris toe te behoren."
301. Neratius, Opinies, Boek II.
Wanneer de vraag wordt gesteld wat de uitrusting van een winkel is, is het gebruikelijk na te gaan welke soort zaken daarin
worden uitgeoefend.

2248

302. Paulus, Over Neratius, Boek III.
Een stuk land dat gepacht was, werd overgedragen met de bijbehorende uitrusting. De werktuigen die de pachter op de
boerderij had, zijn in de erfenis inbegrepen. Paulus: Heeft dit betrekking op wat aan de pachter toebehoorde, of alleen op wat
aan de erflater toebehoorde? Het moet gezegd worden dat de betere mening is dat dit het geval is, tenzij geen van de
werktuigen aan de eigenaar toebehoorde.
303. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Wanneer de uitrusting van een stuk land wordt vergeven, meent Tubero dat al het vee dat het land kan onderhouden in de
vererving is begrepen. Labeo is een andere mening toegedaan, want hij zegt: "Als er op een stuk land duizend schapen
kunnen worden gehouden en er zijn er tweeduizend, hoeveel van die schapen moeten we dan in het erfdeel opnemen? Er
moet niet worden onderzocht hoeveel schapen de erflater had moeten hebben om het aantal te vormen dat in de schenking
moet worden opgenomen, maar hoeveel schapen hij werkelijk op het land had; want de schatting moet niet worden gemaakt
op grond van het aantal of het bedrag dat is overgebleven. Ik sluit mij aan bij de mening van Labeo.
304. Een zeker persoon, die pottenbakkerijen op zijn land had, gebruikte de diensten van zijn pottenbakkers voor het grootste
deel van het jaar voor landarbeid, en gaf daarna het land met zijn uitrusting weg. Labeo en Trebatius waren van mening, dat
de pottenbakkers niet tot de uitrusting van het land gerekend moesten worden.
305. Wanneer de gehele uitrusting van een stuk land werd nagelaten, met uitzondering van het vee, meent Ofilius ten
onrechte, dat de herders en de schapen in het legaat zijn begrepen.
306. Dezelfde, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.
Aardewerk en loden vaten waarin aarde is gedaan, en bloemen in potten geplant, vormen volgens Labeo en Trebatius een
deel van het huis. Ik denk dat dit juist is, als zij aan het huis bevestigd zijn om er altijd te blijven.
307. Ofilius zegt dat handmolens tot het huisraad gerekend moeten worden, maar dat molens die door dierenkracht worden
voortbewogen, bij het land horen. Labeo, Cascellius en Trebatius menen dat geen van beide tot het huisraad moet worden
gerekend, maar veeleer tot de aanhorigheden. Ik denk dat dit juist is.
308. Scaevola, Digest, Boek VI.
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Een erflater liet aan de man, die hem grootgebracht had, zijn land bij de zee na, samen met de slaven, die zich daarop
bevonden, en alle werktuigen en gewassen, die daartoe behoorden, alsmede de saldi, verschuldigd door zijn pachters. De
vraag rees, of de slaven, die vissers waren, aan de persoonlijke dienst van de erflater waren verbonden, en gewoon waren
hem overal te volgen, en wier namen op de rekeningen in de stad stonden, en die zich op het tijdstip van het overlijden van de
erflater niet op het land bevonden, moesten worden geacht te zijn nagelaten. Het antwoord luidde, dat zij volgens de
aangegeven feiten niet waren gelegateerd.
309. Een erflater legateerde het volgende legaat aan een van haar familieleden: "Ik wens dat het Corneliaans Landgoed, op
voorwaarde dat alles, zoals het is, samen met alle persoonlijke bezittingen en slaven, en de verschuldigde bedragen van de
pachters, aan Titius worden gegeven." De erflater, die vanwege een rechtszaak uit Afrika naar Rome was gekomen, had een
aantal slaven meegenomen die bij het voornoemde landgoed hoorden, zodat zij tijdens de winter van hun diensten gebruik
kon maken. De vraag rees of de genoemde slaven onder de trust vielen, daar sommigen van hen op het moment van de reis
van hun plichten op de boerderij waren ontheven en hun vrouwen en kinderen hadden achtergelaten, terwijl anderen hun
vaders en moeders hadden achtergelaten. Het antwoord luidde dat, in overeenstemming met de genoemde feiten, de slaven
die het onderwerp van het onderzoek waren, volgens de voorwaarden van de trust moesten worden geleverd.
310. Ook werd gevraagd of de oogst van hetzelfde stuk land, die reeds verzameld was en daar bij het overlijden van de
erflater was gebleven, onder de trust viel, daar het klaarblijkelijk haar bedoeling was om de grootste vrijgevigheid jegens
haar verwant te betrachten, zoals bleek uit haar wens dat het door de pachters verschuldigde saldo ook aan hem zou
toebehoren. Het antwoord luidde dat bij het treffen van een dergelijke voorziening alleen moet worden nagegaan of het
volstrekt duidelijk was dat de erflater de bedoeling had het goed na te laten waarop het onderzoek betrekking heeft.
311. Een erflater legateerde een stuk land als een preferent legaat aan zijn vrijgelatene, die hij tot erfgenaam van een deel van
zijn nalatenschap had benoemd, en wel als volgt: "Pamphilus, mijn vrijgelatene, ik wens dat je als voorkeurslegaat mijn
Titiaans landgoed krijgt, samen met mijn kleine Sempronisch landgoed, met al hun aanhorigheden, en de persoonlijke
bezittingen die daar zullen zijn op het moment van mijn dood, samen met de slaven die op dat land wonen, met uitzondering
van degenen die ik hierna zal manumiteren." Daar de erflater op het genoemde land een zekere hoeveelheid wijn in vaten
had, die hij tijdens zijn leven alle had verkocht, en waarvan hij het derde deel van de prijs had ontvangen, rees de vraag of de
wijn die in de vaten was achtergebleven, aan de vrijgemaakte man zou toebehoren volgens de bepalingen van de
voorkeurslegaten. Het antwoord luidde dat deze wijn volgens de vermelde feiten daaronder zou vallen, tenzij de medeerfgenamen konden bewijzen dat de erflater een andere bedoeling had gehad. De erflater liet ook de vorderingen in zijn
boekhouding na, en het geld dat op het genoemde land stond. De mening met betrekking tot het geld was dezelfde als die
hierboven gegeven.
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312. Een erfenis werd gemaakt als volgt: "Ik wens dat de helft van het landgoed Seian, dat ik van mijn vader heb gekregen,
aan mijn zuster Septitia wordt gegeven, zoals het nu is, en de andere helft in de staat waarin het zich zal bevinden op het
moment van mijn overlijden." De vraag rees of, onder de hierboven geciteerde woorden, de balken en balken die reeds in
positie waren en gereed gemaakt om in het gebouw te worden geplaatst, evenals de stedelijke en rustieke uitrusting, en de
slaven die op het land werkzaam waren, aan de legataris zouden toebehoren. Het antwoord was, dat de volgende woorden,
"Zoals het is," betrekking kunnen hebben op de uitrusting van het land.
313. Een erflater legateerde bepaalde landerijen als volgt: "Ik laat ook aan mijn broer, Sempronius, mijn landgoederen
Cassianus en Novianus na, ingericht zoals ze zijn, samen met hun wilgenbossen en bossen." Daar de bossen en wilgenbossen
geen deel uitmaakten van het voornoemde land, maar in kleine aangrenzende stukken lagen, die de erflater tegelijkertijd had
aangekocht en zonder welke de eerstgenoemde landerijen niet konden worden bebouwd, rees de vraag of zij in de erfenis
waren begrepen. Het antwoord luidde, dat die goederen alleen deel uitmaakten van het legaat, dat door de erflater
uitdrukkelijk was aangewezen.
314. Dezelfde, Digest, Boek XXIII.
Lucius Titius schonk een stuk land met al zijn uitrusting. De vraag rees, hoe het moest worden geleverd, hetzij zoals het was
ingericht ten tijde van het overlijden van de erflater, zodat alle slaven die in de tussentijd op het land waren geboren, of op
het land waren gebracht, aan de erfgenaam moesten toebehoren; of zoals het was ingericht ten tijde van het verlijden van het
testament; of dat het moest worden geleverd in de staat waarin het zich bevond toen het land werd opgeëist, zodat alle
uitrusting die er toen werd aangetroffen, aan de legataris ten goede zou komen. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de
bepalingen van het legaat, de goederen die op het tijdstip van het maken van de schenking op het land werden aangetroffen
en die zich bij het openvallen van het testament in dezelfde staat bevonden, tot de uitrusting zouden worden gerekend.
315. Labeo, Waarschijnlijkheden, Boek I.
Als men een schip koopt met zijn uitrusting, dan moet de boot die erbij hoort aan u geleverd worden. Paulus: Geenszins,
want de boot van een schip behoort niet tot zijn uitrusting, daar de boot er wel in grootte, maar niet in soort van verschilt. Het
is noodzakelijk dat de uitrusting van iets van een andere beschrijving is, wat het ook moge zijn. Deze mening wordt
overgenomen door Pomponius, in het Zevende Boek van de Epistels.

Tit. 8. Betreffende legaten van peculium.
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316. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten met zijn peculium, en hij wordt vervreemd of gemanumitteerd, of overlijdt, dan vervalt
ook de erfenis van het peculium.
317. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Want de dingen die de plaats van toebehoren innemen, gaan teniet wanneer het hoofdbezit tenietgaat.
318. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer echter een slavin met haar kinderen wordt nagelaten, en ofwel sterft, ofwel wordt vervreemd of gemanumitteerd,
zullen haar kinderen aan de legataris toebehoren, omdat er twee verschillende legaten zijn.
319. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Wanneer echter een slaaf wordt nagelaten met zijn onder-slaven, zal de erfenis van de onder-slaven blijven bestaan, indien de
slaaf sterft, of wordt vervreemd of gemanumitteerd.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer peculium wordt gelegateerd, staat het vast dat de erfgenaam alle schulden kan innen die hij aan de peculium
verschuldigd is, en verplicht kan worden deze aan de legataris te betalen, boven alles wat hij zelf aan de slaaf verschuldigd is.
320. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
Wanneer een peculium wordt nagelaten dat bestaat uit materiële goederen (zoals bijvoorbeeld landerijen of huizen), kan het
in zijn geheel worden opgeëist, als de slaaf geen schulden heeft aan zijn meester, aan zijn medeslaven of aan de kinderen van
zijn meester. Indien hij echter iets verschuldigd is aan deze laatste, of aan de andere hierboven genoemde personen, moet het
eigendom naar evenredigheid worden verminderd. Julianus en Celsus zijn dezelfde mening toegedaan.
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321. Als een peculium wordt nagelaten zonder aftrek van de schuld van de slaaf, is het te vrezen dat de erfenis nietig is,
omdat wat eraan wordt toegevoegd in strijd is met de aard van de erfenis. Ik meen echter, dat de geldigheid van het legaat
door deze toevoeging weliswaar niet wordt aangetast, maar dat de erflater er ook niets aan heeft toegevoegd, omdat de
aanspraak op het peculium niet op deze wijze kan worden verhoogd. Het is duidelijk, dat indien men veronderstelt, dat de
legataris het goed in bezit heeft gekregen, hij zich kan beroepen op een exceptie op grond van kwade trouw tegen de
erfgenaam, indien hij een vordering tegen hem instelt; want hij wordt beschermd door het testament van de erflater, die heeft
bepaald, dat de schuld niet in mindering mocht worden gebracht. Indien echter de meester had verklaard, dat hetgeen de slaaf
verschuldigd was, aan hem moest worden gegeven, of te kennen had gegeven, dat deze hem niets verschuldigd was, zal de
bovenbedoelde toevoeging geldig zijn; want een meester kan, door de enkele uiting van zijn wens, aan de slaaf geven hetgeen
deze hem verschuldigd is.
322. Wanneer echter mijn onderslaaf aan mij is nagelaten, rijst de vraag of het peculium van genoemde onderslaaf het mijne
zal zijn. Wij menen dat zijn peculium in de nalatenschap van de onder-slaaf is begrepen, tenzij dit in strijd is met de
bedoeling van de erflater.
323. Wanneer een slaaf en zijn onderslaaf door een testament worden aangewezen om vrij te zijn, en hun peculia aan hen
worden nagelaten, moeten de woorden van het legaat worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling van de erflater,
alsof deze laatste verwees naar afzonderlijke en onderscheiden peculia. In overeenstemming hiermee zal een onderslaaf niet
gemeenschappelijk worden gehouden wanneer er twee vrijgelatenen zijn, tenzij dit de bedoeling was van de erflater.
324. Zoals aan de ene kant de schuld van de slaaf, dat wil zeggen wat hij aan zijn meester verschuldigd is, de erfenis van het
peculium vermindert; zo moet aan de andere kant wat de meester aan de slaaf verschuldigd is, deze vermeerderen. Een
Rescript van Onze Keizer en zijn vader, dat als volgt luidt, is echter in tegenspraak met deze mening: "Wanneer een peculium
wordt nagelaten aan een slaaf, wordt aan deze laatste niet het recht verleend om van de erfgenaam terug te vorderen het geld,
dat hij naar eigen zeggen voor rekening van zijn meester heeft uitgegeven." Maar wat als dit de bedoeling was van de
erflater, zou hij het dan niet kunnen terugvorderen? Wat hij voor dit doel heeft uitgegeven, moet zeker verrekend kunnen
worden met wat hij zijn meester verschuldigd was. Zal hetgeen zijn meester schriftelijk verklaarde, dat hij aan de slaaf
verschuldigd was, begrepen zijn in de erfenis van het peculium? Zowel Pegasus als Nerva zeggen van niet. Toen Gneus
Domitius zijn dochter haar peculium naliet, maar haar gedurende twee jaar niet de toelage had betaald, die hij gewoon was
haar te geven, maar deze voor eigen gebruik behield en verklaarde, dat hij zijn dochter vijftig aurei verschuldigd was, was
Atilicinus van oordeel, dat dit niet in de erfenis begrepen was. Deze mening is juist, om de reden dat zij overeenstemt met het
Rescript.
325. Niet alleen wat aan de meester verschuldigd is, wordt afgetrokken van het nagelaten peculium, maar ook alles wat aan
de erfgenaam verschuldigd kan zijn.
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326. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Als iemand zich aan zijn schuldeiser zou overgeven, en er een procedure op grond van het peculium tegen de arrogator wordt
aangespannen, denk ik dat dezelfde regel zal gelden met betrekking tot de erfgenaam.
327. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
Tenslotte geeft Pegasus als zijn mening dat als een erfgenaam geld leent aan een slaaf, die onder een bepaalde voorwaarde
vrij moet zijn, voordat aan de voorwaarde is voldaan, het bedrag van rechtswege zal worden afgetrokken, en elk afzonderlijk
deel van het peculium zal worden verminderd met deze schuld.
328. Indien dus een slaaf onvoorwaardelijk zijn vrijheid ontvangt, en de erfgenaam hem geld leent, hetzij tijdens het leven
van de meester, hetzij voordat de nalatenschap is ingegaan, zal een legaat van het peculium worden verminderd, volgens de
mening van Julianus, hoewel de erfgenaam misschien nooit meester van de slaaf is geworden.
329. Wanneer een erflater de slaven Stichus en Pamphilus bezat en, nadat hij hen bij zijn testament had gemanumitteerd, aan
ieder van hen zijn peculium naliet, werd beslist dat wat een van de slaven aan zijn medeslaaf verschuldigd was, van zijn
peculium moest worden genomen en bij de erfenis van de ander moest worden gevoegd.
330. Wanneer aan een slaaf vrijheid werd verleend als hij de erfgenaam tien aurei zou betalen, en zijn peculium aan hem
werd nagelaten, werd ook gevraagd of de tien aurei die hij aan de erfgenaam had betaald, van het peculium moesten worden
afgetrokken. Sabinus meent, en dit is juist, dat de erfenis van het peculium in deze mate wordt verminderd.
331. Sabinus gaat nog verder, en zegt, dat indien een op voorwaarde vrij te komen slaaf een van zijn eigen slaven aan de
erfgenaam verkoopt, deze laatste van het peculium moet worden afgetrokken, net alsof hij aan een vreemde was verkocht.
332. Bijgevolg wordt de vraag gesteld of, wanneer een slaaf met zijn meester een overeenkomst heeft gesloten over de prijs
van zijn vrijheid, en hij een deel van het geld betaalt, en voordat hij het restant betaalt, zijn meester overlijdt, en deze laatste
bij testament bepaalt dat de genoemde slaaf vrij zal zijn en de erfenis van zijn peculium zal ontvangen, wat hij aan zijn
meester heeft betaald in zijn peculium moet worden opgenomen? Labeo zegt dat het ervan moet worden afgetrokken. Het is
duidelijk, als hij het nog niet betaald heeft, maar het als een deposito in zijn handen heeft gehouden, totdat hij het gehele
bedrag zou kunnen betalen, dat het in zijn peculium moet worden opgenomen.
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333. Evenzo, wanneer zijn peculium is nagelaten aan een slaaf, en het de erfgenaam verboden is geweest van een schuldenaar
aan genoemde peculium een vordering te innen, die opeisbaar was; staat het vast, dat dit van de nagelaten peculium moet
worden afgetrokken, dat wil zeggen, dat hetgeen aan genoemde schuldenaar is nagelaten, van de peculium moet worden
afgetrokken.
334. Soms, wanneer de peculium niet is nagelaten, wordt dit verstaan te zijn gedaan, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.
Een zeker man schonk een slaaf de vrijheid als hij zijn rekeningen zou overleggen, en honderd aurei aan zijn erfgenamen zou
betalen. Met betrekking hiertoe verklaarde Onze Keizer, samen met zijn leder, in een Rescript dat, hoewel de peculium niet
verschuldigd was tenzij het werd nagelaten, toch, zei hij, als de slaaf aan de voorgeschreven voorwaarden voldeed,
concludeerde hij dat het de bedoeling van de erflater was dat hij zijn peculium zou behouden, vooral omdat hij hem had
opgedragen om honderd aurei uit zijn peculium aan zijn erfgenamen te betalen.
335. Bovendien, moeten we het peculium opvatten als het bedrag van het peculium op het moment van overlijden, of moeten
we er eventuele latere toevoegingen aan toevoegen, of eventuele latere verminderingen ervan aftrekken? Julianus zegt dat
wanneer het peculium wordt nagelaten, er een verschil moet worden opgevat wanneer het aan de slaaf zelf wordt nagelaten
en wanneer het aan anderen wordt nagelaten. Als het aan hemzelf is nagelaten, moet het tijdstip van de verkrijging van het
legaat in aanmerking worden genomen, maar als het aan een vreemde is nagelaten, moet het tijdstip van overlijden in
aanmerking worden genomen; maar op zodanige wijze dat de vermeerdering van het eigendom waaruit het peculium bestaat,
in handen van de legataris kan komen; zoals bijvoorbeeld de nakomelingen van vrouwelijke slaven, of de vermeerdering van
vee. Maar elke aanwas, afkomstig van de arbeid van de slaven of van enige andere bron, zal aan niemand anders toekomen
dan aan de slaaf aan wie het peculium werd nagelaten. Julianus zegt dat in beide gevallen moet worden beslist
overeenkomstig de bedoeling van de erflater; want wanneer zijn eigen peculium aan de slaaf wordt nagelaten, is het
waarschijnlijk de bedoeling van de erflater dat de gehele vermeerdering ervan aan hem toebehoort, aan wie, na zijn
manumissie, zijn patrimonium zou toekomen. Dit is niet het geval, wanneer het legaat aan een ander wordt nagelaten; toch
kan men zeggen, dat de regel van toepassing is, indien het duidelijk is, dat de erflater dezelfde bedoeling had ten opzichte van
de andere partij.
336. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Alles wat verschuldigd is van een slaaf aan een andere slaaf, aan wie de eerste is nagelaten met zijn eigen peculium, waarvan
de legataris deel uitmaakt, wordt niet afgetrokken van het legaat, ook al is de legataris zijn medeslaaf.
337. Als een slaaf een van zijn mede-slaven verwondt, en daardoor zijn waarde vermindert, zegt Marcellus dat er geen twijfel
over bestaat dat het bedrag dat als schadevergoeding aan de meester verschuldigd is, moet worden afgetrokken van het
peculium van de slaaf. Want wat is het verschil als een slaaf zijn medeslaaf verwondt, in stukken hakt, breekt of een ander
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goed steelt? In dat geval zal zijn peculium ongetwijfeld verminderd worden, maar niet in grotere mate dan het werkelijke
bedrag van de verwonding.
338. Indien echter de slaaf zichzelf verwondt, of zelfs zelfmoord pleegt, moet er niets van zijn peculium worden afgetrokken.
Wij zouden een andere mening zijn toegedaan, indien hij op de vlucht sloeg, want het bedrag van de waardevermindering,
die daarvan het gevolg is, moet van zijn peculium worden afgetrokken.
339. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Als u zijn peculium aan uw slaaf wilt nalaten, of aan uw zoon als een geprefereerd legaat, moet het eigendom dat in het
peculium is inbegrepen speciaal worden nagelaten, om te voorkomen dat wat hij u verschuldigd is, daarvan wordt
afgetrokken.
340. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Een peculium kan ook nagelaten worden aan iemand die er geen heeft, want zo'n legaat kan niet alleen gemaakt worden van
peculium die men op dit moment bezit, maar ook van alles wat men later kan verwerven.
341. Julianus, Digest, Boek XXXVII.
Een legaat van peculium is nietig wanneer de slaaf sterft tijdens het leven van de erflater, maar als hij nog leeft op het
moment van zijn dood, zal de peculium in het legaat worden opgenomen.
342. Celsus, Digest, Boek XIX.
De regel is anders wanneer de slaaf met zijn kleding wordt gelegateerd.
343. Alfenus Verus, Digest, Boek V.
Een zekere persoon nam de volgende bepaling op in zijn testament: "Wanneer ik sterf, laat mijn slaaf Pamphilus voor
zichzelf zijn eigen peculium hebben en laat hem vrij zijn." Men vroeg of de peculium al dan niet geacht moest worden
wettelijk te zijn nagelaten aan Pamphilus, omdat hem was opgedragen de peculium te nemen voordat hij vrij werd. Het
antwoord luidde dat er geen volgorde in acht moest worden genomen in de twee bepalingen, die in dit geval samengevoegd
waren, en dat het geen verschil maakte welke van de twee het eerst werd genoemd of geschreven; en dat daarom het
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peculium geacht werd wettig te zijn nagelaten, net alsof de slaaf was opgedragen eerst vrij te zijn, en daarna het peculium te
ontvangen.
344. Dezelfde, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek II.
Zijn eigen peculium werd gelegateerd aan een gemanumitteerde slaaf. Bij een andere clausule van het testament liet de
erflater al zijn vrouwelijke slaven na aan zijn vrouw. Een van deze slavinnen maakte deel uit van het peculium van de
gemanumitteerde slavin, en men oordeelde dat zij tot de gemanumitteerde slavin behoorde en dat het niet uitmaakte welk
legaat het eerst was gemaakt.
345. Africanus, Vragen, Boek V.
Stichus had Pamphilus in zijn peculium, en de meester verdedigde hem in een rechtszaak tegen hem, en, nadat hij de zaak
verloren had, betaalde hij het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding. Vervolgens manumitteerde hij Stichus bij
testament, en legateerde hem zijn peculium. De vraag rees, of hetgeen voor rekening van Pamphilus als schadevergoeding
was betaald, moest worden afgetrokken van het peculium van Pamphilus zelf, dan wel van dat van Stichus. Het antwoord
was, dat het van de peculium van Pamphilus moest worden afgetrokken, wat de som ook moge zijn; dat wil zeggen, zelfs als
het opportuun zou zijn hem over te geven ter voldoening van de veroorzaakte schade, want alles wat door de meester voor
rekening van een slaaf wordt uitbetaald, maakt hem tot schuldenaar van zijn meester. Als het peculium van Pamphilus niet
toereikend was, moest van het peculium van Stichus een bedrag worden afgetrokken dat niet hoger was dan de waarde van
Pamphilus.
346. De vraag rees, indien Pamphilus om een andere reden een som geld aan zijn meester verschuldigd was, en dit niet uit
zijn peculium kon worden verkregen, of een bedrag ter grootte van zijn waarde van het peculium van Stichus mocht worden
afgetrokken. Dit werd ontkend, want het geval is niet gelijk aan het vorige. De reden waarom de prijs van de onderslaaf zou
moeten worden afgetrokken, is dat Stichus zelf schuldenaar van zijn meester is geworden wegens de verdediging van de
onderslaaf door deze laatste. Maar in het voorgestelde geval kan niets van zijn peculium worden afgetrokken, omdat Stichus
niets verschuldigd is, maar moet de aftrek alleen geschieden voor het peculium van Pamphilus, die zelf zeker niet kan worden
begrepen als deel uitmakend van zijn eigen peculium.
347. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Een zeker persoon die het peculium van zijn slaaf had nagelaten, nam op zich om hem voor het gerecht te verdedigen, en
stierf daarna. Men besliste dat de erfgenaam niet verplicht was het peculium uit hoofde van de erfenis af te staan, tenzij
zekerheid werd gesteld om hem schadeloos te stellen voor enig verlies voortvloeiend uit de verdediging van de slaaf.
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348. Marcianus, Instituten, Boek VI.
Als zijn eigen peculium wordt nagelaten aan een gemanumitteerde slaaf, is er geen twijfel over dat er geen actie tegen hem
zal zijn ten gunste van de schuldeisers van zijn peculium, maar de erfgenaam zal niet verplicht zijn om het af te geven, tenzij
er zekerheid wordt gesteld om hem te verdedigen tegen de genoemde schuldeisers.
349. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer een meester zijn slaaf wil manumiteren, en hem opdraagt hem een lijst te verstrekken van de goederen waaruit zijn
peculium bestaat, en de slaaf, nadat hij dit heeft gedaan, zijn vrijheid ontvangt, is het duidelijk dat alle tot het peculium
behorende goederen die de slaaf voor zijn verklaring had achtergehouden, niet stilzwijgend aan hem zullen zijn gegeven toen
hij werd gemanumitteerd.
350. Wanneer de vrijheid bij testament wordt verleend, en de erflater tevens het peculium nalaat, en daarna de slaaf
manumitteert, kan de vrijgelatene op grond van de bepalingen van het testament vorderen, dat de vorderingsrechten voor
vorderingen die tot het peculium behoren, aan hem worden overgedragen.
351. Een zoon onder vaders gezag, aan wie zijn vader zijn peculium naliet, manumitteerde tijdens het leven van zijn vader
een slaaf die daar deel van uitmaakte. Deze slaaf werd het gemeenschappelijk eigendom van alle erfgenamen, en werd uit het
peculium verwijderd op grond van het voornemen van de zoon, omdat alleen dat deel van het peculium aan de legataris
toebehoort, waarvan is vastgesteld, dat het daarin begrepen was op het tijdstip van het overlijden van de vader.
352. Marcianus, Instituten, Boek VII.
In een geval als dit maakt het geen verschil of het legaat van het peculium eerst is gemaakt, en de onwettige manumissie
daarna is verleend; of omgekeerd.
353. Scaevola, Vragen, Boek VIII.
Als, nadat Stichus is gemanumitteerd, zijn peculium aan hem wordt nagelaten, en een slaaf die tot dat peculium behoort aan
Titius wordt nagelaten, zegt Julianus dat het bedrag dat van het peculium is afgetrokken wegens de schuld die aan de meester
verschuldigd is, zal worden toegevoegd aan het bedrag dat hij ontvangt aan wie de onder-slaaf is nagelaten.
354. Labeo, Laatste Epitomen van Javolenus, Boek II.
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Een meester manumitteerde zijn slaaf bij zijn testament en liet hem zijn peculium na. De slaaf was zijn meester duizend
sestertiën schuldig, en betaalde die aan de erfgenaam. Ik was van mening dat alle goederen waaruit het peculium bestond,
toekwamen aan de vrijgemaakte slaaf, als hij het geld had betaald dat hij verschuldigd was.
355. Een meester manumitteerde zijn slaaf, die een onderslaaf gemeen had met hem, liet eerstgenoemde zijn peculium na, en
legateerde vervolgens specifiek de onderslaaf zelf, die door hen gemeenschappelijk werd gehouden, aan hem en aan zijn
vrijgemaakte vrouw. Ik stelde dat een vierde deel van de slaaf aan de vrije vrouw zou toebehoren, en dat de overige drie
vierde aan de vrije man zou toebehoren; hetgeen ook de mening van Trebatius is.
356. Scaevola, Digest, Boek XV.
Een meester legateerde bij testament de vrijheid aan zijn slaaf Stichus, die de zaken deed van een van zijn vrijgelatenen, van
wie de meester de helft van de nalatenschap testamentair erfgenaam was; onder de goederen bevond zich een lijst van
vorderingen. Het legaat van de vrijheid was afhankelijk van de voorwaarde dat hij rekenschap zou afleggen; en hij liet hem
zijn peculium na onder een trust. Stichus legde rekening en verantwoording af van de sommen geld die hij uit de vorderingen
had geïnd, alsmede van die welke hij uit andere bronnen had verkregen, waarbij de schuldenaars voor wier rekening hij zelf
de erfgenamen van zijn beschermheer had betaald, nog steeds aansprakelijk waren voor hun verplichtingen; en nadat hij zijn
vrijheid had verkregen, overleed hij. De vraag rees, of de erfgenamen van de patroon krachtens het vertrouwen konden
worden gedwongen, hun vorderingsrechten op de schuldenaars voor wie Stichus had betaald, aan de erfgenamen van Stichus
over te dragen, wanneer Stichus de patroon niets meer verschuldigd was. Het antwoord luidde, dat zij daartoe konden worden
gedwongen.
357. Een zekere erflater manumitteerde zijn slaven bij zijn testament en een codicil, legateerde hun hun peculium, en maakte
de volgende bepaling met betrekking tot Stichus: "Ik wens dat mijn slaaf Stichus vrij is, en dat hem tien aurei worden
gegeven, samen met al het geld dat hij in mijn beurs mag hebben, en ik wens dat hij rekenschap aflegt aan mijn erfgenamen.
Ik wil ook dat de peculium van alle slaven die ik heb gemanumitteerd, aan hen worden gegeven." De vraag rees of Stichus
van de erfgenamen iets moest ontvangen dat de inhoud van de beurs van zijn meester te boven ging en dat hij ten behoeve
van hem had uitgegeven op het moment van diens dood, aangezien het de gewoonte in het huishouden was dat, wanneer hij
iets meer uitgaf dan de inhoud van de beurs, hij daarvoor door zijn meester moest worden terugbetaald. Het antwoord luidde,
dat volgens de vermelde feiten met betrekking tot de gewoonte van het huisgezin, ook dat deel uitmaakte van het nagelaten
peculium, dat hem door zijn meester verschuldigd was en dat deze gewoon was hem terug te geven.
358. Een erflater schonk zijn slaven vrijheid, liet hen bepaalde legaten na en stelde vervolgens de volgende voorwaarde: "Ik
wens, dat van de slaven, die ik heb gemanumitteerd en aan wie ik legaten heb nagelaten, geen rekenschap wordt verlangd."
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De vraag rees of hun peculium moest worden geacht aan hen te zijn nagelaten door deze clausule. Het antwoord luidde, dat
volgens de vermelde feiten het peculium niet geacht werd te zijn nagelaten.
359. Ook werd gevraagd of, volgens deze bepaling, de slaven als deel van hun legaten konden behouden wat hun meester hun
nog verschuldigd was, hetzij als zij enig bezit van hem in handen hadden, hetzij als zij, wanneer zij zijn pachters waren, hem
huur verschuldigd waren. Het antwoord luidde, dat het antwoord reeds was gegeven.
360. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten, is het onnodig zijn peculium uit te zonderen, omdat het, tenzij uitdrukkelijk vermeld, niet
in de erfenis is begrepen.
361. Celsus, Digest, Boek XIX.
Wanneer een slaaf door een erflater wordt vrijverklaard, en hem zijn peculium wordt nagelaten, worden de onder-slaven van
zijn onder-slaven in drie legaten opgenomen.
362. Scaevola, Opinies, Boek III.
"Laat mijn zoon Titius uit de goederen van mijn nalatenschap, als een preferent legaat, zo-en-zoveel een huis nemen, en
honderd aurei." Vervolgens, onder een ander artikel, liet de erflater aan zijn kinderen hun peculia na als preferente legaten.
De vraag rees, of de honderd aurei en de rente daarop, samen met de boekhouding met de verschuldigde bedragen, zowel
hoofdsom als rente, aan de andere schuldeisers, tot het bevoorrechte legaat van de peculium zouden worden gerekend. Het
antwoord luidde dat als de vader geld had geleend in naam van zijn zoon, en hem daarover rente had gecrediteerd, zoals zou
kunnen worden gesuggereerd, dit ook zou worden gerekend tot de erfenis van het peculium.

Tit. 9. Betreffende legaten van voorzieningen.

363. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
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Een erfgenaam werd door de erflater opgedragen de echtgenote van deze laatste jaarlijks van een bepaalde hoeveelheid
proviand te voorzien, en voor het geval hij dit niet zou doen, droeg hij hem op haar een som geld te betalen. De vraag rees of
zij een vordering kon instellen om de nagelaten provisie terug te vorderen, of dat de levering louter vrijwillig was, en, indien
de provisie niet werd verstrekt, of deze kon worden gevorderd. En inderdaad, als een dergelijk legaat slechts eenmaal is
nagelaten, en niet jaarlijks opeisbaar is, bestaat er geen twijfel over (zoals Marcellus opmerkt in het Negenendertigste Boek
van de Digest over Julianus) dat de levering van de artikelen zelf niet vereist is, maar dat een vordering kan worden ingesteld
om het bedrag in geld terug te vorderen. Daarom zal de erfgenaam het recht hebben om de voorzieningen of het geld te
overhandigen, totdat een vordering wordt ingesteld om de waarde in geld terug te krijgen; tenzij de erflater, hetzij impliciet,
hetzij uitdrukkelijk, een ander tijdstip voor betaling heeft aangegeven. Indien echter het legaat van proviand jaarlijks moest
worden betaald, moet het nog ieder jaar in natura worden geleverd, of, indien dit niet het geval is, kan het verschuldigde
bedrag jaarlijks worden gevorderd. Maar wat als er één som geld was gelegateerd en de voorzieningen niet waren verstrekt
aan het eind van het eerste jaar? Is dan het gehele bedrag verschuldigd, alsof het gehele bedrag van de nalatenschap van de
voorzieningen verschuldigd was? Of moet alleen de geschatte waarde van de voorzieningen die in het eerste jaar worden
verstrekt, in aanmerking worden genomen? Ik meen, dat de bedoeling van den erflater moet worden gevolgd, en dat de
geheele som dadelijk moet worden betaald, nadat de erfgenaam in gebreke is gebleven de provisie aan de vrouw te
verschaffen, en dat hij moet worden gestraft voor zijn gebrek aan kinderlijke vroomheid.
364. Marcianus, Regels, Boek III.
Wanneer een bepaald soort proviand wordt nagelaten, samen met de vaten waarin het zich bevindt, en deze zijn verbruikt,
worden de vaten niet tot de erfenis gerekend, zoals in het geval van de peculium.
365. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Wanneer iemand voorzieningen nalaat, laten we dan eens kijken wat er in de erfenis is inbegrepen. Quintus Mucius zegt, in
het Tweede Boek van het Burgerlijk Recht, dat alles wat gegeten of gedronken kan worden, geacht wordt deel uit te maken
van een erfenis van voorzieningen. Ook Sabinus zegt, in zijn Boeken over Vitellius, dat alles tot zo'n legaat behoort wat
gewoonlijk door het gezinshoofd, zijn vrouw, zijn kinderen of zijn slaven wordt geconsumeerd, en dat dit ook geldt voor
lastdieren die voor het gebruik van de erflater bestemd zijn.
366. Aristo merkt echter op, dat sommige dingen, die niet gegeten of gedronken worden, onder de erfenis vallen;
bijvoorbeeld die, welke men gewoon is erbij te gebruiken, als olie, saus van vis, pekel, honing, en andere artikelen van deze
soort.
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367. Als men artikelen nalaat die men met voedsel gebruikt, is het duidelijk (zoals Labeo zegt in het Negende Boek van zijn
Laatste Werken) dat geen van deze in de erfenis moet worden opgenomen, omdat wij deze dingen niet eten, maar door
middel daarvan gewend zijn anderen te eten. Trebatius is een andere mening toegedaan wat honing betreft, en met reden,
omdat wij de gewoonte hebben honing te eten. Proculus echter meent zeer juist, dat alle artikelen van deze soort in de erfenis
begrepen zijn, tenzij het duidelijk is, dat dit niet de bedoeling van de erflater was.
368. Wanneer een legaat bestaat uit proviand, omvat dit dan artikelen die wij gewoon zijn te eten, of artikelen door middel
waarvan wij anderen eten? Men moet aannemen, dat ook deze laatste in het legaat zijn begrepen, tenzij de bedoeling van de
erflater anders blijkt te zijn. Het staat vast dat honing altijd onder de proviand wordt gerekend. Labeo zelf ontkent niet, dat
ook vis, met de pekel waarin die gepekeld is, daaronder begrepen is.
369. Alle drinkwaren, die het hoofd van het huisgezin als wijn beschouwde, worden tot de proviand gerekend, maar geen van
de bovengenoemde wordt daaronder begrepen.
370. Niemand twijfelt eraan dat azijn ook onder de term "proviand" valt, tenzij het bewaard werd om vuur te blussen, want
dan kan het niet gegeten of gedronken worden. Dit verklaarde Ofilius in het Zestiende Boek der Handelingen.
371. Wat wij gezegd hebben over de clausule: "Bestemd voor het gebruik van de erflater", moet zo begrepen worden dat het
van toepassing is op zijn vrienden, zijn klanten en alle personen die hij om zich heen heeft, maar niet op zijn slaven, of op
degenen die hem of zijn mensen niet bijstaan; bijvoorbeeld de slaven die op zijn landgoed tewerkgesteld zijn; en Quintus
Mucius meent dat alleen diegenen onder de legaten van proviand vallen die geen arbeid verrichten. Dit geeft Servius
aanleiding om op te merken dat voedsel voor het onderhoud van mannelijke en vrouwelijke wevers in zo'n legaat is
opgenomen. Mucius heeft echter alleen degenen willen aanwijzen die de erflater bijstaan.
372. Evenzo behoort voedsel bestemd voor het levensonderhoud van lastdieren tot het legaat; maar dit geldt niet voor
lastdieren die door de erflater zelf en zijn vrienden worden gebruikt. Het voedsel voor dieren die als landbouwwerktuigen
worden gebruikt of die worden verhuurd, valt niet onder dit legaat.
373. Alle graan of groenten, die de erflater in een pakhuis bewaarde, zijn in een legaat van proviand begrepen, evenals alle
gerst voor het levensonderhoud van zijn slaven of zijn lastdieren; zoals Ofilius in het Zestiende Boek over de Acties
verklaart.
374. De vraag rijst of brandhout, houtskool en andere brandstoffen waarmee voedsel wordt bereid, onder een erfenis van
proviand vallen. Quintus Mucius en Ofilius ontkennen dat dit het geval is, en zij zeggen dat deze er niet onder vallen,
evenmin als molenstenen dat zijn. Zij ontkennen ook dat wierook of was daaronder begrepen is. Tutilius echter meent dat
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zowel brandhout als houtskool, als zij niet voor de verkoop worden bewaard, onder dit hoofd vallen. Sextus en Caecilius
verklaren ook dat wierook en waskaarsen, die voor huiselijk gebruik worden bewaard, eronder vallen.
375. Servius, Over Mela, zegt dat parfums en papyrus voor brieven ook tot de proviand gerekend moeten worden. De betere
mening is, dat al deze artikelen, met inbegrip van parfums, daaronder moeten worden begrepen, en dat vellen papyrus,
bestemd voor de dagelijkse boekhouding van de erflater, tot dezelfde categorie behoren.
376. Het lijdt geen twijfel, dat ook vaten voor de tafelbediening hieronder vallen. Aristo zegt echter dat vaten daar niet onder
vallen, en dat is juist, overeenkomstig het onderscheid dat we eerder hebben gemaakt met betrekking tot wijn. Evenmin
vallen hieronder recipiënten voor graan of groenten, of kisten, of manden, of iets dergelijks, die worden bewaard om te
worden gebruikt in magazijnen of kelders, waar proviand wordt opgeslagen, maar alleen die artikelen, zonder welke proviand
niet behoorlijk kan worden gebruikt.
377. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Daar vloeistoffen niet zonder houders bewaard kunnen worden, nemen zij als toebehoren alle voorwerpen mee, zonder welke
zij niet bewaard kunnen worden. Vaten echter, die toebehoren aan de erfenis van proviand, worden niet gelegateerd.
Tenslotte zijn, nadat de proviand is verbruikt, de vaten, waarin zij zich bevonden, niet meer verschuldigd. Maar zelfs indien
de proviand uitdrukkelijk samen met de schepen is gelegateerd, zijn deze laatste niet meer verschuldigd nadat de proviand is
verbruikt of de legataris ervan is beroofd.
378. Wanneer de in een pakhuis aanwezige proviand aan iemand wordt nagelaten, zijn niet alle proviand van de erflater het
voorwerp van het legaat.
379. Evenzo, indien iemand die gewoon is zijn oogst te verkopen, bepalingen nalaat, wordt hij geacht niet alles te hebben
nagelaten wat hij als koopwaar in handen had, maar alleen datgene wat hij als voorraad voor zichzelf apart had gezet. Maar
als hij gewoon was om zonder onderscheid gebruik te maken van wat hij had, zal alleen de hoeveelheid die voldoende is voor
de jaarlijkse consumptie van hemzelf, zijn slaven en de andere personen die hij om zich heen had, in het legaat worden
opgenomen. Sabinus zegt, dat dit gewoonlijk voorkomt in het geval van kooplieden, of wanneer een pakhuis met olie of wijn,
die men gewoon was te verkopen, deel uitmaakt van een landgoed.
380. Ik heb vernomen dat de term "proviand" van toepassing is op elke soort voedsel.
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381. Wanneer een legaat wordt gemaakt van voorzieningen die zich te Rome bevinden, worden dan die nagelaten welke zich
in de buitenwijken bevinden, of alleen die welke zich binnen de muren bevinden? Terwijl inderdaad bijna alle steden door
muren omringd zijn, is Rome omringd door zijn voorsteden, en de stad Rome is begrensd door zijn voorsteden.
382. Wanneer men een erfenis nalaat van levensmiddelen in een stad, zegt Labeo dat alles wat men waar dan ook kan vinden
als nagelaten moet worden beschouwd, zelfs artikelen die zich op een buitenplaats bevinden, maar bestemd zijn voor
stadsgebruik; net zoals wij die slaven "stads" noemen van wie wij gewoon zijn buiten de stad gebruik te maken. Indien echter
de voorwerpen zich buiten de stad bevinden, worden zij niettemin geacht zich te Rome te bevinden, en indien zij zich in de
aan de stad grenzende tuinen bevinden, geldt dezelfde regel.
383. Wanneer aan iemand iets wordt nagelaten, met uitzondering van wijn, dan wordt alles, behalve de wijn, geacht in de
nalatenschap te zijn begrepen. Wanneer echter in een testament uitdrukkelijk is bepaald, dat alle goederen, met uitzondering
van de wijn, die zich te Rome bevond, worden nagelaten, worden alleen de goederen, die zich te Rome bevonden, geacht in
de nalatenschap te zijn begrepen. Dit werd verklaard door Pomponius in het Zesde Boek over Sabinus.
384. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Alles wat gedronken kan worden, valt niet onder de term "proviand", anders zouden alle geneesmiddelen die vloeibaar zijn in
de erfenis moeten worden opgenomen. Daarom vallen alleen die eronder die gedronken worden met het oog op voeding, en
tegengiffen behoren niet tot deze categorie; zoals Cassius zeer terecht opmerkt.
385. Sommige autoriteiten ontkennen dat peper, lavas, karwijzaad, assaf dita, en andere artikelen van deze soort, tot de
voorzieningen behoren, maar deze mening wordt niet aanvaard.
386. Dezelfde, Over Sabinus, Boek X.
Het gereedschap van een bakkerij, en alle vaten gebruikt om te koken, zijn niet inbegrepen in een legaat van proviand.
387. Scaevola, Meningen, Boek III.
"Ik wens dat al mijn proviand naar mijn moeder gaat, of naar mijn kinderen die bij haar zijn." Ik vraag, als de voogden van
een wijkbewoner zeggen, dat alleen de proviand in zijn woning is nagelaten, en in zijn voorraadschuren bepaalde kruiken
wijn zijn gevonden, of deze in het legaat zijn begrepen. Het antwoord luidde, dat alle proviand, die hij ergens voor eigen
gebruik had, daaronder begrepen was.
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Tit. 10. Betreffende legaten van huisraad.

388. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Meubelen, of enig huisraad, toebehorend aan het hoofd van een familie, maar geen zilveren of gouden voorwerpen, of
kleding,
389. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Dat wil zeggen, roerende goederen, maar geen dieren, worden onder dit hoofd gerangschikt.
390. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Tot de legaten van huisraad worden gerekend: kasten, banken, bedsteden, bedden, ook die met zilver ingelegd zijn,
matrassen, dekens, kussens, watervazen, bekkens, kandelaars, lampen en pollepels.
391. Gewoonlijk vallen hiertoe ook koperen vaten, bijvoorbeeld die, welke niet op een bepaalde plaats zijn bevestigd.
392. Daar komen nog bij kisten en koffers. Sommige autoriteiten zijn zeer terecht van mening, dat garderobekasten en
ladenkasten, indien zij bestemd zijn voor het opbergen van kleding of boeken, niet als huisraad mogen worden aangemerkt,
omdat de voorwerpen, waarvoor zij bestemd zijn, niet tot die categorie behoren.
393. Glazen vaten voor de tafel, die zowel om te eten als om te drinken worden gebruikt, behoren tot de huisraad, evenals
aardewerken vaten, niet alleen de gewone, maar ook die welke van grote waarde zijn. Want het lijdt geen twijfel, dat zilveren
bekkens en schalen, tafels en bedsteden, met goud of zilver ingelegd en met juwelen bezet, onder het begrip huisraad vallen,
zelfs in die mate, dat dezelfde regel geldt, wanneer zij geheel uit deze edele metalen zijn vervaardigd.
394. Ten aanzien van vazen van iriserend glas en van kristal bestaat enige twijfel of zij wegens hun zeldzaamheid en waarde
tot de huisraad behoren, maar gezegd moet worden dat dezelfde regel ook op hen van toepassing is.

2265

395. Evenmin maakt het verschil uit van welk materiaal de voorwerpen, waaruit het huisraad bestaat, zijn vervaardigd; noch
zilveren bekers, noch zilveren vazen behoren daartoe, wegens de strengheid van het tijdperk, dat zilveren meubelen niet
toelaat. Indien echter thans een zilveren kandelaar door een misvatting van onwetenden onder het zilveren vaatwerk wordt
geplaatst, zal deze geacht worden er deel van uit te maken, en de dwaling zal het gelijk bevestigen.
396. Hetzelfde, aangaande de betekenis van uitrusting.
Een wagen met vier wielen en zijn kussens vallen onder de term huisraad.
397. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Met betrekking tot wandtapijten en andere bekledingen van stoelen en zetels kan men zich afvragen of deze onder de kleding
vallen, als dekens, of onder de huisraad, als kussens, die, eigenlijk, geen dekens zijn. Mijns inziens is het beter ze bij de
huishoudelijke artikelen in te delen. Bestaat er twijfel over, of linnen overtrekken, die over voertuigen worden gelegd, tot de
huishoudelijke artikelen moeten worden gerekend? Zij moeten veeleer als reisbagage worden aangemerkt, evenals de huiden
waarin kleding is gewikkeld en de riemen waarmee de genoemde huiden gewoonlijk worden vastgemaakt.
398. Alfenus, Epitomes of the Digest van Paulus, Boek III.
Ik ben van mening dat zaken die bestemd zijn voor het gewone gebruik van het gezinshoofd tot de huisraad moeten worden
gerekend, wanneer zij geen eigen naam hebben. Daarom vallen artikelen die in een of ander vak worden gebruikt, en die niet
geschikt zijn voor het gewone gebruik van het gezinshoofd, niet onder de term huisraad.
399. Kleine schrijf- en notitieboekjes worden niet tot de huisraad gerekend. 7. Celsus, Digest, Boek XIX.
Labeo zegt dat de term "supellex" is afgeleid van de gewoonte van personen die, wanneer zij op het punt stonden op reis te
gaan, de gewoonte hadden om in huiden de artikelen te leggen die voor hen van nut zouden zijn.
400. Tubero probeert de term huisraad uit te leggen als gebruiksvoorwerpen die bestemd zijn voor het dagelijks gebruik van
het gezinshoofd en die niet onder een andere benaming vallen, zoals bijvoorbeeld proviand, zilverwerk, kleding, sieraden,
werktuigen bestemd voor de landbouw of voor een huis. Het is niet vreemd dat de naam veranderd is met de gewoonten van
de burgers en hun gebruik van verschillende artikelen; want vroeger bestond het huisraad uit aardewerk, hout, glas of koper,
daarna werd het gemaakt van ivoor, schildpad en zilver, en tegenwoordig worden goud en zelfs juwelen gebruikt als
materiaal voor zulke dingen. Daarom moet men, om te bepalen of de voorwerpen moeten worden ingedeeld in huishoudelijke
artikelen, zilveren borden of kledingstukken, meer naar de aard van de voorwerpen kijken dan naar het materiaal waaruit zij
zijn samengesteld.
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401. Servius geeft toe, dat men moet nagaan, wat de bedoeling was van degene, die het legaat deed, en in welke categorie hij
de nagelaten voorwerpen placht in te delen. Maar als iemand de gewoonte heeft om dingen als huisraad aan te duiden, die
ongetwijfeld in een andere categorie thuishoren (zoals bijvoorbeeld zilveren borden voor op tafel, mantels en toga's), dan
mag men om die reden niet aannemen dat de voorwerpen die hij nalaat ook tot zijn huisraad behoren; want de benamingen
moeten niet worden afgeleid uit de mening van enkelingen, maar uit de gewoonte van mensen in het algemeen. Tubero zegt,
dat dit hem niet duidelijk schijnt te zijn, want hij vraagt, welke waarde namen hebben, tenzij zij de bedoeling aantonen van
degene, die ze gebruikt. En inderdaad, ik denk niet dat iemand iets zou zeggen wat hij niet bedoelde, vooral niet als hij de
term gebruikte waarmee het artikel gewoonlijk werd aangeduid; want wij maken gebruik van het spraakgebruik, en niemand
mag worden verondersteld te hebben gezegd wat hij niet in zijn hoofd had. Maar hoewel het oordeel en het gezag van Tubero
bij mij groot gewicht in de schaal leggen, ben ik het toch niet oneens met de mening van Servius, dat iemand niet geacht
moet worden iets gezegd te hebben omdat hij niet de naam heeft gebruikt waarmee het wordt aangeduid. Want hoewel de
intentie van degene die spreekt de voorkeur verdient en belangrijker is dan zijn woorden, wordt toch niemand geacht iets
gezegd te hebben zonder spraak, tenzij inderdaad zij die niet kunnen spreken, en door hun gebaren en het uitspreken van
bepaalde klanken, dat wil zeggen door sprakeloze uitdrukkingen, geacht worden gesproken te hebben.
402. Modestinus, Opinies, Boek IX.
Toen een man aan zijn vrouw een huis naliet met al zijn toebehoren, zijn gebruiksvoorwerpen en zijn meubelen, werd de
vraag gesteld of het zilveren tafelservies, zowel om te eten als om te drinken, in de erfenis begrepen was. Het antwoord
luidde, dat indien iets van zilver onder de meubelen werd aangetroffen, het daaronder begrepen was, maar dat het zilveren
tafelservies daar niet onder begrepen was, tenzij de legataris kon bewijzen, dat de erflater de bedoeling had het ook na te
laten.
403. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Wanneer een legaat van huisraad is gemaakt, en de beschrijving van de voorwerpen is, door onwetendheid, met onnodige
kleinheid uiteengezet, dan tast dit het algemene legaat niet aan. Indien echter het aantal der aangegeven voorwerpen is
vermeld, wordt het bedrag geacht te zijn verminderd naar gelang van het soort huisraad, waarnaar wordt verwezen. Dezelfde
regel wordt in acht genomen, wanneer een perceel met al zijn uitrusting wordt aangewezen en een bepaald aantal
verschillende soorten werktuigen wordt vermeld.
404. Het staat vast, dat tafels van allerlei materiaal (bijvoorbeeld van zilver of ingelegd met zilver) tot de huisraad worden
gerekend. Het gebruik van de tegenwoordige tijd rangschikt zilveren bedsteden en zilveren kandelaars onder de huisraad;
want, zoals Homerus zegt, Odysseus versierde met goud en zilver een bedstede gemaakt van de stam van een groene boom,
waaraan Penelope haar man herkende.
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405. Wanneer een erflater al zijn huisraad nalaat, wordt een zilveren schotel, die hij als onderpand heeft ontvangen, niet
geacht daaronder te zijn begrepen, omdat hij alleen zijn eigen bezittingen nalaat, temeer daar de schuldeiser de zilveren
schotel niet met toestemming van de schuldenaar heeft gebruikt, maar hij hem tot zekerheid voor de betaling van de
verbintenis opzij heeft gelegd, om hem terug te geven wanneer hij van zijn verplichting is ontslagen.
406. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek III.
Een zekere man die de gewoonte had al zijn kleding en artikelen van verschillende aard als "meubilair" op zijn rekening te
zetten, liet zijn huisraad na aan zijn vrouw. Labeo, Ofilius en Cascellius ontkennen zeer terecht dat de kleding tot het legaat
behoorde, omdat niet gezegd kan worden dat kleding tot het meubilair gerekend kan worden.
407. Dezelfde, Over de laatste werken van Labeo, Boek X.
Labeo en Trebatus menen dat koperen vazen die onder waterstralen staan, en ook andere artikelen die meer voor het plezier
dan voor het gebruik zijn bestemd, niet tot de huisraad worden gerekend. Vaten van iriserend glas en van kristal, die bestemd
zijn om uit te drinken, moeten, naar men zegt, tot de huisraad worden gerekend.
408. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek IV.
Zoals stedelijke en rustieke slaven worden onderscheiden, niet door de plaats waar zij zich bevinden, maar door de aard van
hun werk, zo moeten ook stedelijke proviand en huisraad worden ingedeeld naar hun gebruik in een stad, en niet op grond
van het enkele feit dat zij zich daar bevinden, of elders; en het maakt veel verschil of proviand en huisraad die zich in de stad
bevinden, worden nagelaten, of waar zij worden nagelaten als behorend tot de stad.
409. Modestinus, Opinies, Boek IX.
Hij is van mening dat wanneer een man zijn huisraad bij testament aan zijn vrouw nalaat, hij nooit geacht mag worden haar
de woning te hebben nagelaten waarin dat huisraad zich bevindt; en er bestaat dus geen enkele twijfel over, als de vrouw de
woning voor zichzelf zou opeisen, dat dit in strijd zou zijn met de bedoeling van de overledene.
410. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek III.
Wanneer een stuk land wordt afgestaan, wordt de uitrusting daarvan niet in de nalatenschap begrepen, tenzij dit uitdrukkelijk
is vermeld; want wanneer een huis wordt afgestaan, zijn noch de gebruiksvoorwerpen noch de meubels daarvan inbegrepen,
tenzij dit uitdrukkelijk door de erflater is vermeld.

2268

Boek XXXIV
1. Betreffende legaten van levensonderhoud of voedsel.
2. 2. Wat betreft legaten van goud, zilver, sieraden, juwelen, parfums, kleding, wandtapijten en beelden.
3. 3. Aangaande het legaat van een ontheffing van aansprakelijkheid.
4. 4. Betreffende de opheffing of de overdracht van legaten en trusts.
5. Inzake twijfelachtige zaken.
6. Over legaten bij wijze van straf.
7. Wat betreft de regel van Cato.
8. Over testamentaire bepalingen die geacht worden niet geschreven te zijn.
9. 9. Met betrekking tot hen, die van hun legaten worden beroofd, omdat zij deze onwaardig zijn.

Tit. 1. Betreffende legaten van levensonderhoud of voedsel.
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Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek V.
Wanneer alimentatie wordt nagelaten, kan men zeggen dat ook water in de nalatenschap is begrepen, als het legaat is gedaan
in de streek waar gewoonlijk water wordt verkocht.
1. Marcianus, Instituten, Boek VIII.
Wanneer iemand alimentatie nalaat aan slaven die hij in vrijheid heeft gesteld, ook al zijn de slaven zelf gelegateerd, en is de
legatarissen verzocht hen te manumiteren, dan worden zij toegelaten tot het voordeel van de erfenis; zoals de goddelijke
Severus en Antoninus in een Rescript hebben verklaard.
2. 2. En zelfs als het eigendom waarvan de alimentatie is afgeleid, aan de schatkist zou worden verbeurd, moet de alimentatie
toch worden verstrekt, net alsof zij was overgegaan op welke opvolger dan ook.
3. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
Wanneer legaten voor levensonderhoud worden gedaan aan vrijgelatenen, zijn rechters gewend om met deze laatsten te delen
in verhouding tot het aantal erfgenamen, opdat zij niet gedwongen zullen zijn om hun middelen van levensonderhoud in
kleine hoeveelheden van ieder van hen te verkrijgen; en deze verdeling moet worden volgehouden, net alsof het hoofd van
het huishouden zelf de vrijgelatenen had verdeeld. Zij hebben de gewoonte aangenomen één erfgenaam aan te wijzen, door
wie in de middelen van bestaan zal worden voorzien, hetzij overeenkomstig de wensen van de overledene, hetzij naar hun
eigen oordeel, zoals uit de volgende Rescripties blijkt: "Ik zend u een afschrift van het verzoekschrift dat de vrijgemaakten
van Favilla bij mij hebben ingediend, omdat velen in hun testament hun vrijgemaakten de noodzakelijke levensbehoeften
opdragen, die door hun geringe omvang tot bijna niets worden gereduceerd wanneer er meerdere erfgenamen in een
nalatenschap zijn. Ik denk dan ook dat u juist zult handelen als u, na de erfgenamen van Favilla of hun vertegenwoordigers
bijeengeroepen te hebben, beslist aan wie van hen een som geld zal worden gegeven, waaruit het onderhoud van de
genoemde vrijgelatene kan worden betaald. Degene die dit geld ontvangt, moet aan degenen die het bijdragen, de garantie
geven dat, in het geval dat een van de genoemde vrijgelatenen zou overlijden, of op enige andere wijze zou ophouden burger
te zijn, hij zoveel van de hoofdsom zal terugbetalen als de berekening naar evenredigheid mag bedragen." De goddelijke Pius
verklaarde, als volgt in een Rescript gericht aan een zekere Rubrius Telesphorus: "De Consuls zullen, na allen
bijeengeroepen te hebben die belast zijn u te voorzien van alimentatie krachtens de voorwaarden van de trust, bepalen of alle
legatarissen zullen ontvangen wat hun toekomt van één van de erfgenamen, of dat de verdeling pro rata zal plaatsvinden, en
wie daarvan op de hoogte gesteld zal worden, en door wie dit zal worden gedaan. Indien de erflater u op deze grond iets
verschuldigd is, zal de schatkist dezelfde weg volgen; en weet nu, dat het aandeel van hen die onvermogend zijn, de last van
de overige erfgenamen niet zal verzwaren."
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4. Modestinus, Opinies, Boek X.
"Ik wens dat de landerijen die ik op het eiland Chios bezit, worden gegeven aan mijn vrijgelatenen en vrijgevochten vrouwen
die ik tijdens mijn leven door mijn testament of mijn codicil heb gemanumitteerd, of die ik hierna kan manumitteren, zodat
zij van hen hun voedsel en kleding kunnen krijgen, zoals zij deden toen ik nog leefde." Ik vraag welke betekenis deze
woorden hebben; betekenen zij dat de vrijgemaakten zelf hun levensonderhoud uit de genoemde landerijen zullen verkrijgen,
of dat zij van de erfgenaam hun voedsel en kleding zullen ontvangen, naast wat zij uit de landerijen verkrijgen? En is de
eigendom of het vruchtgebruik van de landerijen overgebleven? Indien de eigendom is overgebleven, en uit de opbrengst van
de landerijen een groter bedrag wordt verkregen dan nodig is voor de voorziening in voedsel en kleding, komt dan het
meerdere toe aan de erfgenaam van de patroon? En als sommige van de vrijgemaakten overlijden, gaan hun aandelen dan
over op de langstlevende begunstigden van de trust; en als zij overlijden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de trust
in werking moest treden, komen hun aandelen dan toe aan hun erfgenamen, of gaan die terug naar de erfgenamen van de
erflater? Modestinus antwoordde: "Het komt mij voor dat deze gronden, en niet alleen het vruchtgebruik ervan, aan de
vrijgelatenen zijn nagelaten, opdat zij er de volledige zeggenschap over zouden hebben; en als er dus uit de inkomsten van
deze gronden meer wordt verkregen dan nodig is voor hun onderhoud, komt dit toe aan de vrijgelatenen. Zelfs als een van de
begunstigden van de trust zou overlijden voordat deze van kracht wordt, zal zijn aandeel aan de andere begunstigden
toebehoren, en degenen die overlijden nadat de trust van kracht wordt, zullen hun aandeel aan hun erfgenamen overdragen."
5. Lucius Titius heeft bij testament, zonder enige voorwaarde te stellen, zijn vrijgelatenen voedsel en kleding laten
verschaffen door zijn kinderen die zijn erfgenamen waren. Ik vraag, of genoemde vrijgemaakten een proces aanspannen
zonder zich met de kinderen van hun beschermheer in verbinding te stellen, of zij hun voedsel en kleding kunnen verkrijgen.
Modestinus antwoordde dat niets in het genoemde geval eraan in de weg stond dat zij een proces aanspanden, wanneer de
erfenis onvoorwaardelijk bij testament was nagelaten.
6. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
De volgende woorden werden in een testament opgenomen: "U zult al onze vrijgelatenen naar uw goeddunken van voedsel
voorzien, want u weet met hoeveel genegenheid ik hen bejegen." Ook zei de erflater op een andere plaats: "Ik vertrouw
Prothymus, Polychronius en Hypatius aan uw zorgen toe, opdat zij bij u mogen wonen, en ik vraag u hen van voedsel te
voorzien." Ik vroeg of aan allen voedsel moest worden gegeven, of alleen aan hen die hij als zijn erfgenamen had
aanbevolen, en opdracht had gegeven bij hen te wonen. Modestinus antwoordde dat, volgens het genoemde geval, aan alle
vrijgelatenen levensonderhoud werd nagelaten, waarvan de hoeveelheid moest worden vastgesteld naar het oordeel van een
goed burger.
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7. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Waar alimentatie wordt nagelaten, zijn voedsel, kleding en onderdak inbegrepen, omdat zonder deze het lichaam niet kan
worden onderhouden; maar zaken die betrekking hebben op onderwijs worden niet in de erfenis opgenomen,
8. Paulus, Opinies, Boek XIV.
Tenzij bewezen wordt dat de erflater het anders bedoelde.
9. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Men heeft beslist dat wanneer de hoofdsom van een som geld, bestemd voor het onderhoud van vrijgelatenen, als preferent
legaat is nagelaten aan een van verscheidene erfgenamen, overeenkomstig het testament van de overledene, deze niet kan
worden gedwongen zekerheid te stellen voor de levering aan zijn mede-erfgenamen van het aandeel van een van de
vrijgelatenen die mocht overlijden. In dit geval kan dus geen vordering wegens onverschuldigde betaling worden ingesteld,
noch kan een praetoriaanse vordering worden toegewezen, zelfs niet na de dood van alle vrijgelatenen. Het geval is echter
anders, wanneer de erfgenaam is opgedragen een verdeling van de erfenis te maken; want deze zaak vereist slechts
kortstondige aandacht, maar de noodzaak van het verschaffen van steun strekt zich uit over maanden en jaren, en is ook een
bron van moeilijkheden voor degene die er verantwoordelijk voor is.
10. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een erflater, die twee erfgenamen had benoemd, nam de volgende bepaling in zijn testament op: "Ik verzoek u, Gaius Seius,
om van wat u uit mijn nalatenschap zult verkrijgen, aan die en die van mijn pleegkinderen tien aurei per stuk te geven, en ik
verlang dat u een gelijke som in uw handen houdt, om hen met de rente daarvan te onderhouden; en de rest uit te keren aan
Numerius, onze gemeenschappelijke vrijgelatene." Het uitgesproken oordeel was, dat Gaius Seius weliswaar de goederen van
de nalatenschap niet kon verkopen, omdat er een andere erfgenaam was benoemd, maar dat hij toch het recht had om het geld
dat aan de pleegkinderen was nagelaten op te eisen, opdat hij het zou houden en aan hen zou uitbetalen, met inachtneming
van de bepalingen van de Falcidische wet; maar dit zal niet gelden voor enig overschot van de nagelaten som.
11. 11. Ik dacht, dat wanneer een beschermvrouwe aan een bepaalde vrije man twintig aurei naliet, jaarlijks te betalen, en een
bepaalde hoeveelheid tarwe en wijn, die elke maand geleverd moesten worden, het voordeel van een trust, waarbij zij
dezelfde hoeveelheid voedsel en kleding aan anderen naliet, die zij tijdens haar leven gewoon was aan hen te geven,
rechtmatig opgeëist kon worden.
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12. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Wanneer een van verscheidene erfgenamen was opgedragen een bepaalde som geld als voorkeurslegaat te nemen, om te
worden gebruikt voor het onderhoud van de vrijgemaakten van de erflater, werd besloten dat de erfgenaam van de erfgenaam
ook moest worden toegestaan het genoemde voorkeurslegaat te ontvangen. Indien deze echter zelf meerdere erfgenamen
heeft, lijkt de wens van de erflater op het eerste gezicht te zijn veronachtzaamd, maar er moet geen andere weg worden
ingeslagen. Want wat als de erflater de andere erfgenamen niet wilde belasten, en met het welzijn van zijn vrijgelatenen in
zijn gedachten, en verlangend de verdeling rustig en eervol te laten geschieden door een solvabele partij, er de voorkeur aan
gaf dit te laten geschieden door een enkel lid van de huishouding? Daarom moet de alimentatie worden verstrekt door alle
erfgenamen van de voornoemde erfgenaam.
13. Wanneer een slaaf onvoorwaardelijk is gemanumitteerd krachtens de bepalingen van een trust, moet het levensonderhoud
worden verschaft voor de verstreken tijd, zelfs al heeft hij zijn vrijheid verkregen na de anderen, en was de erfgenaam niet in
gebreke met het verlenen daarvan; want de oorzaak van de vertraging moet worden vastgesteld wanneer een vraag rijst met
betrekking tot rente verschuldigd krachtens een trust, maar niet wanneer de trust zelf in het geding is.
14. 14. In een geval, waarin aan een dochter een alimentatie was nagelaten, waarvan het bedrag naar het oordeel van een
betrouwbaar burger moest worden vastgesteld, heb ik als mijn mening te kennen gegeven, dat het legaat, waarmee de zoon,
die erfgenaam was, was belast, moest overeenkomen met de op het ogenblik van haar huwelijk verschuldigde bruidsschat,
die de vader aan zijn genoemde dochter, die hij had onterfd, had nagelaten, naarmate zij in leeftijd toenam, en niet naar
evenredigheid van de waarde van zijn nalatenschap.
15. Paulus, Vragen, Boek X.
Een zekere man, aan wie een jaarlijks te betalen toelage was nagelaten, die tot de mijnen was veroordeeld, werd later door de
gunst van de keizer in zijn rechten hersteld. Ik was van mening dat hij rechtmatig de alimentatie voor de voorgaande jaren
had ontvangen, en dat hij er recht op had voor de daaropvolgende jaren.
16. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Lucius Titius liet voedsel en kleding na voor het onderhoud van zijn vrijgelatenen, en bestemde daar jaarlijks een bepaalde
som geld voor, en maakte de volgende bepaling in het laatste deel van zijn testament: "Ik laat zulke en zulke stukken land na
in bewaring ten behoeve van mijn voornoemde vrijgelatenen, opdat zij het hierboven vermelde onderhoud kunnen ontvangen
uit de inkomsten daarvan." De vraag rees of, als op enig moment de inkomsten van de genoemde landerijen minder zouden
zijn dan wat nodig was om de vrijgemaakten van voedsel en kleding te voorzien, de erfgenamen niet belast zouden moeten
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worden met het aanvullen van het tekort; of dat, als er in enig jaar een overschot zou zijn, zij hier recht op zouden hebben om
aan te vullen wat zij in het voorgaande jaar hadden verloren? Paulus antwoordde, dat het voedsel en de kleding geheel aan de
vrijgelatenen van de overledene moesten worden verstrekt, en dat het niet de bedoeling van de erflater was, dat het legaat, dat
hij hun naliet, vermeerderd of verminderd zou worden, omdat hij naderhand wenste, dat de genoemde landerijen in
onderpand zouden worden gehouden, zodat de vrijgelatenen hun onderhoud uit de opbrengst daarvan zouden kunnen
ontvangen.
17. Scaevola, Meningen, Boek IV.
Een man legateerde driehonderd aurei aan Gaius Seius, opdat hij uit de rente van die som zijn vrijgelatenen van voedsel en
kleding zou voorzien, zoals hij had bepaald; maar naderhand verbood hij, door een codicil, de genoemde som aan Gaius
Seius te geven, maar wenste dat het aan Publius Maevius werd betaald. Ik vraag of Maevius verplicht was de trust uit te
voeren ten gunste van de vrijgelatenen. Ik antwoordde dat Maevius, volgens de bedoeling van de erflater, belast bleek te zijn
met de plichten waarvoor de genoemde som geld was nagelaten, die door het codicil aan hem waren overgedragen; tenzij hij
kon bewijzen dat hem door de erflater nog andere verplichtingen waren opgelegd, die thans niet aan de orde zijn.
18. Keizer Antoninus Pius aan de vrijgelatene van Sextia Basilia, Gegroet: "Hoewel het testament bepaalt dat u van voedsel
en kleding wordt voorzien zolang u bij Claudius Justus verblijft, denk ik toch dat het de bedoeling van de overledene was dat
u dit na de dood van Justus zou worden gegeven. Men was van mening dat deze clausule zo moet worden begrepen dat de
verplichting om te voorzien in levensonderhoud eeuwigdurend is.
19. Ikzelf werd geraadpleegd over de volgende clausule in een testament: "En ik wens dat zij altijd bij u zullen blijven." Ik
vraag, wanneer vrijgelatenen door de erfgenaam zijn gemanumitteerd en lange tijd bij hem zijn gebleven, maar uiteindelijk
zijn vertrokken omdat de diensten die hij van hen verlangde te zwaar waren; of zij dan recht zouden hebben op de
ondersteuning die hij weigerde hen te verschaffen, tenzij hij het voordeel van hun diensten had. Het antwoord luidt, dat hij
volgens de genoemde feiten verplicht zou zijn hun steun te verlenen.
20. Ulpianus, Trusts, Boek II.
Mela zegt dat wanneer alimentatie wordt nagelaten aan een jongen of een meisje, deze moet worden verstrekt tot hij of zij de
puberleeftijd heeft bereikt. Dit is echter niet juist, want zij moeten er slechts van voorzien worden zolang de erflater het
wenst, en als zijn bedoeling niet duidelijk was, moeten zij levenslang onderhouden worden.
21. Maar als alimentatie wordt nagelaten tot de leeftijd van de puberteit, en iemand wenst de vroegere gewoonte te volgen
met betrekking tot jongens en meisjes, dan wordt hem hierbij meegedeeld dat Hadrianus heeft besloten dat jongens tot hun

2274

achttiende jaar, en meisjes tot hun veertiende jaar moeten worden onderhouden. Onze Keizer heeft in een Rescript verklaard
dat deze door Hadrianus uitgevaardigde regel moet worden nageleefd. Maar hoewel de leeftijd van de puberteit gewoonlijk
niet op deze wijze wordt vastgesteld, is het toch niet onwettig dat zij in het individuele geval van de kwestie van het
onderhoud, waarbij de natuurlijke genegenheid in het geding is, wel zo wordt vastgesteld.
22. Wanneer een erflater alimentatie nalaat in dezelfde mate als waarin hij die tijdens zijn leven heeft voorzien, moet slechts
die voorziening worden getroffen als hij ten tijde van zijn overlijden gewoon was te doen. Indien dus op verschillende
tijdstippen verschillende bedragen zijn verschaft, moet worden uitgegaan van het bedrag dat juist voor het overlijden van de
erflater is verschaft. Maar wat zou het geval zijn indien de erflater op het ogenblik dat hij zijn testament maakte, minder en
op het ogenblik van zijn overlijden meer ter beschikking stelde, of omgekeerd? In dat geval moet worden geoordeeld, dat het
bedrag moet worden bepaald door hetgeen hij het laatst heeft voorzien.
23. Een zekere man legateerde aan zijn vrijgelatenen voedsel en water door middel van een trust. Er werd advies ingewonnen
met betrekking tot de trust, omdat de vraag werd gesteld in dat deel van Afrika of Egypte waar water werd verkocht. Daarom
verklaarde ik dat het voordeel dat de trust zou opleveren, afhing van de vraag of degene die het naliet al dan niet
waterreservoirs had, en of het in de trust was opgenomen om te voorzien in een eventueel bedrag dat de begunstigde voor
zichzelf voor water zou moeten betalen, en of de trust niet nietig bleek te zijn, daar het niet ging om het legaat van een
erfdienstbaarheid op een stuk land ten behoeve van een persoon die niet de bezitter was van het daaraan grenzende stuk land;
Want hoewel het putten van water en het recht om vee naar het water te drijven een persoonlijke dienstbaarheid is, is het toch
nietig als het wordt nagelaten aan iemand die geen eigenaar is van een aangrenzend stuk grond. Onder hetzelfde hoofd wordt
het recht ingedeeld om lasten te vervoeren, of om druiven te persen, of om tarwe en ander graan te dorsen op het terrein van
iemand anders; maar in dit geval wordt het recht om water te verkrijgen nagelaten ten behoeve van de persoon zelf.
24. Scaevola, Digest, Boek XVII.
Een erflater, die zijn zoon tot erfgenaam had benoemd, belastte hem door een codicil met de betaling van tien aurei aan Seia,
en voorzag een pleegkind als volgt: "Ik wens dat veertig aurei worden gegeven aan mijn pleegkind, Maevius, voor welke som
ik Seia vraag zorg te dragen, en aan Maevius de rente te betalen op de voet van vijf procent per jaar, totdat hij de leeftijd van
twintig jaar heeft bereikt; en ik vraag haar ook zorg voor hem te dragen, en hem op te voeden." De vraag rees, of Seia, na
haar erfenis te hebben ontvangen, zou weigeren of nalaten zich te ontfermen over het geld dat ten behoeve van het pleegkind
was achtergelaten, verplicht zou zijn de verplichting op zich te nemen om hem te onderhouden vanaf het tijdstip van de dood
van de erflater. Het antwoord luidde, dat zij volgens de genoemde feiten verplicht zou zijn in zijn onderhoud te voorzien,
daar zij met de uitvoering van de trust was belast. Ook werd gevraagd of de erfgenaam van Seia verplicht zou zijn Maevius te
onderhouden tot hij zijn twintigste jaar zou hebben bereikt. Het antwoord was dat hij daartoe verplicht zou zijn.
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25. Een erflater legateerde aan zijn concubine acht slaven die tot zijn buitenverblijf behoorden, en droeg haar op hen als volgt
van voedsel te voorzien: "Ik wens dat mijn erfgenamen de slaven die ik heb nagelaten, zoals hierboven vermeld, van voedsel
voorzien, net zoals tijdens mijn leven." Daar de slaven tijdens het leven van de erflater altijd in de oogsttijd en bij het dorsen
van het graan op de boerderij werden tewerkgesteld en, met uitzondering van de rentmeester die op dat ogenblik de leiding
over het land had, nooit enig voedsel van hun meester ontvingen, rees de vraag of de erfgenaam verplicht zou zijn om ook in
die tijd, dat wil zeggen tijdens de oogsttijd en bij het dorsen, de bij de boerderij behorende slaven van levensmiddelen te
voorzien. Het antwoord was dat dit moest worden overgelaten aan de rechter die bevoegd was in deze zaak. Claudius: Dit is
redelijk, want als de slaven op dezelfde manier door een concubine zouden worden tewerkgesteld, zoals zij door de erflater
waren gedaan, dan zou het niet nodig zijn dat er voedsel voor hen werd verstrekt gedurende de tijd in kwestie. Indien zij
echter gelegateerd waren om in de stad dienst te doen, moet hun voedsel worden verstrekt.
26. Titia heeft bij haar overlijden in haar testament het volgende bepaald: "Ik wens dat het voedsel en de kleding die ik hen
tijdens mijn leven gewoon was te verschaffen, gegeven worden aan al mijn vrijgelatenen en vrijgemaakte vrouwen."
Aangezien zij tijdens haar leven slechts aan drie van hen voedsel en kleding had verstrekt, hetgeen uit haar boekhouding
bleek, rees de vraag of haar erfgenaam door de overige vrijgemaakten kon worden aangesproken, of dat hij alleen
aansprakelijk zou zijn jegens de drie waarvan uit de boekhouding van de erflater bleek dat zij eerder voedsel en kleding
hadden ontvangen. Het antwoord luidde dat hij aansprakelijk zou zijn jegens allen.
27. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Een zekere erflater legateerde voedsel en kleding aan zijn vrijgelatenen. De vraag rees, daar de erflater had bevolen, dat het
vertrouwen zou worden uitgewonnen door Moderatus, een van zijn erfgenamen, die hij bij name noemde, of Moderatus
alleen verantwoordelijk zou zijn, zodat zijn erfgenamen na zijn dood niet aansprakelijk zouden zijn. Het antwoord luidde, dat
zijn erfgenamen aansprakelijk zouden zijn.
28. Een erflater liet aan haar vrijgelatenen, die zij bij haar testament en codicil ook had gemanumitteerd, een passend
levensonderhoud na, zoals zij tijdens haar leven had verschaft, en zij gaf ook opdracht bepaalde landerijen aan hen allen te
geven. De vraag rees of de vrijgelatene van een vrijgelatene van de vader van de erflater, die zij placht aan te spreken als
volgt: "Aan onze vrijgelatene, de zoon van Rufinus," moest worden toegelaten om te delen in de erfenis. Zij zond ook een
brief aan de magistraten van haar geboortestad, waarin zij verzocht hem uit de openbare middelen een salaris uit te keren,
omdat hij arts was, en verklaarde dat hij haar vrijgelatene was. Het antwoord luidde, dat over dit punt moest worden beslist
door de rechtbank die bevoegd was in de zaak; en dat de vrijgelatene kon worden toegelaten om te delen in het voordeel van
de trust, indien de erflater hem tijdens haar leven van levensonderhoud had voorzien; zo niet, dan kon hij dat niet.
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29. Een erflater legateerde tien aurei aan zijn vrijster, Basilica, die hij in handen wilde laten van zijn vrijsters Epictetus en
Callistus, om aan Basilica te worden betaald met een rente van vijf procent, totdat zij de leeftijd van vijfentwintig jaar had
bereikt, zodat zij met de rente van het geld overeenkomstig haar leeftijd zou kunnen worden onderhouden. De vraag rees of
Basilica recht had op ondersteuning krachtens een andere clausule van hetzelfde testament, waarin de erflater in algemene
termen voedsel, kleding en onderdak naliet aan zijn vrijgelatenen en vrijgelaten vrouwen. Het antwoord luidde dat zij,
volgens de vermelde feiten, daarop geen recht zou hebben, tenzij bewezen kon worden dat het haar samen met de anderen
was gegeven. Claudius: Omdat de erflater de rente van een som geld, die hij speciaal aan haar heeft nagelaten, als een
preferent legaat, voor haar onderhoud heeft willen aanwenden.
30. Een zekere man, die al zijn goederen meer dan veertig jaar samen met zijn vrouw bezat, liet haar en een kleinzoon van
een zoon van hem, erfgenamen na met gelijke delen van zijn nalatenschap, en bepaalde als volgt: "Ik legateer ook aan mijn
vrijgelatenen, die ik tijdens mijn leven heb gemanipuleerd, wat ik gewoon was hun te verschaffen." De vraag rees of de
slaven die door beide partijen tijdens het bestaan van het partnerschap waren gemanumitteerd en die de vrijgelatenen van hun
mede-eigenaars waren geworden, krachtens de bepalingen van de trust aanspraak konden maken op het gehele bedrag dat zij
tijdens het leven van de echtgenoot gewoon waren te ontvangen. Het antwoord luidde dat zij geen recht hadden op meer dan
wat de echtgenoot gewoon was als zijn aandeel te leveren.
31. Dezelfde, Digest, Boek XIX.
Een erflater liet bepaalde slaven na voor de voogdij van een tempel, en belastte zijn erfgenaam met een legaat ten behoeve
van hen als volgt: "Ik vraag u, en belast u ter nagedachtenis aan mij, om aan mijn voetvolk, dat ik heb nagelaten om voor de
tempel te zorgen, elke maand zoveel voedsel te geven en zoveel kleding elk jaar." Daar de tempel nog niet was gebouwd,
rees de vraag of de slaven hun erfenis konden ontvangen vanaf de dag van het overlijden van de erflater, dan wel vanaf het
tijdstip waarop de tempel voltooid was. Het antwoord luidde, dat het de plicht van de rechter zou zijn, de erfgenaam te
dwingen, de slaven te voorzien van hetgeen hun was nagelaten, totdat de tempel zou zijn gebouwd.
32. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Een man legateerde aan zijn vrijgelatenen, die hij bij testament had gemanumitteerd, tien aurei, maandelijks te betalen, voor
hun onderhoud; en daarna, in algemene bewoordingen, legateerde hij bij codicil zeven aurei aan al zijn vrijgelatenen,
maandelijks te betalen voor voedsel, en tien aurei, jaarlijks te betalen, om hen van kleding te voorzien. De vraag rees of de
erfgenamen volgens het testament belast waren met de ene trust en volgens het codicil met een andere ten gunste van de
vrijgemaakten. Het antwoord luidde, dat er in het genoemde geval reden was, waarom de erfgenaam niet diende te voorzien
in hetgeen door het codicil was nagelaten, want door de legaten in dit codicil schijnt de erflater de legaten met betrekking tot
voedsel, die hij bij testament had nagelaten, te hebben herroepen.
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33. Een erflater die zijn slaven bij testament had gemanumitteerd, liet hun in vertrouwen voedsel na voor hun jaarlijks
onderhoud, indien zij bij zijn moeder zouden wonen. De moeder overleefde haar zoon drie jaar, maar voorzag de
vrijgelatenen niet van voedsel of kleding, omdat zij de uitvoering van de erfenis niet eisten; en de dochter, die later
erfgename van haar moeder werd, gedurende de veertien jaar dat zij leefde, werd door de slaven niet aangesproken op
betaling van de erfenis. De vraag rees of de vrijgemaakten na de dood van de dochter van de laatste erfgenaam, zowel voor
het verleden als voor de toekomst, de legaten konden opeisen die waren nagelaten om hen van voedsel en kleding te
voorzien. Het antwoord luidde dat, indien aan de voorwaarde was voldaan, niets in het genoemde geval hen belette de
vordering in te stellen.
34. Een erflater wenste, dat Stichus door zijn erfgenamen zou worden gemanumitteerd, en gaf bevel, dat Seius hem voedsel
en kleding zou verschaffen, indien hij bij hem zou wonen, en voegde daar de volgende woorden aan toe: "Ik verzoek je ook,
Seius, wanneer je de leeftijd van vijfentwintig jaar hebt bereikt, een aanstelling in het leger voor hem te kopen, als hij je voor
die tijd niet verlaat." Daar Stichus onmiddellijk zijn vrijheid verkreeg, en Seius stierf voordat hij de leeftijd van vijfentwintig
jaar had bereikt, rees de vraag of de commissie in het leger voor Stichus moest worden gekocht door hen die de nalatenschap
van Seius verwierven; en indien werd besloten dat dit moest gebeuren, of het onmiddellijk moest worden gekocht, of op het
tijdstip waarop Seius zijn vijfentwintigste jaar zou hebben voltooid, als hij nog in leven was geweest. Het antwoord was, dat,
als besloten was, dat de commissie gekocht moest worden, het niet nodig was, dat dit geschiedde vóór de tijd, door de erflater
bepaald, verstreken was.
35. Wanneer zijn postume kinderen, samen met de vader en moeder van een erflater, tot zijn erfgenamen werden benoemd,
en hij vervolgens, na een plaatsvervulling te hebben gedaan, de slaven die zijn rentmeesters waren, manumitteerde en hun
hun peculium en een jaarlijkse som voor hun levensonderhoud naliet, en ook legaten naliet aan sommige van zijn
vrijgelatenen en aan vreemden; en ten slotte, omdat een dochter bij hem geboren was, nadat zijn testament was opgesteld, de
volgende bepaling in een codicil opnam: "Ik wens dat alle goederen die ik tot nu toe aan iemand heb nagelaten, aan hem
worden gegeven en ik verzoek hem het derde deel daarvan aan mijn dochter Petina te geven." Nadat een pupillaire substitutie
had plaatsgevonden, wenste hij dat de vrijgelatenen die de puberteit nog niet hadden bereikt en die de erflater aan zijn ouders
had opgedragen te bevrijden, naast het legaat van voedsel en kleding, evenveel zouden ontvangen als hij hun in geld had
nagelaten. Aangezien zijn dochter de opening van het testament en het codicil overleefde, maar nadien overleed en de trust
waarmee zij was belast om het derde deel van het legaat af te geven, aan haar erfgenamen overdroeg, rees de vraag of het
derde deel van het voedsel en de kleding ook volgens de bepalingen van de trust konden worden opgeëist. Het antwoord
luidde dat dit niet het geval was. Evenzo werd gevraagd of het derde deel van de goederen die bij het codicil in trust waren
gegeven, aan de dochter zouden toebehoren. Het antwoord luidde dat dit niet het geval was. Ook werd gevraagd of de in de
plaatsvervulling opgenomen bepaling, waarbij de vrijgemaakten die de puberteit nog niet hadden bereikt, weer recht zouden
hebben op zoveel als hun in geld was nagelaten, en het derde deel van de bij testament gelegateerde legaten daarvan zou zijn
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afgetrokken, zo moest worden berekend dat tweederde van het bedrag, naast hetgeen bij het codicil was nagelaten, opeisbaar
zou zijn; van welke legaten de erflater wilde dat het derde deel aan zijn dochter zou toebehoren. Het antwoord luidde, dat het
gehele in de plaatsvervulling genoemde bedrag moest worden betaald.
36. Een zekere erflater liet voedsel en kleding na aan zijn vrijgelatenen en voegde daaraan toe: "Ik wens dat zij, mijn
vrijgelatenen, zullen wonen waar mijn lichaam begraven is, zodat zij elk jaar de verjaardag van mijn dood kunnen vieren bij
mijn graf, in afwezigheid van mijn dochters." De vraag rees of steun moest worden verleend aan een van de vrijgemaakten
die zich na de dood van de erflater niet bij de erfgenamen meldde en weigerde in de buurt van het graf te wonen. Het
antwoord was, dat hem dit niet moest worden verleend.
37. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
De volgende bepaling werd in een testament opgenomen: "Ik wens, dat voedsel en wat ik verder aan mijn vrijgelatenen
gewoon was te geven, hun door mijn erfgenamen zal worden verstrekt." Een van die vrijgelatenen was, met toestemming van
zijn patroon, vier jaar afwezig voor het overlijden van de erflater, om zijn privé-zaken te regelen, en daarom kreeg hij, op het
moment van het overlijden van de erflater, niet het voedsel dat hij vroeger had gekregen. Niettemin liet de erflater hem bij
hetzelfde testament een legaat na van vijf aurei, zoals hij ook aan de anderen had gedaan, die hij tijdens zijn leven had
gemanipuleerd. De vraag rees of deze vrijgelatene ook recht had op het voedsel en de andere artikelen die aan de overige
vrijgelatenen waren nagelaten. Het antwoord was: waarom niet?
38. Dezelfde, Opinies, Boek III.
"Laat Stichus, de kleinzoon van mijn voedster, vrij zijn, en ik wens ook, dat hem ieder jaar tien aurei wordt betaald."
Vervolgens legateerde de erflater, nadat hij bepaalde tegoeden voor hem had gereserveerd, aan genoemde Stichus zijn vrouw
en kinderen, en aan de laatsten wat hij hen tijdens zijn leven had gegeven; en daarna, onder een ander hoofd, gaf hij opdracht
om aan al zijn vrijgelatenen te geven wat hij, toen hij nog leefde, gewoon was hen te geven. Ik vraag of Stichus, naast zijn
erfenis, recht zal hebben op alimentatie. Het antwoord luidde, dat hij dat volgens de genoemde feiten niet zal hebben.
39. Dezelfde erflater heeft de gemeente van een stad belast met het onderhoud van zijn vrijgelatenen van beide geslachten, te
betalen uit bepaalde gronden die hij aan haar heeft afgestaan; ik vraag of de dagvergoeding en de kleding die de erflater bij
leven aan Stichus en zijn vrouw en kinderen heeft gegeven, aan hen moeten worden gegeven door de aangewezen erfgenaam,
of door de gemeente. Het antwoord luidt, dat volgens de meest liberale interpretatie van het testament moet worden gezegd,
dat zij door de gemeente moeten worden verstrekt.
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40. Titia legateerde het vruchtgebruik van een stuk land aan Maevius, en droeg hem op om Pamphila en Stichus jaarlijks
honderd sestertiën te betalen, uit de inkomsten van dat land, zolang zij leefden; ik vraag of, na de dood van Maevius, de
erfgenaam van Titia verplicht zal zijn om in het onderhoud te voorzien. Het antwoord is, dat er in het genoemde geval niets
was, dat de erfgenaam van Titia, of de erfgenaam van de legataris, verplichtte in het levensonderhoud te voorzien, tenzij
duidelijk bewezen werd, dat de erflater het voornemen had, het levensonderhoud te voorzien na het einde van het
vruchtgebruik, mits het uit het vruchtgebruik verkregen bedrag voldoende zou zijn.
41. Een moeder, die haar zoon tot erfgenaam had benoemd, schonk haar slaaf Pamphilus de vrijheid op grond van een trust,
en legateerde hem vijf aurei om hem van voedsel te voorzien, en vijftig aurei, jaarlijks te betalen, voor zijn kleding, op
voorwaarde dat hij met haar zoon samenwoonde. Ik vraag of het levensonderhoud na de dood van de zoon moet worden
verstrekt. Het antwoord is, dat indien aan de voorwaarde is voldaan, deze moet worden verleend na zijn dood.
42. Ulpianus, Trusts, Boek II.
Wanneer een dagelijkse toelage of voedsel wordt nagelaten, is het duidelijk dat noch onderdak, kleding, noch schoenen
moeten worden verstrekt, aangezien de erflater alleen de voorziening van voedsel in gedachten had.
43. Valens, Trusts, Boek I.
Wanneer alimentatie is nagelaten door de voorwaarden van een trust, en het bedrag is niet vermeld, moet men te weten
komen wat de overledene gewoon was aan de legataris te geven, voordat men iets anders doet, en dan moet men nagaan wat
hij aan anderen van dezelfde rang naliet. Indien geen van beide kan worden vastgesteld, moet het bedrag worden bepaald
naar de middelen van de overledene en de genegenheid die hij koesterde voor degene ten behoeve van wie de trust is
ingesteld.
44. Een erflater, die reeds verplicht was, de vrijgelatenen van zijn broeder te onderhouden, legateerde bij zijn testament aan
hen bepaalde wijngaarden, met de volgende toevoeging: "Dat zij die mogen hebben om zich van voedsel te voorzien." Indien
hij hun deze wijngaarden heeft nagelaten in plaats van het levensonderhoud, waartoe hij verplicht was, kunnen zij niet
krachtens de bepalingen van het testament worden overgedragen, tenzij de erfgenamen van de door het testament opgelegde
verplichtingen worden bevrijd; want indien dit niet geschiedt en hij later een rechtsvordering krachtens het testament instelt,
kan de erfgenaam zich door een exceptie op grond van bedrog beschermen, dat wil zeggen, indien de wijngaarden niet
minder waard zijn dan het bedrag, dat voor het levensonderhoud is bestemd. De toevoeging: "Opdat zij die hebben, om zich
van voedsel te voorzien", toont eerder de reden aan, waarom het legaat werd gemaakt, dan een voornemen om een
vruchtgebruik te vestigen.
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45. Paulus, Over Neratius, Boek IV.
Als men je vraagt iemand op te voeden, kan men je dwingen hem van de eerste levensbehoeften te voorzien. Paulus: Waarom
is de reikwijdte van een legaat dat voorziet in levensonderhoud ruimer als er staat dat ook kleding en onderdak hieronder
vallen? Dat is niet het geval, want beide zijn gelijk.

Tit. 2. Aangaande legaten van goud, zilver, sieraden, juwelen, parfums, kleding, wandtapijten en beelden.

46. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer kleding in het algemeen wordt nagelaten aan de een, en vrouwenkleding afzonderlijk aan de ander, dan wordt de
vrouwenkleding weggenomen en gegeven aan degene aan wie het speciaal was nagelaten, en de rest behoort aan de ander.
Hetzelfde geldt voor zilveren siervoorwerpen, wanneer voor vrouwen geschikte siervoorwerpen aan de een worden
nagelaten, en alle zilveren voorwerpen aan de ander. Evenzo, wanneer aan u twee marmeren beelden worden nagelaten en
daarna al het marmer dat aan de erflater toebehoort, aan een andere legataris wordt nagelaten, dan wordt aan u geen
marmeren beeld, behalve die twee, nagelaten. Hetzelfde geldt, wanneer de stedelijke slaven van een erflater aan u worden
nagelaten, en de rentmeester van de erflater aan mij wordt nagelaten.
47. Wanneer een erfgenaam is opgedragen een bepaald gewicht aan zilver aan iemand te leveren, is hij van rechtswege van
zijn aansprakelijkheid ontslagen, indien hij hem geld betaalt, mits het geld van dezelfde waarde is als het zilver; welke
mening juist is, indien een bepaald soort zilver niet was nagelaten.
48. Africanus, Vragen, Boek II.
Wanneer iemand u opdraagt bepaalde sieraden voor zijn vrouw te kopen, en hij vervolgens, zoals gebruikelijk, zijn vrouw
alles nalaat wat hij voor haar gebruik had voorzien, en u, na de dood van de erflater en terwijl u niet wist dat hij dood was, de
aankoop doet, heeft de vrouw geen recht op de sieraden, omdat de gebruikte woorden betrekking hebben op het tijdstip van
de dood van de erflater. Indien gij echter de koop doet tijdens het leven van de erflater, maar na het overlijden van zijn
vrouw, kan niet ten onrechte worden geoordeeld, dat de erfenis nietig zal zijn, daar men niet werkelijk kan volhouden, dat de
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versierselen bestemd waren voor het gebruik van iemand, die reeds overleden is. Hetzelfde moet worden gezegd in het geval
van een vrouw die nog leeft, maar gescheiden is, wanneer de vraag wordt gesteld of zij recht heeft op hetgeen na haar
scheiding is gekocht, aangezien het niet voor haar gebruik als echtgenote schijnt te zijn voorzien.
49. Celsus, Digest, Boek XIX.
Een zekere man liet zijn vrouw alles na wat hij voor haar gebruik had voorzien, en verkreeg voor zijn dood een echtscheiding
van haar. Proculus zegt dat zij geen recht zal hebben op het eigendom, omdat het haar kennelijk is ontnomen. Dit is echter
een feitenkwestie, want ook al heeft hij haar verstoten, hij kan niet de bedoeling hebben gehad haar van de erfenis te beroven.
50. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Een zekere man stuurde zijn vrijgelatenen naar Azië om purper te kopen, en legateerde bij testament zijn purperwol aan zijn
vrouw. Servius gaf als zijn mening dat de goederen die de vrijgelatene tijdens het leven van de erflater had gekocht, haar
toebehoorden.
51. Africanus, Vragen, Boek II.
Het volgende staat in het Tweede Boek der Vragen van Phuphidius: "Als een vrouw u opdraagt parels voor haar gebruik te
kopen, en u doet dat na haar dood, maar terwijl u denkt dat zij nog leeft", ontkent Atilicinus dat de parels zijn nagelaten aan
een persoon aan wie de vrouw het volgende legaat heeft gedaan: "Ik legateer alle juwelen, die voor mijn gebruik verkregen
zijn of zullen worden," want zij kunnen niet geacht worden voor haar gebruik verkregen te zijn, daar zij reeds dood was op
het tijdstip, waarop de aankoop geschiedde.
52. Marcellus, Meningen.
Seia belastte haar erfgenaam, Publius Maevius, met een legaat als volgt: "Ik geef en legateer aan Antonia Tertylla zoveel en
zoveel goud, en mijn grote parels bezet met hyacinten." Daarna heeft zij de parels weggedaan, en bij haar dood heeft zij er
geen enkele onder haar juwelen nagelaten. Ik vraag of de erfgenaam, volgens de bepalingen van de trust, verplicht zal zijn de
waarde te geven van goederen die geen deel uitmaken van de nalatenschap. Marcellus antwoordt dat hij daartoe niet zal
worden verplicht.
53. Ik vraag ook, als bewezen kan worden dat Seia haar halssnoer van parels en hyacinten heeft veranderd in een ander soort
sieraad, dat daarna waardevoller is geworden door toevoeging van andere juwelen en kleine parels, of de legataris de
genoemde parels en hyacinten kan opeisen; en of de erfgenaam gedwongen zal worden ze van de andere sieraden af te halen
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en ze te leveren. Marcellus antwoordt dat de eis niet kan worden gesteld. Want hoe kan een legaat of een trust worden geacht
te bestaan, wanneer hetgeen bij testament wordt gegeven, zijn oorspronkelijke karakter niet behoudt? Want het legaat wordt
als het ware uitgewist, zodat het intussen uit het oog wordt verloren, en dus lijkt door deze ontleding en verandering ook de
bedoeling van de erflater te zijn veranderd.
54. Lucius Titius maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Ik belast mijn erfgenaam met het oprichten van een
openbare portiek in mijn geboortestad, waarin ik mijn zilveren en marmeren beelden wil laten plaatsen." Ik vraag of de
erfenis geldig is. Marcellus antwoordt dat dit zo is, en dat het legaat van het werk en van de andere dingen die de erflater daar
geplaatst wilde hebben, aan de gemeente toekomt, want hij had begrepen dat de stad er enige verfraaiing door zou krijgen.
55. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer een legaat wordt gemaakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam worden belast met het geven van mijn kleding en
zilverplaat", dan zal datgene wat de erflater toebehoorde toen hij zijn testament opmaakte, geacht worden te zijn nagelaten;
om de reden dat de tegenwoordige tijd altijd wordt verstaan te zijn bedoeld, wanneer iets anders niet is inbegrepen; want
wanneer hij zegt: "Mijn kleding en zilverplaat", geeft hij met het voornaamwoord "mijn" het heden aan en niet de toekomst.
Dezelfde regel zal gelden wanneer iemand een legaat maakt van "Mijn slaven."
56. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Plautius: Een vrouw maakte een legaat als volgt: "Ik draag mijn erfgenaam, wie hij ook moge zijn, op mijn kleren, mijn
toiletartikelen en mijn vrouwelijke ornamenten aan Titia te geven." Cassius zegt, dat als niet kan worden vastgesteld wat de
bedoeling van de erflater was, al haar kleding zal worden geacht te zijn nagelaten, volgens de bewoordingen van het
testament. Paulus: Javolenus zegt hetzelfde, omdat, zoals hij opmerkt, het waarschijnlijk is dat de testatrice haar legaat wilde
beperken tot juwelen, waaraan zij de benaming "vrouwelijke sieraad" gaf. Bovendien kan men zeggen dat de term
"vrouwelijk" niet, zoals het hoort, van toepassing is op kleding of toiletartikelen.
57. Modestinus, Regels, Boek IX.
Wanneer een bepaald gewicht aan goud of zilver wordt nagelaten, en het soort wordt niet aangegeven, moet niet het materiaal
zelf, maar de waarde ervan op dit moment worden afgegeven.
58. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.
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Quintus Mucius zegt dat wanneer het hoofd van een huishouding aan zijn vrouw vazen, kleding of wat dan ook nalaat, als
volgt: "Wat voor haar gebruik is gekocht en voorzien", hij geacht wordt te hebben nagelaten wat voor haar individueel was
verkregen en niet voor hun gemeenschappelijk gebruik. Pomponius: Dit is waar, niet alleen wanneer de artikelen werden
verkregen voor het gebruik van man en vrouw, maar ook wanneer dit werd gedaan voor dat van hun kinderen, of iemand
anders; want een dergelijke bepaling lijkt erop te wijzen dat het eigendom werd verkregen voor het privégebruik van de
vrouw zelf. Maar als Quintus Mucius stelt dat vazen, kleding of iets anders daaronder vallen, lijkt de onwaarheid van wat wij
hebben gezegd, vast te staan; want in de regel is er veel verschil waar dit soort artikelen in het algemeen of speciaal worden
nagelaten, want als ze in algemene bewoordingen worden nagelaten (zoals bijvoorbeeld: "Die zijn verkregen voor het
gebruik van mijn vrouw"), is zijn uitleg juist. Indien echter het voorwerp van het legaat als volgt is omschreven: "Zo-en-zo
een purper kleed", waarmee een bepaald kleed is aangeduid, ook al zijn de woorden: "Hetwelk ik heb gekocht of voor haar
gebruik heb bestemd", toegevoegd; Maar omdat het noch gekocht is, noch bestemd voor haar, noch aan haar voor haar
gebruik gegeven, zal de erfenis ongetwijfeld geldig zijn, want als een bepaald voorwerp wordt nagelaten, zal een valse
beschrijving daarvan de erfenis niet nietig maken; net als wanneer er geschreven zou zijn: "Stichus, die ik gekocht heb bij de
verkoop van Titius;" want als de erflater hem helemaal niet gekocht heeft, of hem bij een andere verkoop gekocht heeft, zal
de erfenis niettemin geldig zijn. Het is duidelijk, dat als het legaat als volgt luidde: "De vazen, of klederen, of artikelen,
bestemd voor het gebruik van mijn vrouw", de mening van Quintus Mucius ook in dit geval juist zal zijn. Men moet
opmerken, dat zelfs indien de genoemde voorwerpen aan een ander toebehoorden, maar de erflater in de veronderstelling
verkeerde, dat zij van hem waren, de erfgenaam verplicht zal zijn ze te verschaffen.
59. Proculus, Epistels, Boek V.
Wanneer iemand goud, zilver en parels nalaat die in het goud zijn gezet, zal goud waarin noch juwelen noch parels zijn gezet,
geacht worden te zijn nagelaten.
60. Papinianus, Vragen, Boek XVII.
Als de erfgenaam een gelegateerd schilderij bekladt en de plank waarop het geschilderd is, aflevert, kan men zeggen dat er
nog steeds een rechtsvordering op grond van het testament openstaat, omdat de erfenis uit een schilderij bestond en niet uit
een plank.
61. Scaevola, Digest, Boek XV.
Een zekere man maakte een legaat aan zijn vrouw als volgt: "Ik wens dat alle toiletartikelen en juwelen, en wat ik verder
tijdens mijn leven aan mijn vrouw heb gegeven of geschonken, of verworven, of voor haar gebruik gemaakt, aan haar worden
gegeven." De vraag rees of een vierwielig rijtuig voor slaapdoeleinden, samen met de bijbehorende muilezels, waarvan de
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echtgenote altijd gebruik had gemaakt, tot de erfenis behoorde. Het antwoord luidde, dat indien het voor haar gebruik was
aangeschaft, zij er recht op had. Ook werd gevraagd of, volgens dezelfde clausule, de kledingstukken die de erflater had
gekocht voor de slavinnen of de draagsters van zijn vrouw, ook aan haar moesten worden gegeven. Het antwoord luidde, dat
deze moesten worden gegeven.
62. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Als ik een standbeeld nalaat, en er naderhand een arm aan toevoeg die van een ander is afgenomen, kan het hele standbeeld
door de legataris worden opgeëist.
63. Scaevola, Digest, Boek XV.
Een erflater legateerde een zekere soort goud en zilver aan Seia, en deed haar het volgende verzoek: "Ik verzoek je, Seia, bij
mijn overlijden al het goud en zilver dat ik je speciaal heb nagelaten, af te geven aan Zo-en-Zo, mijn slaven, en het
vruchtgebruik van dat goed zal voldoende zijn voor jou zolang je leeft." De vraag rees, of alleen het vruchtgebruik van het
goud en zilver aan de legataris moest worden gegeven. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, ook de
eigendom van de voorwerpen werd nagelaten krachtens de bepalingen van de trust.
64. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Een moeder benoemde haar dochter tot haar erfgenaam terwijl zij nog onder vaderlijk gezag stond, stelde haar vader Maevius
voor haar in de plaats, en maakte de volgende bepaling in haar testament: "Wie mijn erfgenaam ook moge zijn, ik draag hem
op niets van mijn sieraden, goud- of zilverwerk of van de kleding, die ik gebruik, te verkopen, maar ze voor mijn dochter te
bewaren." Daar de dochter weigerde de erfenis te aanvaarden, en de vader, die erfgenaam was krachtens de plaatsvervulling,
bij testament was overleden, rees de vraag of zij de uitvoering van de trust nog kon eisen. Het antwoord luidde dat uit de
vermelde feiten bleek dat de uitvoering van de trust wettelijk aan de opvolger van de vader toekwam. Claudius: Omdat, door
de term "te houden", die door de erflater werd gebruikt, de trust lijkt te zijn uitgesteld totdat degene ten behoeve van wie de
trust was ingesteld, van de vaderlijke controle zou zijn ontheven.
65. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI
Wanneer een juweel in een ring, of andere samengevoegde sieraden of voorwerpen worden nagelaten, is dit in
overeenstemming met de wet, en moeten zij worden gescheiden en aan de legataris worden overhandigd.
66. Scaevola, Digest, Boek XXII.
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Een erflater liet het tiende deel van zijn nalatenschap, zijn slaven en bepaalde zilveren voorwerpen, die hij nader aanduidde,
na aan zijn vrouw, en hij droeg zijn erfgenamen op om haar zijn ringen en zijn kleding te geven, alsof het haar eigen privéeigendom was. Indien deze dingen haar in werkelijkheid niet toebehoorden, rees de vraag of zij er krachtens de erfenis recht
op zou hebben. Het antwoord luidde, dat de erflater kennelijk de bedoeling had ze aan haar na te laten, tenzij het tegendeel
door de erfgenaam kon worden bewezen.
67. Dezelfde erflater droeg zijn echtgenote op om aan hun gemeenschappelijke pleegkind over te dragen wat haar krachtens
zijn testament in handen kwam. De vraag rees, of de erfgenaam verplicht zou zijn aan het genoemde pleegkind goederen af te
geven, waarvan de erflater wist, dat zij aan zijn vrouw toebehoorden, en waarvan hij had bepaald, dat zij aan haar moesten
worden afgestaan. Het antwoord luidde dat, indien de voorwerpen haar eigen eigendom waren, de erfgenaam niet verplicht
zou zijn ze af te geven, maar indien ze krachtens het legaat waren verkregen, zou hij verplicht zijn ze af te staan.
68. Een zekere vrouw liet op grond van een in haar testament ingelast vertrouwen en naderhand bij codicil speciaal
verschillende soorten kleding en zilverwerk na, waarvan zij verklaarde dat zij die zelf had gemaakt of in haar bezit had. De
vraag rees of alle andere voorwerpen die niet tot de goederen van de nalatenschap behoorden, aan de legatarissen zouden
toebehoren. Het antwoord luidde, dat alleen die, welke daar werden gevonden, aan hen zouden toebehoren.
69. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer goud of zilver wordt nagelaten, behoort al het goud of zilver dat werd nagelaten tot de erfenis, of het nu vervaardigd
is of niet. Het staat echter vast, dat geld, dat gemunt is, niet in de erfenis begrepen is.
70. Indien dus een bepaald gewicht aan goud of zilver wordt nagelaten, wordt het geacht in bulk te zijn nagelaten en heeft het
legaat geen betrekking op vazen.
71. Indien echter een honderd gewicht aan vervaardigd zilver wordt nagelaten, is de erfenis verschuldigd in vervaardigd
zilver. Daarom werd door Celsus gevraagd of kleine vaten moesten worden uitgesloten. Hij was van mening, dat zij niet
uitgesloten konden worden, zelfs als de keuze daarvan aan de erfgenaam was overgelaten.
72. Celsus vraagt ook, in het Negentiende Boek der Vragen, in geval een honderd gewicht aan zilver wordt nagelaten, of de
loden verbindingen moeten worden losgesoldeerd, zodat het zilver kan worden gewogen. Zowel Proculus als Celsus zeggen
dat het moet worden gewogen na het verwijderen van het lood, want zilver wordt ongesoldeerd aan kopers geleverd, en het
gewicht ervan wordt in aanmerking genomen; welke mening redelijk is.
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73. Het is duidelijk dat wanneer kleine zilveren vaten, bijvoorbeeld vierkante borden, worden nagelaten, het lood waarmee zij
zijn gesoldeerd, met hen meegaat.
74. 74. Evenzo rijst bij het nalaten van zilveren voorwerpen de vraag, of de gouden versieringen die ermee verenigd zijn,
daar ook onder vallen. Pomponius zegt in het vijfde boek over Sabinus, dat het veel uitmaakt of hem een bepaald gewicht aan
vervaardigd zilver wordt nagelaten, of alleen vervaardigd zilver. Als een bepaald gewicht aan zilver wordt nagelaten, valt het
er niet onder; als vervaardigd zilver wordt nagelaten, valt het er wel onder, omdat alles wat met enig zilverwerk is verbonden,
er als het ware bij hoort; net zoals gouden vlechtwerk en purper deel uitmaken van kleding. Pomponius, in de Boeken der
Epistels, zegt dat vlechtwerk tot een erfenis van kleding behoort, ook al is het er niet aan vastgenaaid.
75. Celsus zegt ook, in het Negentiende Boek van de Digest en het Zevende van de Commentaren, dat wanneer goud wordt
nagelaten, noch artikelen die verguld zijn, noch gouden versieringen op zilverplaat verschuldigd zullen zijn.
76. Vallen gouden ringen onder de term "goud?" wordt gevraagd. Quintus Saturninus zegt, in het Tiende Boek over het Edict,
dat ze hieronder vallen.
77. Het is duidelijk dat een zilveren bed niet onder de term zilverwerk valt, noch enig ander zilveren meubilair, als de erflater
het niet als zodanig heeft beschouwd. Ik weet, dat ik met betrekking tot een zilveren gesp besloten heb, dat dit het geval was,
omdat het hoofd van de huishouding het niet tot zijn zilveren vaatwerk rekende. Ook kandelaars, zilveren lampen, kleine
beelden, die in huis worden bewaard, zilveren beeldjes, kunnen niet onder de zilveren voorwerpen worden begrepen.
Evenmin vallen spiegels, die aan de wanden zijn bevestigd en door de vrouwen voor hun toilet worden gebruikt, daar zij deze
niet als een deel van hun zilverwerk beschouwen.
78. Quintus Mucius zegt, dat bij een legaat van zilverwerk, zilveren vaten daaronder begrepen zijn, zoals b.v.
warmhoudschalen, oliekannen, kommen, bekkens en andere gebruiksvoorwerpen van deze soort, die echter niet tot de
meubelen gerekend worden.
79. Wanneer aan iemand vazen worden nagelaten, zijn daaronder niet alleen begrepen die welke bestemd zijn om te eten en
te drinken, maar ook die welke dienen om ergens op te steunen, zoals bijvoorbeeld schoteltjes en dienbladen. Ook de kasten,
waarin zij worden bewaard, vallen eronder, want de term "vazen" is algemeen en duidt zowel vaten voor wijn als vaten voor
koeling aan.
80. De uitdrukking "onbewerkt zilver" omvat onbewerkt zilver, dat wil zeggen zilver dat nog niet bewerkt is. Maar wat als
het zilver wel bewerkt is, maar nog niet afgemaakt? In dat geval zou men kunnen betwijfelen of het al dan niet onder de term
"onbewerkt" valt, maar ik denk dat de term "bewerkt zilver" meer van toepassing is. Het zou zeker vervaardigd zijn, en onder
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die benaming vallen, indien het in handen van de goudsmid was om met goud te worden versierd. Wanneer de versiering met
goud is begonnen, moet het dan onder de term versierd met goud worden begrepen? Ik denk het wel, als de zilveren
voorwerpen zijn nagelaten en de gouden versiering nog niet is voltooid.
81. Wanneer een legaat wordt gedaan van tafelzilver, zal de legataris alleen datgene toekomen, wat de erflater tot zijn eigen
tafelgerei rekende, d.w.z. datgene, wat hij gebruikte om te eten en te drinken. Zo is er twijfel over het wasbekken voor de
handen; toch denk ik dat het eronder valt, omdat het betrekking heeft op de bediening van de tafel. Het is zeker dat, indien de
erflater zilveren potten of ketels had, of keukengerei, of andere artikelen die gebruikt werden om te koken, men zich kan
afvragen of die wel in de erfenis begrepen zijn. Ik ben van mening dat dergelijke zaken eerder tot de uitrusting van de keuken
behoren.
82. Laten we het nu hebben over juwelen in goud en zilver. Sabinus zegt dat zij bij het goud en zilver horen, zoals kleinere
dingen bij grotere dingen horen. Dit is juist gezegd, want omdat wij soms niet weten welk van de twee voorwerpen een
bijzaak is, moeten wij nagaan welk van de twee gebruikt wordt om het andere te versieren, want de bijzaak volgt op de
hoofdzaak. Daarom zijn juwelen in drinkbekers, of in gouden of zilveren borden, toebehoren aan hetzelfde.
83. Wat de kronen van tafels betreft, de sieraden ervan zijn accessoir bij de kronen, en de laatste zijn accessoir bij de tafels.
84. Dezelfde regel geldt voor in goud gevatte parels, want als de parels in het goud zijn gestoken om het te versieren, zijn zij
er accessoir bij; als het tegendeel het geval is, is het goud accessoir bij de parels.
85. Dezelfde regel geldt voor juwelen die in ringen zijn gezet.
86. Juwelen zijn van doorzichtig materiaal. Servius onderscheidde ze van edelstenen, zoals Sabinus in zijn Boeken over
Vitellius verklaart, om de reden dat juwelen doorzichtig zijn; zoals bijvoorbeeld smaragden, chrysolieten en amethisten,
terwijl edelstenen van een andere aard zijn, zoals bijvoorbeeld obsidiaan, en die welke in de buurt van Veii worden
gevonden.
87. Sabinus zegt ook, dat parels noch tot de juwelen, noch tot de edelgesteenten moeten worden gerekend, hetgeen dikwijls is
vastgesteld, omdat de schelp, waarop zij gevonden worden, gevormd wordt en groeit in de nabijheid van de Rode Zee.
88. Bovendien zegt Cassius dat vaten van iriserend glas niet tot de juwelen worden gerekend.
89. Bij een legaat van goud horen daar vazen van dat metaal bij en bij een legaat van juwelen horen vazen met edelstenen bij
de erfenis. Wanneer dus gouden of zilveren vazen met juwelen zijn ingelegd, zijn zij accessoir bij het goud of zilver; men
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moet immers nagaan, welk van de voorwerpen bestemd was tot versiering van het andere, en niet welk van de twee het
kostbaarst is.
90. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer juwelen in goud zijn gezet, om ze gemakkelijker te kunnen bewaren, dan zeggen wij dat het goud bij de juwelen
hoort.
91. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Met betrekking tot zilveren vaten die gebruikt worden om te drinken, kan er twijfel ontstaan over de vraag of de vaten die
alleen gebruikt worden om daadwerkelijk te drinken, of ook de vaten die gebruikt worden voor het bereiden van drank, zoals
bijvoorbeeld zeven en kleine kruiken, hieronder vallen. De betere mening is dat ook zij hieronder moeten worden begrepen.
92. Als er parfums worden nagelaten, dan niet alleen die, welke voor het genot worden gebruikt, maar ook die, welke wij bij
ziekte gebruiken, zoals comagena, essences gedistilleerd uit lelies, rozen en mirre, alsmede zuivere nardus, die de vrouwen
gebruiken om er eleganter en schoner uit te zien.
93. Cassius zegt met betrekking tot wasbekkens voor het wassen van de handen, dat hij, toen men hem om raad vroeg, van
mening was dat wanneer er twee legaten waren, aan de ene legataris eetbekers en aan de andere drinkbekers werden
nagelaten, deze moesten worden beschouwd als bijzaak bij het tafeldekken van voedsel.
94. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXII.
Onder de term kleding valt elk weefsel dat geweven is, ook al is het niet afgesneden, dat wil zeggen geconfectioneerd. Als
stof wordt aangemerkt stof, die nog niet geheel geweven, of afgewerkt is. Wanneer iemand een kledingstuk nalaat, valt daar
dus noch de schering noch de inslag van een weefsel onder.
95. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIV.
Het maakt geen verschil of kledingstukken of klederen worden nagelaten.
96. Onder de term "kleding" vallen alle goederen van wol, vlas, zijde of katoen, die bestemd zijn om te worden gedragen of
gebruikt als kledingstukken, gordels, mantels, omslagdoeken, kleden of dekens, en alle ontwerpen, strepen of borduurwerk,
op zodanige artikelen genaaid, worden als toebehoren daarvan aangemerkt.
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97. Klederen zijn ofwel bestemd voor gebruik door mannen, vrouwen of kinderen, ofwel zijn zij gemeenschappelijk voor
beide geslachten, ofwel worden zij gebruikt door slaven. Mannenkleding is bestemd voor het gebruik door het hoofd van het
huishouden, bijvoorbeeld toga's, tunieken, kleine capes, mantels, militaire mantels en andere zaken van deze beschrijving.
Kinderkleding is die, welke voor geen ander doel wordt gebruikt, b.v. de toga praetexta, korte tunieken, Griekse mantels, en
capes, die wij voor ons kroost kopen. Vrouwenkleding is die, welke bestemd is voor het gebruik van de moeder van het
gezin, en welke een man niet gemakkelijk kan dragen zonder daarop te worden aangesproken; zoo b.v. toga's, mantels,
tunieken, capes, riemen en kappen, die veeleer bestemd zijn om het hoofd te beschermen dan om versierd te worden, sluiers
en reismantels. Voor beide geslachten zijn er kledingstukken, die zowel door vrouwen als door mannen zonder onderscheid
worden gedragen, zoals mantels, capes en andere kledingstukken van deze soort, die zowel door een man als door zijn vrouw
kunnen worden gedragen zonder dat zij daardoor blootstaan aan ongunstig commentaar. De klederen der slaven zijn die,
welke bestemd zijn om hen te kleden, bijvoorbeeld capes, tunieken, linnen toga's, mantels, omslagdoeken, sokjaponnen en
andere artikelen van deze beschrijving.
98. Wanneer kleding wordt nagelaten, kan zij ook uit bont bestaan;
99. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Zoals sommige personen tunieken en gewaden van bont hebben.
100. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIV.
Dit wordt bewezen door het feit dat bepaalde volken, bijvoorbeeld de Sarmaten, zich kleden met huiden.
101. Aristo zegt dat houders voor kleding, en de bekleding van zitplaatsen, ook tot een dergelijke erfenis behoren.
102. Met parels bezette filets, evenals gespen, moeten eerder als sieraad dan als kleding worden aangemerkt.
103. Tapijten, hetzij om op te rusten, hetzij als bedekking, vallen ook onder een legaat van klederen. De doeken en
behuizingen voor paarden moeten mijns inziens niet als kleding worden aangemerkt.
104. Doeken om de dijen of benen mee te omwikkelen en vilten doppen vallen onder de term kleding, omdat daardoor een
deel van het lichaam wordt bekleed. Ook vilten sokken vallen hieronder, omdat zij dienen ter bescherming van de voeten.
105. Kussens vallen eveneens onder het begrip kleding.
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106. Waar iemand de uitdrukking "zijn kleding" gebruikt, is het duidelijk, dat hij datgene bedoelt, wat hij zelf voor zijn eigen
gebruik heeft.
107. Matrassen zijn ook kledingstukken.
108. 108. De huiden der geiten en der lammeren zijn klederen.
109. Pomponius zegt in het tweeëntwintigste boek over Sabinus zeer juist, dat waar de garderobe van een vrouw wordt
nagelaten, de kledingstukken van vrouwelijke zuigelingen en jonge meisjes daar ook onder vallen, want met de term "vrouw"
worden alle personen van het vrouwelijk geslacht bedoeld.
110. De versierselen, eigen aan de vrouw, zijn die, waarmee zij zich tooit, zoals bijvoorbeeld oorringen, armbanden,
halskettingen, ringen (met uitzondering van die, welke voor zegels dienen) en alle artikelen, die voor geen ander doel
bestemd zijn dan voor de versiering van het lichaam; tot deze klasse behoren ook sieraden van goud, juwelen en
edelgesteenten, omdat zij zelf geen ander gebruik hebben. Toiletartikelen bestaan uit die dingen door het gebruik waarvan
een vrouw netter en schoner wordt. Hiertoe behoren spiegels, urinalen, zalven, vaten om die in te bewaren en andere artikelen
van dezelfde soort, badartikelen en kisten. Tot de siervoorwerpen worden gerekend: haarnetjes, kapmutsen, hoofddeksels,
parelspelden die vrouwen gewoon zijn te dragen, en netjes voor het haar. Een vrouw kan rein zijn en toch niet versierd, zoals
het geval is met hen die zich in het bad hebben gewassen en nog niet hun sieraad hebben aangedaan; en aan de andere kant
kan een vrouw uit haar slaap opstaan, versierd met haar sieraad, maar toch zal zij niet rein zijn.
111. Van parels kan gezegd worden, dat zij tot de sieraden behoren, wanneer zij niet ontkruld zijn, of van andere
edelgesteenten, wanneer zij gemakkelijk van hun zetting kunnen worden losgemaakt. Wanneer echter edelgesteenten, parels
of sieraden nog ruw zijn, zullen zij niet als sieraad worden aangemerkt, tenzij de bedoeling van de erflater anders was, toen
hij wenste, dat voor versiering bestemde voorwerpen van deze soort in de klasse en onder de naam van sieraad werden
opgenomen.
112. Zalfjes, die bij ziekte worden gebruikt, vallen niet onder het hoofd der toiletartikelen.
113. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Hoewel er bepaalde kledingstukken zijn die eerder bedoeld zijn om het lichaam te verfraaien dan om het te bedekken, moeten
ze toch, omdat ze de naam kleding dragen, gerekend worden tot de categorie kledingstukken, en niet tot die van de
versierselen. Evenzo staat het vast, dat die artikelen tot de siervoorwerpen moeten worden gerekend, waarvan de vrouwen
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gebruik maken om hun schoonheid te vergroten en zich te versieren; en het maakt geen verschil, of sommige van deze dingen
voor andere doeleinden worden gebruikt (als kappen en andere hoofddeksels), want hoewel zij het lichaam beschermen,
worden zij toch eerder als siervoorwerpen dan als kledingstukken beschouwd.
114. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIV.
Quintus Mucius, in het Tweede Boek over het Burgerlijk Recht, zegt dat zilverplaat moet worden aangemerkt als vervaardigd
zilver.
115. Bij een legaat van al het zilver van een erflater rijst de vraag of zijn zilveren munten ook tot het legaat gerekend moeten
worden. Ik denk dat dit niet moet, omdat niemand gewoonlijk zijn geld als zilverwerk aanmerkt. Evenzo denk ik dat,
wanneer vervaardigd zilver wordt nagelaten, munten daar niet onder vallen, tenzij duidelijk blijkt dat de bedoeling van de
erflater anders was.
116. Wanneer al het zilver van de erflater is nagelaten, is het zonder twijfel zo, dat wat bij hem in bewaring is gegeven, niet
aan de legataris toekomt, omdat wat hij niet als zijn eigendom kan opeisen, niet geacht wordt hem toe te behoren.
117. Wanneer aan iemand een legaat van vervaardigd goud of zilver wordt nagelaten, en het is gebroken of beschadigd, dan
wordt het niet tot het legaat gerekend; want Servius is van mening dat vervaardigd goud of zilver moet worden gehouden
voor datgene wat we gemakkelijk kunnen gebruiken, maar dat zilveren vaten die gebroken of beschadigd zijn, niet onder dit
hoofd vallen, en moeten worden aangemerkt als vervaardigd zilver.
118. Wanneer aan iemand een legaat wordt gedaan van al het goud, dat de erflater bij zijn overlijden kan toebehoren, kan hij
aanspraak maken op al het goud, dat de erflater op dat tijdstip bezat. Wanneer echter door de erflater een verdeling van zijn
goudvoorwerpen is gemaakt, is het van belang na te gaan in welke bewoordingen het legaat is uitgedrukt. Wanneer
vervaardigd goud wordt gelegateerd, en er iets van is gemaakt, komt het toe aan degene aan wie het legaat is nagelaten,
ongeacht of het bestemd was voor gebruik door de erflater of door iemand anders; dit geldt bijvoorbeeld voor gouden vazen,
sieraden, zegels, juwelen voor vrouwen en alle andere voorwerpen van deze beschrijving. Wanneer echter onbewerkt goud
wordt nagelaten, dat van zodanige aard is dat het niet kan worden gebruikt zonder te worden bewerkt, en dat de erflater als
onbewerkt goud beschouwde, zal het worden beschouwd als te zijn nagelaten. Maar indien gegraveerd goud of zilver wordt
nagelaten, zal de erflater geacht worden bij zijn testament te hebben nagelaten datgene waarop enig ontwerp is aangebracht,
zoals bijvoorbeeld te Philippi vervaardigde voorwerpen, alsmede medailles en andere zaken van deze aard.
119. Wanneer zilver wordt nagelaten, denk ik niet, dat vaten, gebruikt als vergaarbekken voor de darmen, daaronder
begrepen zijn, omdat zij niet tot de zilveren voorwerpen worden gerekend.
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120. Onder vervaardigd zilver kan men naar behoren verstaan het zilver, dat niet los of in bladen is, of dat niet bestaat uit
ingelegde stukken, of uit meubelen, toiletartikelen, of persoonlijke siervoorwerpen.
121. Alfenus Verus, Digest, Boek VII.
Wanneer bij testament aan iemand zilver wordt nagelaten dat bestemd is voor het gebruik van de erflater, tezamen met zijn
garderobe en zijn meubelen, rijst de vraag voor welk gebruik deze artikelen bestemd lijken te zijn; of het zilver bedoeld was
voor het dagelijks tafelgebruik van het hoofd van de huishouding, of dat de zilveren tafels en andere dingen van dezelfde
soort bedoeld waren die de erflater niet voortdurend gebruikte, maar die hij gewoon was uit te lenen voor spelen en bij andere
belangrijke gelegenheden. De betere mening is, dat alleen het zilver is begrepen in zulk een legaat, dat bestemd was voor het
gewone servies van de erflater.
122. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Wanneer materiaal van een andere beschrijving in goud of zilver is ingelegd, en het legaat bestaat uit vervaardigd goud of
zilver, dan is wat daarin is ingelegd, verschuldigd aan de legataris.
123. Om te bepalen welk van de twee materialen accessoir is, moeten de bedoeling en de gewoonte van de erflater, alsmede
het gebruik dat hij van het betreffende artikel maakte, worden nagegaan.
124. Paulus, Over de toewijzing van vrijgemaakten.
Wanneer iemand een legaat nalaat als volgt: "Ik geef en legateer aan mijn vrouw haar toiletartikelen, haar sieraden, of alles
wat ik voor haar gebruik heb verworven", dan staat vast dat alles verschuldigd is. Evenzo, wanneer een legaat wordt gedaan
als volgt: "Ik geef en legateer aan Titus de wijn die ik in de stad of in de haven heb", dan zal hij recht hebben op alles; want
het woord "of" is ingevoerd om de reikwijdte van het legaat uit te breiden.
125. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek II.
Een zekere man liet een grote schotel na, één van gemiddelde grootte, en één nog kleiner, als volgt: "Ik legateer aan Zo-enZo mijn kleinere schotel." Men oordeelde, dat de middelgrote schotel gelegateerd was, indien niet bleek, welke schotel de
erflater bedoelde aan te wijzen.
126. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
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Wanneer vervaardigd zilver wordt nagelaten, omvat de erfenis ook de koperen versieringen die aan de voeten van zilveren
vaten zijn toegevoegd, en alle andere artikelen die onder dezelfde categorie kunnen worden gebracht.
127. Onder de term "vervaardigd goud" vallen juwelen, die in ringen zijn gezet, ook al behoren zij tot de ringen. Kleine met
goud ingelegde bekers en parels, die in sieraden van vrouwen worden gezet om de glans van het goud te verhogen, vallen ook
onder de noemer "vervaardigd goud". Gouden sieraden, die in edelgesteenten en zilveren platen zijn ingelegd, en die kunnen
worden losgesoldeerd, vallen volgens Gaius onder de erfenis; maar Labeo neemt zijn mening niet over. Tubero echter zegt
dat het legaat alles omvat wat de erflater als goud heeft aangemerkt, anders zouden voorwerpen van verguld zilver en vazen
van enig ander materiaal, in goud gevat, niet als goud mogen worden aangemerkt.
128. Wanneer zilveren vaten, gebruikt om te eten of te drinken, worden nagelaten, en er enige twijfel rijst, tot welke van deze
klassen zij behoren, moet de gewoonte van de erflater in aanmerking worden genomen; maar dit is niet het geval, wanneer
het zeker is, dat een artikel tot geen van beide klassen behoort.
129. Een zekere officier van de triarii liet zijn vrouw enige zilveren voorwerpen na om bij het eten te gebruiken, en daar de
erflater onder zijn zilverwerk ook vaten rekende die zowel om te eten als om te drinken werden gebruikt, rees de vraag of
deze ook in de erfenis waren begrepen. Scaevola was van mening dat dit het geval was.
130. Evenzo, toen een vraag werd gesteld met betrekking tot het volgende legaat: "Laat mijn lieve dochter bovendien uit het
grootste deel van mijn nalatenschap nemen en haar voor haar gebruik mijn gehele garderobe geven, tezamen met het goud en
al het andere bestemd voor het gebruik van vrouwen", daar de erflater een bedrijf had, werd gevraagd of niet alleen het zilver
dat zich in haar huis of haar pakhuis voor haar eigen gebruik bevond, was overgebleven, maar ook of datgene wat zij in haar
bedrijf had, kon worden beschouwd als zilver voor het gebruik van vrouwen, en in het legaat zou worden opgenomen. Het
antwoord luidde, dat indien de erflater zilver voor eigen gebruik had, het zilver dat zij voor de verkoop bewaarde, niet geacht
zou worden te zijn nagelaten, tenzij degene die het opeiste, kon bewijzen dat zij dit ook in gedachten had toen zij het legaat
deed.
131. Neratius vertelt dat Proculus van mening was dat wanneer vazen van electrum werden nagelaten, het niet uitmaakte
hoeveel zilver of electrum de vazen in kwestie bevatten. Maar hoe kon worden vastgesteld of het zilver bij het zilver hoorde,
of het zilver bij het elektrum? Dat kon gemakkelijk worden vastgesteld aan de hand van het uiterlijk van de vazen. Indien er
nog twijfel zou blijven bestaan, moet worden nagegaan in welke klasse de opsteller van het testament de genoemde vazen
placht onder te brengen.
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132. Labeo maakte bij zijn testament een bijzonder legaat van haar garderobe aan zijn vrouw Neratia, als volgt: "Al haar
toiletartikelen, en al haar sieraden bestemd voor het gebruik van vrouwen, alle wollen, linnen en purper geverfde doeken van
verschillende kleuren, zowel afgewerkt als onafgewerkt, enz." Deze onnodige vermenigvuldiging van termen verandert de
aard van het eigendom niet, want Labeo noemde de wol, en daarna vele verschillende gekleurde wollen artikelen, net alsof
wol ophield dat te zijn nadat het geverfd was, want zelfs als de uitdrukking "van verschillende kleuren" was weggelaten, zou
de wol van verschillende kleuren nog steeds verschuldigd zijn, als het niet duidelijk was dat de bedoeling van de overledene
anders was.
133. Titia legateerde haar toiletartikelen, bestemd voor het gebruik van vrouwen, aan Septicia. Deze begreep, dat haar
werden nagelaten de sieraden en halskettingen bezet met edelstenen en parels, en de ringen, benevens de kledingstukken van
één kleur zowel als die van verschillende kleuren. De vraag rees of al deze dingen onder het hoofd toiletartikelen waren
begrepen. Scaevola antwoordde, dat overeenkomstig de genoemde feiten alleen de zilveren vaten, die in het bad werden
gebruikt, onder de toiletartikelen voor de vrouw vielen.
134. Toen een erflater oorbellen met twee grote parels en twee smaragden legateerde en de parels later verwijderde, rees de
vraag of de oorbellen verschuldigd waren nadat de parels verwijderd waren. Het antwoord luidde, dat zij verschuldigd bleven
indien de oorringen bleven, ook al waren de parels eruit verwijderd.
135. Een soortgelijk oordeel gaf hij in een ander geval, waarin een man een legaat deed van een halssnoer bestaande uit
vierendertig cilindrische stenen en een gelijk aantal cirkelvormige parels, en naderhand vier van de cilinders en zes van de
parels verwijderde.
136. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Er is geen verschil tussen de uitdrukkingen kleding voor mannen, en kleding voor mannen, maar de bedoeling van de erflater
schept soms moeilijkheden, als hij zelf gewend was gebruik te maken van een of ander kledingstuk dat ook geschikt was voor
vrouwen. Daarom moet met alle middelen worden nagegaan, of het nagelaten kledingstuk het kledingstuk was, dat de erflater
in gedachten had, en niet het kledingstuk, dat eigenlijk bestemd was voor gebruik door vrouwen, of voor mannen. Want
Quintus Mucius zegt, dat hij een zeker senator kende, die de gewoonte had aan tafel vrouwenklederen te dragen, en die, als
hij een kleed zou nalaten, dat door vrouwen gebruikt wordt, niet geacht zou worden het kleed in zijn gedachten te hebben
gehad, dat hij zelf gewoon was te gebruiken, als was het een voor zijn geslacht geschikt kleed.
137. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek IX.
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Quintus Mucius zei dat als het hoofd van een huishouden al zijn goud aan zijn vrouw zou nalaten, zij geen recht zou hebben
op datgene wat hij aan een goudsmid had gegeven om te laten vervaardigen, of wat hem toekwam en niet door de goudsmid
was teruggegeven. Pomponius: Deze mening is gedeeltelijk waar en gedeeltelijk onjuist. Want over het goud, dat hem
verschuldigd was, kan geen twijfel bestaan; indien hij bijvoorbeeld een contract had gesloten voor een bepaald aantal ponden
goud, zou het goud, waarop hij krachtens het contract recht had, zijn vrouw niet toebehoren, daar het nog niet het eigendom
van haar man was geworden; want hij legateerde aan haar, wat hem toebehoorde, en niet datgene, wat hij door een
rechtsvordering kon innen. Wat de goudsmid betreft, de mening is onjuist, indien de partij het metaal aan hem gaf opdat hij
er iets voor hem van zou maken; want hoewel het goud in handen van de goudsmid was, verandert dit niet de eigendom
ervan, daar het eigendom blijft van hem die het gaf, en hij alleen verplicht is de goudsmid te vergoeden voor zijn arbeid, op
grond waarvan wij tot de conclusie komen dat de vrouw er nog steeds recht op heeft. Indien hij echter het metaal aan de
goudsmid heeft gegeven, niet om er een of ander voorwerp uit te vervaardigen, maar uit ander goud, dan zal, daar de
eigendom van het metaal op de goudsmid is overgegaan, omdat een ruil geacht wordt te hebben plaats gehad, dit goud niet op
de vrouw overgaan.
138. Quintus Mucius zegt ook, dat als een echtgenoot, die vijf pond goud heeft, een legaat maakt als volgt: "Laat mijn
erfgenaam aan mijn vrouw leveren al het goud, dat ik voor haar gebruik verworven heb", zelfs als de echtgenoot een pond
goud verkocht heeft, en bij zijn dood niet meer dan vier pond gevonden wordt, de erfgenaam verplicht zal zijn de gehele vijf
pond te leveren, daar de gebruikte termen op de tegenwoordige tijd betrekking hebben. Deze opvatting, voor zover zij van
toepassing is op de wettelijke verplichting, is juist; dat wil zeggen dat de erfgenaam van rechtswege aansprakelijk is. Er zij
echter aan herinnerd, dat indien de erflater het bovengenoemde pond goud heeft vervreemd, omdat hij de erfenis aan zijn
vrouw wilde verminderen, dan zal de veranderde bedoeling van de erflater het mogelijk maken een exceptie op grond van
kwade trouw in te roepen, zodat, indien de vrouw zou aandringen op het instellen van een vordering om de vijf pond goud
terug te krijgen, zij door een exceptie op die grond kan worden tegengehouden. Maar wanneer de erflater het goud heeft
weggedaan omdat hij daartoe genoodzaakt was, en niet omdat hij de erfenis wilde verminderen, dan is het vijf pond goud van
rechtswege aan de vrouw verschuldigd en zal een exceptie op grond van kwade trouw de erfgenaam niets baten tegen de
eiser.
139. Wanneer een erflater een legaat aan zijn vrouw maakt als volgt: "Ik legateer aan mijn vrouw al het goud dat voor haar
gebruik is verworven", dan zegt Quintus Mucius zeer juist dat deze clausule in zichzelf de aanwijzing en het bewijs van het
legaat bevat. Indien dus de erflater een pond goud heeft vervreemd, blijft niet meer dan vier pond gewicht van rechtswege
verschuldigd, en behoeft niet te worden nagegaan, om welke reden de erflater het heeft vervreemd.
140. Paulus, Opinies, Boek XIV.
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"Ik wens dat vijf pond gewicht aan goud wordt gegeven aan Titia, met wie ik altijd heb geleefd zonder enige onenigheid." Ik
vraag of de erfgenamen gedwongen zullen worden het goud geheel in natura te geven, of de waarde ervan te betalen; en welk
bedrag zij moeten betalen. Paulus antwoordt dat ofwel het goud in kwestie moet worden geleverd, ofwel de prijs van
hetzelfde, wat er ook voor kan worden gekocht.
141. Ik vraag ook of de voogden van een minderjarige, die de erfgenaam is tegen wie het vonnis is uitgesproken, en die de
opvolger van de Praetor hebben verzocht om een vonnis voor de volledige teruggave van hun pupil, gehoord zullen worden
over het genoemde vonnis, nu de kwestie in de bovengenoemde zaak aanhangig is gemaakt, en de Praetor heeft besloten dat
het goud zelf moet worden geleverd. Paulus antwoordde dat de Praetor een behoorlijke beslissing had genomen die, waar
goud was nagelaten, het bedrag daarvan beval te leveren.
142. Scaevola, Opinies, Boek III.
"Ik draag mijn erfgenamen op om aan mijn liefste Seia elke gouden beker te geven die zij mag uitkiezen." Aangezien de
goederen van de nalatenschap niets anders omvatten dan kommen, bekers, kleine maten of drinkglazen, vraag ik of Seia haar
verzameling uit deze artikelen mag maken. Het antwoord luidde, dat aangezien het woord "beker" van toepassing is op alles
wat bestemd is om uit te drinken, zij daaruit haar keuze kan maken.
143. Paulus, Meningen, Boek XXI
Ik gaf als mijn mening dat vrouwenkleding niet onder de term "sieraad" valt, en dat een vergissing van de erfgenaam de wet
niet verandert.
144. Scaevola, Opinies, Boek V.
Titia heeft in haar testament en in een codicil speciaal onder een trust verschillende zilveren voorwerpen en kledingstukken
gelegateerd. Ik vraag, of andere goederen dan die, welke men onder de goederen van de nalatenschap kan vinden, in de
nalatenschap zullen worden opgenomen. Het antwoord luidt, dat wat gevonden wordt, daaronder begrepen zal zijn, en dat
zekerheid moet worden gesteld voor de levering van het saldo, voor het geval het gevonden wordt.
145. "Ik wil dat mijn Tabian mantels, en drie tunieken met hun capes, ook worden gegeven aan Sempronia-Pia, door haarzelf
uit te kiezen." Ik vraag of Sempronia het recht zal hebben om haar keuze van de verschillende tunieken en capes te maken uit
alle kleding van de overledene, dat wil zeggen uit haar hele garderobe. Het antwoord is, dat indien de tunieken met de capes
afzonderlijk waren nagelaten, zij haar keuze alleen zou kunnen maken uit die van dezelfde soort; maar indien dit niet het
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geval was, zou de erfgenaam het recht hebben ze uit de gehele kleerkast te verstrekken, of haar de getaxeerde waarde ervan te
betalen.
146. Seia maakte de volgende bepaling in haar testament: "Indien ikzelf door de onzekerheid van menselijke zaken
verhinderd zou zijn dit te doen, wens en beveel ik, dat de buste van deze en gene god, van honderd pond gewicht, door mijn
erfgenamen in deze en gene heilige tempel zal worden geplaatst, met een inscriptie met mijn naam, en met de vermelding dat
ik hem in mijn geboortestad heb laten plaatsen." Daar er in deze tempel geen andere geschenken waren dan enkele van brons
of zilver, rees de vraag of de erfgenamen van Seia verplicht zouden zijn een zilveren, een gouden of een bronzen buste te
geven. Het antwoord was, dat, overeenkomstig de genoemde feiten, er een van zilver moest worden geplaatst.
147. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Wanneer toiletartikelen bestemd voor vrouwen aan een echtgenote worden nagelaten, gaven Ofilius en Labeo als hun mening
dat zij alleen recht heeft op die artikelen die haar door haar echtgenoot voor eigen gebruik zijn gegeven. Indien dit anders zou
worden uitgelegd, zou grote schade ontstaan wanneer een goud- of zilversmid een dergelijk legaat aan zijn echtgenote doet.
148. Wanneer een legaat als volgt luidt: "Ik laat aan Zo-en-Zo het zilver na, dat zich op het ogenblik van mijn dood in mijn
huis bevindt", dan meent Ofilius, dat het zilver, dat bij de erflater in bewaring is gegeven of aan hem is uitgeleend, daar niet
onder begrepen moet worden. Cascellius is dezelfde mening toegedaan met betrekking tot zilver dat uitgeleend werd. Labeo
meent dat wat bij hem in bewaring is gegeven, aan de legataris toekomt, als het voor altijd als schat bij hem is achtergelaten,
en niet slechts om tijdelijk in bewaring te worden gegeven; omdat de woorden: "Wat bij mijn dood in mijn huis te vinden is",
moeten worden opgevat als dat wat zich daar gewoonlijk bevond. Ik keur deze mening goed.
149. Attius zegt dat Servius oordeelde dat wanneer een erflater aan een bepaalde persoon het zilver naliet "dat hij bij zijn
dood op zijn Toscaanse landgoed mocht hebben", ook dat tot de erfenis behoorde, dat vóór de dood van de erflater op zijn
aanwijzing uit de stad naar het Toscaanse landgoed was gebracht. Het geval zou echter anders zijn, indien het zonder zijn
bevel was weggevoerd.
150. Scaevola, Digest, Boek XVII.
Een erflater legateerde aan zijn geneesheer, die bij hem verbleef en hem op al zijn reizen vergezelde, onder andere het
volgende: "Ik wens dat het zilver, dat op mijn reizen wordt gebruikt, aan hem wordt gegeven." Daar de erflater op
verschillende tijdstippen afwezig was voor publieke zaken, rees de vraag welk zilver tot deze erfenis moest worden gerekend.
Het antwoord luidde, dat tot datgene zou worden gerekend, wat de erflater op het tijdstip, waarop hij zijn testament maakte,
in zijn bezit had.
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151. Een echtgenoot legateerde aan zijn echtgenote: "Ik legateer aan mijn echtgenote, Sempronia, bovendien het zilverwerk
dat in het bad gebruikt wordt." De vraag rees of het zilverwerk, dat de erflater gewoon was op feestdagen in het bad te
gebruiken, in het legaat was begrepen. Het antwoord was, dat alles geacht werd te zijn gelegateerd.
152. Een vrouw legateerde bij haar overlijden haar sieraden als volgt: "Ik wens dat al mijn sieraden aan mijn vriendin Seia
worden gegeven." In hetzelfde testament voegde zij er aan toe: "Ik wens dat mijn begrafenis wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de wensen van mijn echtgenoot, en wat mijn begrafenisceremonies ook mogen zijn, ik wens dat van
mijn sieraden, twee parelsnoeren en mijn smaragden armbanden met mij worden begraven." Toen het lichaam van de
overledene ter aarde werd besteld, begroeven noch haar erfgenamen, noch haar echtgenoot haar met de sieraden, die zij op
haar lichaam wilde laten leggen. De vraag rees of de voornoemde artikelen zouden toebehoren aan de vrouw aan wie zij al
haar sieraden had nagelaten, of aan haar erfgenamen. Het antwoord luidde dat zij niet aan de erfgenamen, maar aan de
legataris zouden toebehoren.

Tit. 3. Betreffende het legaat van een ontheffing van aansprakelijkheid.

153. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Verplichtingen verschuldigd door alle soorten schuldenaars kunnen wettig aan hen worden nagelaten, ook al zijn zij de
eigenaars van die verplichtingen.
154. Julianus verklaarde dat wanneer een schuldeiser aan zijn schuldenaar een pand nalaat, de erfenis geldig is, en de
schuldenaar het recht heeft een rechtsvordering in te stellen om het pand terug te krijgen voordat hij het verschuldigde geld
betaalt. In dit geval schijnt Julianus een geval in gedachten te hebben gehad waarin de schuldenaar geen voordeel zou hebben
van de transactie. Wanneer echter de bedoeling van de erflater anders was, kan hij van de verbintenis worden bevrijd alsof hij
de schuld had betaald.
155. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
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Wanneer een erfgenaam was opgedragen niets van de zekerheid te eisen, kan hij de schuld innen bij de hoofdschuldenaar;
maar wanneer het hem verboden was het van deze laatste te innen, en hij eist het van de zekerheid, meent Celsus dat hij
aansprakelijk zal zijn jegens de hoofdschuldenaar volgens de bepalingen van het testament.
156. Celsus zegt ook dat hij er niet aan twijfelt dat wanneer een erfgenaam verboden is een schuld van een schuldenaar te
innen, zijn eigen erfgenaam die schuld niet kan innen.
157. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Het staat vast, dat thans aan een schuldenaar een vrijlating kan worden nagelaten.
158. Maar zelfs als de erflater bij zijn overlijden een schuldenaar zijn biljet geeft, denk ik dat de laatste recht zal hebben op
een uitzondering, omdat de overgave van het biljet geldig zal zijn als een trust.
159. Julianus, in het Veertigste Boek van de Digest, zegt dat als iemand, wanneer hij op het punt staat te sterven, een briefje
van Seius aan Titius geeft, en hem opdraagt het na zijn dood aan Seius te overhandigen; of, als hij het terugkrijgt, het aan
hem teruggeeft; en dan geeft Titius het briefje na de dood van de schuldeiser aan Seius, en de erfgenaam van laatstgenoemde
probeert de schuld te innen, Seius recht zal hebben op een uitzondering op grond van bedrog.
160. Laat ons nu zien wat het gevolg zal zijn van deze erfenis. Als ik de enige schuldenaar van een schuld ben en men
probeert die schuld bij mij te innen, kan ik een exceptie inroepen of, als men dat niet probeert, kan ik een vordering instellen
om kwijting te verkrijgen door middel van een kwitantie. Maar ook al ben ik met een ander medeschuldenaar, bijvoorbeeld
wanneer wij beiden hoofdschuldenaar zijn en de erflater mij alleen wil begunstigen, dan nog kan ik een vordering instellen,
niet om door middel van een kwitantie van mijn aansprakelijkheid te worden ontslagen, noch om mijn medeschuldenaar
tegen de wil van de erflater te bevrijden, maar om mij door een overeenkomst te bevrijden. Maar wat als wij deelgenoten
waren? Laten we eens kijken of ik dan door een kwitantie zou worden vrijgesteld; zou ik anders niet tot last zijn als er een
proces tegen mijn medeschuldenaar werd aangespannen? Julianus zegt in het tweeëndertigste boek van de Digest, dat als wij
geen deelgenoten zijn, ik door een overeenkomst moet worden vrijgelaten, maar als wij deelgenoten zijn, moet dit door
middel van een kwitantie geschieden.
161. Vandaar dat de vraag rijst, of een deelgenoot als legataris moet worden beschouwd, wiens naam niet in een testament is
vermeld, hoewel het voor beide partijen een voordeel is, indien zij deelgenoten zijn. Het is juist, dat niet alleen hij, wiens
naam in een testament is vermeld, als legataris moet worden beschouwd, maar ook hij, die daarin niet is vermeld, indien de
erflater hem in gedachten had op het ogenblik, dat de vrijgave werd gelegateerd.
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162. Beide partijen worden echter in dit geval als legatarissen beschouwd. Want als ik Titius iets schuldig ben en, om mij te
bevoordelen, het legaat aan hem wordt gedaan op voorwaarde dat ik zal worden vrijgelaten, zal niemand ontkennen dat ik
een legataris ben, zoals Julianus in hetzelfde Boek verklaart; en Marcellus zegt in een noot dat het legaat aan beide partijen
wordt nagelaten, evenzeer als aan mijn schuldeiser, ook al ben ik solvabel, want het is altijd in het belang van de schuldeiser
om twee schuldenaren aansprakelijk te hebben voor dezelfde verplichting.
163. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Wat moet er dan gebeuren, nu de schuldeiser een rechtsvordering kan instellen op grond van het testament? De erfgenaam
mag geen vonnis tegen zich laten uitspreken, tenzij hem zekerheid wordt verschaft voor zijn verdediging tegen de
schuldenaar. Evenzo, als de schuldenaar een proces aanspant, hoeft de erfgenaam niets anders te doen dan hem tegen de
schuldeiser te beschermen.
164. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een erflater een hoofdschuldenaar en een borgschuldenaar heeft, en aan de hoofdschuldenaar kwijting verleent, zegt
Julianus op dezelfde plaats dat de hoofdschuldenaar door middel van een kwitantie moet worden bevrijd, omdat anders, als
de erfgenaam de borg zou aanklagen, de hoofdschuldenaar op een andere manier in het geding wordt gebracht. Maar wat
indien de borg tussenkomt om een schenking te doen, en geen verhaal heeft op de hoofdschuldenaar? Of, welke weg moet
worden bewandeld indien het geld in handen van de borg is gekomen, en hij in zijn plaats een opdrachtgever heeft gegeven,
aan wie hij zelf borg heeft gesteld? In dat geval moet de hoofdschuldenaar bij overeenkomst worden vrijgelaten. Wij zijn
echter gewoon te oordelen, dat dezelfde uitzondering op grond van overeenkomst, die de hoofdschuldenaar toekomt, ook aan
de borg moet worden toegestaan. Wij zeggen, dat dit in dit geval geenszins van toepassing is; want wanneer een erflater een
legaat nalaat, is zijn bedoeling één ding, en die van de erfgenaam, wanneer hij een overeenkomst sluit, een ander.
165. Als echter een borg wordt nagelaten, is er geen twijfel mogelijk, zoals Julianus zegt, dat de borg moet worden
vrijgegeven door de overeenkomst van de erfgenaam. Toch meen ik, dat in een dergelijk geval hij soms door een kwitantie
moet worden vrijgelaten, als de partij zelf de eigenlijke schuldenaar was, of als hij met de principaal een vennoot was bij de
transactie.
166. Julianus zegt in hetzelfde boek ook, dat als een zoon onder vaders toezicht schuldenaar wordt, en zijn vrijlating aan zijn
vader wordt nagelaten, de laatste door een overeenkomst van zijn aansprakelijkheid moet worden ontslagen, om te
voorkomen dat de zoon wordt vrijgelaten. En hij voegt eraan toe dat het weinig verschil maakt of er al dan niet eigendom is
in het peculium van de zoon op de dag waarop het legaat ontstaat, want de vader zal altijd door middel van het legaat worden
veiliggesteld; en hij is van mening dat dit vooral het geval is wanneer het bedrag van het peculium wordt beschouwd in
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relatie tot het tijdstip waarop het vonnis werd uitgesproken. Julianus vergelijkt een echtgenoot met een vader, wanneer zijn
vrouw hem, na echtscheiding, een vrijstelling van aansprakelijkheid voor haar bruidsschat heeft nagelaten; want ook hij,
hoewel hij misschien niet solvabel was op het tijdstip waarop de erfenis werd toegekend, zal een legataris zijn, en hij zegt dat
de beide partijen niet kunnen terugvorderen wat reeds is betaald. De betere mening is echter, zoals Marcellus opmerkt, dat de
vader een vordering kan instellen, omdat hij nog geen schuldenaar was toen hij de betaling deed, zoals de echtgenoot dit niet
kan doen, als hij de schuld heeft betaald. Want zelfs als iemand zou menen dat de vader een schuldenaar was, dan nog neemt
hij slechts de plaats in van een voorwaardelijke schuldenaar, en het lijdt geen twijfel dat hij kan terugvorderen wat hij betaald
heeft.
167. Wanneer echter een erfgenaam wordt belast met de vrijlating van de zoon, voegt Julianus er niet aan toe, dat
eerstgenoemde moet worden vrijgelaten, hetzij door een kwitantie, hetzij door een overeenkomst, maar hij schijnt te menen,
dat de zoon als het ware door een kwitantie van aansprakelijkheid moet worden ontheven; welke transactie ook een voordeel
voor de vader zou zijn. Deze regel moet de overhand hebben, tenzij duidelijk kan worden bewezen, dat de erflater het
tegendeel heeft bedoeld, dat wil zeggen, dat noch de zoon noch de vader mocht worden benadeeld; want in dit geval zou hij
moeten worden ontslagen, niet door middel van een kwitantie, maar door een overeenkomst.
168. Julianus zegt ook, dat wanneer een vader borg staat voor zijn zoon, en diens vrijlating aan hem wordt nagelaten, hij door
een overeenkomst moet worden ontslagen van aansprakelijkheid, als borg, en niet als vader; en daarom kan een proces tegen
hem worden aangespannen met betrekking tot het peculium. Ten slotte meent hij, dat deze regel alleen van toepassing is,
wanneer de erflater de bedoeling had, dat hij als borg zou worden vrijgesteld; indien hij echter de bedoeling had, dat hij ook
als vader zou worden vrijgesteld, zou hij ook van de aansprakelijkheid voor het peculium moeten worden vrijgesteld.
169. Javolenus, Epistels, Boek VI.
Maar na de emancipatie van de zoon zal de vader alleen gerechtigd zijn tot een vordering ten belope van wat deel uitmaakt
van het peculium van zijn zoon, of wanneer deze laatste iets heeft uitbetaald ten voordele van zijn vader; aangezien het
eigendom dat in het belang van de vader is om te hebben, aan hem zal toebehoren krachtens de erfenis.
170. De vraag kan worden gesteld, of de vader daartoe krachtens het testament een rechtsvordering kan instellen, met het
gevolg dat ook de zoon van een rechtsvordering wordt ontslagen. Sommige autoriteiten zijn van mening dat de procedure dit
gevolg heeft, omdat men meent dat het in het belang van de vader is dat zijn rechten onaangetast blijven, wanneer hij zijn
zoon na diens emancipatie zijn peculium geeft. Ik ben echter de tegenovergestelde mening toegedaan en ben van mening dat
de vader krachtens de bepalingen van het testament niets meer mag worden toegekend, dan dat hij alleen hoeft te betalen wat
door de erfgenaam kan worden geïnd.
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171. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Bovendien kan niet alleen het verschuldigde worden kwijtgescholden, maar ook een gedeelte daarvan, d.w.z. een gedeelte
van de verplichting, zoals door Julianus in het Drieëndertigste Boek van de Digest wordt verklaard.
172. Wanneer hij, die de levering van Stichus, of tien aurei bedongen heeft, zijn erfgenaam opdraagt geen Stichus te eisen,
staat vast, dat de erfenis geldig is; maar laten wij nagaan, wat zij omvat. Julianus zegt dat blijkt dat een rechtsvordering kan
worden ingesteld krachtens het testament om de kwijting van de schuldenaar af te dwingen door een kwitantie, die hem ook
zal bevrijden voor zover het de tien aurei betreft, omdat een kwitantie gelijk staat aan betaling; en net zoals de schuldenaar
zou moeten worden bevrijd als hij Stichus had geleverd, zo zal hij van zijn aansprakelijkheid worden bevrijd door de
kwitantie voor Stichus.
173. Als echter de erfgenaam belast zou moeten worden om de schuldenaar te ontslaan van de betaling van twintig aurei, dan
zegt Julianus ook, in het Drieëndertigste Boek, dat de schuldenaar desondanks ontheven moet worden van de
aansprakelijkheid voor tien, want als hij een kwitantie verkrijgt voor twintig, zal hij ontheven worden van de
aansprakelijkheid voor het eerstgenoemde bedrag.
174. Wanneer twee erfgenamen door een schuldenaar zijn aangewezen, en hij een van hen belast met de betaling aan zijn
schuldeiser, zal de erfenis geldig zijn voor zover het zijn mede-erfgenaam betreft, en deze laatste zal het recht hebben een
rechtsgeding aan te spannen om betaling aan de schuldeiser af te dwingen.
175. Een legaat dat aan een schuldenaar is nagelaten, wordt slechts geldig, wanneer van hem geen betaling is geëist,
gedurende het leven van de erflater; is deze wel geëist, dan vervalt het legaat.
176. Julianus vraagt daarom, als een vrijlating is nagelaten, en de plaatsvervanger van een minderjarig kind is belast met
hetzelfde, en de minderjarige daarna betaling eist van wat verschuldigd is, of de erfenis dan tenietgaat. En aangezien
vaststaat, dat een minderjarige, voor zover het een legaat betreft, waarmee zijn plaatsvervanger is belast, dezelfde positie
inneemt als een erfgenaam belast met een voorwaardelijk legaat, is het resultaat, dat de plaatsvervanger aansprakelijk zal zijn
voor een rechtsvordering krachtens het testament, als de minderjarige betaling van de vordering door de schuldenaar zou
eisen.
177. Dezelfde regel geldt, wanneer de minderjarige geen betaling vordert, maar slechts een rechtsvordering instelt, want de
plaatsvervanger zal genoodzaakt zijn de vordering te doen verwerpen.
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178. Want indien de vrijgave aan de schuldenaar voorwaardelijk was nagelaten, en hetzij de kwestie was gevoegd, hetzij
betaling was gevorderd voordat aan de voorwaarde was voldaan, zal de schuldenaar nog steeds gerechtigd zijn tot zijn
vordering krachtens het testament om de vrijgave te verkrijgen, die hem was nagelaten.
179. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wij kunnen niet alleen een legaat maken dat onze schuldenaar bevrijdt, maar ook een dat onze erfgenaam bevrijdt en ieder
ander die wie dan ook.
180. Men kan een erfgenaam opdragen binnen een bepaalde tijd geen betaling van een schuldenaar te eisen, maar het lijdt
geen twijfel, dat hij hem gedurende de tussenliggende tijd niet mag vrijlaten; en als de schuldenaar zou overlijden, kan de
schuld binnen de genoemde termijn niet van zijn erfgenaam worden geïnd.
181. Overwogen moet worden of de erfgenaam boeterente kan innen over de tijd gedurende welke het hem verboden is de
schuld op te eisen. Priscus Neratius was van oordeel, dat een dergelijke vordering in strijd zou zijn met het testament, hetgeen
juist is.
182. Een legaat als het volgende, "Mijn erfgenaam mag de schuld bij Lucius Titius alleen niet innen," gaat niet over op de
erfgenaam van Lucius Titius, indien tijdens het leven van laatstgenoemde niets tegen het testament in is gedaan door de
erfgenaam die de schuld bij hem trachtte in te vorderen; want wanneer goederen die zijn nagelaten, hechten aan de persoon
van de legataris, hebben zij het karakter van een persoonlijke dienstbaarheid en gaan zij niet over op zijn erfgenaam; maar
indien zij niet hechten aan zijn persoon, gaan zij wel over op zijn erfgenaam.
183. Indien de woorden, die de vrijgave verlenen, betrekking hebben op zakelijke zaken, is het gevolg hetzelfde, als wanneer
het de erfgenaam uitdrukkelijk verboden was, de vordering te innen, hetzij bij de schuldenaar, hetzij bij diens erfgenaam,
daar de toevoeging van de erfgenaam van geen kracht of gevolg is; evenzo zou het het geval zijn, indien de persoon van de
schuldenaar zelf niet was opgenomen.
184. Hij, aan wie opdracht is gegeven, rekening en verantwoording af te leggen, wordt niet geacht aan de wil van de erflater
te hebben voldaan, indien hij geen rekening en verantwoording aflegt, maar slechts het saldo betaalt, dat hij in handen heeft.
185. Wanneer het een erfgenaam verboden is een rechtsgeding aan te spannen tegen de lasthebber die de zaken van de
overledene heeft behartigd, wordt dit niet geacht ten bate van de legataris te zijn, indien de verbintenis is aangegaan door de
kwade trouw of het bedrog van hem die de zaken heeft behartigd, en de erflater zal geacht worden deze mening te hebben
toegedaan. Indien dus de erfgenaam een rechtsvordering tegen de zaakwaarnemer instelt op grond van het feit dat hij zaken
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heeft gedaan, en deze laatste voor een onbepaald bedrag op grond van het testament een rechtsvordering instelt, kan hij
worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
186. Een vrijgave kan ook wettelijk worden nagelaten aan iemand bij wie ik een deposito nalaat, of aan wie ik een lening
voor gebruik afsluit, of goederen in onderpand geef, of aan iemand die verplicht is de opbrengst van een diefstal aan mij
terug te betalen.
187. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
183. Wanneer het een erfgenaam verboden is om de overhandiging van rekeningen te eisen, is in rescripten zeer vaak
verklaard dat het hem niet zal worden verhinderd om verschuldigde saldi te eisen, wanneer de partijen die in hun bezit
hebben, of wanneer de vertegenwoordiger die de zaken heeft gedaan, zich schuldig heeft gemaakt aan enige frauduleuze
handeling. Indien iemand een ander ook uit dien hoofde van zijn aansprakelijkheid wenst te ontheffen, moet hij zijn legaat als
volgt formuleren: "Laat mijn erfgenaam worden belast met het teruggeven aan Zo-en-Zo van alles wat hij van hem heeft
geïncasseerd door zo-en-zo en zo-en-zo een rechtszaak, of hem ontslaan van aansprakelijkheid uit hoofde van genoemde
rechtsvorderingen."
188. Julianus, Digest, Boek XXXIII.
Wanneer een erfgenaam wordt opgedragen niets te innen van een borg, en aan Titius te betalen wat de principaal schuldig is,
dan moet hij overeenkomen geen vordering in te stellen bij de borg, en zijn vorderingsrechten tegen de hoofdschuldenaar
over te dragen aan de legataris; net zoals wanneer een erfgenaam wordt opgedragen niets te innen van de hoofdschuldenaar,
en aan een derde te betalen wat de borg schuldig is, hij een ontvangstbewijs moet geven aan de principaal, en gedwongen zal
zijn aan de legataris te betalen het bedrag dat door de rechtbank is vastgesteld als verschuldigd door de borg.
189. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Als een schuldenaar zijn borg beveelt om vrijgelaten te worden door zijn erfgenaam, moet hij dan vrijgelaten worden? Het
antwoord is, dat hij dat moet. Aangezien de erfgenamen aansprakelijk zijn voor een vordering in mandaat, werd ook
gevraagd of de erfenis niet nietig was, aangezien de schuldenaar een legaat aan zijn schuldeiser had gemaakt. Het antwoord
was, dat telkens wanneer een schuldenaar een legaat aan zijn schuldeiser maakt, het legaat nietig is, als het niet eerder in het
belang van de schuldeiser is om een rechtsvordering op grond van het testament in te stellen, dan een op grond van de
oorspronkelijke verplichting; want als Titius Maevius heeft opgedragen de betaling van een bepaalde som geld te beloven, en
hem daarna opdraagt om door het beding te worden vrijgelaten, is het duidelijk dat het meer in het belang is van degene die
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de belofte heeft gedaan, om te worden vrijgelaten, dan om het bedrag te betalen overeenkomstig het beding, en vervolgens
een rechtsvordering in mandaat in te stellen.
190. Dezelfde, Digest, Boek XXXIX.
Lucius Titius, die Eros als zijn gemachtigde in dienst had, maakte de volgende bepaling in zijn codicil: "Ik wens dat Eros vrij
is, en ik wens dat hij rekenschap aflegt van alles wat hij gedaan heeft, gedurende de tijd volgend op mijn laatste
handtekening." Daarna, toen hij nog leefde, ontsloeg hij Eros van zijn slaaf en tegelijkertijd legde de slaaf zijn boekhouding
af en de erflater ondertekende die tot die datum, die slechts enkele dagen voor zijn dood lag. De erfgenamen van Lucius
Titius beweerden dat Eros bepaalde geldsommen had ontvangen, zowel toen hij nog slaaf was als nadat hij vrij was
geworden, en zij hebben deze niet opgenomen in de rekeningen die door Lucius Titius waren ondertekend. Ik vraag of de
erfgenamen iets van Eros kunnen innen voor de tijd voorafgaand aan de laatste handtekening van Lucius Titius. Ik
antwoordde dat Eros volgens de genoemde feiten zijn vrijheid niet kan opeisen, tenzij de genoemde bedragen specifiek aan
hem waren kwijtgescholden.
191. Dezelfde, Digest, Boek LXXXI.
Als een schuldeiser een legaat maakt aan een schuldenaar van wat hij hem schuldig is, en de eerstgenoemde kan zich
beschermen door een eeuwigdurende uitzondering, dan zal het legaat geen kracht of gevolg hebben. Indien echter dezelfde
schuldenaar een legaat maakt aan zijn schuldeiser van wat hij hem schuldig is, zal hij worden geacht te hebben bedoeld dat
zijn schuldeiser wordt ontheven van de werking van de voornoemde exceptie.
192. Ulpianus, Trusts, Boek I.
Dezelfde regel zal van toepassing zijn wanneer de schuldenaar verplicht was om binnen een bepaalde tijd, of onder een
bepaalde voorwaarde, te betalen.
193. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIV.
Wanneer iemand in een testament is opgedragen een schuld van Titius niet te innen, kan hij noch hem noch zijn erfgenaam
dagvaarden; noch kan de erfgenaam van de erfgenaam een vordering instellen; noch kan de betaling van de verplichting
worden geëist van de erfgenaam van de schuldenaar. De erfgenaam van de erfgenaam van de erflater kan ook worden belast
met het niet innen van de vordering van de schuldenaar.
194. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
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Als ik een stuk land aan iemand verhuur voor vijf jaar, en dan nalaat wat de pachter verplicht was voor mij te doen of aan mij
te betalen, of in de toekomst verplicht zou zijn aan mij te betalen of te geven, en de erfgenaam wordt belast om de pachter dit
zelf te laten hebben; Zowel Nerva als Atilicinus zeggen dat als de erfgenaam hem het genot van de erfenis zou beletten, hij
aansprakelijk zou zijn voor een rechtsvordering op grond van de pacht, en als hij iets zou behouden dat voortvloeit uit het
huurcontract, hij aansprakelijk zou zijn voor een rechtsvordering op grond van het testament; om de reden dat het geen
verschil maakt of hij iets van de pachter eist, of het in bezit houdt, aangezien de hele pacht wordt geacht te zijn nagelaten.
195. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Een eventueel verschuldigd saldo van de pacht valt ook onder de erfenis.
196. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Cassius: Zelfs indien een logement op deze wijze is nagelaten, zal de erfgenaam verplicht zijn het om niet in te richten; en
bovendien is besloten dat de pachter een op het testament gebaseerde vordering tegen de erfgenaam kan instellen, om van de
aansprakelijkheid uit hoofde van zijn pacht te worden ontheven; welke mening volkomen juist is.
197. Modestinus, Regels, Boek IX.
Als we een legaat maken als volgt: "Laat mijn erfgenaam worden belast met het ontheffen van aansprakelijkheid van Zo-enZo, die mijn zaken heeft gedaan, en niets van hem te eisen dat hij verplicht is aan mij te betalen of voor mij te doen", dan zal
de erfgenaam worden belast met het niet innen van geld van de legataris dat aan hem is geleend. Het is echter nauwelijks
geloofwaardig, dat de erflater met een dergelijk legaat heeft beoogd, dat ook hetgeen hij aan zijn slaven als hun peculium
verschuldigd was, aan de legataris zou worden nagelaten.
198. Dezelfde, Opinies, Boek X.
"Aan mijn broer Aurelius Sempronius. Ik wens niet dat een van mijn schuldenaren zal worden lastig gevallen vanwege hun
verplichtingen, noch dat er iets, hetzij hoofdsom of rente, van hen zal worden geïnd zolang zij leven; en ik geef, vrij van
aansprakelijkheid en vrij van pand, het huis en het Karpatenland terug aan degene die daar belang bij heeft." Modestinus
geeft als zijn mening dat als de schuldenaar zelf zou worden aangesproken, hij zal worden beschermd door een uitzondering,
maar dat dit niet het geval zal zijn voor zover het zijn erfgenaam betreft.
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199. Toen Gaius Seius opgroeide, kreeg hij Publius Maevius en Lucius Sempronius tot zijn voogden. Toen hij nog
meerderjarig was, maakte genoemde Gaius Seius, die op het punt stond te sterven, de volgende bepaling in zijn testament met
betrekking tot zijn voogden: "Laat niemand vragen stellen over mijn curatoren, want ik heb zelf mijn zaken afgehandeld." Ik
vraag of de erfgenamen van de minderjarige van de curatoren rekenschap kunnen eisen voor het curatorschap, aangezien de
overledene, zoals blijkt uit de bewoordingen van zijn testament, erkende dat hij al zijn zaken zelf had geregeld. Modestinus
was van mening dat indien de curatoren enige frauduleuze handeling hadden gepleegd, of indien enig goed van de erflater in
hun handen was, tegen hen op deze grond een proces kon worden aangespannen.
200. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Als ik iets nalaat dat u mij verschuldigd bent, hetzij aan uzelf of aan een derde, en u betaalt het aan mij, of wordt door mij om
een andere reden vrijgelaten, dan zal de erfenis tenietgaan.
201. Julianus was dus van mening, dat zelfs als een schuldeiser erfgenaam wordt van zijn schuldenaar en daarna sterft, de
erfenis tenietgaat; en dit is juist, want een verplichting gaat als het ware teniet door verwarring, net zoals zij tenietgaat door
betaling.
202. Wanneer echter een legaat wordt nagelaten onder een of andere voorwaarde, en de erfgenaam komt tevoren binnen en
int de schuld, dan moet een ander oordeel worden gegeven; omdat, zolang de voorwaarde nog bestaat, de verhindering van de
betaling van het legaat aan de legataris, indien hij nog leeft en gerechtigd is het te ontvangen, niet afhangt van de neiging van
de erfgenaam, noch, indien de legataris wettelijk niet in staat zou zijn het te nemen, de erfgenaam kan verhinderen, dat
degene die recht heeft op het voordeel van het legaat, het ook verkrijgt.
203. Papinianus, Vragen, Boek XIX.
"Ik wens niet dat iets dat Sempronius mij schuldig is, wordt geïnd." Men besliste dat de schuldenaar, om zijn vrijlating af te
dwingen, niet alleen recht had op een exceptie, maar ook op een actie krachtens het testament.
204. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Een lasthebber van wie het de erfgenaam verboden was een boekhouding te eisen, en die hij ook moest ontslaan van alle
aansprakelijkheid voor enige handeling die hij in die hoedanigheid verrichtte, kan toch door een vordering in mandaat
worden verplicht om aan de erfgenamen al het geld te betalen dat hem door een bankier verschuldigd is krachtens een
overeenkomst die hij als lasthebber is aangegaan, of om zijn vorderingsrechten tegen die bankier over te dragen.
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205. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Wanneer een erfgenaam wordt verzocht zijn schuldenaar te bevrijden, is men van oordeel, dat dit alleen geldt voor hetgeen
nog verschuldigd is op de verbintenis. Wanneer dus iets van de schuld vóór het openvallen van het testament is betaald,
wordt het niet in de trust begrepen. Maar als na de opening van het testament en voordat de nalatenschap door de erfgenaam,
die op de hoogte was van de bedoeling van de overledene, is betreden, betaling van het verschuldigde wordt geëist, lijkt dit
veel op bedrog, en kan het bedrag dus door de legataris worden teruggevorderd.
206. Paulus, Vragen, Boek X.
Wanneer ik aan Titius heb nagelaten wat hij mij verschuldigd was, al dan niet met vermelding van het bedrag, of, aan de
andere kant, wanneer ik een legaat maak met een verschil, zoals bijvoorbeeld: "Ik laat aan Titius na, wat ik hem schuldig
ben", of "Ik laat aan Titius honderd aurei na, die ik hem schuldig ben"; ik vraag u, of u van mening bent, dat men in elk geval
moet nagaan, of men hem werkelijk iets verschuldigd is; en verder verzoek ik u, mij mede te delen, op welke wijze u deze
zaken, die dagelijks voorkomen, uitlegt. Ik antwoordde, dat als degene aan wie Titius schuldig is, de schuld wil
kwijtschelden, het geen verschil maakt, of hij zijn erfgenaam opdraagt hem te ontslaan, of hem verbiedt de schuld te innen;
want in beide gevallen moet de schuldenaar worden vrijgelaten, en in beide gevallen zal een vordering ten gunste van de
schuldenaar tegen de erfgenaam worden ingesteld, om zijn vrijlating te bewerkstelligen. Indien de erflater de som van
honderd aurei of een bepaald stuk land als verschuldigd heeft genoemd, en bewezen kan worden dat de legataris de
schuldenaar was, moet hij worden vrijgelaten. Indien hij echter niets verschuldigd is, omdat een valse verklaring is afgelegd,
kan worden gezegd dat hij ook een rechtsvordering kan instellen om terug te krijgen wat in het legaat is begrepen. Dit
beginsel geldt ook wanneer het legaat als volgt luidde: "Laat mijn erfgenaam worden belast met het niet innen van de
honderd aurei die hij mij schuldig is", of "Stichus die hij mij schuldig is". Als hij echter had gezegd: "Laat mijn erfgenaam
belast zijn om aan Titius de honderd aurei te geven die hij mij schuldig is", dan kan men volhouden dat hij ze kan opeisen,
hoewel de verklaring onwaar is. Ik ben het daar echter geenszins mee eens, want de erflater moet gedacht hebben dat het
woord "geven" betrekking had op de schuld. Anderzijds, indien de schuldenaar een legaat maakt aan zijn schuldeiser, zie ik
niet in dat het legaat enige geldigheid heeft, indien het bedrag niet is vermeld. Maar als hij het bedrag vermeldt, waarvan hij
erkent dat het hem verschuldigd is, dan is het legaat niet geldig, behalve in die gevallen, waarin de betaling ervan voordeliger
is dan die van de schuld. Want als de schuldenaar honderd aurei nalaat, die hij zegt verschuldigd te zijn, en hij is ze
verschuldigd, dan is de erfenis ongeldig. Maar als hij ze niet verschuldigd is, is de erfenis geldig; want als er een bepaalde
som geld wordt genoemd, is het geval gelijk aan dat van Stichus, die onder een valse verklaring werd gelegateerd. Deze regel
stelde de Goddelijke Pius in een Rescript, waar een zekere som geld werd nagelaten als zijnde ontvangen bij wijze van
bruidsschat.
207. Scaevola, Opinies, Boek IV.
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Een voogd, die bij zijn overlijden bepaalde erfgenamen had aangewezen, wenste aan zijn kleinkind, wiens voogdij hij had
uitgeoefend, het derde deel van zijn nalatenschap te schenken, op voorwaarde dat hij met zijn erfgenamen geen twist zou
uitlokken wegens de voogdij, maar hen allen zou ontslaan van hun aansprakelijkheid met betrekking tot die voogdij. De
voogd verkreeg de erfenis, maar eiste later van de erfgenamen alles op wat zijn voogd had verkregen uit de verkoop van
goederen of uit enige andere bron in verband met de voogdij. Ik vroeg of het testament het hem onmogelijk maakte dergelijke
vorderingen in te stellen. Het antwoord was dat, als hij het voordeel van de trust ontving voordat hij aan de opgelegde
voorwaarde voldeed, en vervolgens overging tot het instellen van de vordering in strijd met de voorwaarden van de erfenis,
een exceptie op grond van kwade trouw door de erfgenamen tegen hem kon worden ingesteld, tenzij hij bereid was terug te
geven wat hij had ontvangen van de trust, die hem vanwege zijn leeftijd als gunst was verleend.
208. Tryphoninus, Disputaties, Boek VIII.
Laten we eens kijken of iemand aan wie bij testament een vrijlating is verleend, en tegen wie een vordering op het peculium
aanhangig is, geacht moet worden de positie van een legataris in te nemen, als er op het moment dat een legaat gewoonlijk
vervalt, niets in het peculium gevonden moet worden. Zelfs indien hij nog geen schuldenaar is, volgt daaruit niet, dat hij enig
voordeel uit het legaat zou trekken, tenzij door de hoop op een toekomstige aanvulling van zijn peculium. Is hij dan als
legataris in onzekerheid, net zoals hij dat zou zijn als hij, om welke reden dan ook, de verwachting van het legaat
twijfelachtig zou maken? Dit is de betere mening.
209. Scaevola, Digest, Boek XVI.
Aurelius Symphorus werd borg voor een zekere voogd, en maakte bij diens dood een legaat aan de kinderen van de voogd,
als volgt: "Ik legateer vijf aurei aan Arellius Latinus en Arellius Felix, ieder afzonderlijk, wanneer zij de leeftijd van veertien
jaar zullen hebben bereikt; op dat moment wens ik dat aan ieder van hen elke maand zes denarii voor hun levensonderhoud
en elk jaar vijfentwintig denarii voor hun kleding wordt betaald, met welk legaat zij tevreden moeten zijn, aangezien hun
voogdij mij niet weinig ergernis heeft bezorgd. Ik belast ook mijn erfgenamen met niets van hen te innen wegens de voogdij,
noch iets te behouden uit hoofde van dit legaat." De vraag rees, of de genoemde erfgenamen, indien zij iets uit hoofde van de
voogdij hadden betaald, dit konden verhalen op de erfgenaam van de kinderen, of op degene voor wie de erflater borg was
komen te staan. Het antwoord luidde, dat overeenkomstig de genoemde feiten de erfgenamen van laatstgenoemden
uitsluitend belast leken te zijn om niets te vorderen uit hoofde van de voogdij, die Symphorus had uitgeoefend, en die
verschuldigd zou kunnen zijn van de erven, genaamd Arellius.
210. Een man, die een testament had gemaakt, legateerde een vrijlating aan zijn schuldenaren, en toen hij het testament had
ontzegeld en opnieuw had gelezen, maakte hij een ander waarin hij de erfenis als volgt herhaalde: "Ik bevestig elk legaat
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gemaakt in een testament dat ik heb ontzegeld, en alles wat daarin geschreven staat." Nadat de nalatenschap krachtens het
tweede testament was aangesproken, rees de vraag of de schuldenaars die krachtens het eerste testament waren vrijgesteld,
konden eisen te worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de geldsommen die zij na het maken van het eerste testament
verschuldigd waren geworden; en indien de erfgenamen een vordering tegen hen instelden, of zij konden worden uitgesloten
door een exceptie op grond van kwade trouw. Het antwoord luidde dat zij niet zouden worden vrijgesteld.
211. Titius maakte het volgende legaat aan zijn schuldenaar Seius: "Ik geef en legateer tien denarii aan Seius. Ik geef hem
bovendien vijf, alles wat hij mij schuldig is, zowel hoofdsom als rente." Ook droeg hij zijn erfgenamen in een algemene
clausule op om aan elk van de legatarissen te geven en te leveren wat hij hem had nagelaten. Seius leende daarna meer geld
van Titius. Ik vroeg of dit geld, dat na het testament was geleend, ook moest worden opgevat als een legaat aan Seius. Het
antwoord luidde dat, aangezien de woorden van de erflater betrekking hadden op een voorbije tijd, niet moest worden
aangenomen dat het laatst geleende bedrag was nagelaten.
212. Titius, die een testament had gemaakt en zijn zonen tot zijn erfgenamen had benoemd, uitte zich als volgt met
betrekking tot zijn vader, die vroeger ook zijn voogd was geweest: "Ik wens dat mijn vader Seius wordt vrijgesteld van alle
voogdijzaken." Ik vraag hoe deze woorden moeten worden opgevat, dat wil zeggen, of zij betekenen dat het geld dat was
verkregen uit de verkoop van goederen of de inning van vorderingen, en dat de vader had omgezet voor eigen gebruik, of
tegen rente had geleend in eigen naam, moet worden betaald aan de kinderen en erfgenamen van de erflater, of aan zijn
kleinkinderen. Het antwoord luidde, dat dit door de bevoegde rechter moet worden bepaald, want de wet gaat ervan uit, dat
de vader wegens de natuurlijke genegenheid van de zoon van alle aansprakelijkheid moet worden ontheven, tenzij door de
erfgenamen van de erflater kan worden bewezen, dat zijn bedoeling anders was.
213. Maevius wenste in haar testament dat een van haar erfgenamen zou worden ontheven van een voogdijvordering, in de
volgende bewoordingen: "Ik wens niet dat van hem rekenschap wordt gevraagd over de voogdij die Julianus Paulus over
Antistius Cicero heeft uitgeoefend, en ik wens dat hij wordt ontheven van alle aansprakelijkheid uit dien hoofde." Ik vraag,
als er geld van de voogdij in zijn handen zou blijven, of het van hem geïnd kan worden. Het antwoord luidde, dat er niets in
de zaak was vermeld, waarom geld, dat aan de voogd toebehoorde en in handen van de voogd is gebleven, als nagelaten zou
moeten worden beschouwd.
214. Een erflater nam in zijn testament de volgende bepaling op: "Ik wens dat mijn verwant Titius wordt ontheven van elke
schuld die hij mij schuldig is, en bovendien geef ik hem tien aurei"; en hij voegde in een codicil het volgende toe: "Ik wens
bovendien dat mijn erfgenaam mijn verwant en schuldenaar, Titius, ontslaat van de betaling van rente op geld dat hij mij
tijdens zijn leven schuldig was. Indien mijn erfgenaam zou trachten deze rente van hem te innen in strijd met mijn wensen,
dan wens ik dat deze rente door mijn erfgenamen aan Titius wordt betaald zolang hij leeft". Daar de erflater klaarblijkelijk de
bedoeling had het legaat eerder te vermeerderen dan te verminderen, rees de vraag of zijn erfgenamen, volgens de bepalingen
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van de trust, aansprakelijk zouden zijn jegens Titius om hen te dwingen hem van alle schulden te ontslaan. Het antwoord
luidde, dat het legaat dat de erflater in de eerste plaats had nagelaten, overeenkomstig de genoemde feiten bleek te zijn
verminderd.
215. Wanneer een testamentair legaat als volgt luidt: "Ik wil dat alles wat Seius mij schuldig is of waarvoor ik mijn
vertrouwen in hem heb gesteld, aan hem wordt gegeven", vraag ik of alleen datgene is nagelaten wat verschuldigd was op het
moment dat het testament werd opgesteld, of dat ook het bedrag dat naderhand als rente is aangegroeid, in het legaat was
begrepen. Het antwoord was dat de erflater de bedoeling had dat elke verplichting van de schuldenaar teniet zou gaan door de
trust.
216. Stichus, die bij testament werd gemanumitteerd, liet de erflater een stuk land na met alle bijbehorende uitrusting, samen
met andere goederen, en voegde er het volgende aan toe: "Ik verbied hem elke rekening en verantwoording af te leggen,
omdat hij de registers in zijn bezit heeft." De vraag rees of Stichus verplicht zou zijn om een som geld uit te betalen die hij
nog in handen had van het beheer van zijn rentmeesterschap. Ik antwoordde dat Stichus op die grond niet aansprakelijk was.
Claudius: Niemand is, na zijn manumissie, aansprakelijk voor enige daad die hij tijdens zijn dienstbaarheid heeft begaan, en
er is advies ingewonnen met betrekking tot het vaststellen van de wet over wat verschuldigd is. Daarom kunnen de
erfgenamen het saldo dat in hun handen blijft, samen met de peculium behouden, of het kan van de peculium worden
afgetrokken als deze laatste wordt nagelaten.
217. "Ik wens dat de honderd aurei die ik bij Apronianus heb gedeponeerd, in zijn handen blijven totdat mijn zoon de leeftijd
van twintig jaar heeft bereikt, en ik verbied dat enige rente over dat geld van hem wordt geïnd." De vraag rees, of Apronianus
op grond van de bepalingen van de trust kon volhouden, dat het voornoemde bedrag niet van hem was geïnd vóór de door de
erflater voorgeschreven tijd. Het antwoord luidde, dat hij, volgens de vermelde feiten, een dergelijke vordering kon instellen.
218. Een erflater benoemde zijn dochters tot zijn erfgenamen, en belastte hen met een trust als volgt: "Mijn dochters eisen
van Gaius Seius geen rekenschap voor het beheer van mijn goederen, die hij in zijn bank heeft beheerd, of daaruit, tot aan
mijn dood, en ontheffen hem van alle aansprakelijkheid dienaangaande. Daar voornoemde Gaius Seius op het tijdstip van zijn
overlijden het beheer had over alle goederen van de erflater, en deze in zijn bank had belegd, en daaruit, rees de vraag of hij
verplicht zou zijn daarvan rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen van de erflater. Het antwoord luidde
dat overeenkomstig de vermelde feiten een vrijgave was nagelaten, maar dat de rechter moest beslissen wat onder de
omstandigheden moest worden gedaan.
219. Een erflater benoemde tot zijn erfgenaam zijn vroegere voogd, tezamen met zijn eigen broer en bepaalde andere
personen, en legateerde aan zijn genoemde voogd tien aurei, die laatstgenoemde voor zijn rekening en voor die van zijn broer
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had uitgegeven. De vraag rees, of deze erfenis geldig was ten aanzien van de voogd. Het antwoord luidde, dat indien de
erflater het krachtens een trust verschuldigde bedrag had nagelaten, de uitvoering van de trust niet kon worden gevorderd.
220. Indien het legaat nietig zou blijken ten aanzien van de voogd, werd ook gevraagd of het geldig zou zijn ten aanzien van
de broer van de erflater, aangezien het zowel ten behoeve van hem als van degene die zijn voogdij had uitgeoefend, was. Het
antwoord luidde, dat de erfenis geldig was ten aanzien van de broer, daar hij van zijn schuld was ontslagen.
221. Ook werd de vraag gesteld of de voogd gehoord moest worden als hij instemde met de aanvaarding van de trust, op
voorwaarde dat bepaalde clausules van het testament mochten blijven staan en andere werden verworpen, met als reden dat
het in de trust genoemde bedrag lager was dan hij had voorgeschoten voor onkosten. Het antwoord luidde, dat de bepalingen
van het testament hem niet beletten alles op te eisen wat hij kon bewijzen dat hem verschuldigd was.
222. Een erflater heeft het volgende legaat gemaakt: "Ik beveel dat de som van vijftig aurei, die ik van mijn vrouw geleend
heb op een briefje om in mijn bedrijf te gebruiken, door mijn erfgenamen aan haar zal worden betaald." De vraag rees of het
vertrouwen stand zou houden als de echtgenoot daadwerkelijk de schuldenaar van zijn vrouw zou blijken te zijn. Het
antwoord luidde dat de trust nietig zou zijn indien de schuld bestond.
223. Ook werd de vraag gesteld of de uitvoering van de trust kon worden gevorderd, indien de vrouw, die een rechtszaak had
aangespannen om het verschuldigde geld te innen, de zaak zou verliezen. Het antwoord luidde dat zij, volgens de genoemde
feiten, de tenuitvoerlegging van de trust kon vorderen, omdat het duidelijk was dat de schuld niet op enige andere grond
opeisbaar was.
224. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Wanneer een erflater twee hoofdschuldenaren heeft, en zijn erfgenaam opdraagt hen beiden vrij te laten, en één van hen niet
in staat is een legaat te ontvangen, en zij geen deelgenoten zijn; dan moet de erfgenaam zijn vorderingsrecht overdragen van
de schuldenaar die het legaat niet kan ontvangen, op degene aan wie de wet dit voordeel wel toekent, en door deze procedure
zullen twee dingen gebeuren, namelijk dat degene die het legaat niet kan ontvangen, deel zal hebben aan het voordeel, en dat
degene die het wel kan ontvangen, zal worden vrijgelaten. Indien echter de schuldenaars vennoten zijn, zal degene die
onbekwaam is, noodzakelijkerwijs profiteren door middel van de ander die de erfenis kan ontvangen, en zal hij door middel
van een kwitantie worden vrijgelaten; want hetzelfde zal gebeuren, zelfs indien de erflater had bepaald dat de enige die
krachtens het testament gerechtigd was te nemen, zou worden vrijgelaten.
225. Idem, Vragen, Boek X.
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Nadat de eiser of de verweerder zijn erfgenaam had opgedragen geen vonnis te vellen voor het Hof van de Centumvirs, rees
de vraag wat de gevolgen daarvan waren voor de erfenis. Besloten werd, dat dit laatste alleen geldig was, wanneer de
tegenpartij van de erflater een slechte zaak had, zodat hij in een geschil met de erfgenaam zou worden verslagen; want dan
zou de erfgenaam niet alleen verplicht zijn het goed, dat het voorwerp van het geding vormde, af te staan, maar ook alle
proceskosten aan de legataris moeten betalen. Maar als hij een goede zaak had, lijkt er niets in het legaat te zijn, zelfs niet de
kosten, zoals sommige autoriteiten hebben geoordeeld.
226. Scaevola, Opinies, Boek III.
Een schuldeiser maakte het volgende legaat aan zijn schuldenaar: "Ik verlang dat alles wat Gaius Seius mij verschuldigd is en
wat hij door verpanding van zijn tuinen heeft veiliggesteld, door mijn erfgenamen aan hem zal worden gegeven." Indien de
erflater tijdens zijn leven enige betaling van Seius had ontvangen, vroeg ik of dit als verschuldigd uit hoofde van de erfenis
kon worden gevorderd. Het antwoord luidde, dat dit volgens de vermelde feiten niet kon worden gevorderd. Dezelfde partij
vroeg opnieuw advies, stellende dat de erflater, vóór het maken van het codicil waarbij hij het legaat naliet, bijna de gehele
hoofdsom en rente van de schuld had ontvangen, zodat slechts een zeer klein deel van de schuld overbleef, en vroeg of hij
een vorderingsrecht zou hebben op grond van de clausule: "alles wat mij verschuldigd is en betrekking heeft op het
verleden". Het antwoord luidde, dat, wat de in de eerste plaats genoemde feiten betreft, mijn mening juist was; maar wat de
later genoemde feiten betreft, was er iets aan toegevoegd, en het punt moest worden beslist door de rechter, die moest nagaan
of de erflater, omdat hij vergeten was dat het geld betaald was, deze bepaling had gemaakt; of omdat de betaling buiten zijn
medeweten was; of dat hij opzettelijk had gehandeld, omdat hij wenste dat het verschuldigde bedrag, in plaats van het recht
om kwijtschelding te eisen, zou worden nagelaten.
227. Een erflater maakte onder meer het volgende legaat aan zijn vrijgelatene: "Indien hij tijdens mijn leven voor mij enige
zaken heeft gedaan, verbied ik hem daarvoor enige rekening en verantwoording te vragen." De vraag rees of hij gedwongen
zou worden de boeken waarin de boekhouding werd bijgehouden aan de erfgenamen te overhandigen, alsmede alle bedragen
die hij blijkens de aantekeningen van ontvangsten en uitgaven nog in handen had. Het antwoord, met betrekking tot de zaak
in kwestie, was dat de erfgenaam ook gerechtigd was te vorderen wat de rentmeester had geleend aan zijn medeslaven die
deel uitmaakten van de nalatenschap, welke bedragen, uitgegeven ten behoeve van zijn meester, in mindering moesten
worden gebracht op het saldo in zijn handen.
228. Titia, die twee voogden had gehad, maakte de volgende bepaling in haar testament: "Ik wil niet dat van de eerste een
verslag wordt geëist van mijn voogdijschap dat Publius Maevius en Lucius Titus hebben beheerd." De vraag rees of het geld
dat hij nog over had van het beheer van de voogdij, van hem kon worden afgehaald. Het antwoord luidde, dat niets in het
vermelde geval tot de overtuiging kon leiden, dat het geld, dat aan de voogd toebehoorde en dat in handen van de voogd is
gebleven, was nagelaten.
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229. Voorts werd de vraag gesteld of de medevoogd ook als vrijgelaten moest worden beschouwd. Het antwoord luidde, dat
de medevoogd niet was vrijgelaten.
230. "Met betrekking tot Gaius Seius, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, wens ik niet dat iets van wat hij mij
schuldig is aan biljetten, of op rekening, of wat hij van mij geleend heeft, of welke verplichtingen ik ook ten behoeve van
hem ben aangegaan, van hem of van zijn erfgenamen wordt geëist." Ik vraag of alleen het geldbedrag dat verschuldigd was
op het moment dat het testament werd gemaakt, werd gelegateerd, of dat ook de rente die daarna over het genoemde bedrag
was opgebouwd, in het legaat was begrepen. Het antwoord luidde, dat uit de vermelde feiten bleek, dat de erflater de
bedoeling had, dat alle verplichtingen van Seius die hij aan zichzelf verschuldigd was, uit hoofde van de trust zouden worden
nagekomen.
231. Ook werd gevraagd of, nadat een verbintenis was vernieuwd en het bedrag van de schuld was verhoogd, hetgeen
krachtens de oude overeenkomst verschuldigd was, nog steeds in de nalatenschap was begrepen; of wanneer een vernieuwing
had plaatsgevonden, en de partij als het ware een nieuwe schuldenaar was geworden, hij voor het verhoogde bedrag kon
worden aangesproken. Het antwoord luidde, dat alleen datgene werd geacht te zijn nagelaten, wat de erflater op dat tijdstip
verschuldigd was, maar dat, indien de erflater nog steeds aan zijn oorspronkelijke bedoeling vasthield, de nalatenschap alle
op het tijdstip van zijn overlijden bestaande schulden zou omvatten.

Tit. 4. Betreffende de opheffing of overdracht van legaten en trusts.

232. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een erflater, nadat hij het recht om vee over zijn land te drijven heeft gelegateerd, het recht van overpad niet
toekent, laat hij niets uit de erfenis weg, om de reden dat het recht om vee te drijven niet kan bestaan zonder het recht van
overpad.
233. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
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Wanneer een stuk land wordt nagelaten, kan men het volgende voorbehoud maken: "Ik geef of legateer aan Zo-en-Zo geen
ander recht op dit land dan het vruchtgebruik ervan", opdat het vruchtgebruik het legaat kan vormen.
234. Het vruchtgebruik kan echter worden voorbehouden, zodat alleen de eigendom overblijft.
235. Op dezelfde wijze kan een deel van het gelegateerde land worden gereserveerd.
236. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Als iemand een testamentaire beschikking maakt als volgt: "Ik geef en schenk dit-en-dit stuk land aan Titius, en als Titius
sterft, laat mijn erfgenaam het aan Seius geven", dan wordt de schenking geacht rechtsgeldig te zijn overgegaan. Zelfs indien
degene aan wie het in de eerste plaats was nagelaten, op het ogenblik van de overdracht van het goed dood is, zal Seius er
recht op hebben.
237. Indien iemand een legaat aan Titius zou maken als volgt: "Laat mijn erfgenaam een en ander aan Titius geven, of indien
Titius sterft voordat hij het ontvangt, laat hem het aan Sempronius geven", dan zal volgens de strikte constructie van de wet
de erfgenaam aan beide partijen gebonden blijken te zijn, dat wil zeggen aan Sempronius en aan de erfgenaam van Titius.
Indien echter de erfgenaam van de erflater in gebreke blijft het goed aan Titius te leveren, gaat het recht om de erfenis op te
eisen over op zijn erfgenamen, en Sempronius zal er geen aanspraak op kunnen maken; maar indien er geen verzuim is
geweest, zal Sempronius, en niet de erfgenamen van Titius, dan gerechtigd zijn de erfenis te ontvangen. Maar als Titius sterft
vóór het tijdstip waarop de erfenis verworven wordt, zal alleen Sempronius er recht op hebben.
238. Hetzelfde moet gezegd worden, wanneer een goed in beheer wordt nagelaten ten behoeve van een jongen, en zijn
moeder de legataris wordt, indien hij zou overlijden voordat hij het goed verkregen heeft, zodat, als hij sterft vóór het tijdstip
waarop het legaat gevestigd wordt, de moeder er recht op zal hebben; maar als hij daarna sterft, zal het voordeel van het
beheer overgaan op de erfgenamen van het kind, net alsof er verzuimd zou zijn bij de uitvoering van het beheer zelf.
239. Wanneer echter iemand een legaat maakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam dat-en-die goed leveren aan Titius, en als hij
dat niet doet, laat hij het leveren aan Sempronius", dan zal Sempronius alleen recht hebben op het legaat, als Titius op het
moment dat het gevestigd wordt, niet in staat zou zijn het te verwerven.
240. Als iemand een legaat maakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam een stuk land aan Titius geven, en als Titius het
vervreemdt, laat mijn erfgenaam het aan Seius geven", dan wordt de erfgenaam belast met de twee nalatenschappen; want
Titius wordt niet belast met de nalatenschap als hij het land vervreemdt, maar de erfgenaam wordt belast met de nalatenschap
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aan hem. Daarom moet de erfgenaam, door het indienen van een exceptie op grond van kwade trouw, voor zichzelf zorgen en
van Titius zekerheid eisen dat hij het land niet zal vervreemden.
241. Als iemand meer reserveert dan hij nalaat, is zijn reservering geldig; zoals bijvoorbeeld als hij twintig aurei nalaat en er
veertig reserveert.
242. Als een erflater het vruchtgebruik van een bepaald land nalaat en het recht van overpad voorbehoudt, is zijn voorbehoud
nietig, maar de nalatenschap wordt niet ongeldig gemaakt, zoals iemand die het eigendom van land nalaat en het recht van
overpad voorbehoudt, de nalatenschap niet vermindert.
243. Indien een erflater een legaat afzonderlijk nalaat aan twee personen met de naam Titius, en naderhand een van hen het
legaat ontneemt, maar het niet duidelijk is welke van hen bedoeld wordt, hebben beiden recht op het legaat; net zoals
wanneer bij het maken van een legaat niet duidelijk is aan wie van twee partijen het wordt gegeven, wij zeggen dat het aan
geen van beiden wordt nagelaten.
244. Wanneer een stuk land absoluut aan Titius is nagelaten, daarna onder voorwaarde aan hem is nagelaten, en hem dit ten
slotte is ontnomen, als volgt: "Mijn erfgenaam zal het stuk land, dat ik hem voorwaardelijk heb nagelaten, niet aan Titius
geven", dan zal hij op grond van geen van beide bepalingen er recht op hebben, tenzij de erflater uitdrukkelijk heeft
verklaard, dat hij wenste, dat hij het legaat absoluut zou ontvangen.
245. Laten we eens kijken of de voorwaarde waarvan een legaat, een landgoed of de vrijheid van een slaaf afhankelijk is,
herroepen kan worden. Julianus zegt dat, in het geval van de vrijheid van een slaaf, de opheffing van de voorwaarde hem niet
onmiddellijk vrijheid geeft. Ook Papinianus zegt in het Zeventiende Boek der Vragen dat de voorwaarde in het algemeen niet
herroepen kan worden, want hij is van mening dat een voorwaarde niet wordt gegeven maar wordt opgelegd, en wat wordt
opgelegd kan niet worden weggenomen, omdat dit alleen geldt voor wat wordt gegeven. Het is echter beter dat men de
betekenis van de woorden in aanmerking neemt, dan de woorden zelf; en, zoals voorwaarden kunnen worden opgelegd, zo
kunnen zij ook worden herroepen.
246. Wanneer een erflater bij zijn testament honderd aurei aan Titius heeft nagelaten en hem in een codicil het volgende
legaat heeft gegeven: "Laat mijn erfgenaam aan Titius vijftig aurei geven, en niet meer," kan de legataris niet meer dan vijftig
aurei opeisen.
247. Niet alleen legaten, maar ook trusts kunnen worden herroepen, zelfs door een loutere wens. Daarom wordt de vraag
gesteld of een trust verschuldigd is als er vijandschap tussen de partijen is ontstaan. Indien de vijandschap inderdaad een
halsmisdaad betreft of van zeer ernstige aard is, zal het nagelatene worden geacht te zijn herroepen; indien het echter om een
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licht vergrijp gaat, zal de trust blijven voortbestaan. In overeenstemming hiermee kunnen legaten worden opgenomen, en kan
een exceptie op grond van kwade trouw worden ingediend.
248. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Als de partijen hun vriendschap vernieuwen, en de erflater berouw heeft van zijn vroegere besluit, zal het nagelaten legaat of
vertrouwen in zijn geheel worden hersteld, want het testament van de overledene was veranderlijk tot het laatste moment van
zijn leven.
249. Gaius, Over het Urbanus Edict, Boek II.
Zoals een erfenis kan worden weggenomen van de ene persoon, zo kan het ook worden overgedragen op een andere,
bijvoorbeeld als volgt: "Ik geef en legateer aan Seius wat ik aan Titius heb nagelaten." Deze clausule bevat een stilzwijgende
ontneming van de erfenis, voor zover het Titius persoonlijk betreft.
250. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
De overdracht van een legaat kan op vier manieren plaatsvinden. Het kan worden overgedragen door de ene persoon in de
plaats van de andere te stellen; of dit kan worden gedaan door degene die de opdracht gaf het te schenken, zodat een ander
het kan geven; of wanneer een soort goed wordt nagelaten in plaats van een ander, zoals tien aurei in plaats van een stuk
land; of wanneer het legaat absoluut was, en het wordt overgedragen onder een voorwaarde.
251. Als ik echter aan Maevius zou geven wat ik al aan Titius heb gegeven, hoewel het gebruikelijk is om te stellen dat zij
beiden belast zijn met de levering van hetzelfde goed, toch is de betere mening dat in dit geval de eerste legataris het legaat
wordt ontnomen, want waar ik zeg: "Laat Seius belast zijn met het geven van wat ik Titius heb belast met het geven ervan",
zal ik geacht worden gezegd te hebben dat Titius het goed niet zal leveren.
252. Evenzo, wanneer tien aurei worden nagelaten in plaats van een stuk land, menen sommige autoriteiten, dat het eerste
legaat niet wordt herroepen; maar in feite is het dat wel, want het laatste testament is het testament dat ten uitvoer moet
worden gelegd.
253. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer het legaat van een voorwerp aan iemand onder een voorwaarde wordt gegeven, en hetzelfde voorwerp reeds
absoluut aan een ander is nagelaten, wordt het eerste legaat niet geacht absoluut herroepen te zijn, maar alleen voor het geval
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dat aan de voorwaarde van het tweede zou worden voldaan. Indien het echter de bedoeling van de erflater was, dat het eerste
legaat onder alle omstandigheden zou vervallen, moet men aannemen, dat dit is geschied.
254. Julianus, Digest, Boek XXXII.
Indien dus degene aan wie het legaat is overgedragen, tijdens het leven van de erflater overlijdt, komt het niettemin niet toe
aan degene die er eerder van is beroofd.
255. Julianus, Disputaties, Boek V.
Als iemand, nadat hij iemand honderd aurei absoluut heeft nagelaten, hem vervolgens dezelfde som voorwaardelijk heeft
nagelaten, en van plan was hem daarnaast deze tweede som na te laten, dan is wat hij hem absoluut heeft nagelaten
onmiddellijk opeisbaar, en wat hem onder voorwaarde is nagelaten, is opeisbaar als aan de voorwaarde wordt voldaan.
Wanneer hij echter, doordat hij van mening is veranderd, hem hetzelfde bedrag onder voorwaarde heeft nagelaten, kan het
absolute legaat worden geacht voorwaardelijk te zijn geworden. Indien hij dus in hetzelfde testament waarin hij honderd
aurei legateerde, later vijftig aurei naliet en hij deze vijftig aurei als een nieuw legaat bedoelde, zal honderdvijftig aurei
verschuldigd zijn. Indien hij echter slechts vijftig aurei wilde nalaten, is slechts vijftig aurei verschuldigd. Dezelfde regel zal
gelden, wanneer dit door middel van een codicil geschiedde.
256. Julianus, Digest, Boek XXXVII.
Wanneer een legaat absoluut is nagelaten aan Titius, en hem dit onder een bepaalde voorwaarde wordt ontnomen, en hij sterft
terwijl de voorwaarde hangende is, zelfs al zou de voorwaarde falen, dan zal het legaat niet aan de erfgenaam van Titius
toebehoren; want wanneer een eenmaal gegeven legaat onder een voorwaarde wordt ontnomen, is het effect hetzelfde als
wanneer het in de eerste plaats onder de tegenovergestelde voorwaarde was nagelaten.
257. Wanneer een legaat is gemaakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam tien aurei betalen aan Titius, en als hij ze niet aan Titius
betaalt, laat hij dan de genoemde tien aurei betalen aan Sempronius", dan kan Sempronius, als Titius zou overlijden vóór de
dag waarop het legaat gevestigd wordt, wettelijk aanspraak maken op het legaat, want het moet worden opgevat als aan hem
te zijn overgedragen.
258. Dezelfde, Digest, Boek LIV.
Wanneer een erflater een slaaf nalaat, in algemene bewoordingen, en Stichus voorbehoudt, vernietigt hij de erfenis niet, maar
verzwakt hij haar;
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259. Ulpianus, Over Sabinus, Boek L.
Omdat de legataris Stichus niet kan kiezen.
260. Marcianus, Instituten, Boek VI.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat wanneer een erflater, daartoe aangezet door een of ander
motief, in zijn laatste testament een van zijn vrijgelatenen noemde als zijnde van zeer slecht karakter, hij geacht werd hem
alles te hebben ontnomen wat hem tevoren was nagelaten.
261. Florentinus, Instituten, Boek XI.
Legaten die nietig zijn wanneer ze worden verleend, worden niet geldig gemaakt door ze te schrappen; zoals bijvoorbeeld de
erflater, nadat hij de meester van een slaaf tot zijn erfgenaam heeft benoemd, de slaaf voorwaardelijk een absoluut legaat
ontneemt dat hij hem daarop had gedaan. Want wanneer een absoluut legaat wordt ontnomen door het stellen van een
voorwaarde, wordt het geacht te zijn nagelaten onder de tegengestelde voorwaarde, en wordt het derhalve bevestigd. Dit
geldt echter niet, wanneer het opgeheven legaat in de eerste plaats niet geldig was.
262. Dezelfde redenen, waarom een legaat nietig wordt, wanneer het wordt nagelaten, veroorzaken ook, dat de
onderdrukking ervan geen kracht of gevolg heeft; bijvoorbeeld, wanneer men een legataris een deel van zijn recht van
overpad ontneemt, of een slaaf slechts gedeeltelijk vrij laat zijn.
263. Paulus, Over de toewijzing van vrijgemaakten.
Wanneer een door een erflater nagelaten slaaf wordt vervreemd, en daarna door hem wordt teruggekocht, is hij niet
verschuldigd aan de legataris, waartegen een exceptie op grond van kwade trouw kan worden ingebracht. Het is echter
duidelijk, dat hij daardoor niet zal worden uitgesloten, indien de legataris kan bewijzen, dat de erflater opnieuw de bedoeling
had hem de slaaf te geven.
264. Idem, over de wet van codicillen.
Het maakt geen verschil, of het in het testament vervatte legaat wordt uitgewist, of weggenomen.
265. Celsus, Digest, Boek XXII.
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Niets belet een erflater een vorig testament te corrigeren, te wijzigen of te herroepen door een opvolgend testament.
266. Modestinus, Verschillen, Boek VIII.
Als een erflater tijdens zijn leven het goed dat hij had nagelaten aan een ander wegschenkt, gaat de nalatenschap absoluut
teniet, en wij maken geen onderscheid of hij zijn goed uit noodzaak of louter uit begeerte heeft weggegeven; dus als hij het
uit noodzaak heeft weggegeven, is de nalatenschap nog steeds verschuldigd, maar als hij het louter uit begeerte heeft
weggegeven, is ze niet meer verschuldigd. Dit onderscheid zal echter niet gelden voor degene, die een schenking doet uit
vrijgevigheid, want niemand is vrijgevig, wanneer hij door noodzaak wordt gedreven.
267. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Modestinus gaf als zijn mening dat, indien de overledene, door Maevius een legaat te ontnemen dat hem was nagelaten, niet
de bedoeling had het vertrouwen waarmee hij was belast, te herroepen, de erfgenamen krachtens het vertrouwen kunnen
worden aangesproken; en deze mening wordt goedgekeurd.
268. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek I.
Al kan ik een legaat overdragen aan een persoon die krachtens mijn testament niet het recht heeft het te ontvangen, of het
legaat zonder vrijheidsverlening nalaten aan mijn eigen slaaf, zelfs als deze niet gerechtigd is het te ontvangen, dan nog zal
het niet opeisbaar zijn aan degene die van hetzelve beroofd is.
269. Licinius Rufinus, Regels, Boek IV.
Alleen hij kan van een legaat worden beroofd aan wie het is nagelaten, en dus als een legaat wordt gedaan aan de zoon of de
slaaf van een ander, kan de vader of de meester er niet van worden beroofd.
270. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Een erfgenaam die tot een deel van een nalatenschap werd benoemd, ontving ook een legaat bij het testament. De erflater
beschouwde hem naderhand met intense haat, en was van plan een ander testament te maken, waaraan hij begon, maar dat hij
niet kon afmaken, en hij liet de partij voorbijgaan zonder hem te noemen. Zijn vorderingsrecht als erfgenaam kon hem
weliswaar niet worden ontzegd, maar indien hij aanspraak zou maken op het legaat, kon hij door een exceptie op grond van
kwade trouw worden uitgesloten.
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271. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Een vader, die zijn bezit onder zijn kinderen had verdeeld, wenste, dat zijn dochter de som van driehonderd aurei zou
ontvangen, afkomstig van de winst, die hij behaalde uit de voordelen, die hij als hoofdcenturion van de Triarii genoot; en hij
gebruikte dit geld naderhand om een stuk land te verwerven. Niettegenstaande dit feit zullen de broers en mede-erfgenamen
van de zuster nog steeds verplicht zijn de trust uit te voeren, want wat ten bate van de erflater werd gebruikt, kon niet worden
geacht te zijn verbruikt. Maar omdat hij zijn goederen onder zijn kinderen had verdeeld, wilde hij dat alles wat niet was
verdeeld, hun gemeenschappelijk zou toebehoren; en daarom werd besloten dat het land dat was verworven met geld dat
afkomstig was van het legerambt, ook moest worden verdeeld, zodat de dochter haar deel van de nalatenschap zou ontvangen
uit het bedrag dat voor dat land was betaald. Dit zou ook het geval zijn, indien geld tot de goederen van de nalatenschap zou
hebben behoord.
272. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Wanneer een legaat, dat onder een voorwaarde is nagelaten, op een ander overgaat, wordt het geacht onder dezelfde
voorwaarde te zijn overgegaan, tenzij het een voorwaarde was, die niet aan de persoon van de eerste legataris was verbonden.
Want als iemand een goed aan zijn vrouw nalaat, mits zij kinderen krijgt, en het legaat wordt overgedragen, dan wordt de
voorwaarde, die noodzakelijkerwijs aan de persoon van de eerste vrouw verbonden was, niet geacht te zijn herhaald.
273. Een vader schonk zijn tuinen met al hun aanhorigheden aan zijn dochter, en schonk naderhand aan zijn echtgenote
enkele slaven die tot die tuinen behoorden. Of hij de schenking nu bevestigd heeft of niet, zijn laatste wensen hebben
voorrang boven het legaat aan zijn dochter. Maar zelfs indien de schenking niet geldig zou zijn, dan nog zal de vader worden
geacht het legaat van zijn dochter te hebben verminderd.
274. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een erflater liet aan een van zijn erfgenamen een stuk land na als preferent legaat, en droeg naderhand op, dat bepaalde
vorderingsrechten, ten bedrage van de aankoop van dat stuk land, aan een ander moesten worden overgedragen. Daarna,
nadat hij het land had verkocht zonder schade te berokkenen aan de partij die er recht op had als legaat bij voorrang, plaatste
hij de prijs die hij ervoor had ontvangen bij de goederen van zijn nalatenschap. Ik gaf als mijn mening dat de rechten van
actie niet aan zijn mede-erfgenaam mochten worden overgedragen.
275. Paulus, Vragen, Boek IX.
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Wanneer een legaat werd nagelaten aan een slaaf met zijn vrijheid, en hij daarna werd verkocht, en het legaat van zijn
vrijheid werd herroepen, hoewel een dergelijke herroeping nietig is met betrekking tot een slaaf die aan een ander toebehoort,
toch zal de koper niet gerechtigd zijn tot het legaat. Daar is reden toe, want de herroeping blijft bestaan, daar de slaaf kan
worden teruggekocht, evenals het legaat van het legaat geldig is, wanneer het wordt gedaan aan iemand die, ten tijde van het
maken van het testament, aan de erflater toebehoorde, maar die, na te zijn verkocht, zijn vrijheid heeft verkregen door middel
van een codicil.
276. Wat zou het geval zijn, indien de erflater tijdens zijn leven een slaaf zou vermannen, die hij bij zijn testament vrij had
verklaard, en vervolgens zijn vrijheidsverlening door een codicil zou herroepen? Laten wij nagaan of de enkele herroeping
van zijn vrijheid de erfenis nietig zou maken. Sommige autoriteiten menen van wel, maar een overbodige bepaling tast een
legaat niet aan.
277. Dezelfde, Vragen, Boek XXV.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten, en hem iets wordt nagelaten, en hij daarna wordt verkocht, en beroofd van wat hem was
nagelaten, zal de herroeping geldig zijn, omdat de erfenis van kracht zal worden als de slaaf wordt teruggekocht.
278. Wanneer een slaaf is nagelaten, en tijdens het leven van partijen is gemanumitteerd, en hem zijn erfenis wordt
ontnomen, zal de ontneming geen kracht of gevolg hebben; daarom kan hij de hem nagelaten erfenis nemen, want, zelfs als
hij weer tot slavernij zou worden teruggebracht, zal zijn erfenis nog steeds niet herleven, want hij wordt beschouwd als een
nieuw mens.
279. Valens, Trusts, Boek V.
Als ik u een bepaald goed nalaat en u vraag het aan Titius te leveren, en u vervolgens hetzelfde goed nalaat onder een trust,
maar u niet vraag het aan iemand te leveren, rijst de vraag of het in uw macht ligt het goed onder de voorwaarden van de
tweede trust te kiezen om de executie van de eerste te voorkomen. Het staat vast dat het beter is rekening te houden met de
laatste bepaling van het testament.
280. Paulus, Zinnen, Boek III.
Een vrijgelatene die een legaat heeft ontvangen door het eerste deel van het testament, is naderhand door de erflater in
dezelfde akte als ondankbaar gestigmatiseerd, en de erflater is van gedachten veranderd, de vrijgelatene zal niet gerechtigd
zijn tot een rechtsvordering op grond van het testament.
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281. Scaevola, Digest, Boek XXX.
Een erflater liet aan haar pleegkind verschillende goederen na, en herriep later het legaat van sommige daarvan, en droeg haar
erfgenaam op andere daarvoor in de plaats te stellen, waaronder zij twintig pond goud wilde schenken, als volgt: "Daarnaast
geef en legateer ik, en wens ik dat twintig pond goud aan haar wordt gegeven." Zij voegde er nog aan toe: "En ik beveel je,
Attius, bovenal om je zuster Sempronia met de nodige genegenheid te verzorgen en te beschermen, en als je denkt dat zij
weer goed in het leven staat, laat haar dan bij je dood de bovengenoemde twintig pond goud na; en betaal haar intussen de
opbrengst van die som, dat wil zeggen een rente van zes procent." Daarna droeg zij dezelfde twintig pond goud over aan haar
legataris, Maevius, door middel van een codicil, en belastte hem met een trust als volgt: "Ik verlang dat de twintig pond goud
die ik bij mijn testament aan mijn pleegkind Sempronia heb nagelaten, aan Maevius wordt gegeven, nadat ik van hem de
zekerheid heb verkregen dat hij van genoemde som elke maand vijf denarii aan genoemde Sempronia zal betalen, zolang zij
zal leven, naast honderdvijfentwintig denarii voor haar kleding; en dit smeek ik u te doen. Ik ben er zeker van dat u, Maevius,
op grond van uw genegenheid, uw erfgenaam bij uw dood zult belasten met de uitvoering van mijn wensen met betrekking
tot mijn pleegkind." De vraag rees of Maevius, als legataris, bij zijn dood verplicht zou zijn om de twintig pond goud aan
Sempronia te betalen, zoals de erfgenaam Attius was opgedragen te doen. Het antwoord luidde dat hij, volgens de genoemde
feiten, niet kon worden gedwongen om haar de twintig pond goud te betalen; maar dat de andere zaken waarmee hij was
belast ten behoeve van het pleegkind, door Maevius en zijn erfgenaam moesten worden geleverd, zolang het genoemde
pleegkind leefde.
282. Titia benoemde bij haar testament haar vrijster Seia, die tevens haar pleegzuster was, tot erfgenaam van een twaalfde
deel van haar nalatenschap. Aan haar vrijgelatene, Pamphilus, liet zij in vertrouwen bepaalde landerijen na, waaronder grote
akkers, aangeduid als gelegen nabij Colon; later schonk zij bij brief ook andere goederen aan dezelfde vrijgelatene, in welke
brief zij Seia en Pamphilus als volgt verwees: "Aan mijn erfgenamen, Gegroet. Ik wens dat alles wat hieronder staat, wordt
uitgevoerd, evenals alle voorzieningen die ik al heb getroffen met betrekking tot Pamphilus. Als mijn pleegzuster Seia geen
erfgenaam wordt van het deel van mijn nalatenschap dat ik haar heb toegewezen, wil ik dat alle landerijen in de buurt van
Colon aan haar worden gegeven." Daar de vrijster Seia het haar bij testament nagelaten deel van de nalatenschap verwierp en
koos wat haar bij codicil was gegeven, rees de vraag, of Pamphilus, indien hij op grond van de trust dezelfde gronden zou
opeisen, door een exceptie op grond van kwade trouw kon worden uitgesloten. Het antwoord luidde, dat de trusts die
betrekking hadden op de landerijen, dat wil zeggen op die welke in de nabijheid van Colon waren gelegen, geacht werden te
zijn overgedragen aan de vrijster Seia.
283. Een erflater verzocht zijn erfgenamen om, als hij in een provincie zou sterven, zestig aurei aan Lucius Titius te geven,
opdat deze zich over zijn lichaam zou ontfermen en het naar zijn land zou terugbrengen. Hij voegde ook het volgende toe:
"Als er iets overblijft van deze som geld, wil ik dat het aan hem wordt gegeven." Op dezelfde dag richtte hij een codicil aan
zijn erfgenamen, in de volgende bewoordingen: "Indien ik in de provincie of op reis zou overlijden, verzoek ik u mijn
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lichaam naar Campanië te laten brengen en het graf van mijn kinderen te laten bijzetten." De vraag rees of de erflater, door
deze bepaling, Lucius Titius stilzwijgend beroofde van iets dat overbleef van de bovengenoemde som van zestig aurei. Het
antwoord was, dat hij geacht moest worden daarvan te zijn beroofd.
284. Een vader benoemde zijn dochters bij zijn testament tot erfgenamen van ongelijke delen van zijn nalatenschap, en bij
hetzelfde testament maakte hij een verdeling van bijna al zijn bezittingen, en voegde daar het volgende aan toe: "Al mijn
overige goederen, alsmede alle verplichtingen die aan mijn nalatenschap zijn verbonden, komen alleen toe aan mijn twee
dochters, te weten Prima en Secunda, of aan de langstlevende van hen." Later maakte hij bij codicil een heel andere verdeling
van zijn goederen onder hen dan hij bij zijn testament had gedaan, en een deel ervan liet hij aan niemand in het bijzonder na.
De vraag rees of de dochters Prima en Secunda op grond van de bepalingen van het testament konden beweren dat alleen zij
recht hadden op de goederen die niet specifiek aan iemand waren nagelaten bij de laatste beschikking die hun vader over zijn
nalatenschap had gegeven. Het antwoord luidde, dat hij niet zijn gehele testament leek te hebben herroepen, maar slechts
wijzigingen had aangebracht met betrekking tot bepaalde goederen die hij op een andere wijze had vervreemd.
285. Een moeder maakte de volgende bepaling in een brief betreffende een legaat en een deel van haar nalatenschap aan haar
zoon: "Omdat ik weet dat mijn zoon Priscillianus op het punt staat te sterven, acht ik het rechtvaardig en gepast om mijn
broer Marianus en mijn echtgenoot Januarius een gelijk deel na te laten van het deel van mijn nalatenschap dat ik aan mijn
zoon heb gegeven; en voor het geval dat hij zou overlijden, geef ik en legateer ik, en ik wens dat aan hen wordt afgestaan al
het andere dat ik hem zou nalaten." Priscillianus leefde tot na de opening van het testament, en stierf toen aan dezelfde ziekte.
De vraag rees of het aan hem nagelaten legaat, volgens de bepalingen van de trust, aan Januarius en Marianus zou
toebehoren. Het antwoord was, dat men kon oordelen, dat, indien de zoon zou overlijden aan dezelfde ziekte waaraan hij op
dat ogenblik leed, de erfenis absoluut zou overgaan op degenen ten aanzien van wie het onderzoek was ingesteld.
286. Dezelfde, Digest, Boek XIV.
Een erflater die zijn zoon tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap had benoemd, liet hem ook twee landerijen na
met de slaven en alle werktuigen die daarbij hoorden. Hij liet ook verschillende dingen na aan zijn vrouw, evenals de slaven
Stichus en Damas. Maar toen hij vaststelde dat er geen rentmeester was voor een van de landgoederen die aan zijn zoon
waren gegeven, stuurde hij Stichus, en benoemde hem tot opzichter van de cultivering van het genoemde land, en gaf hem de
leiding over de rekeningen die daarop betrekking hadden. De vraag rees of Stichus aan zijn vrouw of aan zijn zoon zou
toebehoren. Het antwoord luidde dat, aangezien de erflater bedacht was op de zaken waarin zijn testament voorzag, Stichus
als rentmeester zou toebehoren aan het land waarnaar hij was overgebracht, en dat de echtgenote geen aanspraak op hem kon
maken op grond van de bepalingen van de trust.
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287. Een zekere particulier legateerde vier akkers aan zijn moeder, die hij tot erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap
had benoemd, en droeg haar op twee van die akkers aan zijn schoonvader te leveren; en naderhand schrapte hij door een
codicil de trust die hij ten behoeve van zijn schoonvader had ingesteld. De vraag rees of de genoemde twee akkers als
preferent legaat aan de moeder zouden toebehoren. Ik antwoordde dat er niets in de zaak was vermeld waarom zij niet aan
haar zouden toebehoren.
288. Seia maakte bij haar testament een legaat van vijf pond goud. Titius beschuldigde haar ervan de dood van haar vader te
hebben bevolen. Nadat de beschuldiging was geuit, maakte Seia een codicil, maar zij ontnam haar stiefzoon Titius niet het
eerder genoemde legaat, en zij stierf voordat de beschuldiging was gehoord. Nadat de zaak voor de rechter was gebracht,
werd beslist dat de vader van Titius niet door een misdadige handeling van Seia om het leven was gekomen. Daar zij Titius
door het codicil niet heeft beroofd van de erfenis die zij hem bij testament had gegeven, vraag ik of deze aan Titius moet
worden betaald door de erfgenamen van Seia. Het antwoord luidde, dat het volgens de genoemde feiten niet aan hen
toekwam.
289. Een zekere particulier legateerde onder andere zijn peculium aan zijn dochter, die onder zijn beheer stond. Nadat hij zijn
testament had gemaakt, haalde hij geld van zijn dochter op bij een schuldenaar van deze laatste en gebruikte het voor eigen
rekening. Ik vraag of de dochter op deze grond een vordering kan instellen tegen de erfgenamen van haar vader. Het
antwoord luidde dat indien zij kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan zonder de bedoeling haar de erfenis te ontnemen, zij de
vordering kan instellen.
290. Venuleius, Acties, Boek X.
Het is gemakkelijk om iets van een legaat af te halen of eraan toe te voegen, als er alleen een geldsom is nagelaten, maar als
het om bepaalde lichamelijke goederen gaat, is het moeilijker om dit schriftelijk uit te drukken, en de verdeling zal
waarschijnlijk onbegrijpelijk zijn.
291. Wanneer aan slaven de vrijheid wordt ontnomen, is er niets gewonnen door hun uitdrukkelijk hun legaten te ontnemen.

Tit. 5. Betreffende twijfelachtige zaken.
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292. Papinianus, Opinies, Boek VII.
Een erflater liet het Maeviaanse, of het Seïsche Landgoed na aan Titius. Daar verschillende stukken land in de akten
genoemd werden onder de naam Maeviaans Landgoed, antwoordde ik dat het niet leek of de erflater alle genoemde stukken
in de schenking wilde opnemen, mits de waarde van het Seïsche Landgoed niet veel verschilde van die van het Maeviaans
Landgoed.
293. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Wanneer een legaat wordt nagelaten aan of een trust wordt opgericht ten behoeve van de burgers van een stad, wordt het
geacht te zijn nagelaten aan de stad.
294. Paulus, Vragen, Boek XIV.
Wanneer een zin dubbelzinnig is, kunnen wij hem niet naar twee kanten uitleggen, maar alleen volgens de bedoeling van de
erflater. Daarom, wanneer iemand iets heeft gezegd dat hij niet van plan was te zeggen, heeft hij niet gezegd wat de woorden
betekenen, omdat dit niet zijn bedoeling was; noch heeft hij gezegd wat hij van plan was, omdat hij geen gebruik heeft
gemaakt van taal die daarvoor geschikt is.
295. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Paulus was van mening dat, wanneer een legaat wordt nagelaten afhankelijk van de naleving van een voorwaarde, het zonder
twijfel moet worden betaald aan bepaalde of onzekere personen op een zodanige wijze dat een actie om de uitvoering van het
vertrouwen te dwingen zal liggen.
296. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Paulus was ook van mening dat, wanneer de naam van de begunstigde van een trust niet in het testament is opgenomen, er
geen enkele twijfel over bestaat dat geen enkele persoon, zeker of onzeker, recht heeft op het voordeel van de trust.
297. Gaius, Trusts, Boek I.
Een zeker persoon, die in ballingschap was gezonden, maakte een testament, en na het aanwijzen van een erfgenaam en het
maken van legaten aan verschillende personen, voegde hij het volgende toe: "Als een van mijn erfgenamen of vrienden, die
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ik in mijn testament heb genoemd, of iemand anders, mijn terugroeping van de keizer verkrijgt en ik sterf voordat ik hem
mijn dankbaarheid kan betuigen, wil ik dat mijn andere erfgenamen een bepaalde som geld geven aan degene die dat doet.
Een van de erfgenamen die hij had aangewezen, werd teruggeroepen, maar voordat de erflater het wist, overleed hij. De
vraag rees over de uitvoering van het vertrouwen. Julianus, die geraadpleegd was, gaf als zijn mening dat de trust moest
worden uitgevoerd; en zelfs als degene die de erflater had teruggeroepen noch zijn erfgenaam noch zijn legataris was, maar
een van zijn vrienden, dat de laatste recht had op het voordeel van de trust.
298. Indien iemand u zou opdragen zijn nalatenschap aan zijn postume erfgenaam, of aan een vreemdeling te leveren; 7.
Marcianus, Trusts, Boek III.
Of als hij u tot zijn erfgenaam benoemt samen met zijn postuum kind, of legaten aan u beiden nalaat, of u tot begunstigde van
een trust maakt;
299. Gaius, Trusts, Boek I.
Er wordt gevraagd of het postume kind, of het nu geboren is of niet, kan voorkomen dat u profiteert van uw deel van de
nalatenschap. Ik denk dat het beter is te stellen dat als het postuum geboren kind niet geboren wordt, hij u niet in staat stelt te
delen in de nalatenschap, maar dat de hele nalatenschap u toebehoort, net alsof ze u in de eerste plaats volledig was
nagelaten; En als er één kind geboren wordt, hebt gij recht op de helft van de nalatenschap; als er twee geboren worden, hebt
gij recht op een derde; en als er drie kinderen tegelijk geboren worden (want er worden ook drielingen geboren), hebt gij
recht op een vierde deel van de nalatenschap. En zelfs in onze tijd werd Serapias, een Alexandrijnse vrouw, aan de goddelijke
Hadrianus voorgesteld met haar vijf kinderen, die zij bij één enkele geboorte had gekregen. Wanneer echter meer dan drie
kinderen tegelijk ter wereld komen, wordt de gebeurtenis als een wonderbaarlijke gebeurtenis beschouwd.
300. Wanneer een man, nadat hij verschillende erfgenamen heeft aangewezen, een van hen opdraagt het deel van de
nalatenschap, dat hem toekomt, te leveren aan een van zijn mede-erfgenamen, die hij bij zijn dood uitkiest, dan is het
absoluut zeker, dat dit vertrouwen geldig is; want het wordt niet overgelaten aan het oordeel van de erfgenaam, aan wie het
verzoek werd gedaan, of hij het goed al dan niet moet leveren, maar aan wie hij het verkiest te leveren. Want het maakt veel
verschil of de erflater het aan de beheerder overlaat of hij bepaalde goederen al dan niet wil leveren, of dat hij, nadat hij hem
de noodzaak van levering heeft opgelegd, hem alleen de onbeperkte keuze van verdeling laat.
301. Wanneer mede-erfgenamen zijn benoemd tot ongelijke delen van een nalatenschap, rees de vraag of van de erfgenaam
moest worden verlangd dat hij aan ieder een gelijk deel gaf, of slechts een deel naar evenredigheid van datgene waartoe hij
tot erfgenaam is benoemd. Besloten werd, dat indien de erflater een van zijn erfgenamen heeft opgedragen zijn aandeel aan
zijn mede-erfgenamen af te staan, indien zij hem een bepaalde som geld betalen, waaraan zij gelijkelijk moeten bijdragen, het
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billijk lijkt, dat hun krachtens de trust gelijke delen van de nalatenschap moeten worden gegeven. Indien echter de erflater bij
de verdeling van dat geld de bedoeling had, dat zij ongelijke delen zouden inbrengen, opdat die zouden overeenstemmen met
de hun toekomende delen van de nalatenschap, lijkt het redelijk, dat het eigendom hun volgens de bepalingen van de trust in
verhouding tot hun respectieve aandelen van de nalatenschap wordt afgestaan.
302. Paulus, Zinnen, Boek II.
Wanneer een schenking is gedaan tussen man en vrouw, en degene aan wie de schenking is gedaan overlijdt voor de ander,
dan gaat het goed terug naar degene die het heeft gegeven. Indien beide partijen tegelijk zouden overlijden, om de kwestie te
beslissen, werd geoordeeld dat de schenking geldig was, en dat dit vooral het geval was, omdat de schenker die aanspraak op
het eigendom kon maken, niet overleefde.
303. Tryphoninus, Disputaties, Boek XXI.
Een erflater, die twee minderjarige kinderen had, stelde Titius in de plaats van degene die het eerst zou kunnen sterven.
Beiden kwamen op hetzelfde moment om bij een schipbreuk. De vraag rees of de nalatenschap zou overgaan op de
plaatsvervanger, en op welke van de twee minderjarigen hij als erfgenaam moest worden beschouwd. Ik heb gezegd, dat
indien de broers in de gewone loop van de natuur waren gestorven, de broer van degene die het eerst was gestorven, ab
intestato erfgenaam zou worden, en de plaatsvervanger de tweede zou opvolgen; niettemin zou hij recht hebben op de
nalatenschap van degene die het eerst was gestorven, daar deze in die van de andere was begrepen. In de gestelde vraag
echter, waar beiden tegelijk zijn overleden, en geen van beiden de ander heeft overleefd, moet dan worden geoordeeld, dat
beiden het laatst zijn overleden, of dat geen van beiden het laatst is overleden, omdat de beslissing, wie het laatst is
overleden, afhangt van het feit, dat een van beiden het eerst is overleden? De eerste opvatting, namelijk dat de
plaatsvervanger erfgenaam is van de beide minderjarigen, moet echter prevaleren. Want wanneer een erflater, die slechts één
zoon heeft, een plaatsvervanger aanwijst voor degene die het laatst sterft, wordt hij niet geacht een ongeldige
plaatsvervanging te hebben gedaan; evenmin als de naaste verwanten worden begrepen wanneer er slechts één is die niemand
anders voorgaat, en in dit geval, omdat geen van de broers de ander overleefde, worden zij beiden geacht het eerst en het
laatst te zijn gestorven.
304. Wanneer een zoon en zijn vader in de oorlog om het leven kwamen, en de moeder de nalatenschap van haar zoon
opeiste op grond van het feit dat hij als laatste was gestorven, en de verwanten van haar vader verklaarden dat de zoon als
eerste was gestorven, besloot de Goddelijke Hadrianus dat de vader als eerste was gestorven.
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305. Indien een vrijgelatene tegelijk met zijn zoon overlijdt, gaat de nalatenschap van rechtswege over op de patroon van de
intestatoire vrijgelatene, tenzij bewezen wordt dat de zoon zijn vader overleefde. Wij zijn van oordeel dat dit het geval is
wegens de eerbied die aan het patronaatsrecht is verbonden.
306. Wanneer een man en een vrouw gelijktijdig overlijden, en een beding met betrekking tot de bruidsschat is aangegaan,
dat bepaalt dat deze aan de man toekomt, indien de vrouw tijdens het huwelijk is overleden, zal dit van kracht worden, indien
niet bewezen wordt dat zij haar man overleefde.
307. Indien Lucius Titius tegelijk met zijn zoon, die de puberteitsleeftijd had bereikt en die hij bij testament tot zijn enige
erfgenaam had benoemd, het leven zou verliezen, wordt de zoon geacht de vader te hebben overleefd, en zal hij krachtens het
testament zijn erfgenaam zijn, en zal de nalatenschap van de zoon overgaan op de erfgenamen van laatstgenoemde, tenzij het
tegendeel kan worden bewezen door de erfgenamen van de vader. Indien echter de zoon, die met de vader is omgekomen, de
puberteitsleeftijd nog niet heeft bereikt, is men van oordeel, dat zijn vader hem heeft overleefd, tenzij het tegendeel kan
worden bewezen.
308. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Wanneer een legaat is nagelaten aan degene van mijn bloedverwanten die het eerst het Capitool mag bestijgen, en twee van
hen zouden dat tegelijkertijd hebben gedaan, en het is niet duidelijk welke van hen het eerst aankwam, wordt dan verhinderd
dat het legaat van kracht wordt? Of, zo kan men zich afvragen, wat de regel is, wanneer de erflater een legaat heeft gemaakt
"aan degene die een monument voor hem moet oprichten", en verscheidene van hen richten er een op; of wanneer een legaat
is gemaakt aan degene die de oudste van twee personen is, en beiden even oud zijn; of wanneer een legaat door de erflater is
nagelaten aan zijn vriend Sempronius, en er twee personen met dezelfde naam zijn, die in gelijke achting staan? Maar als een
legaat wordt nagelaten aan twee mensen met dezelfde naam, bijvoorbeeld aan twee met de naam Sempronius, en een van hen
wordt later beroofd van het legaat, en het blijkt niet welke van hen bedoeld was, gaat het legaat dan teniet voor zover het
beide partijen betreft, of is de herroeping nietig? Deze vraag kan zich ook voordoen, wanneer aan verscheidene slaven met
dezelfde naam, of aan sommige onder hen, de vrijheid wordt nagelaten. De betere mening is, dat in al deze gevallen de
legaten en de schenkingen van vrijheid van kracht moeten blijven, maar dat, wanneer een herroeping plaatsvindt, deze alle
partijen treft.
309. Het is duidelijk, dat indien een slavin haar vrijheid ontvangt krachtens de volgende bepaling: "Laat haar vrij zijn, indien
het eerste kind, dat zij baart, een mannelijk is", en zij bij één geboorte een mannelijk en een vrouwelijk kind ter wereld
brengt, en het zeker is, welk kind het eerst geboren is, er geen twijfel mag bestaan omtrent haar toestand, dat wil zeggen, of
zij vrij zal zijn of niet; evenmin mag er twijfel bestaan omtrent die van het meisje, want indien zij na de jongen geboren is,
zal zij vrijgeboren zijn. Maar als er op dit punt onzekerheid bestaat en die niet door een gerechtelijk onderzoek kan worden
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weggenomen, is het bij twijfel beter de billijkste opvatting te volgen en aan te nemen dat het mannelijke kind het eerst is
geboren, zodat de slavin haar vrijheid kan verkrijgen en haar dochter vrij geboren kan worden.
310. Julianus, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten aan vrijgelatenen, en het eigendom van het eigendom aan de laatste
overlevende, dan is het legaat geldig, want ik denk dat in dit geval het eigendom wordt nagelaten onder de volgende
voorwaarde: "Indien hij de laatste overlevende is."
311. Dezelfde, Digest, Boek V.
Wanneer er een dubbelzinnige clausule is in de formulering van een actie of een uitzondering, is het het handigst om het zo te
begrijpen dat het eigendom waarop het betrekking heeft, liever behouden blijft dan verloren gaat.
312. Idem, Over ambiguïteiten.
Wanneer een man, die tweehonderd aurei had gedeponeerd, het volgende legaat deed: "Ik laat aan Seius driehonderd aurei
na, benevens de tweehonderd, die ik bij hem heb gedeponeerd", dan hebben deze twee bedragen, afzonderlijk genomen, een
zekere benaming, maar wanneer zij tezamen worden genomen, geven zij aanleiding tot dubbelzinnigheid. Men moet echter
aannemen, dat niet driehonderd, maar vijfhonderd aurei verschuldigd zijn, omdat de twee sommen verenigd zijn.
313. Wanneer iemand een legaat maakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan Attius, samen met Dion, de slaaf van Maevius,
het landgoed Seian geven", dan is er enige twijfel of het land ook aan Dion werd nagelaten, of dat Dion samen met het land
werd gelegateerd. Het is beter te stellen dat niet alleen het land, maar ook de slaaf Dion werd nagelaten, en vooral als de
erflater geen goede reden had om aan Dion een legaat na te laten.
314. Waar wij een bepaling als volgt opstellen: "Als u niet zo'n slaaf levert, of zo'n stuk land, belooft u dan honderd aurei te
betalen?" De boete is verschuldigd, of het beding nu wordt uitgevoerd of niet; dat wil zeggen, het beding is bindend, of de
ene of de andere handeling nu wordt verricht of niet. Het is duidelijk, dat dezelfde regel van toepassing is, wanneer
verschillende dingen, die wij gedaan willen zien, met name genoemd worden, en wij als volgt bedingen: "Indien een van deze
dingen niet gedaan wordt," of, bijvoorbeeld: "Stemt gij toe voor Stichus, Damus en Eros voor het gerecht te verschijnen? Als
een van hen niet vertegenwoordigd is, belooft u dan tien aurei te betalen?" Het is noodzakelijk dat de partij voor allen
verschijnt, opdat aan de voorwaarden van het beding kan worden voldaan. Of, om de zaak duidelijker te stellen, laten we
aannemen, dat het beding als volgt luidt: "Belooft u tien aurei te betalen als u niet verschijnt voor Stichus, Damus en Eros?
Want wij kunnen er in dit geval niet aan twijfelen, dat zij allen vertegenwoordigd moeten zijn.
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315. Er is een verschil tussen de twee volgende bedingen: "U zult zo-en-zoveel betalen als zo-en-zo iets, of zo-en-zo iets niet
gedaan wordt," of: "Als een van de dingen die overeengekomen zijn te doen, niet gedaan wordt, zult u zo-en-zoveel betalen,"
want terwijl het waar is dat het een of het ander gedaan moet worden, is het niet, om deze reden, waar dat het een of het ander
van de twee dingen niet gedaan moet worden, want beide van deze stellingen kunnen waar zijn, hoewel zij tegengesteld zijn
aan elkaar; Want wanneer de betekenis niet algemeen is, maar betrekking heeft op een bepaalde zaak, maakt het waar zijn
van een deel ervan de hele bijzin waar. Evenzo zijn twee clausules die tegengestelde beweringen bevatten, tegelijkertijd
onjuist; bijvoorbeeld wanneer sommige kinderen van een erflater na het bereiken van de puberteit overlijden en andere vóór
het bereiken van die leeftijd, omdat het enerzijds onjuist is te zeggen dat zij allen onder de puberteit zijn gestorven, en het
anderzijds ook onjuist is te zeggen dat zij allen na die leeftijd zijn gestorven. Dit komt omdat de betekenis in algemene zin
wordt opgevat, en in dit geval, als iets onjuist is, maakt het de hele bijzin onwaar. Daarom moet men nagaan wat het
onderwerp van het onderzoek is, want als ik zeg dat iets dergelijks of iets dergelijks niet mag worden gedaan, moet men
vragen of iets niet is gedaan. Het gevolg van de eerste stelling is dat geen van beide dingen moet worden gedaan; dat van de
tweede dat zij beide moeten worden gedaan. In het eerste geval is het niet in het voordeel van de persoon dat hij een van de
twee dingen niet heeft gedaan, als hij de andere wel heeft gedaan; en in het tweede geval is het niet in het voordeel van hem
als hij bewijst dat hij een van de twee dingen wel heeft gedaan, als hij de andere niet heeft gedaan.
316. Vandaar, dat als iemand de volgende vraag zou stellen: "Hebt gij een van de dingen gedaan, die u ten laste worden
gelegd?" en de partij zegt van niet, dan bedoelt hij te zeggen: "Ik heb geen van de dingen gedaan, die mij ten laste worden
gelegd," dat is, "Ik heb er geen gedaan."
317. Wanneer iemand in een beding verschillende dingen opneemt, waarvan hij wil, dat er één geschiedt, moet hij het beding
als volgt formuleren: "Belooft gij, dat een en ander zal geschieden, of dat een en ander zal geschieden, en indien geen van
beide geschiedt, zult gij een en ander betalen?
318. Bovendien, indien het hoofd van een huisgezin in zijn testament het volgende invoegt: "Indien mij een zoon of een
dochter geboren wordt, laat hij of zij mijn erfgenaam zijn; maar indien noch een zoon noch een dochter mijn erfgenaam
wordt, laat Seius mijn erfgenaam zijn", dan geeft hij zijn voornemen niet duidelijk genoeg te kennen, indien hij alleen een
buitenlandse erfgenaam wil aanwijzen, voor het geval dat noch zijn zoon noch zijn dochter zijn erfgenaam wordt; want dit
moet als volgt worden uitgedrukt: "Indien noch mijn zoon, noch mijn dochter mijn erfgenaam zou worden." Soms echter is
de eerste clausule noodzakelijk; bijvoorbeeld, wanneer iemand, die een zoon en een dochter heeft, beiden tot zijn erfgenamen
wenst te maken, en indien slechts één hunner zijn erfgenaam zou worden, met hem of haar een vreemdeling wil aanstellen, of
indien geen van beiden zijn erfgenaam zou worden, een vreemdeling in zijn plaats wil stellen. Men moet echter de mening
volgen, die eerder met de bedoeling van de erflater schijnt overeen te stemmen, zodat, indien hem hetzij een zoon, hetzij een
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dochter zou worden geboren, een vreemdeling niet tot de erfopvolging wordt toegelaten, tenzij de erflater uitdrukkelijk heeft
verklaard, dat dit moet geschieden.
319. Marcianus, Instituten, Boek VI.
Als iemand in zijn testament de volgende bepaling maakt: "Laat mijn erfgenaam tien solidi betalen aan de getuigen die mijn
testament hebben bezegeld", dan is volgens Trebatius de erfenis geldig. Ook Pomponius is van mening dat dit waar is, omdat
het testament zelf wordt bevestigd door de overlegging van de getuigen. Ik denk dat deze mening juist is.
320. Dezelfde, Regels, Boek II.
Er zijn bepaalde zaken waarin het in het begin moeilijk is tot een conclusie te komen, maar uiteindelijk blijkt wat er is gedaan
duidelijk te zijn; zoals bijvoorbeeld wanneer een legaat is gedaan en, terwijl de legataris overweegt of hij het zal aanvaarden
of niet, de erfgenaam het betreffende goed aan een derde overdraagt. In dit geval is de overdracht nietig, indien de legataris
besluit het legaat te aanvaarden; indien hij het echter verwerpt, is de overdracht geldig. Hetzelfde geldt, indien de erfgenaam
geld leent, dat behoort tot de nalatenschap; want indien de legataris het niet verwerpt, wordt geoordeeld, dat de erfgenaam
geld heeft geleend, dat aan een ander toebehoort, maar indien de legataris het nalatenschap verwerpt, wordt geoordeeld, dat
hij zijn eigen geld heeft geleend. Maar wat als het geld is uitgegeven? Dan zou dezelfde regel gelden, naar gelang van de
omstandigheden van het geval.
321. Idem, Regels, Boek III.
Wanneer wij het geval van gelijktijdige dood van personen beschouwen, evenals de bespreking van andere zaken;
bijvoorbeeld, wanneer een moeder bedongen heeft, dat de bruidsschat van haar dochter door de echtgenoot aan haar zou
worden teruggegeven, indien haar dochter tijdens het huwelijk zou overlijden, en de moeder tegelijkertijd met haar dochter
sterft, rijst de vraag, of een vordering op grond van het beding ten gunste van de erfgenaam van de moeder zou kunnen
worden ingesteld. De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat een dergelijke vordering op grond van het beding niet
mogelijk zou zijn, omdat de moeder de dochter niet overleefde. Ook werd de vraag gesteld of een vreemdeling, die de
teruggave van een bruidsschat bedong, tegelijk met de echtgenoot zou overlijden, of tegelijk met de echtgenote voor wier
rekening hij het beding aanging, het vorderingsrecht op zijn erfgenaam zou kunnen overdragen.
322. Paulus, Over Plautius, Boek XII.
Dezelfde regel geldt wanneer een bruidsschat als voorkeurslegaat aan een vrouw wordt nagelaten, en zij tegelijk met haar
man sterft.
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323. Marcianus, Regels, Boek III.
In het volgende geval, waarin een minderjarige en zijn broer, die zijn noodzakelijke erfgenaam was en voor hem in de plaats
is getreden, tegelijkertijd overlijden, rijst de vraag of de broer al dan niet de erfgenaam van zijn broer zou zijn. Bovendien,
wanneer twee noodzakelijke erfgenamen voor elkander in de plaats zijn gesteld, en zij te zamen zijn overleden, zullen beiden
dan als erfgenamen van de erflater worden beschouwd, of zal de een van hen de erfgenaam van de ander zijn, dat wil zeggen,
indien hun was verzocht de nalatenschap aan elkander af te staan op het tijdstip van hun overlijden? Indien zij in dergelijke
gevallen gelijktijdig overlijden, en niet blijkt, wie van hen het eerst het leven heeft verloren, wordt de een niet geacht de
ander te hebben overleefd.
324. Onder verwijzing naar de Falcidische wet echter, indien een meester tegelijk met zijn slaven sterft, worden de laatsten
niet gerekend tot zijn nalatenschap op het moment van zijn overlijden.
325. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
Wanneer een legaat wordt nagelaten aan verwanten, en deze verwanten hebben hun rechten als zodanig verspeeld, maar
blijven burgers, dan moet gezegd worden dat zij recht hebben op het legaat, want zij waren leden van de familie op het
moment dat het testament werd opgemaakt. Het staat vast, dat indien iemand bij het maken van het testament geen lid van de
familie was, maar het door arrogantie is geworden, op het tijdstip van het overlijden van de erflater, hij nog meer recht op de
erfenis zal hebben.
326. Indien iemand een legaat aan zijn bloedverwanten zou maken, is het hetzelfde als wanneer hij het aan zijn verwanten
zou hebben gemaakt.
21. Paulus, Over Plautius, Boek XII.
Aangezien de Senaat in de tijd van de Goddelijke Marcus legaten aan rechtspersonen toestond, lijdt het geen twijfel dat als
een legaat wordt gedaan aan een lichaam dat een wettelijk recht heeft om zich te verenigen, de laatste er recht op zal hebben.
Maar een legaat dat wordt nagelaten aan een lichaam dat geen recht van vergadering heeft, zal niet geldig zijn, tenzij het
speciaal wordt nagelaten aan de leden waaruit het is samengesteld, want de laatsten zullen dan worden toegestaan het legaat
te ontvangen, niet als vereniging, maar als afzonderlijke individuen.
327. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
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Waar enige dubbelzinnigheid in de taal bestaat, zal de geldigheid van een transactie afhangen van de bedoeling van de
partijen; bijvoorbeeld, als ik zou bedingen voor Stichus, en er zijn verscheidene slaven met die naam; of voor een slaaf in het
algemeen; of voor iets dat geleverd moet worden in Carthago, en er zijn twee steden zo genoemd; en in elk geval waar twijfel
ontstaat, moet worden aangenomen dat het contract te goeder trouw is gemaakt om te worden uitgevoerd op de plaats waar
het het handigst was, tenzij het duidelijk is dat het in strijd met de wet is opgesteld.
328. Javolenus, Over Cassius, Boek V.
Een moeder verloor haar leven in een schipbreuk op hetzelfde moment als haar zoon die de leeftijd van puberteit had bereikt.
Als niet kan worden vastgesteld wie van beiden het eerst stierf, is het natuurlijker te veronderstellen dat de zoon het langst
leefde.
329. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Wanneer een vrouw in een schipbreuk omkomt, tegelijk met haar zoon die nog niet de puberteit heeft bereikt, wordt de zoon
geacht het eerst te zijn omgekomen.
330. Marcellus, Digest, Boek XI.
Men heeft beslist, dat wanneer in een testament een dubbelzinnige of zelfs onjuiste verklaring voorkomt, deze verklaring
gunstig moet worden uitgelegd, en wel in overeenstemming met wat men veronderstelt, dat de bedoeling van de erflater is
geweest.
331. Celsus, Digest, Boek XXII.
"Laat hem worden bevrijd van wie ik mijn erfgenaam zeg dat ik wil dat hij zijn vrijheid krijgt, en laat mijn erfgenaam
worden belast met het geven van zo'n bedrag aan hem die ik zal aanwijzen." De wens van de erflater moet worden
uitgevoerd, indien de identiteit van de slaaf, die hij in gedachten had, op enigerlei wijze kan worden vastgesteld.
332. Dezelfde, Digest, Boek XXVI.
Wanneer er enige vraag rijst over de bedoeling van de partijen in een beding, moet de dubbelzinnigheid worden uitgelegd in
het nadeel van de bedenker.
333. Modestinus, Regels, Boek I.
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Wanneer een man wenste dat één van zijn slaven zou worden gemanumitteerd, en niet blijkt welke van hen de erflater
bedoelde te bevrijden, zal geen van hen recht hebben op vrijheid krachtens de bepalingen van de trust.
334. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek III.
Een zeker individu dat de slaaf Flaccus bezat, die een voller was, en Philonicus, die een bakker was, liet aan zijn vrouw de
bakker Flaccus na; en de vraag rees welke van de slaven toekwam, en of zij niet beiden in de erfenis waren inbegrepen. In de
eerste plaats werd geoordeeld, dat de slaaf was nagelaten, die de erflater in de nalatenschap had willen opnemen. Indien dit
niet kon worden vastgesteld, moest vervolgens worden nagegaan of de meester de namen van zijn slaven kende. Is dit het
geval, dan is de slaaf verschuldigd, die hij bij name heeft genoemd, zelfs indien hij zich met betrekking tot zijn beroep heeft
vergist. Wanneer hem echter de namen der slaven onbekend waren, moet de bakker geacht worden het voorwerp van de
erfenis te zijn, alsof zijn naam niet was genoemd.
335. Scaevola, Digest, Boek XVIII.
Een erflater manumitteerde bij zijn testament verscheidene slaven, en onder hen Sabina en Cyprogenia, toen elk van hen de
leeftijd van dertig jaar had bereikt, en zodra zij vrij waren geworden, wenste hij dat hun een zekere som geld zou worden
gegeven; en hij maakte de volgende bepaling, waarin beide slaven waren opgenomen: "Ik wens dat aan Sabina en
Cyprogenia elk tien aurei wordt gegeven wanneer zij de bovengenoemde leeftijd hebben bereikt, en daarnaast wens ik dat aan
elk van hen elk jaar tien aurei wordt betaald voor hun levensonderhoud, zolang zij leven." De vraag rees of alle
gemanumitteerde slaven moesten worden onderhouden, of alleen Sabina en Cyprogenia. Het antwoord luidde dat, volgens de
genoemde feiten, aan allen steun leek te zijn nagelaten.

Tit. 6. Betreffende legaten gemaakt bij wijze van straf.

336. Africanus, Vragen.
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Wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat of een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, en de erflater daarnaast op
onwettige of beledigende wijze een legaat nalaat dat als straf tegen de vader of de meester zal werken, dan heeft men
geoordeeld dat het legaat geen kracht of gevolg heeft; want elk legaat in een testament dat is ingegeven door een verlangen
naar wraak, of het nu wordt nagelaten aan een erfgenaam of aan iemand anders die voordeel ontleent aan de laatste wil van
de erflater, moet als nietig worden beschouwd.
337. Marcianus, Instituten, Boek VI.
De wil van de erflater onderscheidt een straf van een voorwaarde, en of het een straf, een voorwaarde of een overdracht is
waarnaar in de erfenis wordt verwezen, moet worden vastgesteld uit de bedoeling van de overledene. Dit verklaarden de
Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript.

Tit. 7. Betreffende de regel van Cato.

338. Celsus, Digest, Boek XXXV.
De regel van Cato luidt als volgt: "Een legaat dat nietig zou zijn als de erflater onmiddellijk na het afleggen van zijn
testament zou sterven, zal niet geldig zijn, hoe lang hij daarna ook moge sterven." Deze regel gaat in bepaalde gevallen niet
op.
339. Maar wat als iemand een legaat zou maken als volgt: "Laat zo-en-zo een bedrag betaald worden aan Titius, als ik zou
sterven na de Kalends." Moeten wij daarover redetwisten? Want in dit geval, als de erflater onmiddellijk zou overlijden, is
het beter te oordelen, dat het legaat in het geheel niet is nagelaten, dan dat het op onwettige wijze is nagelaten.
340. Op dezelfde wijze zult gij, indien een aan u nagelaten stuk land van u was op het tijdstip, waarop het testament werd
opgemaakt, en gij het tijdens het leven van de erflater hebt vervreemd, recht hebben op het legaat, maar gij zult er geen recht
op hebben, indien de erflater onmiddellijk na het opmaken van zijn testament is overleden.
341. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
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Indien echter een legaat als volgt wordt opgesteld: "Indien mijn dochter met Titius trouwt", dan is het geldig indien zij bij de
dood van de erflater getrouwd is, ook al was zij ten tijde van het opmaken van het testament niet huwbaar.
342. Papinianus, Vragen, Boek XV.
De regel van Cato is niet van toepassing op erfenissen of legaten, waarvan het tijdstip van het ontstaan niet moet worden
gerelateerd aan de datum van de dood van de erflater, maar aan die van de aanvaarding van de nalatenschap.
343. Ulpianus, Over Sabinus, Boek X.
Het staat vast dat de regel van Cato niet van toepassing is op de voorwaardelijke benoeming van erfgenamen.
344. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXII.
De Regel van Cato is niet van toepassing op nieuwe wetten.

Tit. 8. Beschouwende testamentaire bepalingen, die geacht worden niet geschreven te zijn.

345. Julianus, Digest, Boek LXXVIII.
Wanneer iemand gevraagd is het legaat van een nalatenschap of een legaat in een testament aan zichzelf op te schrijven, rijst
de vraag of het genoemde legaat van de nalatenschap of het legaat geacht moet worden niet te zijn opgeschreven; en ook of
een erfgenaam krachtens een op deze wijze gemaakte afspraak een plaatsvervanger kan hebben. Het antwoord luidde dat het
deel van de nalatenschap waarover u advies hebt gevraagd, toebehoort aan de plaatsvervanger, want toen de Senaat de
straffen van de Corneliaanse wet vaststelde tegen iemand die zichzelf in een testament tot erfgenaam of legataris van een
nalatenschap benoemde, werd hij ook geacht, op dezelfde manier, ook afspraken van inveigerende aard nietig heeft gemaakt,
zoals bijvoorbeeld de volgende: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn van hetzelfde deel van de nalatenschap waarvoor hij mij
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zelf bij testament heeft aangesteld", aangezien bepalingen van deze aard worden beschouwd alsof zij niet in het testament
waren opgenomen.
346. Alfenus Varus, Digest, Boek V.
Wanneer de betekenis van een testamentaire bepaling niet kan worden achterhaald, is het net alsof ze niet geschreven was,
maar de andere bepalingen blijven geldig.
347. Marcianus, Instituten, Boek XI.
Alles wat boven een legaat voor levensonderhoud wordt nagelaten aan een misdadiger die tot de mijnen is veroordeeld, wordt
beschouwd als niet geschreven, maar het wordt niet verbeurd verklaard aan de schatkist, omdat de legataris de slaaf van een
straf is, en niet de slaaf van de keizer. De Goddelijke Pius verklaarde dit in een Rescript.
348. Als een erfgenaam of legataris, die benoemd is, veroordeeld wordt tot de mijnen nadat het testament is uitgevoerd, zal
de nalatenschap of het legaat niet verbeurd worden verklaard aan de Schatkist.
349. Evenzo, indien iets wordt nagelaten aan de slaaf van een ander, en hij daarna door de erflater wordt gekocht, zal het
legaat tenietgaan; want alle legaten, die worden overgebracht naar een plaats, vanwaar zij niet afkomstig kunnen zijn, worden
geacht niet te zijn geschreven.
350. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer een legaat aan iemand wordt gemaakt op een tijdstip waarop hij reeds dood is, wordt het beschouwd als niet
geschreven te zijn.
351. Bovendien, wanneer een legataris in de macht van de vijand is op het moment dat het testament wordt gemaakt, en niet
terugkeert uit gevangenschap, wordt het legaat geacht niet te zijn geschreven. Dit werd ook verklaard door Julianus.
352. Paulus, Vragen, Boek XII.
Wanneer iemand zichzelf tot erfgenaam benoemt in een testament waarin hij wordt opgedragen de nalatenschap aan iemand
anders te leveren, blijft de nalatenschap met haar last toch op hem rusten, ook al wordt wat hij gedaan heeft beschouwd als
niet geschreven te zijn. Dezelfde regel geldt ook voor het testament van een soldaat.
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Tit. 9. Betreffende hen, die van hun legaten worden beroofd, omdat zij die onwaardig zijn.

353. Marcianus, Instituten, Boek VI.
De goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard, dat een vrije man, aan wie door het testament van zijn
beschermheer goederen waren nagelaten, als onwaardig van zijn erfenis of vertrouwen moest worden beroofd, als hij na de
dood van zijn beschermheer hem ervan beschuldigde, dat hij zich met een of andere onwettige transactie had ingelaten, ook
al had hij daarvoor een beloning verdiend.
354. Dezelfde, Instituten, Boek XI.
Als een geëmancipeerde zoon, overgeplaatst zijnde, het bezit van de nalatenschap van zijn vader opeist, tegen diens
testament in, en de nalatenschap betreedt als plaatsvervanger van een kind onder de puberleeftijd, wordt hij geheel beroofd
van de nalatenschap, die verbeurd wordt verklaard aan de schatkist.
355. En als iemand in strijd met de wet een vrouw huwt in een provincie waar hij een openbare betrekking uitoefent,
verklaren de goddelijke Severus en Antoninus in een rescript dat hij niets kan behouden van wat hij door het testament van
zijn vader zou hebben verworven; net zoals in het geval van een voogd die zijn vrouwelijke pupil huwt in strijd met het
decreet van de Senaat. Daarom zal in beide gevallen, als de persoon is benoemd tot erfgenaam van de gehele nalatenschap en
deze betreedt, er reden zijn voor confiscatie door de Schatkist, want hij zal worden beroofd van de nalatenschap omdat hij
deze onwaardig is.
356. Maar aan de andere kant is deze regel niet van toepassing wanneer een vrouw getrouwd is met een man die een
openbaar ambt in een provincie bekleedt, noch op een vrouwelijke pupil die onrechtmatig met haar voogd getrouwd is; maar
het is beter om te stellen dat zij onder het testament kan nemen, en niet verworpen mag worden als zijnde onwaardig om dit
te doen.
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357. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer iemand de gehele nalatenschap, of een gedeelte daarvan, wegschenkt van een
bloedverwant, die hij gerechtigd is op te volgen, maar waarvan hij niet weet, dat hij nog leeft, want het goed zal hem als
onwaardig worden ontnomen.
358. Dezelfde, Regels, Boek V.
De goddelijke Pius besloot dat iemand onwaardig was (zoals Marcellus in het Twaalfde Boek van de Digest verklaart) die
duidelijk bewezen had dat hij de vrouw door wie hij tot erfgenaam was benoemd, door zijn eigen nalatigheid en schuld had
laten sterven.
359. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Papinianus, in het Vijfde Boek der Vragen, zegt dat wanneer iemand een erfgenaam beschuldigt van het vervalsen van een
benoeming in een testament, hij niet zal worden beroofd van een erfenis waarmee zijn mede-erfgenaam, die hij niet heeft
gestoord, is belast.
360. Paulus, Over de rechten van de schatkist.
Nadat een legaat eenmaal is aanvaard, zal het nog steeds geoorloofd zijn om te bewijzen dat het testament vervalst was, en
het zal ook gepast zijn om te beweren dat het nietig is; maar geen bewering over het feit dat het onachtzaam is, zal worden
toegestaan.
361. Wie de nietigheid van een testament betwist en in het ongelijk wordt gesteld, wordt niet uitgesloten van enige
voorziening die te zijnen gunste wordt getroffen. Wie dus een legaat heeft verkregen en daarna beweert, dat het testament
vals is, verliest wat hij krachtens het testament heeft ontvangen. Echter, met betrekking tot hem die de erfenis heeft
ontvangen en ontkent dat het testament geldig is, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript de volgende verklaring afgelegd:
"Hoewel de verwanten van Sophro hun legaten hebben ontvangen van de wettig aangewezen erfgenaam, kunnen zij, indien
zij goede redenen hebben om aan te nemen dat de erfgenaam geen recht heeft op de nalatenschap, en dat deze hun toekomt
krachtens de wet van intestaat, deze nalatenschap opeisen krachtens genoemde wet. Het gerecht zal na behoorlijk onderzoek
bepalen, of zij al dan niet van de nalatenschap moeten worden uitgesloten, na behoorlijke overweging van hun persoon, hun
rang en hun leeftijd."
362. Het staat vast, dat wanneer een voogd is benoemd en zich van het beheer van zijn trust verontschuldigt, hij verliest
waarop hij krachtens de bepalingen van het testament recht had. Indien hij het echter reeds verkregen heeft, zal hij zich niet
mogen verontschuldigen. Ik denk dat deze regel niet van toepassing is op iemand die alleen een legaat heeft ontvangen en

2341

die, nadat hij door de moeder van de minderjarige is verzocht voogd te worden, er de voorkeur aan geeft zich te
verontschuldigen; want in dit geval heeft hij niets gedaan dat tegen de wil van de overledene inging. Maar het legaat dat aan
de voogd werd geweigerd, gaat niet over op de schatkist, maar wordt nagelaten aan de zoon wiens belangen door de legataris
zijn opgegeven.
363. Indien een vader of een meester een testament zou aanvallen, zal hem een rechtsvordering worden ontzegd, wanneer het
legaat is nagelaten hetzij aan zijn zoon hetzij aan zijn slaaf, indien deze daaruit enig voordeel zouden verkrijgen. Een ander
oordeel moet worden gegeven, wanneer de genoemde legataris het enige voordeel van het legaat heeft genoten.
364. Wanneer iemand, die tot een legaat gerechtigd is, verzocht wordt zijn slaaf te manumiteren, en bij het testament iets aan
de slaaf is gegeven, moet gezegd worden, dat de daad van de meester de slaaf geen nadeel zal berokkenen; en hij moet door
de schatkist gekocht worden om gemanumitteerd te worden, mits de meester bereid is hem te verkopen; maar iemand, die
geweigerd heeft te nemen krachtens het testament, kan hiertoe niet gedwongen worden.
365. Als een zoon die onder vaders toezicht staat, beweert dat het testament vervalst is, laten we dan overwegen of zijn vader
een rechtsvordering geweigerd moet worden. Ik meen, dat als hij de beschuldiging tegen het testament van zijn vader uit,
hem een rechtsvordering niet mag worden ontzegd.
366. Als iemand aan wie ik belast ben met het betalen van een legaat krachtens een trust, zou zeggen dat het testament
vervalst is, zal ik verplicht zijn het legaat aan de schatkist te betalen.
367. Wanneer iemand die beweert dat een testament vals is, erfgenaam wordt van de legataris, of van de erfgenaam die wordt
aangewezen, moet worden geoordeeld dat zijn verklaringen hem niet zullen benadelen.
368. Het geval is vergelijkbaar wanneer iemand beweert dat een testament onachtzaam is.
369. Aan degene die de beschuldiging uit, moet lankmoedigheid worden betoond vanwege zijn leeftijd, en vooral als zijn
voogd of curator wil bewijzen dat het testament ofwel vals, ofwel onbetrouwbaar is. Dit hebben de keizers Severus en
Antoninus in een Rescript verklaard.
370. Een proces moet worden geweigerd aan hen die getuigenis hebben afgelegd ten gunste van een partij die beweerde dat
het testament vervalst was. Dit werd verordend door de goddelijke Severus.
371. Sommige autoriteiten zijn van mening, en zeer juist, dat een rechtsvordering moet worden geweigerd aan hen die de
aanklager hebben geholpen, of voor hem borg zijn komen te staan.
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372. Sommige autoriteiten menen, dat een Gouverneur, die een testament vals verklaard heeft, onwaardig is, als de
erfgenaam, die eronder benoemd is, in hoger beroep de zaak wint.
373. In elk geval zullen de vereisten van zijn ambt voldoende excuus zijn voor de advocaat van de schatkist die hulp heeft
verleend aan de plannen van de aanklager.
374. Wanneer iemand het voornaamste testament aanvalt, moet hij worden uitgesloten van de voordelen van het tweede,
alsmede van die, welke bij een later uitgevoerd codicil worden toegekend, ook al worden zij er niet door bevestigd. Dezelfde
regel moet niet worden gevolgd, wanneer de partij het tweede testament of het codicil aanvalt, omdat men in dat geval niet
meent de geldigheid van beide akten te hebben aangetast.
375. Laten wij overwegen, of een slaaf, die door zijn getuigenis heeft getracht het testament te verbreken, de vrijheid moet
worden ontnomen, die hem bij genoemd testament is verleend. Hij is niet waardig het voordeel van het vertrouwen te
verkrijgen, en voor zover het zijn vrijheid betreft, heeft de Goddelijke Pius beslist, dat hem die moet worden ontnomen.
376. Wanneer een partij tot voogd is benoemd, kan hij, door te beweren dat het testament is vervalst, niet worden
verontschuldigd van het dienen in die hoedanigheid, maar hij kan wel worden uitgesloten van het voordeel van de erfenis.
377. Hij die van een erflater een schenking mortis causa heeft ontvangen, gelijkt in dit opzicht niet op een legataris.
378. Anders ligt het met hem, die krachtens een testament wordt opgedragen iets te ontvangen van een legataris, of van een
slaaf, die voorwaardelijk moet worden bevrijd, want hij kan worden uitgesloten als zijnde onwaardig.
379. De Goddelijke Pius en Marcus besloten, dat onder dergelijke omstandigheden de aangewezen erfgenaam van het
voordeel van de Falcidische wet moest worden uitgesloten.
380. Allen die als onwaardig worden verworpen, worden uitgesloten van deelneming aan de beloning die, volgens het Edict
van de Goddelijke Trajanus, moet worden gegeven aan hen die zichzelf beschuldigen.
381. Marcellus, Digest, Boek XXII.
De keizer heeft in een Rescript verklaard dat een erfgenaam het vierde deel van een nalatenschap niet mag behouden als hij
zich een deel van de bezittingen van de nalatenschap heeft toegeëigend; Dus als de overledene een nalatenschap van
vierhonderd aurei heeft nagelaten, en de erfgenaam er honderd van zou stelen, en een kwart van de driehonderd zou
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behouden, dat wil zeggen vijfenzeventig, en aan de legatarissen tweehonderdvijftig zou geven, moet hij hun ook
vijfenzeventig geven van de honderd die hij heeft gestolen, en de rest, dat wil zeggen vijfentwintig, wordt verbeurd aan de
schatkist.
382. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Wanneer iemand beweert dat het testament van Titius vervalst is, en zijn bewering niet bewijst, zal hij niet verhinderd
worden erfgenaam te worden van de erfgenaam van Titius, omdat hij niet rechtstreeks in de nalatenschap van Titius opvolgt.
383. Dezelfde, Rides, Boek IX.
Wanneer een erfgenaam onwaardig is verklaard, en van een nalatenschap is beroofd, kunnen eventuele samengevoegde
vorderingsrechten niet in hun oorspronkelijke toestand worden hersteld.
384. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIV.
Als er een dodelijke haat is ontstaan tussen een legataris en de erflater, en het aannemelijk is dat de erflater niet wilde dat
degene aan wie een legaat of het voordeel van een trust werd nagelaten, het voordeel daarvan zou genieten, dan is de betere
mening dat het legaat niet door hem kan worden opgeëist.
385. Nogmaals, wanneer hij de erflater openlijk en publiekelijk heeft beledigd en kwaadsprekende toespraken tegen hem
heeft gehouden, geldt dezelfde regel.
386. Wanneer echter de burgerlijke staat van de erflater de oorzaak is van de door de legataris opgeworpen controverse, zal
deze geen recht hebben op hetgeen hem is nagelaten en zal dit in dit geval onmiddellijk aan de schatkist worden verbeurd.
387. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XV.
Hij maakt zich schuldig aan bedrog tegen de wet als hij er stilzwijgend mee instemt om wat hem is nagelaten, of iets anders,
af te geven aan iemand die volgens het testament niet mag nemen, of hij dat nu in een schriftelijke akte doet of door een
eenvoudige belofte.
388. Wanneer iemand belast is geweest met het leveren van bepaalde goederen aan iemand die krachtens een testament kan
nemen, en die, op het moment van overlijden, verboden is om dit te doen, twijfel ik er niet aan dat, hoewel het vertrouwen
teniet is gegaan, het toch moet blijven bij hem die gevraagd is om de goederen te leveren, omdat er geen bedrog wordt geacht
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te zijn gepleegd door hem, tenzij hij zich verbond met betrekking tot wat hij wist dat zou gebeuren; dat wil zeggen, dat hij de
goederen zou leveren aan de begunstigde, zelfs al zou deze wettelijk onbekwaam zijn om het te ontvangen.
389. Het is zeer juist geoordeeld, dat indien de vader van een zoon, die onder zijn toezicht staat, een stilzwijgende
overeenkomst sluit, dit de zoon niet mag schaden, omdat hij verplicht is zijn vader te gehoorzamen.
390. Papinianus, Vragen, Boek XV.
Wanneer een erfgenaam een onwettige stilzwijgende overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich niet beroepen op de
Falcidische wet met betrekking tot het deel dat het voorwerp was van de frauduleuze overeenkomst. Deze regel is door de
Senaat vastgesteld. Wanneer echter het deel van de nalatenschap waarvan hij erfgenaam is geworden, groter is dan het deel
dat hij bedrieglijk overeengekomen is te leveren, kan hij het Falcidische vierde behouden van het overschot van zijn aandeel
krachtens het testament.
391. Dezelfde, Vragen, Boek XVI.
Wanneer een zekere man erfgenamen aanwijst die hij niet mocht kiezen, is zo'n aanwijzing weliswaar niet geldig, en wordt
het eerste testament daardoor niet verbroken, maar toch heeft de Senaat al lang geleden besloten dat de erfgenamen die
krachtens het laatste testament van de overledene recht hadden op de nalatenschap, die als onwaardig moeten worden
ontnomen. De goddelijke Marcus besloot dit ten aanzien van een persoon wiens naam de erflater uit zijn testament had
gewist, nadat het was opgesteld, want hij zond de zaak naar de prefecten van de schatkist. De legaten die het testament naliet,
bleven echter onaangetast. Met betrekking tot de legaten die bij voorkeur aan de erfgenaam worden nagelaten, kan de vraag
naar de bedoeling van de erflater rijzen, en deze legaten zullen hem niet worden geweigerd, tenzij duidelijk blijkt dat de
erflater een andere bedoeling had.
392. Dezelfde, Vragen, Boek XXXII.
Claudius Seleucus aan zijn vriend, Papinianus, Gegroet. Maevius, die veroordeeld was wegens overspel met Sempronia,
trouwde met genoemde Sempronia, die niet veroordeeld was voor het vergrijp, en hij benoemde haar, bij zijn dood, tot zijn
erfgenaam. Ik vroeg of het huwelijk wettig was, en of de vrouw tot de erfopvolging kon worden toegelaten. Ik antwoordde
dat een dergelijk huwelijk geen stand kon houden, en dat de vrouw geen recht had op de erfenis, maar dat wat bij testament
werd nagelaten, aan de schatkist zou worden verbeurd. Zelfs al zou de vrouw in een dergelijk geval haar man tot erfgenaam
benoemen, dan nog zijn wij van mening dat hem de nalatenschap moet worden ontnomen omdat hij deze onwaardig is.
393. Dezelfde, Vragen, Boek XXXIII.
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Wanneer een vrouw met een soldaat als zijn concubine heeft samengeleefd, zelfs als de genoemde soldaat binnen een jaar na
zijn ontslag zou overlijden, na een testament ten gunste van de vrouw te hebben gemaakt, heb ik u onlangs als mijn mening
gegeven dat zij niet het voordeel kan genieten van een dergelijk testament, uitgevoerd in overeenstemming met de militaire
wet, en dat wat haar wordt nagelaten zal toebehoren aan de schatkist.
394. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een erfgenaam die beweert dat een codicil vals is, en die zijn zaak niet bewijst, zal niet van de nalatenschap worden beroofd.
Indien echter zijn mede-erfgenaam bij hetzelfde codicil belast was met een trust ten behoeve van hem, zal hem een vordering
tot uitvoering van de trust worden geweigerd. Indien dus de overledene door middel van het codicil een verdeling van zijn
goederen onder zijn erfgenamen heeft gemaakt, behoudt de partij die beweert dat het codicil vervalst is, zijn erfdeel, behalve
wanneer hem een legaat in vertrouwen is nagelaten; maar hij kan niet het voordeel van de Falcidische wet genieten, indien er
in dat deel van de nalatenschap dat hij verbeurd heeft verklaard, voldoende goederen zouden zijn om het Falcidische deel dat
hij volgens het rechtvaardige beginsel van verrekening heeft verloren, te compenseren.
395. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Wanneer een vader bij een tweede testament zijn neven, die nog niet de puberleeftijd hadden bereikt, in de plaats van zijn
zoon stelde, en die reeds tot mede-erfgenamen van laatstgenoemde waren benoemd, en deze neven, die na de dood van de
minderjarige in de plaats kwamen, zijn moeder ervan beschuldigden een vals kind te hebben voortgebracht, om de
nalatenschap op grond van intestaat te verkrijgen, antwoordde ik dat indien zij hun zaak zouden verliezen, hun het erfdeel
zou worden ontnomen waarop zij door de plaatsvervulling recht hadden, omdat een vonnis met betrekking tot het testament
niet in hun voordeel was uitgesproken.
396. Daar het niet als een schande wordt beschouwd, dat een vrouw concubine wordt van een man, die niet haar
beschermheer is, zal een vordering tot terugvordering van hetgeen hem bij haar testament is nagelaten, niet worden ontzegd
aan hem, die een vrouw als concubine onderhield. Onze meest illustere keizers namen dit standpunt in in het geval van
Cocceius Cassianus, een man van de hoogste rang, die Rufina, een vrijgeboren vrouw, aan wie hij veel waarde hechtte, en
wier dochter hij in zijn testament als zijn pleegkind had aangeduid en tot mede-erfgenaam met zijn kleindochter had
benoemd, hoewel naderhand werd vastgesteld dat zij buitenechtelijk was, zeer had bevoordeeld.
397. De Goddelijke Marcus besliste dat wanneer een erflater, na zijn testament te hebben verzegeld, de naam van een
erfgenaam heeft uitgewist omdat hij van gedachten was veranderd, en als gevolg daarvan zijn erfdeel aan de Schatkist is
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verbeurd verklaard, dit feit de legatarissen met betrekking tot wie de bedoeling van de erflater ongewijzigd is gebleven, niet
schaadt, en dat daarom het erfdeel van de voornoemde erfgenaam met alle lasten naar de Schatkist zal gaan.
398. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Ik heb geoordeeld dat een erfgenaam die, op de hoogte van de moord op de overledene, naliet diens dood te wreken, verplicht
moet worden alle winsten van de nalatenschap af te staan, zonder dat hij van rechtswege kan vorderen dat de
vorderingsrechten die waren opgegaan toen hij de nalatenschap verkreeg, in hun vroegere toestand worden hersteld. Indien
echter de erfgenaam door zijn onwetendheid omtrent het misdrijf is misleid, zal hij, als bezitter te goeder trouw, hetzelfde
verweer kunnen voeren, voor zover het de winsten betreft, die vóór het ontstaan van de twist zijn geïncasseerd; en in dit geval
zal zijn eis, dat de samengevoegde vorderingsrechten in hun vroegere toestand worden hersteld, niet ten onrechte zijn gedaan.
399. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Ik gaf als mijn mening dat iemand die frauduleus de uitvoering van een trust op zich heeft genomen, gedwongen kan worden
ook die winsten terug te geven die hij had geïncasseerd voordat een gerechtelijke procedure werd ingesteld; want hij wordt
niet geacht een bezitter te goeder trouw te zijn geweest; net zoals dat het geval is met degenen die eigendom bezitten dat door
de schatkist wordt opgeëist. Ik heb geoordeeld dat, nadat de controverse was ontstaan met betrekking tot de uitvoering van
een trust van deze beschrijving, de waarde van de eerder geïnde winsten, samen met de rente daarover, moet worden
teruggegeven; en dit geldt voor alle winsten waarvoor een prijs is betaald, maar als de partij de winsten zelf had gebruikt,
moet alleen de waarde zonder rente worden teruggegeven. De goddelijke Severus heeft in een dergelijk geval genadiglijk
verordend, dat alleen de winst van het goed, en niet de rente daarover, verschuldigd zou zijn, zonder onderscheid van het
tijdstip, waarop zij was geïnd. Dit is de praktijk in de tegenwoordige tijd.
400. Wanneer alle goederen van een nalatenschap verbeurd zijn verklaard aan de schatkist wegens de uitvoering van een
frauduleus aangegane trust, is het niet juist dat de erfgenaam onderworpen blijft aan de last van de schulden van de
nalatenschap. Dezelfde regel geldt wanneer de dood van de erflater niet is gewroken. Indien echter de erfgenaam enig verlies
heeft geleden door het binnentreden in de nalatenschap door samenvoeging van vorderingsrechten of van erfdienstbaarheden,
zal hij niet worden geacht de vrijstelling van teruggave waardig te zijn.
401. Een erfgenaam, die tot een erfdeel was benoemd, ontving de schenking van een stuk land, en stemde ermee in om wat
hij had ontvangen te leveren aan een persoon die wettelijk niet in staat was om hetzelfde te ontvangen. Hoewel de schenking
niet wettig was voor zover het zijn aandeel betrof, dat wil zeggen, het deel waarop hij als erfgenaam recht had, gaf ik toch als
mijn mening dat zijn recht op het land onaangetast was, omdat noch de regel van de wet, noch het verschil van bezit de
verdeling van het testament van de erflater kon bewerkstelligen.

2347

402. Paulus, Opinies, Boek XVI.
Indien de aangewezen erfgenamen van de nalatenschap worden beroofd, omdat de erflater, na van gedachten veranderd te
zijn, een ander testament wenste te maken en door hen daarvan weerhouden werd, wordt hij geacht zijn vorig testament
geheel te hebben herroepen.
403. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Een echtgenoot die de dood van zijn vrouw niet wreekt, wordt haar bruidsschat ontnomen als zijnde onwaardig.
404. Paulus, Zinnen, Boek III.
De delen van de nalatenschap van vrijgelatenen die onder verdachte omstandigheden zijn omgekomen, en die toekomen aan
beschermheren die nalaten hun dood te wreken, zullen verbeurd worden verklaard aan de schatkist. Want alle erfgenamen,
alsmede zij die de positie van erfgenamen innemen, zijn verplicht, uit plichtsbetrachting, de dood van de overledene te
wreken.
405. Tryphoninus, Disputaties, Boek V.
Om de beste redenen kan men volhouden dat een voogd die in naam van zijn voogd beweert dat een testament vervalst of
onbetrouwbaar is, maar die zijn bewering niet kan bewijzen, zijn erfenis niet verliest. En zelfs indien hij een vrijgelatene van
de vader van zijn voogd in naam van deze laatste een halsmisdaad ten laste legt, wordt hij niet uitgesloten van het bezit van
de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, omdat de eisen van zijn plicht en zijn verantwoordelijkheid als
voogd hem moeten verontschuldigen; Evenmin kan iemand een voogd van kwaadwillige vervolging beschuldigen, die in
naam van zijn voogd een aanklacht indient, en niet uit vijandschap van hemzelf, maar misschien door de voorstellingen van
de moeder van de voogd, of op instigatie van de vrijgelatenen van de vader. Wanneer een voogd in naam van zijn voogd
iemand van een misdaad beschuldigt en de zaak niet vervolgt omdat de voogd intussen de puberteitsleeftijd heeft bereikt,
mag niet worden gezegd dat hij onder het Turpilliaanse senaatsdecreet is komen te vallen, want de rechten zijn
onderscheiden, ook al zijn er meerdere in dezelfde persoon verenigd, want de rechten van een voogd zijn één zaak en die van
een legataris een andere; En wanneer een voogd een aanklacht indient, niet in zijn eigen naam, maar in die van zijn voogd,
verdient hij geen straf. Tenslotte is het goed dat bij testament aan de voogd is nagelaten onder zulke omstandigheden
verloren, tenzij het in stand wordt gehouden op bevel van de keizer; in zoverre is hij de verdediger en, als het ware, de
beschermheer van hem die de beschuldiging uit. Sabinus zegt hetzelfde in zijn werken over Vitellius.
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406. Gaius, Over impliciete trusts.
Wanneer een erfgenaam, wie dan ook, door het testament van een erflater stilzwijgend verzocht wordt een vierde deel van de
nalatenschap, waarop hij volgens de Falcidische wet recht heeft, af te staan aan iemand die daartoe niet gerechtigd is, zal er
ook grond zijn voor de toepassing van het decreet van de Senaat; want er is niet veel verschil tussen een dergelijk vertrouwen
en een vertrouwen waarbij een erfgenaam wordt opgedragen een goed dat hij uit een nalatenschap heeft ontvangen, af te
staan aan iemand die niet in staat is het te ontvangen.
407. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Wanneer een zoon ontkent dat het testament van zijn vader geldig is, omdat de controverse betrekking heeft op de wettigheid
van de akte, en hij de testamentaire bepalingen die zijn vader heeft gemaakt niet aanvalt, noch hem van enig vergrijp
beschuldigt, zal hij behouden wat hem door de overledene is nagelaten.
408. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Wanneer een schoonzoon zijn schoonvader tot erfgenaam benoemt, zal de enige drijfveer van vaderlijke genegenheid niet
toelaten dat enige verdenking wordt verbonden aan de stilzwijgende uitvoering van het vertrouwen.
409. Claudius merkt in het Dertigste Boek van de Digest over Scaevola op, dat indien degene aan wie een onwettig legaat is
gegeven, overlijdt tijdens het leven van de erflater, het legaat niet vervalt aan de schatkist, maar in handen blijft van hem die
belast was met de uitvoering van het vertrouwen.
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Boek XXXV
1. Betreffende de testamentaire voorwaarden en aanwijzingen, hun redenen en hun wijzigingen.
2. Betreffende de Falcidische wet.
3. Waarvan wordt gezegd dat aan iemand meer is nagelaten dan volgens de Falcidische Wet is toegestaan.

Tit. 1. Betreffende de testamentaire voorwaarden en aanwijzingen, hun redenen en hun
wijzigingen.

Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
Ofwel worden onzekere tijden ofwel voorwaarden gesteld aan legaten die worden nagelaten; en als dit niet gebeurt, worden
zij onmiddellijk van kracht, tenzij zij, door hun karakter, afhankelijk zijn van een of andere voorwaarde.
(1. Wanneer voor de betaling van een legaat een bepaalde datum is gesteld, kunnen de erfgenamen, ook al is dat tijdstip nog
niet gekomen, het toch betalen, omdat het zeker is dat het verschuldigd zal zijn.
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(2) Wanneer het tijdstip onzeker is, zoals in het volgende voorbeeld: "Laat mijn erfgenaam tien aurei betalen wanneer hij
sterft", omdat de datum van zijn overlijden onzeker is, en dus, indien de legataris vóór hem zou overlijden, de erfenis niet op
zijn erfgenaam zal overgaan, om de reden dat het tijdstip niet tijdens zijn leven is gekomen, hoewel het zeker is dat de
erfgenaam ooit zal sterven.
(3) Een voorwaarde wordt bijvoorbeeld in een legaat opgenomen, wanneer men een legaat maakt als volgt: "Laat mijn
erfgenaam aan het kind geboren uit Arescusa de slaaf geven," of "Laat mijn erfgenaam aan Seius de oogst geven, die van zoen-zoveel landgoed mag worden ingezameld," of "Laat mijn erfgenaam aan Seius de slaaf geven, die ik eventueel aan
niemand anders heb nagelaten."
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
Er zijn bepaalde voorwaarden die nog tijdens het leven van de erflater vervuld kunnen worden, bijvoorbeeld: "Als er een
schip uit Azië komt", want de voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als het schip aankomt. Er zijn andere, die eerst na den
dood van den erflater vervuld kunnen worden, zooals: "Indien hij hem tien aurei betaalt, indien hij tot het Capitool opstijgt."
Want iemand kan pas worden geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan, als hij weet dat die in het testament is
opgenomen; want als hij er onbedoeld aan voldoet, wordt hij niet geacht de wens van de erflater te hebben vervuld.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Het is vastgesteld, dat wanneer onmogelijke voorwaarden door een testament worden voorgeschreven, zij als nietig worden
beschouwd.
(256) Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer legaten worden nagelaten aan personen aan wie een patroon verplicht is ze te betalen, moet de Praetor de
voorwaarde zo regelen dat de bedragen die de patroon en de aangewezen erfgenamen ontvangen, in overeenstemming zijn
met de door het testament voorgeschreven voorwaarde, in verhouding staan tot de respectieve aandelen van de legatarissen.
4. Wanneer in een testament de volgende bepaling was opgenomen: "Indien aan Titius binnen de eerstvolgende vijf jaren
geen zoon geboren mocht worden, laat mijn erfgenaam dan tien aurei aan Seia betalen," en Titius zou vóór die tijd overlijden,
dan heeft Seia niet onmiddellijk recht op de tien aurei, omdat met het woord "dan" de datum van het verstrijken van de vijf
jaren wordt bedoeld.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
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Een voogd kan aan een voorwaarde voldoen zonder het gezag van zijn voogd. Laat niemand ongerust zijn om de reden dat
hij, wanneer de voorwaarde vervuld is, in sommige gevallen de noodzakelijke erfgenaam kan worden, aangezien hij dat zal
worden door het recht van vaderlijke controle, en niet door de vervulling van de voorwaarde.
(1) Evenzo kan een slaaf of een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, aan een voorwaarde voldoen zonder bevel van zijn
vader of zijn meester, omdat niemand door zijn eigen daad wordt bedrogen.
0. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Geen straf wordt door een testament opgelegd aan een erfgenaam of legataris of aan iemand die op een of andere manier
voordeel heeft bij de laatste wil van de erflater, als hem wordt opgedragen een monument op te richten volgens het oordeel
van iemand, en degene die geraadpleegd moet worden niet leeft, of niet aanwezig kan zijn, of niet bereid is zijn advies te
geven.
(1) Wanneer een erfgenaam was opgedragen bepaalde slaven te manumiteren, en een aantal van hen stierf voordat het
testament was uitgevoerd, gaf Neratius als zijn mening dat de erfgenaam had nagelaten aan de voorwaarde te voldoen, maar
hij besliste niet of de laatste in staat was aan de voorwaarde te voldoen, of niet. Servius was echter van mening dat, wanneer
het volgende was geschreven: "Indien mijn moeder en mijn dochter mij zouden overleven," en één van hen stierf, de
voorwaarde niet was mislukt. Dezelfde regel wordt ook door Labeo gehanteerd. Sabinus en Cassius zijn van mening dat
wanneer onmogelijk geachte voorwaarden in een testament zijn opgenomen, deze geacht moeten worden niet te zijn
geschreven, en deze mening moet worden overgenomen.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Het voordeel van de Mucianistische band blijkt uit voorwaarden waarin iets niet moet worden gedaan; zoals, bijvoorbeeld,
"Als hij niet naar het Capitool mag opstijgen", "Als hij Stichus niet mag manumiteren", en in andere gevallen van dezelfde
aard. Deze mening werd gehuldigd door Aristo, Neratius en Julianus, en wordt ook bevestigd door een constitutie van de
Goddelijke Pius. Bovengenoemd middel werd niet alleen geacht van toepassing te zijn op legaten, maar ook op erfenissen.
8. Wanneer een vrouw haar man, aan wie zij haar bruidsschat had beloofd, tot erfgenaam benoemt van een deel van haar
nalatenschap, "Indien hij de bruidsschat, die ik hem heb beloofd, niet opeist of vordert", moet de man zijn mede-erfgenaam
mededelen, dat hij bereid is een kwitantie voor de bruidsschat te geven, of zekerheid te verschaffen, dat hij die niet zal
opeisen, en hij kan dan in de nalatenschap treden. Indien echter de echtgenoot tot erfgenaam van de gehele nalatenschap
wordt benoemd, onder dezelfde voorwaarde, en er niemand is aan wie hij een dergelijke zekerheid kan stellen, zal hij niet uit
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dien hoofde worden verhinderd in de nalatenschap te treden. Want de voorwaarde zal geacht worden van rechtswege te zijn
vervuld, want nadat hij eenmaal in de nalatenschap is getreden, is er niemand meer tegen wie hij een vordering kan instellen
om de bruidsschat terug te vorderen.
9. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer iemand een legaat maakt als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan mijn vrouw zo-en-zoveel betalen, zolang zij bij mijn
zoon blijft," en de vrouw, verlangend haar beschermheer te ontlopen, de buurt verlaat, maar toch het voornemen behoudt haar
kinderen bij zich te houden, zeggen Trebatius en Labeo dat zij recht heeft op het legaat, omdat zij niet verplicht moet zijn elk
moment bij haar kinderen te zijn; Maar de enige vraag is of zij de bedoeling heeft haar zoon niet weg te sturen, en of het niet
haar plicht is haar zoon bij zich te houden terwijl hij wordt opgevoed.
10. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer een man een legaat aan zijn vrouw nalaat dat opeisbaar is als zij kinderen heeft, zijn wij gewend te zeggen dat hij
niet de kinderen in gedachten had die zijn vrouw al had op het moment dat hij zijn testament maakte.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
De volgende voorwaarde: "Ik legateer aan mijn dochter, wanneer zij gehuwd zal zijn", betekent dat degene die het testament
maakte, bedoelde dat de voorwaarde alleen vervuld moest worden, en dat het geen verschil uitmaakte wanneer dit
geschiedde. Indien dus de dochter na het testament en tijdens het leven van de erflater huwt, wordt de voorwaarde geacht te
zijn vervuld, vooral wanneer zij van dien aard is dat zij slechts eenmaal moet worden vervuld. Niet alle materiële
verbintenissen brengen echter de vervulling van een voorwaarde teweeg; wanneer bijvoorbeeld een nog niet huwbaar meisje
wordt gehuwd, vervult zij de voorwaarde niet. Wij zeggen, dat dezelfde regel zal gelden, indien zij iemand zou huwen, met
wie zij volgens de wet niet verenigd kan worden. Maar kan er twijfel over bestaan of zij aan de voorwaarde kan voldoen door
naderhand te trouwen, net alsof zij de eerste keer niet getrouwd was? Indien de erflater het eerste huwelijk van zijn dochter in
gedachten had gehad, meen ik dat de voorwaarde is mislukt; toch moet de lankmoedige uitlegging worden gegeven dat,
aangezien de voorwaarde nog niet is vervuld, zij niet is mislukt.
12. Waar een legaat werd nagelaten onder de volgende voorwaarde: "Indien een schip uit Azië zou aankomen", en het schip
zou aankomen op het tijdstip, waarop het testament werd gemaakt, maar de erflater daarvan niet op de hoogte was, moet
worden gezegd, dat de voorwaarde vervuld is. Dit moet ook gezegd worden, wanneer aan iemand een legaat wordt nagelaten:
"Wanneer hij in de puberteit komt."
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13. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer reeds gedaan is, wat bij wijze van voorwaarde was opgelegd, en de erflater wist, dat het een tweede maal gedaan
kan worden, moeten de partijen wachten, totdat het een tweede maal gedaan is. Indien echter de erflater dit niet wist, zijn de
legaten onmiddellijk opeisbaar.
0. Er zij ook aan herinnerd, dat gewone voorwaarden moeten worden vervuld na het overlijden van de erflater, indien dit
noodzakelijk is om te voldoen aan de bepalingen van het testament, zoals bijvoorbeeld: "Indien hij tot het Capitool mocht
opklimmen", en andere van dit soort. Ongewone voorwaarden kunnen ook vervuld worden tijdens het leven van de erflater,
bijvoorbeeld: "Indien Titius Consul wordt."
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer een legaat als volgt wordt opgesteld: "Omdat mijn oudste zoon tien aurei uit mijn kist heeft genomen, laat mijn
jongste zoon hetzelfde bedrag nemen uit het grootste deel van mijn nalatenschap", dan is het legaat verschuldigd, omdat het
is nagelaten om de kinderen in gelijke omstandigheden te laten leven. En het is duidelijk dat dit het geval is, want als iets om
een of andere reden wordt nagelaten, heeft het betrekking op het verleden, maar een legaat dat bij wijze van straf wordt
nagelaten, heeft betrekking op de toekomst.
(23) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer een nalatenschap aan iemand wordt nagelaten onder de voorwaarde: "Als hij een bepaalde som betaalt aan een
minderjarige of een krankzinnige", dan wordt de legataris geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan als hij het geld betaalt
aan de curator of de voogd van de belanghebbende.
23. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
"Laat Titius mijn erfgenaam zijn, als hij standbeelden in de stad opricht." Als hij bereid is de standbeelden op te richten, maar
het gemeentebestuur hem daarvoor geen plaats verschaft, wordt hij volgens Sabinus en Proculus erfgenaam, en geldt voor
een legaat dezelfde rechtsregel.
(23) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
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Wanneer een legaat wordt nagelaten onder de volgende voorwaarde: "Indien zij in mijn familie huwt", wordt de voorwaarde
geacht te zijn vervuld zodra de huwelijksplechtigheid is voltrokken, hoewel de vrouw de slaapkamer van haar echtgenoot nog
niet heeft betreden, want toestemming en niet samenwoning vormt het huwelijk.
256. Gaius, Over het edict van de Praetor met betrekking tot testamenten.
Wanneer er vragen rijzen over zaken die vreemd zijn aan het testament, moeten deze een rechtvaardige en liberale
interpretatie krijgen; maar die vragen over het testament zelf moeten strikt volgens de regels van het geschreven recht worden
beantwoord.
(1) Idem, over het decreet van de Praetor met betrekking tot legaten.
Een aanwijzing is onjuist wanneer zij geschiedt als volgt: "Ik legateer aan de slaaf Stichus, die ik van Titius gekocht heb, het
Tusculese landgoed dat mij door Seius geschonken is," want als bekend is op welke slaaf of op welk landgoed de erflater
doelde, is het niet van belang of hij, die hij zei gekocht te hebben, werkelijk aan hem geschonken is, of dat wat hij aangaf aan
hem geschonken te zijn, hij in feite gekocht had.
18. Wanneer dus een slaaf wordt nagelaten als volgt: "Ik legateer aan Titius mijn kok Stichus, mijn schoenmaker Stichus,"
hoewel de slaaf noch kok noch schoenmaker is, zal hij aan de legataris toebehoren, indien met zekerheid moet worden
vastgesteld dat de erflater hem in gedachten had toen hij het legaat deed. Want zelfs indien de vergissing is begaan in de
aanwijzing van de persoon van de legataris, maar het duidelijk is aan wie de erflater het legaat heeft willen geven, zal het
even geldig zijn als ware er geen vergissing begaan.
19. 19. Deze regel met betrekking tot een onjuiste aanwijzing is nog meer van toepassing, wanneer de reden onjuist is
aangegeven, bijvoorbeeld als volgt: "Ik geef een zodanig erfdeel aan Titius, omdat hij de leiding over mijn zaken heeft gehad.
Evenzo: "Laat mijn zoon Titius als een bevoorrecht legaat een stuk land ontvangen, omdat zijn broer een som aurei uit mijn
kist heeft genomen", want zelfs als de broer de genoemde som geld niet uit de kist heeft genomen, zal het legaat geldig zijn.
20. Maar als het legaat vermeld is in bewoordingen, die een voorwaarde stellen, bijvoorbeeld als volgt: "Ik geef zo-en-zoveel
land aan Titius, als hij mijn zaken gedaan heeft," "Laat mijn zoon Titius zo-en-zoveel land ontvangen, als een bevoorrecht
legaat, als zijn broer honderd aurei uit mijn kist genomen heeft," dan is het legaat geldig, als de legataris de zaken gedaan
heeft, of zijn broer honderd aurei uit de kist genomen heeft.
21. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan iemand die afhankelijk is van het verrichten van een of andere handeling, zoals
bijvoorbeeld het oprichten van een monument voor de erflater, of het aanleggen van een of ander openbaar werk, of het
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geven van een banket aan het volk van de stad, of het betalen van een deel van het legaat aan een ander, zal het legaat geacht
worden te zijn nagelaten onder een zekere wijziging.
19. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Wanneer aan iemand een goed wordt nagelaten onder de voorwaarde dat hij iets niet zal doen, moet hij door middel van de
Mucian Bond zekerheid geven aan hem aan wie het legaat of de nalatenschap volgens het burgerlijk recht zal toebehoren,
indien aan de voorwaarde niet zou worden voldaan.
20. Ulpianus, Disputaties, Boek V.
De bedoeling van de overledene komt op de eerste plaats in de door hem voorgeschreven voorwaarden, en zij beheerst de
voorwaarden. Daarom werd met betrekking tot de volgende bepaling, "Indien mijn dochter met Titius huwt", geoordeeld, dat
niet altijd de datum van het overlijden van de erflater in aanmerking moest worden genomen, maar dat de termijn voor de
vervulling van de voorwaarde tot na die gebeurtenis kon worden verlengd, indien de erflater dit wenste.
0. De volgende bepaling: "Indien de eerste mijn erfgenaam is, laat hem dan betalen", moet niet geacht worden een
voorwaarde in te houden; want de erflater schijnt eerder bedoeld te hebben aan te geven wanneer het legaat opeisbaar moet
zijn, dan een bepaling in te voegen, tenzij hij een voorwaarde wilde stellen; vandaar dat de volgende bepaling niet geacht
moet worden een voorwaarde voor te schrijven: "Ik geef en legateer wat mij te Efeze toekomt." Maar als een legaat als volgt
wordt gemaakt: "Als de eerste mijn erfgenaam niet is, laat dan de tweede betalen" en de eerste wordt erfgenaam, dan is het
legaat niet verschuldigd. Indien de eerste samen met de tweede in de nalatenschap treedt, kan er geen twijfel over bestaan, dat
de voorwaarde niet vervuld is.
1. Wanneer een patroon, die in strijd met de bepalingen van het testament in het bezit is gekomen van een nalatenschap, het
deel ontvangt dat hem volgens de wet toekomt, zal zijn mede-erfgenaam niet verplicht zijn aan hem de legaten te betalen die
zijn nagelaten onder de volgende voorwaarde: "Indien mijn patroon niet mijn erfgenaam zal zijn."
2. Wanneer de eerste erfgenaam belast is met een legaat als volgt: "Indien de tweede mijn erfgenaam niet zal zijn, laat hij
Titius twintig aurei betalen," en, op dezelfde wijze, wanneer de tweede erfgenaam belast is met een legaat aan Titius als
volgt: "Indien de eerste mijn erfgenaam niet zal zijn," en beide partijen erfgenaam worden, zal de voorwaarde van het legaat
niet vervuld zijn. Als een van de erfgenamen de nalatenschap verkrijgt en de ander niet, zal het legaat verschuldigd zijn.
22. Marcellus merkt het volgende op over Julianus, Digest, Boek XXVII.
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Wij twijfelen er niet aan dat oneervolle voorwaarden moeten worden terugverwezen naar degenen die ze hebben opgelegd.
Daartoe behoren, in het algemeen, die welke een eed vereisen.
0. Julianus, Digest, Boek XXXI.
Het maakt veel verschil of de voorwaarde een feitelijke of een wettelijke is. Want voorwaarden als: "Als er een schip uit Azië
aankomt", "Als Titius consul wordt", mogen dan niet vervuld zijn, ze verhinderen de erfgenaam het landgoed te betreden,
zolang hij niet weet dat ze nog niet vervuld zijn. Maar die, welke betrekking hebben op zaken van recht, behoeven alleen
onvervuld te blijven, of de erfgenaam zich daarvan bewust is of niet. Bijvoorbeeld, wanneer iemand denkt dat hij onder
vaderlijk gezag staat, terwijl hij in werkelijkheid het hoofd van een huishouding is, kan hij een nalatenschap verwerven.
Daarom kan iemand die tot erfgenaam van een deel van een nalatenschap wordt benoemd, ook al weet hij niet of het
testament al dan niet is geopend, toch in de nalatenschap treden.
(23) Dezelfde, Digest, Boek XXXV.
Wanneer aan een echtgenote een legaat wordt gedaan onder de voorwaarde, dat zij niet zal trouwen, en haar wordt
opgedragen het nagelaten goed aan Titius af te geven, indien zij mocht trouwen, is het vast komen te staan, dat, indien zij
trouwt, zij aanspraak kan maken op het legaat, en niet gedwongen zal worden het vertrouwen uit te voeren.
23. Dezelfde, Digest, Boek XLIII.
Wanneer een erflater zijn legataris heeft opgedragen tien aurei te betalen aan zijn twee erfgenamen, en voor zichzelf een
bepaald stuk land te nemen, dan is de betere mening dat de erfgenaam de voorwaarde niet kan verdelen, tenzij het legaat ook
verdeeld wordt. Daarom kan hij, hoewel hij vijf aurei aan een van de erfgenamen heeft betaald, geen aanspraak maken op een
deel van het land, tenzij hij de resterende vijf betaalt aan de erfgenaam die in de nalatenschap treedt; of als hij het zou
verwerpen, betaalt hij de gehele tien aan degene die het alleen aanvaardt.
23. Dezelfde, Digest, Boek XXXV.
Volgens het burgerlijk recht wordt een voorwaarde altijd geacht te zijn vervuld, wanneer de partij die er belang bij heeft dat
deze niet wordt vervuld, zich tegen de vervulling ervan verzet. Vele autoriteiten hebben de toepassing van deze regel
uitgebreid tot legaten en de benoeming van erfgenamen. Bepaalde juristen hebben ook zeer terecht geoordeeld dat in dit soort
gevallen bedingen van kracht worden wanneer de beloftegever pogingen onderneemt om de bedinggever te beletten aan de
voorwaarde te voldoen.
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26. Dezelfde, Digest, Boek LXIX.
Wanneer een man zijn nalatenschap nalaat aan zijn vrouw, en zij kinderen hebben, en de vrouw, nadat een echtscheiding is
verkregen, kinderen krijgt van een andere man, en zij vervolgens, nadat het tweede huwelijk is ontbonden, terugkeert naar
haar eerste man, wordt de voorwaarde niet opgevat als zijnde nagekomen, want het is waarschijnlijk dat de erflater niet de
kinderen in gedachten had die, tijdens zijn leven, waren verwekt bij een andere man.
0. Dezelfde, Digest, Boek LXXXII.
De volgende bepaling, "Indien hij twintig aurei betaalt of zweert dat hij een bepaalde handeling zal verrichten", omvat een
voorwaarde die uit twee delen bestaat. Dus als iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder de voorwaarde dat hij zal zweren
dat hij tien aurei zal betalen, of een monument zal oprichten, zal hij, hoewel hij volgens de voorwaarden van het Edict de
nalatenschap of het legaat zal mogen ontvangen, toch verplicht zijn te doen wat hem was opgedragen te zweren dat hij zou
doen, omdat alleen de eed kan worden kwijtgescholden.
(23. Wanneer hetzelfde goed absoluut aan de een en voorwaardelijk aan de ander wordt nagelaten, of wanneer een erfgenaam
absoluut en een ander onder voorwaarde wordt aangewezen, en de voorwaarde faalt, komt de helft van het legaat of de
nalatenschap toe aan de erfgenaam of legataris aan wie het legaat of de nalatenschap absoluut werd nagelaten, mits deze zijn
aandeel daarin aanvaardde.
23. Alfenus Varus, Digest, Boek V.
Een zeker persoon bepaalde in zijn testament dat er voor hem een monument moest worden opgericht, zoals dat van Publius
Septimius Demetrius, dat op de Salariaweg staat, en als dat niet gebeurde, dat zijn erfgenamen een aanzienlijke boete
moesten betalen. Daar er geen monument voor Publius Septimius Demetrius te vinden was, maar wel een voor Publius
Septimius Damas, en men veronderstelde dat degene die het testament had gemaakt, een monument als bovenbedoeld voor
hem wilde laten oprichten, vroegen de erfgenamen advies over het soort monument dat zij moesten oprichten, en of zij de
boete zouden krijgen als zij er geen oprichtten, omdat zij er geen konden vinden om als voorbeeld te gebruiken. Het
antwoord luidde, dat indien men kon nagaan, wat voor monument de wilsbeschikker had willen aanwijzen, ook al had hij het
niet in zijn testament beschreven, het monument toch moest worden opgericht overeenkomstig hetgeen hij had willen
aangeven. Was zijn bedoeling echter niet bekend, dan had de sanctie geen kracht of gevolg, daar er geen monument werd
gevonden dat als model kon dienen voor het monument dat hij had laten oprichten; maar de erfgenamen moeten niettemin
een monument oprichten dat in alle opzichten overeenkomt met de rijkdom en de rang van de overledene.

2358

23. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Boek III.
Een erflater maakte het volgende legaat voor zijn dochter: "Als mijn dochter Attia met toestemming van Lucius Titius
trouwt, laat mijn erfgenaam haar dan een bepaalde som geven". Aangezien Titius stierf voordat erflater Attia trouwde, rees
de vraag of zij recht zou hebben op het legaat. Het antwoord was dat zij dat zou hebben.
1. "Laat mijn vrouw Attia de jongen Philargyrus en het meisje Agathea nemen van de slaven die mij zullen toebehoren op het
moment van mijn dood." De erflater verkocht Agathea, die hij bezat op het moment dat hij het testament maakte, en kocht
daarna andere vrouwelijke slavinnen, aan een van wie hij de naam Agathea gaf. De vraag rees of zij als nagelaten moest
worden beschouwd. Het antwoord luidde dat dit het geval was.
2. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek I.
De volgende voorwaarde, "Indien hij naar het Capitool zou opstijgen," moet worden opgevat als zou hij naar het Capitool
opstijgen zodra hij kon.
3. Dezelfde, Over Minicius, Boek I.
Als een landgoed aan mij afzonderlijk en absoluut wordt nagelaten en aan u voorwaardelijk, en u sterft voordat aan de
voorwaarde is voldaan, ben ik niet verplicht daaraan te voldoen, want zelfs als de voorwaarde faalt, komt het deel waarop u
aanspraak had kunnen maken, aan mij toe.
4. Africanus, Vragen, Boek II.
De volgende bepaling werd in een testament opgenomen: "Laat Stichus en Pamphila vrij zijn, en indien zij in het huwelijk
worden verbonden, laat mijn erfgenaam hen honderd aurei betalen." Stichus stierf voordat het testament werd geopend. Het
antwoord luidde dat" het recht op het aandeel van Stichus was vervallen, en dat, daar gebleken was dat Pamphila niet aan de
voorwaarde had voldaan, haar aandeel daarom in het bezit van de erfgenaam zou blijven. Indien echter beiden hadden
geleefd, en Stichus had geweigerd haar te huwen, terwijl de vrouw bereid was hem te huwen, zou zij recht hebben op haar
aandeel in de erfenis, maar het recht van Stichus op zijn aandeel zou zijn vervallen. Want als aan iemand een legaat wordt
nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam honderd aurei betalen aan Titius, als hij met Seia trouwt," en Seia sterft, dan wordt
Titius geacht niet aan de voorwaarde te hebben voldaan. Maar als hij zelf sterft, zal hij de erfenis niet aan zijn erfgenaam
overdragen, omdat door zijn dood de voorwaarde niet wordt geacht te zijn vervuld. Wanneer beiden echter in leven zijn, en
hij weigert met haar te trouwen, omdat de voorwaarde door zijn toedoen niet vervuld is, kan hij de erfenis niet verkrijgen;
maar als de vrouw niet bereid is met hem te trouwen, en hij wel bereid is met haar te trouwen, heeft hij er wel recht op.
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5. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Maar als een slaaf, die onder een bepaalde voorwaarde vrij moet zijn, door de schuld van de erfgenaam en niet door bedrog
van de slaaf, minder dan het verschuldigde heeft betaald en hij wordt geacht te goeder trouw te hebben afgedragen, dan wordt
hij vrij; en, tenzij deze regel wordt nageleefd, zal geen slaaf die onder een voorwaarde is gemanumitteerd, ooit zijn vrijheid
verkrijgen, indien hij, door gebrek aan kennis, minder zou betalen dan hij had moeten betalen. Hiermede moet worden
bedoeld het geval, waarin een slaaf wordt opgedragen zijne rekening en verantwoording af te leggen, en hij dit door eene
vergissing, doch zonder bedrog, op zulk een wijze doet, dat ook zijn meester zich in zijne berekening kan vergissen.
6. Marcianus, Instituten, Boek VI.
Een valse aanwijzing komt niet ten goede aan de legataris, de begunstigde van de trust, of een erfgenaam die is aangewezen;
bijvoorbeeld wanneer" de erflater ten onrechte verwijst naar zijn broer, zijn zuster, zijn kleinzoon, of iets anders. Dit was
bepaald in het Burgerlijk Recht, alsmede in de Constituties van de Goddelijke Severus en Antoninus.
7. Wanneer echter een geschil ontstaat met betrekking tot verschillende personen met dezelfde naam, zal diegene tot de
erfopvolging worden toegelaten die kan bewijzen dat de overledene naar hem verwees.
8. Wanneer aan iemand een legaat wordt gedaan als aan een vrijgelatene, dat wil zeggen, door hem te noemen bij andere
vrijgelatenen, mag hij het legaat niet verliezen om de reden dat hij naderhand misschien een gouden ring van de keizer heeft
ontvangen, want zijn waardigheid wordt verhoogd, en zijn toestand wordt niet veranderd, zoals door de Goddelijke Severus
en Antoninus in een Rescript werd verklaard.
9. Indien iemand een goed zou nalaten als volgt: "Indien het mij zou toebehoren op het ogenblik van mijn dood", en het
wordt op dat ogenblik niet teruggevonden, dan zal de getaxeerde waarde van dat goed niet geacht worden te zijn nagelaten.
10. Maar wat als iemand in zijn testament als volgt bepaalt: "Ik geef en legateer Stichus en Pamphilus aan Titius, indien zij
mij bij mijn overlijden toebehoren," en hij vervreemdt een van hen, kan de andere dan door de legataris worden opgeëist?
Men besliste dat hij opgeëist kon worden, want deze bepaling, hoewel in het meervoud, moet worden opgevat alsof de
erflater afzonderlijk had gezegd: "Ik geef en legateer Stichus, als hij bij mijn dood van mij zou zijn."
11. Florentijn, Instituten, Boek XI.
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Wanneer een legaat wordt gedaan aan iemand in het bijzonder, zoals bijvoorbeeld aan Lucius Titius, dan maakt het geen
verschil of hij hem op deze manier heeft aangeduid, of door het noemen van zijn fysieke kenmerken, zijn handel, werk,
verwantschap, of verwantschap; want een dergelijke aanduiding neemt in het algemeen de plaats in van de naam, en het is
ook niet van belang of deze vals of waar is, mits het positief bekend is wie de erflater bedoelde.
12. Er is dit verschil tussen een aanduiding en een voorwaarde: een aanduiding verwijst in het algemeen naar iets dat al
gedaan is, een voorwaarde naar iets dat nog moet gebeuren.
13. Pomponius, Regels.
De gemakkelijkste van verschillende voorwaarden waarvan de vrijheid afhankelijk is, wordt beschouwd als de voorwaarde
die het meest rechtstreeks tot de vrijheid leidt, hoewel zij van nature moeilijker en moeilijker te verwezenlijken kan zijn dan
de andere.
14. Marcellus, Meningen.
Publius Maevius bepaalde in zijn testament als volgt: "Ik geef en legateer, en belast wie mijn erfgenamen zullen zijn, om aan
de zoon van mijn zuster, Gaius Seius, veertig aurei te betalen voor zijn onkosten gedurende zijn consulaat." Seius werd
tijdens het leven van Maevius tot Consul benoemd, en gaf het gewone geschenk, en nam daarna, op de Kalends van Januari,
de plichten van het Consulaat op zich, en toen stierf Maevius. Ik vraag of Seius recht zou hebben op de veertig aurei.
Marcellus antwoordde dat hij dat zou doen.
15. Titia maakte de volgende bepaling met betrekking tot bepaalde landerijen, die zij bij haar testament aan Septitia had
nagelaten: "Ik belast u, Septitia, om aan mijn zoon dezelfde landerijen te geven, wanneer hij de leeftijd van zestien jaar zal
hebben bereikt. Indien echter mijn zoon de leeftijd van zestien jaar niet bereikt, beveel ik u de genoemde landerijen te geven
aan Publius Maevius en Gaius Cornelius." Aangezien Septitia stierf, en de zoon ook stierf tijdens zijn vijftiende jaar, vraag ik
of het vertrouwen moet worden uitgevoerd, en de erfgenamen van Septitia moeten worden gedwongen om het land te leveren
aan Publius Maevius en Gaius Cornelius, omdat de zoon zijn vijftiende jaar niet heeft voltooid. Marcellus antwoordde, dat
Septitia aan haar erfgenamen hetzelfde recht had overgedragen, dat zij zelf op het land had; want het zou in strijd zijn met de
bedoeling van de erflater, dat de uitvoering van de trust onmiddellijk zou worden geëist, omdat in dat geval de
plaatsvervangers meer voordeel zouden hebben, dan de jongen, hetzij door Septitia, hetzij door haar erfgenamen. De
woorden van de erflater lijken er inderdaad op te wijzen, dat de trust moest worden uitgevoerd zodra haar zoon was
overleden, maar het is niet waarschijnlijk, dat het haar bedoeling was, dat het voordeel eerder aan de plaatsvervangers ten
goede zou komen dan aan haar zoon. Het feit dat Septitia het eerst stierf, verandert de zaak in het geheel niet, want zelfs
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indien de jongen nog had geleefd, hadden de erfgenamen van Septitia niet eerder door hem kunnen worden aangesproken dan
Septitia zelf.
16. Paulus, Over de Lex Fufia Caninia.
Als iemand een legaat doet aan een slaaf, die hij zelf niet kan manumiteren, onder de voorwaarde dat "zijn legataris hem zal
manumiteren", zal de legataris niet worden uitgesloten van het ontvangen van het legaat, maar hij kan niet worden
gedwongen om de slaaf te manumiteren, zoals men alleen verplicht is om het testament van de erflater uit te voeren, wanneer,
volgens de bewoordingen ervan, niets mag worden gedaan in strijd met de wet; en deze mening werd verkondigd door
Neratius. De legataris zal de erfenis niet worden ontnomen, daar de erflater er de voorkeur aan gaf, dat hij het voordeel van
de slaaf verkreeg, boven dat zijn eigen erfgenaam hem zou hebben.
17. Dezelfde, over de wet van codicillen.
Als ik in mijn testament zeg: "Ik legateer aan Zo-en-Zo zoveel als ik bij mijn codicil aan Titus legateer", hoewel het legaat
alleen uitdrukkelijk in het codicil is vermeld, dan is het toch geldig volgens de bepalingen van het testament, en alleen het
bedrag dat in het codicil is opgenomen, is verschuldigd. Want legaten als de volgende werden door de ouden gehandhaafd,
namelijk: "Laat mijn erfgenaam aan Zo-en-Zo een bedrag geven dat gelijk is aan het bedrag dat ik hem in een brief zal
meedelen, of dat ik uit zo-en-zo een actie zal verkrijgen."
18. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Wanneer een voorwaarde betrekking heeft op een bepaalde klasse van personen, en niet op individuen die goed bekend zijn,
menen wij dat zij betrekking heeft op het gehele testament, en op alle erfgenamen die zijn benoemd; maar wanneer de
voorwaarde alleen betrekking heeft op bepaalde individuen, moeten wij deze beschouwen als alleen betrekking hebbend op
die graad waarin de genoemde partijen tot erfgenamen zijn benoemd.
19. Wanneer in een testament een bepaling is opgenomen dat een "gebouw kan worden opgericht in het Forum", en niet is
vermeld in welk Forum, zegt Labeo dat, indien niet blijkt wat de bedoeling van de overledene was, het gebouw moet worden
opgericht in het Forum van de stad waar de partij die het testament maakte, woonde. Ook met deze opvatting ben ik het eens.
20. Dezelfde, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.

2362

Als uw buurman u op bepaalde dagen belet een weg te gebruiken, terwijl u daarop wilt reizen om aan een voorwaarde te
voldoen, en het u niet te verwijten valt dat u geen vordering tegen hem hebt ingesteld om hem te beletten dit te doen, dan
worden deze dagen niet gerekend tot de tijd die door de voorwaarde is opgelegd.
21. Een zeker man maakte een legaat als volgt: "Als Publius Cornelius mijn erfgenaam zou betalen voor de kosten die ik heb
gemaakt met betrekking tot het landgoed Seian, laat mijn erfgenaam dan het landgoed Seian leveren aan Publius Cornelius."
Cascellius zei dat de legataris ook de prijs van het land aan de erfgenaam moest betalen. Ofilius ontkent dat de prijs onder de
term "kosten" valt, maar dat alleen die kosten bedoeld worden die de partij uit het land betaalde nadat het gekocht was. Cinna
is dezelfde mening toegedaan, en voegt eraan toe, dat men de kosten in aanmerking moet nemen zonder de winst af te
trekken. Ik denk dat dit de betere mening is.
22. Een erflater legateerde honderd aurei aan Titius, en maakte daarna de volgende bepaling in zijn testament: "Laat mijn
erfgenaam de geldsommen geven die ik heb nagelaten, als mijn moeder zou sterven." Titius overleefde de erflater, en stierf
tijdens het leven van de moeder. Ofilius was van mening dat, na de dood van de moeder, de erfgenamen van Titius recht
hadden op het legaat, omdat het niet was nagelaten onder een voorwaarde, maar in de eerste plaats absoluut was nagelaten, en
het tijdstip van betaling naderhand was toegevoegd. Labeo zegt: "Laat ons zien of deze mening niet onjuist is," want het
maakt geen verschil of een legaat als volgt wordt gemaakt: "Laat mijn erfgenaam het geld dat ik hem heb nagelaten aan mijn
legataris betalen, indien mijn moeder zou sterven," of, in deze bewoordingen: "Laat hem het geld niet betalen, tenzij mijn
moeder zou sterven," want in beide gevallen wordt het legaat onder een voorwaarde gegeven of weggenomen. Ik keur de
mening van Labeo goed.
23. Een meester legateerde vijf aurei aan zijn slaaf, als volgt: "Laat mijn erfgenaam aan mijn slaaf Stichus, die ik bij mijn
testament heb laten vrijkopen, de vijf aurei betalen die ik hem op rekening verschuldigd ben." Namusa zegt dat Servius het
als zijn mening gaf dat het legaat van de slaaf nietig was, omdat een meester niet schatplichtig kan zijn aan zijn slaaf. Ik denk
dat, overeenkomstig de bedoeling van de erflater, de schuld eerder als een natuurlijke dan als een burgerlijke schuld moet
worden beschouwd, en dit is de huidige praktijk.
24. Een echtgenoot, die geen dotal land had ontvangen, maakte de volgende testamentaire beschikking: "Laat mijn erfgenaam
aan mijn vrouw het Corneliaans Landgoed geven, dat zij mij als bruidsschat heeft gegeven," Labeo, Ofilius en Trebatius
waren van oordeel, dat de schenking van het land niettemin bindend was, omdat, daar het Corneliaans Landgoed werkelijk
bestond, de valse benaming geen afbreuk deed aan de schenking.
25. Thermus Junior noemde in zijn testament de namen van bepaalde personen door wier raad hij een monument voor
zichzelf wilde laten oprichten, en legde vervolgens het volgende legaat vast: "Laat mijn erfgenaam aan Lucius, Publius en
Cornelius duizend aurei betalen voor het oprichten van mijn monument." Trebatius gaf als zijn mening dat dit hetzelfde is als
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wanneer het legaat was gemaakt op voorwaarde dat de partij met het genoemde geld zekerheid zou stellen voor de oprichting
van het monument. Labeo deelt de mening van Trebatius, omdat het de bedoeling van de erflater was dat de som zou worden
gebruikt voor het oprichten van een monument. Zowel Proculus als ikzelf zijn het met deze mening eens.
26. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer een legaat onder een voorwaarde wordt nagelaten, wordt het niet onmiddellijk opeisbaar, maar pas nadat aan de
voorwaarde is voldaan, en kan het dus in de tussentijd niet door de erfgenaam worden overgedragen.
27. Africanus, Vragen, Boek II.
Een legaat werd nagelaten aan een zoon die onder vaders toezicht stond, onder de voorwaarde dat hij in de macht van zijn
vader bleef. Men oordeelde dat het legaat aan de vader leek te zijn nagelaten, en dat de laatste het in eigen naam kon opeisen.
Dezelfde rechtsregel is van toepassing wanneer een legaat op deze wijze wordt gedaan aan een slaaf. Het bewijs van deze
stelling is, dat zelfs al zouden bepalingen worden nagelaten aan de slaven van Titius, er geen twijfel over bestaat dat het
legaat toebehoort aan de meester en niet aan de slaven.
28. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Plautius: Een erfgenaam werd door de erflater, die een vrij man was, opgedragen het gehele landgoed te verkopen en tien
aurei voor zichzelf te reserveren. De beschermheer van de overledene eiste vervolgens het bezit van het landgoed op tegen
het testament in, en nam het deel van het landgoed waarop hij volgens de wet recht had. Proculus en Cassius zeggen dat de
begunstigde van de erfgenaam een bedrag kan terugvorderen dat in verhouding staat tot wat hij zelf heeft betaald. Paulus: Dit
is de huidige praktijk, want als een erfgenaam door de betaling van trusts en legaten door de Praetor van zijn
aansprakelijkheid wordt ontheven, moet hij ook zijn deel van hetzelfde ontvangen.
29. 29. Het geval is anders, wanneer de Falcidische wet van toepassing is, en het bedrag van de legaten vermindert, omdat in
dit soort gevallen niets kan worden teruggevorderd, omdat de voorwaarde volledig is vervuld.
30. 30. Evenzo is het recht op betaling beperkt, wanneer degene, aan wie het legaat is gedaan, niet het gehele deel van de
nalatenschap kan nemen, dat hem kan worden nagelaten; want de betere mening is, dat hij een deel moet betalen, en dat ook
degenen een deel moeten betalen, wier aandelen zijn vermeerderd met het bedrag, dat van hem is genomen, aan wie meer
was nagelaten dan de wet toestaat.
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31. Neratius zegt in het Eerste Boek der Meningen, dat wanneer twee erfgenamen zijn benoemd, en een van hen wordt
verzocht de nalatenschap aan u te leveren, en u wordt gevraagd een bepaalde som aan Titius te betalen, en de erfgenaam
maakt gebruik van het voordeel van de Falcidische wet bij het leveren van de goederen, het niet onbillijk is, dat u evenveel
minder aan Titius betaalt als de erfgenaam aan u zou moeten betalen.
32. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Wanneer iemand wordt opgedragen een bepaalde som te betalen aan een erfgenaam, en deze laatste is een slaaf die aan een
ander toebehoort, dan moet hij de som niet aan de meester betalen, want zelfs als een andere erfgenaam was aangesteld, en
opgedragen om de som aan de erfgenamen van Titius te betalen, dan moet het aan de slaaf zelf worden betaald, omdat dingen
die al gedaan zijn niet op de meester overgaan; net zoals wanneer ik voor mijzelf of voor de slaaf van Titius beding, de
betaling moet worden gedaan, niet aan Titius, maar aan zijn slaaf. Deze meningen zijn juist.
33. Wanneer echter een partij wordt bevolen de erfgenaam te betalen, laten wij dan zien, of de betaling aan zijn meester moet
geschieden. In dit geval volgt, dat de betaling aan de slaaf moet geschieden.
34. Het staat vast, dat een slaaf, die onder een of andere voorwaarde vrij zal zijn, aan de meester moet betalen.
35. Daarentegen voldoet een legataris, die belast is met de betaling aan de meester, niet aan de voorwaarde door het bedrag
aan de slaaf te geven, tenzij de meester daarin toestemt. Want niemand kan in een dergelijk geval aan de voorwaarde
voldoen, als ik onwetend of onwillig ben.
36. Wanneer een nalatenschap wordt teruggegeven overeenkomstig het Trebelliaans decreet van de Senaat, moet het aan de
erfgenaam worden gegeven opdat aan de voorwaarde kan worden voldaan, en het mag niet door de laatste onder het
vertrouwen worden teruggegeven.
37. Wanneer een erfgenaam een nalatenschap betreedt, waarvan hij vermoedt dat zij insolvent is, en deze aan de curator
teruggeeft, kan er twijfel ontstaan of hij er van zal worden beroofd, en de billijker mening is dat hij in dit geval van niets zal
worden beroofd.
38. Wanneer ik echter tot erfgenaam ben benoemd, en er een geschil ontstaat over mijn recht op de nalatenschap, moet,
indien de legataris zekerheid moet stellen voor de teruggave van de nalatenschap in geval de nalatenschap wordt uitgezet,
hem ook zekerheid worden gesteld voor de teruggave van hetgeen hij heeft betaald.
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39. Maar als u krachtens het decreet van de senaat wordt veroordeeld om mij de som van tien aurei te betalen en de
nalatenschap te ontvangen, zal ik niet gedwongen zijn om u de genoemde tien aurei terug te geven, krachtens het vertrouwen.
40. Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een slaaf die aan twee meesters toebehoort, onder de voorwaarde dat hij iets aan
de erfgenaam betaalt, zijn sommige autoriteiten van mening dat aan die voorwaarde niet gedeeltelijk kan worden voldaan,
maar dat het geld in één keer moet worden betaald. Ik ben echter de tegenovergestelde mening toegedaan.
41. Wanneer een deel van het gelegateerde goed door een derde is verkregen door verovering, betwijfel ik of de voorwaarde
volledig moet worden nageleefd. Ik meen dat kan worden gezegd dat zij gedeeltelijk kan worden nageleefd, overeenkomstig
de bedoeling van de erflater.
42. Plautius: Ik legateer een stuk land aan een van verschillende erfgenamen onder de voorwaarde dat hij honderd aurei aan
mijn erfgenamen zal betalen. Hij moet zijn deel van de nalatenschap aftrekken en de rest aan de erfgenamen geven in
verhouding tot hun respectieve aandelen. Wanneer hij echter tot erfgenaam van een deel van de nalatenschap was benoemd,
"indien hij tien aurei aan de erfgenamen zou betalen", kon hij alleen erfgenaam worden door de gehele tien aurei aan zijn
mede-erfgenamen te betalen; omdat hij niet tot de nalatenschap kon worden toegelaten voordat hij de gehele som had betaald.
Want in het geval waarin een slaaf bij testament zijn vrijheid wordt verleend, en erfgenaam wordt gemaakt van een deel van
de nalatenschap op voorwaarde dat hij tien aurei aan de erfgenamen betaalt, werd besloten dat hij pas vrij zou zijn en
erfgenaam zou worden als hij de hele som van tien aurei aan zijn mede-erfgenamen had betaald. Paulus: Dit is onze praktijk
op dit moment.
43. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
Julianus zegt dat wanneer iemand een legaat is nagelaten onder de voorwaarde dat hij zijn erfgenaam tien aurei betaalt en de
erfgenaam hem een kwitantie geeft voor wat hij hem verschuldigd is, hij niet geacht wordt aan de voorwaarde te hebben
voldaan, zoals hij zou doen als hij daadwerkelijk had betaald; maar omdat het de schuld van de erfgenaam was dat niet aan de
voorwaarde werd voldaan, kan het legaat worden opgeëist net alsof dit wel was gebeurd.
44. Dezelfde, Over Vitellius, Boek III.
Als bijvoorbeeld een slaaf die vrij moet worden onder de voorwaarde van het betalen van een bepaalde som geld in honderd
dagen, en het begin van de termijn is niet vermeld, zal het beginnen te lopen vanaf de dag dat de nalatenschap is ingegaan,
omdat het absurd is te stellen dat het zou beginnen voordat het tijdstip is aangebroken waarop hij die recht had op de erfenis,
in staat zou zijn om het te ontvangen. Deze regel zal gelden voor alle legatarissen die in dergelijke omstandigheden worden
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veroordeeld tot betaling aan de erfgenaam. Daarom zal de tijd voor het voldoen aan de voorwaarde door de legataris worden
berekend vanaf de dag waarop de nalatenschap is ingegaan.
45. Marcellus, Digest, Boek XIV.
Een meester legateerde vrijheid aan zijn slaaf als volgt: "Laat hem vrij zijn als hij mij toebehoort op het moment van mijn
dood." Hij gaf hem de erfenis of het landgoed onvoorwaardelijk, en verkocht hem daarna. De erfenis of het landgoed komt
toe aan zijn nieuwe meester, en de slaaf kan het in zijn opdracht aanvaarden; want de erflater heeft hem bij het verlenen van
zijn vrijheid uitdrukkelijk gezegd: "Indien hij mij toebehoort", zodat, zelfs indien deze voorwaarde niet uitdrukkelijk was
vermeld, zijn vrijheid zou worden verhinderd. Toch wordt de uiterste wilsbeschikking zeer dikwijls gewijzigd, zelfs wanneer
de erflater uitdrukkelijk iets heeft aangegeven, dat, indien het niet was gedaan, nog begrepen zou worden.
46. Dezelfde, Digest, Boek XV.
Ik denk niet dat de tijd voor de uitvoering van een trust is aangebroken wanneer de begunstigde ervan zijn zestiende jaar is
ingegaan, en de voorwaarde was wanneer hij de leeftijd van zestien jaar zou hebben bereikt. Keizer Aurelius Antoninus heeft
deze beslissing genomen in het geval van een beroep uit Duitsland.
47. Celsus, Digest, Boek XXII.
Wanneer een erfgenaam wordt belast met de betaling van een som geld, of een slaaf wordt veroordeeld om binnen tien jaar
vrij te zijn, zal de erfenis opeisbaar zijn, of zal de verlening van de vrijheid in werking treden op de laatste dag van de
termijn.
48. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek I.
Wanneer de vrijheid rechtstreeks aan een slaaf werd nagelaten op voorwaarde dat hij zijn rekeningen zou overleggen, stond
de Goddelijke Pius de Consuls toe een arbiter aan te stellen om over de zaak te beslissen in de volgende woorden: "De
Consuls, door u verzocht, zullen een arbiter aanstellen om de rekeningen te onderzoeken, en niet alleen beslissen welk saldo
verschuldigd is door Epaphroditus, maar ook welke rekeningen en welke documenten hij moet afgeven of tonen aan zijn
meesters, en wanneer aan het oordeel van de arbiter is voldaan, zal de vrijheid van Epaphroditus niet langer worden
belemmerd. "
49. Modestinus, Verschillen, Boek V.
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Wanneer een slaaf wordt bevolen vrij te zijn onder verschillende voorwaarden die afzonderlijk worden opgelegd, kan hij de
voorwaarde kiezen die hem het gemakkelijkst vervuld lijkt. Wanneer echter op deze wijze een legaat wordt nagelaten, moet
de legataris zich houden aan de laatst opgelegde voorwaarde.
50. Een slaaf werd opgedragen tien aurei aan de erfgenaam te betalen en vrij te worden, en door het bedrag aan de erfgenaam
van de erfgenaam te betalen, kan hij zijn vrijheid verkrijgen. Publicius zegt, dat onder soortgelijke omstandigheden deze
regel niet moet worden nageleefd met betrekking tot een legataris.
51. Dezelfde, Verschillen, Boek VII.
Het gebeurt soms dat bepaalde bepalingen in een testament, wanneer ze uitdrukkelijk worden vermeld, nadelig zijn, hoewel
dit niet het geval zou zijn als ze stilzwijgend konden worden begrepen. Dit doet zich voor wanneer aan iemand een legaat
wordt nagelaten, als volgt: "Ik geef en legateer tien aurei aan Titius, indien Maevius het Capitool zou bestijgen." Want
ofschoon aan Maevius de keuze wordt gelaten of hij al dan niet naar het Capitool zal opstijgen, en de erfenis dus aan Titius
toekomt, kan een erfenis toch niet wettig worden nagelaten in deze bewoordingen, namelijk: "Ik geef tien aurei aan Titius,
indien Maevius toestemt," daar een erfenis niet afhankelijk kan worden gemaakt van de wil van een ander; vandaar dat men
heeft gezegd dat specifiek genoemde testamentaire bepalingen schade veroorzaken, maar dat dit niet het geval is met
bepalingen die in algemene bewoordingen zijn gesteld.
52. Hetzelfde, over uitvindingen.
Wanneer iemand een slaaf opdraagt vrij te zijn, indien hij rekening en verantwoording aflegt aan de erfgenaam, en deze
verbiedt hem naderhand dit te doen, dan schenkt hij hem als het ware zijn vrijheid, absoluut, en hij zal er recht op hebben
krachtens het testament.
53. Javolenus, Over Cassius, Boek II.
Wanneer iemand legaten beveelt, voor de betaling waarvan hij geen tijdstip bepaalt, te betalen in één, twee en drie jaar, en
een som geld nalaat aan een minderjarige wanneer deze de puberteitsleeftijd zal hebben bereikt, wordt in de Commentaren
van Gaius gezegd dat het laatstgenoemde legaat moet worden betaald in één, twee of drie jaar nadat de jongen de puberteit
heeft bereikt; omdat aan het legaat een belangrijkere voorwaarde dan de betalingstermijn is verbonden. Ik denk dat de
tegenovergestelde mening juist is, omdat waar een tijd wordt voorgeschreven, deze betrekking heeft op het uitstel van
betaling van legaten die op dit moment opeisbaar zijn, maar niet van toepassing is op die welke in de toekomst opeisbaar zijn,
en de leeftijd van de puberteit een bepaalde datum vaststelt voor de betaling van het legaat.
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54. Hetzelfde goed werd nagelaten aan twee personen, indien zij honderd aurei aan de erfgenaam zouden betalen. Als een
van hen hem vijftig betaalt, heeft hij recht op zijn deel van de erfenis, en het deel van degene die niet betaald heeft, komt toe
aan de ander, afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarde.
55. Dezelfde, Epistels, Boek XIII.
Aan Maevius werd een landgoed nagelaten als hij tweehonderd aurei betaalde aan Callimacus, die bij testament niets kon
nemen, en de legataris was niettemin verplicht aan de voorwaarde te voldoen en de tweehonderd aurei te betalen, om recht te
krijgen op het land dat aan hem was toebedeeld, ook al droeg hij het eigendom van de genoemde som niet over aan degene
die het ontving. Want wat maakt het uit of iemand wordt opgedragen het geld aan zo iemand te betalen, of het op een of
andere plaats te deponeren, of het in zee te gooien? Een dergelijk geld kan niet krachtens testament in handen van een
particulier komen, maar hij kan het als schenking mortis causa verkrijgen.
56. Dezelfde, Epistels, Boek XIV.
Wanneer een goed aan iemand wordt nagelaten op voorwaarde dat hij tien aurei betaalt, kan de begiftigde geen deel van het
land verkrijgen zonder het gehele bedrag te betalen. Het geval is echter anders, wanneer hetzelfde eigendom aan twee
personen wordt nagelaten onder dezelfde voorwaarde, want in dit geval kan de voorwaarde, die aan de verschillende partijen
wordt gesteld, volgens de bewoordingen van het testament, blijken afzonderlijk onder hen te zijn verdeeld, en daarom kunnen
zij, als individuen, daaraan voldoen in verhouding tot hun respectieve aandelen, en de erfenis ontvangen. Want hoewel de
gehele som, waarvan de betaling van het legaat afhankelijk is, lijkt te worden verdeeld door de opsomming van de
verschillende personen, kan de voorwaarde niet worden verdeeld wanneer een of andere toevallige gebeurtenis plaatsvindt, in
het geval waarin het legaat aan één persoon voorwaardelijk wordt nagelaten, en het gehele aantal van hen die in de plaats
treden van de legataris, moet worden beschouwd als slechts één individu vormend.
57. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IX.
Wanneer een slaaf werd opgedragen "vijf handelingen te verrichten voor een vreemdeling en vrij te worden", rees de vraag of
onder deze voorwaarde hetzelfde moest worden verstaan als wanneer de betaling van een geldsom was opgedragen, zodat we
in plaats van de overhandiging daarvan het verrichten van arbeid kunnen noemen. Dit is onze tegenwoordige praktijk,
evenals wanneer bepaald is dat, indien een slaaf een vreemdeling een zekere som geld uit zijn peculium betaalt, hij zal
worden vrijgelaten, zo moet hem, indien hij de arbeid levert, ook zijn vrijheid worden verleend. Daarom zal in het genoemde
geval de erfgenaam verstandig handelen, als hij zijn slaaf belet de arbeid te verrichten, want daardoor zal de slaaf zijn
vrijheid verkrijgen, maar de vreemdeling zal niet het voordeel van zijn diensten krijgen.
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58. Dezelfde, Over verschillende passages, Boek X.
Wanneer aan een slavin, die aan een ander toebehoort, een legaat wordt nagelaten, "mits zij trouwt", zegt Proculus, dat het
legaat geldig is, omdat zij kan trouwen, nadat zij gemanumitteerd is.
59. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Een legaat verliest zijn geldigheid als degene aan wie het voorwaardelijk is nagelaten, overlijdt voordat aan de voorwaarde is
voldaan.
60. Maar wat als hij niet sterft, maar zijn burgerlijke rechten verliest? Bijvoorbeeld, als aan een man een legaat is gedaan
"indien hij consul wordt" en hij wordt naar een eiland gedeporteerd, vervalt het legaat dan niet in de tussentijd, omdat hij in
zijn burgerrechten kan worden hersteld? Ik denk dat dit zeer waarschijnlijk is.
61. Dezelfde regel kan niet van toepassing worden verklaard wanneer hem een straf van dienstbaarheid wordt opgelegd,
omdat dienstbaarheid op de dood lijkt.
62. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
Voorwaarden met betrekking tot handelingen zijn van verschillende aard, en zijn als het ware vatbaar voor een driedeling, dat
wil zeggen wanneer iets gegeven moet worden, of iets gedaan moet worden, of iets moet gebeuren; of, aan de andere kant,
wanneer iets niet gegeven mag worden, of niet gedaan mag worden, of niet mag gebeuren. De voorwaarden om iets te geven
of een bepaalde handeling te verrichten hebben betrekking hetzij op degenen aan wie een legaat is gedaan, hetzij op anderen;
de derde klasse hangt af van het plaatsvinden van een of andere gebeurtenis.
63. 63. De Schatkist is verplicht te voldoen aan dezelfde voorwaarden waaraan degene van wie de Schatkist het bezit
verkreeg, gebonden was; zoals zij ook het bezit kan opeisen dat het voorwerp is van het legaat, met alle lasten die daaraan
verbonden zijn.
64. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Wanneer een man aan zijn vrouw een legaat nalaat dat opeisbaar is op het moment dat zij kinderen krijgt, kan er twijfel
ontstaan of de erflater alleen de kinderen bedoelde die na zijn dood geboren zouden kunnen worden, of dat hij ook de
kinderen in gedachten had die na het maken van zijn testament geboren zouden worden, als hij zou overlijden terwijl het
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huwelijk nog voortduurde. Het lijkt mij niet meer dan billijk dat dit niet alleen geldt voor de kinderen die tijdens het leven
van de echtgenoot zijn geboren, maar ook voor die welke na diens dood zijn geboren.
65. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Kinderen die een vrouw na het overlijden van haar echtgenoot uit een ander geboren worden, mogen toch een erfenis
ontvangen, als de erflater dat uitdrukkelijk zo bepaald heeft.
66. Wanneer een legaat was gemaakt van meer dan de wet toestond aan een zeker persoon, die niet het gehele bedrag kon
ontvangen, "indien hij iets aan de erfgenaam zou betalen", rees de vraag of hetgeen hij gaf om aan de voorwaarde te voldoen,
kon worden verkregen krachtens het legaat, om de reden dat hij niet ontving wat hij aan de erfgenaam betaalde; of dat
hetgeen hij betaalde moest worden beschouwd als meer dan het legaat, en dat hij daarom geen recht zal hebben op meer van
de nalatenschap van de erflater, dan hij zou hebben gehad indien het legaat onvoorwaardelijk was gelegateerd. Julianus
meent zeer juist, dat hij recht zal hebben op evenveel meer van de erfenis als hij zou hebben betaald om aan de voorwaarde te
voldoen, en dat het geen verschil maakt, of hij werd opgedragen te betalen aan de erfgenaam, of aan een vreemde; want nadat
de berekening, die hij altijd verplicht is te maken, is voltooid, zal er voor hem niet meer overblijven dan het deel dat de wet
toestaat.
67. Wanneer een man een jaarlijks legaat aan zijn vrouw nalaat onder de voorwaarde dat zij niet zal trouwen zolang zij
kinderen heeft, wat is dan de regel van de wet? Julianus antwoordt, dat de vrouw kan trouwen en de erfenis kan opnemen.
Maar als de erflater heeft bepaald dat zij niet mag trouwen zolang haar kinderen nog niet de puberleeftijd hebben bereikt, is
de regel niet van toepassing, omdat de erflater haar heeft opgedragen voor de kinderen te zorgen, in plaats van in de staat van
weduwschap te blijven.
68. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Wanneer een legaat als volgt werd nagelaten: "Indien zij niet met Titius huwt," of: "Indien zij noch met Titius, noch met
Seius, noch met Maevius huwt," en tenslotte een groot aantal personen in het verbod was opgenomen, werd het beter geacht,
dat de vrouw haar legaat zou verliezen, indien zij met een van hen huwde; want het blijkt niet, dat het weduwschap door zulk
een voorwaarde werd opgelegd, omdat zij zeer gemakkelijk met iemand anders kon huwen.
69. Laten wij eens zien, wat het geval zou zijn, indien aan een vrouw een legaat zou worden nagelaten onder de voorwaarde,
dat zij met Titius zou trouwen. En inderdaad, als zij eervol met Titius zou kunnen trouwen, kan er geen twijfel over bestaan
dat zij uitgesloten zou zijn van de erfenis, tenzij zij aan de voorwaarde zou voldoen. Als echter de genoemde Titius
onwaardig was om met haar te trouwen, moet gezegd worden dat zij kan trouwen met wie zij wil, door de weldadige bepaling
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van de wet. Want toen haar werd bevolen met Titius te trouwen, werd het haar verboden met iemand anders te trouwen, en
daarom, als Titius haar onwaardig is, is de bepaling dezelfde als wanneer zij in algemene bewoordingen zou zijn gesteld:
"Als zij niet zou trouwen." En bovendien, als zij een oprechte genegenheid koestert, is deze voorwaarde harder dan die, "Als
zij niet zou trouwen," want het is haar verboden iemand anders te trouwen dan Titius, met wie haar huwelijk oneervol zou
zijn.
70. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Waar een legaat wordt nagelaten onder de volgende voorwaarde: "Als zij niet trouwt met Lucius Titius,"
zegt Julianus dat de wet niet van toepassing is.
71. Als echter de erflater had gezegd: "Als hij niet met Aricia trouwt", moet worden nagegaan of er geen bedrog met de wet
is gepleegd; want als de genoemde Aricia een vrouw was die niet gemakkelijk een andere man kon vinden om mee te
trouwen, moet worden geoordeeld dat wat de erflater had gezegd met het doel om te ontkomen, van rechtswege nietig is
geworden, want een wet die gunstig is voor de staat en die is uitgevaardigd met het doel om de bevolking te vergroten, moet
door een gunstige interpretatie worden geholpen.
72. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer een legaat wordt nagelaten onder een voorwaarde, en de erfgenaam die ermee belast is, overlijdt terwijl de
voorwaarde hangende is, laat hij zijn eigen erfgenaam belast met het legaat achter.
73. Modestinus, Opinies, Boek X.
Een erfgenaam heeft een slaaf gemanumitteerd die hij moest vrijlaten op voorwaarde dat hij aan een voorwaarde voldeed, en
die tevens de begunstigde van een trust was gemaakt. Ik vraag of de erfgenaam verplicht was hem te betalen wat hem onder
de trust was nagelaten. Herennius Modestinus antwoordde dat, hoewel de erfgenaam de slaaf absoluut had gemanumitteerd,
hij hem niettemin moest betalen waar hij recht op had krachtens de trust die hem onder dezelfde voorwaarden was nagelaten,
mits de slaaf kon aantonen dat aan de voorwaarden was voldaan, of dat het de schuld van de erfgenaam was dat dit niet was
gebeurd.
74. Javolenus, Epistels, Boek VII.
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Toen aan een zeker persoon land werd geschonken onder de volgende voorwaarde: "Indien hij zijn slaaf niet zou
manumiteren", en indien hij hem wel zou manumiteren, dat de schenking van het land zou overgaan op Maevius, stelde de
legataris zekerheid dat hij de slaaf niet zou vrijlaten, ontving het legaat, en emancipeerde hem naderhand. Ik vraag of
Maevius iets verschuldigd is. Het antwoord was, dat indien het legaat als volgt luidde: "Indien hij zijn slaaf niet zou
manumitteren", en zekerheid was gesteld, de partij het legaat van de erfgenaam kon ontvangen, en indien hij naderhand de
slaaf manumitteerde, de overeenkomst, van kracht geworden zijnde, hij het land aan de erfgenaam moest leveren, of hem de
waarde ervan betalen, en in dit geval moest de erfgenaam het geven aan hem aan wie het legaat onder deze voorwaarde
verschuldigd was.
75. Dezelfde, Over Cassius, Boek II.
Wanneer een legaat wordt nagelaten om in te gaan wanneer een vrouw trouwt, als zij al getrouwd was en de erflater daarvan
op de hoogte was, moeten de partijen wachten op een tweede huwelijk, en het zal geen verschil maken of de vrouw tijdens
het leven van de erflater of na zijn dood opnieuw trouwt.
76. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Als de erflater zich als volgt uitdrukt: "Ik geef en laat na aan Titius dat-en-die goed, als hij wil," merkt Proculus, over Labeo,
op dat het legaat niet aan de erfgenaam van de legataris toekomt, tenzij de legataris zelf wenste dat hij het kreeg, omdat de
voorwaarde aan de persoon lijkt te zijn verbonden.
77. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
Een moeder benoemde haar twee kinderen tot erfgenamen van bepaalde delen van haar nalatenschap onder de voorwaarde
dat zij zouden worden geëmancipeerd, en liet hen absoluut legaten van bepaalde artikelen na als preferente legaten. Zij traden
in de nalatenschap. Hun vader moest worden uitgesloten van het voordeel van de legaten, omdat hij, door zijn kinderen
overeenkomstig haar wens te emanciperen, wenste dat de laatste wil van zijn echtgenote zou worden geëerbiedigd.
78. Dezelfde, Vragen, Boek XVII.
Honderd aurei werden gelegateerd aan Titius, opdat hij een stuk land zou kunnen kopen. Sextus Caecilius vindt dat Titius
niet gedwongen moet worden om zekerheid te stellen, omdat in ieder geval het gehele voordeel van de erfenis hem ten goede
zou komen. Maar als de erflater de bedoeling had de zoon van zijn broer, die hij had grootgebracht en die nauwelijks in staat
was zaken te doen, te begunstigen, dan moet worden geoordeeld, dat de erfgenaam belanghebbende was, en daarom moest
zekerheid worden gesteld, dat het land zou worden gekocht, en daarna niet zou worden vervreemd.
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79. Honderd aurei werden aan Titius nagelaten op voorwaarde dat hij zou trouwen met Maevia, die weduwe is. In dit geval
kan de legataris niet worden ontheven van het nakomen van de voorwaarde, en hij zal dus niet worden vrijgesteld van het
stellen van zekerheid. Deze mening kan niet met succes worden bestreden, want als iemand zou beloven het geld aan Titius
te betalen als hij niet met Maevia zou trouwen, zal de Praetor hem een actie weigeren; want het is één ding voor een man om
van de vrijheid van het huwelijk te worden beroofd door vrees voor een straf, en een andere om te worden aangezet tot het
sluiten van een huwelijk onder een bepaalde voorwaarde.
80. Honderd aurei werden aan Titius nagelaten, onder de voorwaarde: "Dat hij mijn monument niet verlaat", of "Of dat hij
altijd in die-en-die stad blijft wonen". Men kan zeggen, dat er geen grond is om zekerheid te eisen, waardoor het recht op
vrijheid kan worden geschonden. Wij passen een andere regel toe met betrekking tot de vrijgelatene van een overledene.
81. "Laat mijn erfgenaam aan mijn schoonzoon Titius honderd aurei geven bij wijze van bruidsschat voor mijn dochter Seia."
Het voordeel van de erfenis zal Seia toekomen, omdat zij een bruidsschat begint te hebben; maar aangezien de erflater niet
alleen de vrouw in gedachten schijnt te hebben gehad, maar ook Titius, aan wie hij een som geld naliet, is het juist dat hij zelf
als legataris wordt opgevat, en dus aanspraak kan maken op de erfenis. Als de erfgenaam het geld zou betalen via de
schoonzoon, nadat er een echtscheiding had plaatsgevonden, zal hij ook worden vrijgelaten, omdat de betaling werd omgezet
in de bruidsschat. De betaling aan Titius kan wettig geschieden tijdens het bestaan van het huwelijk, zelfs indien de vrouw dit
zou verbieden, want het is in haar belang dat zij begiftigd wordt. En als iemand zou zeggen, dat zij zelf een vorderingsrecht
heeft en het geld kan terugvorderen, en niet wil dat het haar bruidsschat is, dan is er geen twijfel aan, dat zij door een exceptie
op grond van kwade trouw kan worden uitgesloten. Indien Titius of de vrouw vóór het sluiten van het huwelijk zou
overlijden, zal de erfenis aan de erfgenaam toebehoren. Als Titius niet bereid is met de vrouw te trouwen, is de erfenis geldig
voor zover het haar persoonlijk betreft, maar als Titius er aanspraak op maakt, kan hij worden uitgesloten door een exceptie
op grond van kwade trouw. Sabinus was van mening dat als de vrouw met Titius getrouwd was, de erfenis verschuldigd zou
zijn zonder enige zekerheid, aangezien het geld haar bruidsschat zou worden. Een zekerheid voor de betaling zou echter
noodzakelijk zijn vóór het huwelijk, omdat de erfenis, die absoluut is, kan worden opgeëist. Maar als de echtgenoot door
eigen schuld in het ongelijk wordt gesteld en insolvent blijkt te zijn, heeft de vrouw dan recht op verhaal op de erfgenaam
voor het geld dat als haar bruidsschat bedoeld was, terwijl haar niets te verwijten valt? Daar in dit geval zowel de man als de
vrouw een vorderingsrecht hebben, behoudt de vrouw het hare, indien de erfenis niet aan haar man wordt betaald.
82. Dezelfde, Vragen, Boek XVIII.
Wanneer een legaat als volgt wordt nagelaten: "Ik legateer aan Titia, indien zij haar kinderen niet in de steek laat", ontkennen
de autoriteiten dat zij wettelijk verplicht kan worden zekerheid te stellen, omdat de voorwaarde ook vervuld kan worden als

2374

de kinderen zouden sterven. Deze mening werd echter niet gevolgd, want een dergelijke onheilspellende uitlegging mag niet
ingaan tegen de wens van de moeder, en haar dwingen zekerheid te stellen.
83. Wanneer een patroon een zekere som geld aan zijn vrijgelatene naliet op voorwaarde, dat hij zijn kinderen niet in de steek
zou laten, stond de keizer toe, dat een soort Moeriaanse band werd gegeven, omdat het voor een vrijgelatene, die intiem
verbonden was met de kinderen van zijn patroon, zowel gevaarlijk als schrijnend zou zijn, op hun dood vooruit te lopen.
84. Titius belastte de erfgenaam die hij had aangesteld om bij zijn overlijden zijn nalatenschap aan een ander te leveren,
indien de begunstigde van de trust geen zekerheid eiste. De begunstigde kan niet eisen, dat een mucische borg wordt gesteld,
voordat hij de erfgenaam ontslaat van het stellen van zekerheid, daar aan de voorwaarde kan worden voldaan tijdens het
leven van degene aan wie de nalatenschap is nagelaten.
85. Wat moet er gebeuren als in het testament de volgende clausule is opgenomen: "Ik wens dat gij, na mijn dood, mijn
nalatenschap levert aan Zo-en-Zo, op zodanige wijze dat geen borgtocht voor de uitvoering van het vertrouwen, noch enige
rekening van u zal worden geëist?" Uit deze woorden zal ongetwijfeld blijken, dat de voorwaarde van het afleggen van een
borgtocht niet zal worden gesteld, en dat een zekere toegeeflijkheid kan worden betracht bij het eisen van een rekening, dat
wil zeggen, voor zover het nalatigheid betreft; maar de erfgenaam zal niet worden vrijgesteld van het overleggen van een
rekening, wanneer er bedrog is gepleegd. Een rescriptie op dit punt werd uitgevaardigd met betrekking tot een zekere persoon
die zaken had gedaan met de erflater, en bij diens testament niet verplicht was geweest rekenschap af te leggen.
86. "Als Seia trouwt met de goedkeuring van Titius, laat mijn erfgenaam haar dan een stuk land geven. Als Seia tijdens het
leven van Titius zou trouwen en hij zou zijn toestemming geven, dan zou zij de erfenis kunnen ontvangen; want het is de
geest van de wet dat niets mag worden gedaan om het huwelijk in de weg te staan. Indien echter Titius tijdens het leven van
de erflater zou overlijden, moet aan de vrouw vrijstelling worden verleend, ook al is de voorwaarde niet vervuld, omdat zij,
in afwachting, geen kracht en gevolg meer zou hebben.
87. "Ik legateer aan Maevia, bij haar dood, zo-en-zo een stuk land, indien zij niet huwt." Men kan zeggen, dat zelfs als zij zou
trouwen, zij onmiddellijk recht heeft op de erfenis. Dit zou echter niet van toepassing zijn, indien een bepaalde datum of een
ander onbepaald tijdstip voor de betaling van het legaat zou worden vastgesteld.
88. Het is billijker te stellen dat een vals motief de betaling van een legaat niet in de weg mag staan, omdat de oorzaak van
het nalaten niet in het legaat is begrepen. In het algemeen zal echter een uitzondering op grond van kwade trouw mogelijk
zijn, indien bewezen moet worden dat de erflater het legaat anders niet zou hebben gedaan.
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89. Cassius en Caelius Sabinus zeggen dat een valse voorwaarde als onmogelijk kan worden aangemerkt; zoals bijvoorbeeld:
"Laat Pamphilus vrij als hij aan Titius betaalt wat ik hem schuldig ben," mits aan Titius niets verschuldigd was. Indien echter
na de uitvoering van het testament de erflater hem betaalt wat hij hem verschuldigd was, wordt de voorwaarde geacht te zijn
mislukt.
90. Sabinus geeft als zijn mening dat de valse aanduiding van een legaat er geen is, bijvoorbeeld wanneer een erflater die
niets aan Titius had nagelaten, de volgende bepaling in zijn testament opnam: "Laat mijn erfgenaam aan Seius vijftig aurei
betalen van de honderd die ik aan Titius heb nagelaten." Sabinus kwam tot deze conclusie na bestudering van het testament
van de overledene, die deze bepaling had gemaakt, niet met de bedoeling om een legaat te maken, maar om er een te
verminderen, dat hij meende reeds te hebben gemaakt. Seius kan echter op grond van de valse aanwijzing geen groter legaat
verkrijgen dan wanneer het werkelijk waar was geweest.
91. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Een zeker stuk land werd aan Titius nagelaten, "indien hij niet naar Azië zou gaan," en, indien hij daarheen zou gaan, werd
het aan Sempronius nagelaten. Zoals in het geval van alle voorwaarden die worden beëindigd door de dood van de
legatarissen, werd besloten dat een Muzische obligatie moest worden geleverd, en de erfgenaam ontving een obligatie van
Titius, en droeg het land aan hem over. Als hij daarna naar Azië zou gaan, kan een proces tegen de erfgenaam worden
aangespannen om hem door een praetoriaanse actie te dwingen aan Sempronius te betalen wat hij zou kunnen terugvorderen
op grond van het beding dat was verzekerd door de obligatie die was gegeven. Als de obligatie, die met alle voorzichtigheid
was aangenomen, in de tussentijd waardeloos zou worden, zal de erfgenaam niet worden verplicht het bedrag uit zijn eigen
vermogen te vergoeden; maar omdat hem niets te verwijten valt, zal het voor hem voldoende zijn om zijn vorderingsrechten
over te dragen. Als echter Titius naar Azië gaat en Sempronius sterft voordat hij de erfenis heeft ontvangen, gaan de rechten
van de overledene over op zijn erfgenaam.
92. Dezelfde, Vragen, Boek XXXII.
Het vruchtgebruik van bepaalde goederen werd nagelaten aan de vrouw van de erflater en aan Titius, op voorwaarde dat de
vrouw niet zou trouwen. Indien zij zou trouwen, zou zij, zolang Titius leeft en in dezelfde burgerlijke staat blijft, recht
hebben op de helft van het vruchtgebruik, want men moet begrijpen, dat zij krachtens de wet evenveel recht zou hebben op
het legaat, als zij zou hebben gehad, indien zij aan de voorwaarde had voldaan; en indien Titius, ten aanzien van wie de
voorwaarde feitelijk faalde, het legaat zou verwerpen, zal de vrouw geen voordeel verkrijgen.
93. Dezelfde, Vragen, Boek XXXIV.
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Een onzekere datum vermeld in een testament legt een voorwaarde op.
94. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer een trust is nagelaten om door kinderen te worden uitgevoerd, "Indien een van hen zonder resultaat zou overlijden,"
zal het niet ongeldig worden gemaakt door de wettelijke fictie van adoptie.
95. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Een grootmoeder die haar kleinzoon tot erfgenaam van een bepaald deel van haar nalatenschap had benoemd, op voorwaarde
dat hij zou worden geëmancipeerd, voegde naderhand in een codicil het volgende toe: "Ik schenk ook dergelijke landerijen
aan mijn kleinzoon, naast wat ik hem reeds als mijn erfgenaam heb nagelaten." Men oordeelde dat de voorwaarde van
emancipatie werd herhaald, hoewel de grootmoeder noch met betrekking tot de legaten, noch met betrekking tot de
nalatenschap een vervanging had gedaan. Want inderdaad, wanneer een slaaf zijn vrijheid absoluut was nagelaten, maar
onder een bepaalde voorwaarde tot erfgenaam was benoemd, en indien hij niet de erfgenaam zou zijn, hem was opgedragen
een legaat te ontvangen, verklaarde de Goddelijke Pius in een Rescript dat zijn toekenning van vrijheid moest worden
beschouwd als herhaald in het legaat.
96. De Muciaanse band is niet van toepassing, indien de betaling van het legaat door een andere voorwaarde wordt uitgesteld.
97. "Laat mijn erfgenaam honderd aurei betalen aan Titius, als mijn vrouw niet opnieuw trouwt." Titius werd belast met het
betalen van het geld aan dezelfde vrouw onder de voorwaarden van een trust. Als de vrouw zou trouwen, kan zij de
uitvoering van de trust eisen op de dag waarop de erfenis opeisbaar is; en als zij uitgesloten is van het voordeel van de trust,
zal de legataris geen recht hebben op een zekerheid zoals de mucische obligatie.
98. Een vader benoemde voogden voor zijn dochter, die hij onterfd had, en droeg hen op, de zaken van hun pupil te gaan
behartigen, indien haar moeder zou overlijden voordat het meisje de puberteitsleeftijd zou hebben bereikt; en hij droeg zijn
vrouw op, bij haar dood aan hun gemeenschappelijke dochter een miljoen sestertiën uit te betalen. De voogden worden niet
geacht onder een voorwaarde te zijn aangesteld, zodat, indien het meisje intussen enig ander bezit zou hebben verkregen, hun
niet zal worden belet dit te beheren. De borgtocht die voor de uitvoering van de trust moest worden gesteld, was niet van de
moeder geëist, en de borgtocht die van de erfgenamen moest worden geëist om de betaling van de legaten of de uitvoering
van de trust te verzekeren, kan worden kwijtgescholden door welke aanwijzing ook van de wil van de overledene. Indien dus
in het geval van een legaat of een trust de voorwaarde is gesteld, geen borgtocht te eisen, maakt dit feit ze niet
voorwaardelijk; want indien een der partijen zou verlangen, dat een borgtocht wordt gesteld, en er wordt er geen gesteld, zal
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de voorwaarde niet falen, want thans kan naar publiek recht de erfgenaam niet gedwongen worden, tegen zijn wil een
borgtocht te stellen, nadat besloten is, dat hij van het stellen daarvan kan worden vrijgesteld.
99. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Wanneer een ondergeschikte of een voogd de nakoming verhindert van een voorwaarde, die betrekking heeft op de persoon
van eerstgenoemde, ongeacht of het een legaat of een vrijheidsschenking betreft, wordt de voorwaarde door de Common Law
geacht te zijn vervuld.
100. Wanneer twee voorwaarden op verschillende wijze zijn voorgeschreven, heeft het geen invloed op de nalatenschap,
indien een van de twee zou falen en de andere naderhand zou worden vervuld. Het maakt immers geen verschil of de
opgelegde voorwaarden door de erfgerechtigde konden worden vervuld, dan wel afhankelijk waren van het plaatsvinden van
een of andere gebeurtenis.
101. Dezelfde, Definities, Boek I.
"Laat mijn erfgenaam aan Titius honderd aurei betalen op het moment van diens dood." Het legaat is absoluut om de reden
dat het niet afhankelijk is van de voorwaarde, maar van uitstel; want een voorwaarde kan niet bestaan onder zulke
omstandigheden.
102. "Laat mijn erfgenaam, wanneer hij sterft, aan Titius honderd aurei betalen." Deze erfenis is nagelaten onder een
voorwaarde. Want hoewel het zeker is dat de erfgenaam zal sterven, is het toch onzeker of het tijdstip voor de betaling van
het legaat zal aanbreken tijdens het leven van de legataris, en het is niet zeker dat hij het zal ontvangen.
103. Wanneer iemand een legaat ontvangt na een Moesiaanse obligatie te hebben gesteld, en hij doet iets in strijd met de
bepalingen van de obligatie, en het beding wordt van kracht, dan moet hij ook de baten van het goed aan de erfgenaam
teruggeven. In dit geval moet de legataris van het begin af aan gedwongen worden zekerheid te stellen.
104. Ofschoon een vruchtgebruik, dat op het tijdstip van het overlijden van de legataris moet ingaan, wanneer het op deze
wijze is nagelaten, nietig is, toch zal het middel van de Moessische obligatie ter beschikking staan, wanneer het
vruchtgebruik van een goed aan iemand is nagelaten onder de voorwaarde, dat hij een of andere handeling niet zal verrichten.
105. Alles wat gedaan wordt om de wet te ontduiken door het huwelijk te verhinderen, heeft geen kracht of gevolg, zoals
bijvoorbeeld: "Laat mijn erfgenaam aan Titius honderd aurei betalen als zijn dochter, die hij onder zijn beheer heeft, niet
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trouwt," of "Laat mijn erfgenaam de genoemde som betalen aan zo-en-zoveel een zoon onder vaders beheer, als zijn vader
niet trouwt."
106. Scaevola, Vragen, Boek VIII.
Redenen, die de partij onmiddellijk van handelen uitsluiten, moeten niet als voorwaardelijk worden beschouwd met
betrekking tot de trusts, maar wij kunnen alleen die als zodanig beschouwen, die vertraging met kosten veroorzaken, wanneer
de legataris zijn legaat kan ontvangen, nadat hij een borg heeft gesteld. Wij kunnen immers niet zeggen, dat de volgende
gevallen vergelijkbaar zijn, namelijk wanneer een goed wordt nagelaten "indien de legataris een monument zal oprichten" en
wanneer het wordt nagelaten "om hem in staat te stellen een monument op te richten".
107. Paulus, Vragen, Boek XXI.
Julius Paulus aan Numphidius, Gegroet. Waar het volgende werd bepaald door een testament: "Als Stichus zijn rekeningen
moet overleggen, laat hem dan vrij zijn, samen met zijn vrouw; en laat mijn erfgenaam hem tien aurei betalen;" en Stichus
zou sterven voordat hij zijn rekeningen had overgelegd, of ze nu in evenwicht waren, of hij iets verschuldigd was, vraagt u of
de vrouw vrij zou worden, en of we hetzelfde begrip zouden moeten hebben met betrekking tot de erfenis. Aangezien de
vrijheid afhankelijk is van het afleggen van rekening en verantwoording, wordt deze voorwaarde aan de slaaf gesteld om de
goede trouw van zijn beheer aan te tonen, daar hij schijnt te zijn opgedragen rekening en verantwoording af te leggen van een
eventueel saldo in zijn handen, als dat er was, en als dat er niet was, zullen beide partijen geacht worden absoluut recht te
hebben op hun vrijheid; en als de slaaf zou sterven nadat de nalatenschap was aangegaan, terwijl beiden hun vrijheid hebben
verkregen, zullen zij ook recht hebben op de erfenis. Indien echter de slaaf sterft met een onverschuldigd saldo in zijn
handen, zal zijn vrouw niet geacht worden haar vrijheid te hebben verkregen, welke afhankelijk was van dezelfde
voorwaarde, die niet vervuld werd. Men kan echter niet ten onrechte zeggen, dat, terwijl Stichus onder een bepaalde
voorwaarde werd gemanumitteerd, zijn vrouw absoluut werd gemanumitteerd, en dat dezelfde voorwaarde niet op haar van
toepassing was, maar alleen werd genoemd door de noodzaak hun verbintenis aan te duiden.
108. Een voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld, wanneer de partij, die verschuldigd zal zijn, indien zij wordt vervuld,
verantwoordelijk is voor het niet vervuld zijn daarvan.
109. Callistratus, Vragen, Boek II.
Wanneer een slaaf wordt opgedragen vrij te zijn als volgt: "Laat mijn erfgenaam belast zijn met de levering van zo-en-zoveel
land aan mijn slaaf, als hij zijn rekeningen vereffent", laten we dan zien of de voorwaarde betrekking heeft op de verlening
van de vrijheid, of op de erfenis. En inderdaad, als we besluiten dat het alleen betrekking heeft op de vrijheidsschenking, is
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geen verdere overweging nodig, want de erfenis is absoluut, en daarom nietig. Indien echter de voorwaarde aan de erfenis
was gesteld, zoals sommige autoriteiten zeer juist menen, wordt deze wettelijk opeisbaar op het moment dat de slaaf zijn
vrijheid verkrijgt. Wat is dan de betekenis van de woorden: "Als hij rekenschap aflegt"? Sommige rechtsgeleerden zeggen,
dat het betekent, dat hij een verklaring moet afleggen over het saldo, dat hij in handen heeft, alsof er geen verschil zou zijn
tussen de twee voorwaarden: "Als hij een verklaring aflegt over het saldo, dat hij in handen heeft," of: "Als hij zijn
rekeningen aflegt." Wij menen echter, dat de voorwaarde niet alleen betrekking heeft op de betaling, of op een handeling, die
verricht moet worden, maar dat zij beide dingen omvat, want als de slaaf het saldo van het geld in een zak zou aanbieden, zal
hij niet van zijn aansprakelijkheid ontslagen worden, daar dit niet de bedoeling van de erflater was, maar hij wenste, dat hij
rekening en verantwoording zou afleggen op de wijze, waarop een slaaf dit pleegt te doen; Dat wil zeggen, dat hij eerst de
boekhouding aan de erfgenaam laat zien, en daarna de berekeningen, opdat kan worden vastgesteld of zij juist of onjuist zijn
opgemaakt, en of de genomen ontvangsten al dan niet met de opgave overeenstemmen. Op deze wijze begint het onderzoek
met een handeling, en eindigt het met de betaling van geld. Deze woorden betekenen ook dat de erfgenamen uit het
onderzoek van elke post kunnen opmaken wat er in de verschillende rekeningen staat, want de erfgenaam wordt geacht zijn
erfgenamen te hebben opgedragen hetzelfde te doen wat hij zelf zou hebben gedaan als hij nog in leven was geweest. Want
hij was zeker niet gewoon rekeningen te tekenen, waarbij zijn slaaf hem slechts het verschuldigde saldo toonde, maar hij was
gewoon ze te lezen, ze te onderzoeken en er uitzondering op te maken; daarom, wanneer aan een slaaf de vrijheid wordt
gelaten onder de voorwaarde: "Indien hij zijn rekening en verantwoording aflegt," heeft dit niet alleen de betekenis, dat hij
aan zijn erfgenaam alle obligaties en documenten met betrekking tot zijn beheer zal overhandigen, maar dat hij hem ook elk
saldo zal uitbetalen, dat hij nog in handen heeft.
110. Paulus, Opiniën, Boek XII.
Lucius Titius maakte een testament als volgt: "Laat Aurelius Claudius, de zoon van die-en-die vrouw, mijn erfgenaam zijn,
als hij voor de rechtbank bewijst dat hij mijn zoon is." Paulus was van mening dat de zoon in kwestie niet was benoemd
onder een voorwaarde die hij kon nakomen, en dat het testament dus geen kracht of gevolg had.
111. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
"Ik wens dat elke maand tien denarii en hun kleding worden gegeven aan die-en-die vrijgelatenen, voor hun onderhoud, als
zij bij mijn zoon wonen." De genoemde vrijgelatenen bleven bij de zoon totdat deze, volwassen geworden, een commando in
het leger kreeg, met als gevolg dat hij op reis ging, enkele van zijn vrijgelatenen in Rome achterliet en in het kamp stierf. De
vraag rees of de erfgenamen van de zoon in zijn onderhoud moesten voorzien. Paulus was van oordeel, dat de voorwaarde
niet geacht moest worden te zijn vervuld, wat de vrijgelatenen betrof, die bij den zoon van den overledene bleven wonen,
daar de zoon gestorven was, en het niet hun schuld was, dat zij niet bij hem bleven wonen; maar indien de erflater had
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gewild, dat aan de vrijgelatenen, die bij zijn zoon woonden, steun zou worden verleend ten gerieve van den laatsten, en de
vrijgelatenen dit in strijd met den wil van den overledene eisten, moesten zij niet worden gehoord.
112. Scaevola, Meningen, Boek III.
Titia, die haar zoon, die ook kinderen had, tot haar erfgenaam had benoemd, droeg hem op al haar goederen aan zijn kinderen
of kleinkinderen af te staan, wanneer zij er aanspraak op zouden maken, en dit te doen zonder enige juridische controverse. Ik
vraag of door deze woorden, "Wanneer zij er aanspraak op zullen maken", een voorwaarde lijkt te zijn gesteld aan de trust.
Het antwoord was dat dit niet het geval is.
113. Maecianus, Trusts, Boek III.
Onze Julianus zegt dat wanneer een slaaf wordt veroordeeld tot het betalen van tien aurei en vrij te zijn, en hij tijdens het
leven van zijn eigenaar wordt gemanumitteerd, hij geen recht heeft op de erfenis die hem met zijn vrijheid werd nagelaten,
tenzij hij voldoet aan de voorwaarde waaronder deze werd verleend. Dit geldt ook voor een koper van de slaaf, indien hij zou
worden verkocht. Het geldt echter alleen, wanneer hij het legaat onvoorwaardelijk bij zijn vrijheid kon verkrijgen, ook al was
aan de betaling van het legaat geen voorwaarde verbonden; bijvoorbeeld, wanneer het legaat zou worden verkregen op het
tijdstip, waarop hij zijn vrijheid verkreeg. Wanneer echter de vrijheid onder een voorwaarde is verleend en het legaat
onmiddellijk opeisbaar is geworden, rijst de vraag of het legaat geldig is. Want in dit geval is er geen grond voor toepassing
van de regel van Cato, omdat, zelfs als de erflater onmiddellijk na het maken van zijn testament zou overlijden, de erfenis
niet absoluut nietig zal zijn, omdat aan de voorwaarde, waarvan de vrijheid van de slaaf afhankelijk is, kan worden voldaan
voordat de nalatenschap wordt ingegaan, en de gemanumitteerde slaaf recht zal hebben op de erfenis, tenzij hij tot een
noodzakelijke erfgenaam wordt benoemd; want in dit geval zal de erfenis van rechtswege absoluut nietig zijn, omdat de slaaf
zijn vrijheid onder een voorwaarde heeft verkregen.
114. Valens, Trusts, Boek I.
De volgende regel die is overgeleverd, namelijk dat wanneer er verschillende voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot het
verlenen van vrijheid, de voorwaarde die het gemakkelijkst te vervullen is, en in het geval van legaten, de laatste, in
aanmerking moet worden genomen.
115. Gaius, Trusts, Boek I.
(Dat wil zeggen, die welke voor de slaaf zelf het gemakkelijkst uit te voeren zal zijn).
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116. Valens, Trusts, Boek I.
Dit heeft niet alleen betrekking op bepalingen die vaak afhankelijk zijn van verschillende voorwaarden, maar ook op
beschikkingen die eerst absoluut zijn gemaakt, en daarna voorwaardelijk zijn geworden. Daarom zal, wanneer de erfgenaam
wordt bevolen iets absoluut te betalen, of wanneer het legaat absoluut is, en hetzelfde goed daarna onder een voorwaarde
wordt nagelaten, het laatste legaat geldig zijn. Indien het goed eerst onder voorwaarde en daarna absoluut wordt nagelaten,
zal het onmiddellijk opeisbaar zijn. Indien echter het legaat absoluut wordt nagelaten en de erfgenaam wordt opgedragen of
verzocht het onder een bepaalde voorwaarde dadelijk te betalen, dan is het hetzelfde alsof het legaat op twee plaatsen was
gedaan, zodat, indien de legataris dit wenst, hij het dadelijk kan terugvorderen of het door de erfgenaam kan worden opgeëist
wanneer de voorwaarde is vervuld, tenzij het legaat alleen de tweede keer is genoemd om de aandacht te vestigen op de
eerste keer, Bijvoorbeeld: "Laat mijn erfgenaam Stichus geven aan degene aan wie ik hem heb nagelaten, als hij iets
dergelijks doet", want in dit geval wordt de erflater niet geacht deze bepaling te hebben gemaakt om het legaat te herroepen
en het in een voorwaardelijk legaat te veranderen, en als de legataris een vordering zou instellen om het goed terug te krijgen
voordat aan de voorwaarde was voldaan, zal een exceptie op grond van kwade trouw een beletsel zijn voor verdere
procedures.
117. Gaius, Trusts, Boek I.
Wanneer aan een slaaf meerdere malen vrijheid wordt nagelaten door een trust, moet niet de voorwaarde die het
gemakkelijkst te vervullen is, maar de laatste in aanmerking worden genomen, opdat de laatste wens van de overledene de
voorkeur krijgt. Een Rescript van de Goddelijke Antoninus bevestigt deze mening.
118. Maecianus, Trusts, Boek II.
De aard van de voorwaarden, die op de toekomst betrekking hebben, is drieërlei; sommige hebben betrekking op de tijd,
gedurende welke de erflater mag leven, andere op die na zijn overlijden, en nog andere op beide, en de datum van hun
vervulling kan bepaald of onbepaald zijn. Met al deze zaken wordt gewoonlijk rekening gehouden, niet alleen in het geval
van trusts, maar ook met betrekking tot de benoeming van erfgenamen en de legaten van legaten. Het lijdt bijvoorbeeld geen
twijfel, dat de volgende voorwaarde, "Ik legateer aan Titia, indien zij met mij huwt", tijdens het leven van de erflater moet
worden vervuld; deze, "Indien hij mijn begrafenis bijwoont", kan echter eerst na zijn dood worden vervuld. Aan de volgende,
namelijk: "Indien zij met mijn zoon huwt", kan worden voldaan, hetzij tijdens het leven, hetzij na het overlijden van de
erflater. De eerste en de derde van de genoemde voorwaarden hebben betrekking op een onbepaalde tijd, want aan de
voorwaarde zal worden voldaan telkens wanneer het meisje trouwt; maar de tweede voorwaarde heeft betrekking op een
bepaalde tijd.

2382

119. Ulpianus, Trusts, Boek V.
Wanneer iemand aan wie een legaat is nagelaten, gevraagd wordt zijn kinderen te emanciperen, moet hij dan verplicht
worden hen te emanciperen? Ik herinner mij dat ik op dit punt gezegd heb dat de kinderen uitgesloten zijn van het eisen van
de uitvoering van de trust; want de Praetor, die optreedt als trustee, beschermt kinderen die emancipatie wensen niet zoals hij
slaven beschermt. Het is mij bekend dat Papinianus ook in het Negende Boek der Meningen heeft verklaard dat een vader
niet gedwongen mag worden zijn kinderen te emanciperen. Ik ben echter van mening dat in dergelijke gevallen een
buitengewone regel moet worden vastgesteld, en dat een vader moet worden gedwongen zijn kinderen te emanciperen
wanneer hij goederen heeft ontvangen die hem zijn nagelaten met de afspraak dat hij ze zou emanciperen, want de
bedoelingen van erflaters mogen niet worden omzeild. Dit moet dus op dezelfde wijze worden opgevat als wanneer hem een
legaat is nagelaten op voorwaarde dat hij zijn kinderen zou emanciperen, om hem in staat te stellen hen te emanciperen. De
regel die de goddelijke Severus in een Rescript heeft uiteengezet, stemt hiermee overeen; Want toen een zekere vrouw haar
kleinkinderen tot haar erfgenamen benoemde, en haar zoon, hun vader, tot hun mede-erfgenaam, en hen voor elkaar in de
plaats stelde, en haar zoon verzocht haar kinderen te emanciperen, maar hem niet vroeg de nalatenschap aan hen over te
dragen, werd hij op gezag van de Goddelijke Severus gedwongen hen te emanciperen, en de nalatenschap aan hen over te
dragen, en er werd aan toegevoegd dat als hij hiermee zou treuzelen, hij rente verschuldigd zou zijn over het onbetaalde
bedrag zolang hij in gebreke was; Want men oordeelde, dat hij, die in gebreke bleef hun emancipatie te verlenen, evenzeer in
gebreke was met betrekking tot de levering van het goed volgens de bepalingen van de trust.
120. Papinianus, Opinies, Boek VIII.
Een moeder die haar zoon tot erfgenaam had benoemd, en de dochters van deze laatste als zijn mede-erfgenamen had
aangewezen, belastte hem met de emancipatie van deze laatsten, opdat zij een curator van de Praetor zouden ontvangen. Men
oordeelde dat de zoon belast was met een trust om zijn dochter toe te staan onafhankelijk te worden van zijn gezag, zodat zij
de nalatenschap van hun grootmoeder konden verkrijgen, en dat het geen verschil uitmaakte of hij de aandelen van zijn
dochters zou verkrijgen door het recht van substitutie.
121. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Wanneer aan een slaaf de vrijheid wordt nagelaten op voorwaarde dat hij tien aurei zal betalen aan Titius, die niet de
erfgenaam was, wordt een bepaalde persoon aangewezen, en op grond daarvan kan de voorwaarde niet worden nagekomen
dan met betrekking tot hem. Het is duidelijk dat, wanneer de dag voor de betaling van de erfenis is aangebroken, de slaaf die
onder voorwaarde vrij moet zijn, volgens de wet die is vastgesteld, recht zal hebben op het geld dat afhankelijk is van die
voorwaarde, en zijn vrijheid zal verkrijgen zonder betaling aan wie dan ook. Het geval van een legataris is anders, en de
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voorwaarde met betrekking tot hem wordt geacht te zijn mislukt als Titius zou overlijden voordat de legataris het geld heeft
betaald.
122. Wanneer een voorwaarde is uitgedrukt in de volgende bewoordingen: "Laat zo-en-zo, een slaaf, vrij zijn, als hij tien
aurei betaalt aan de erfgenaam," of "Of als hij tien aurei betaalt aan Titius, de erfgenaam," dan verkrijgt hij zijn vrijheid als
hij het geld niet alleen aan de erfgenaam betaalt, maar ook aan de erfgenaam van de laatste. Maar als er geen opvolger van de
erfgenaam is, zal hij, volgens de gevestigde wet, zijn vrijheid verkrijgen zonder betaling aan wie dan ook.
123. Dezelfde, Epitomes of Law, Boek IV.
Wanneer een legaat, dat onder een voorwaarde is nagelaten, op een ander overgaat, wordt het geacht onder dezelfde
voorwaarde te zijn overgegaan, indien het niet persoonlijk was.
124. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Het vruchtgebruik van een slaaf werd nagelaten aan Titius, en de vrijheid werd aan de slaaf verleend wanneer deze niet
langer aan de legataris zou toebehoren. Titius stierf tijdens het leven van de erflater. De toekenning van de vrijheid was niet
geldig, omdat de voorwaarde geen begin had. Paulus: Als Titius dus zou blijven leven en de erfenis niet zou kunnen
ontvangen, moet worden gezegd dat dezelfde regel van toepassing is; want iets wat geen begin heeft gehad, kan niet worden
geacht te hebben opgehouden te bestaan.
125. 125. Het vruchtgebruik van een slaaf werd nagelaten aan een vrouw, zolang zij ongehuwd was, en dezelfde slaaf werd
vrij verklaard, indien zij trouwde. Als de vrouw zou trouwen, zou de slaaf vrij worden, omdat een toekenning van vrijheid
meer kracht heeft dan een legaat.
126. Dezelfde, Over Neratius, Boek II.
Een legaat werd nagelaten aan de burgers van een gemeente op voorwaarde dat zij een eed zouden afleggen. Deze
voorwaarde is niet onmogelijk. Paulus: Hoe kan er dan aan worden voldaan? De ambtenaren door wie de zaken van de
gemeente worden geleid, kunnen de eed voor de burgers afleggen.
127. Dezelfde, Over Neratius, Boek III.
Mijn eigen bezit kan mij onder voorwaarde worden nagelaten, omdat bij dit soort legaten niet het tijdstip waarop het
testament wordt uitgevoerd, maar het tijdstip waarop de voorwaarde wordt vervuld, in aanmerking moet worden genomen.
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128. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Voorwaarden die niet uitdrukkelijk in een testament zijn vermeld, dat wil zeggen, die daarin stilzwijgend lijken te zijn
opgenomen, maken legaten niet voorwaardelijk.
129. Dezelfde, Opinies, Boek VII.
Een erflater legateerde tweehonderd aurei aan Titia, indien zij niet zou trouwen, en honderd aan haar indien zij wel zou
trouwen. De vrouw trouwde. Zij kan aanspraak maken op de tweehonderd aurei, maar niet op de andere honderd; want het
zou ongerijmd zijn, dat zij tegelijk als weduwe en als gehuwde vrouw zou worden beschouwd.
130. Dezelfde, Meningen, Boek VIII.
Een vader wees bij zijn testament Severiana Procula, zijn dochter, aan als de echtgenote van aelius Philippus, een van haar
verwanten. Hij liet zijn genoemde dochter in vertrouwen een zekere nalatenschap na indien zij met aelius Philippus zou
trouwen, en indien zij niet met hem zou trouwen, wenste hij dat dezelfde nalatenschap aan Philippus zou worden gegeven.
Het meisje stierf voordat zij de huwbare leeftijd had bereikt. Ik gaf als mijn mening dat in voorwaarden vermeld in
testamenten de bedoeling, eerder dan de woorden van de erflater, moeten worden beschouwd; en vandaar dat aelius Philippus
de begunstigde van een trust leek te zijn gemaakt indien Procula, de dochter van de overledene, zou weigeren met hem te
trouwen.
131. Wanneer een trust is opgericht als volgt: "Ik wil dat gij mijn nalatenschap afstaat, indien gij zonder kinderen zoudt
sterven", dan zal volgens de bedoeling van de erflater de voorwaarde falen, indien slechts één kind de begunstigde van de
trust zou overleven.
132. Wanneer dus testamentaire voogden zijn aangesteld om de zaken van de minderjarige te behartigen tot hij volwassen is,
en de voorwaarde van een trust luidt: "Indien zij de voogdij over hem uitoefenen tot hij achttien jaar is," dan wordt deze
voorwaarde niet geacht niet te zijn vervuld, indien de voogden zichzelf tot curator laten benoemen.
133. Een schoonmoeder liet een trust na ten behoeve van haar schoondochter, onder de voorwaarde: "Dat zij met mijn zoon
gehuwd blijft." Daar na de dood van de schoonmoeder een echtscheiding zonder schuld van de echtgenoot werd verkregen,
gaf ik als mijn oordeel, dat de voorwaarde had gefaald, dat de dag voor de uitvoering van de trust niet begon vóór de dood
van hetzij de echtgenote hetzij de echtgenoot, en dat er derhalve geen grond voor de Moessische band zou zijn, omdat de
voorwaarde kon worden vervuld tijdens het leven van de echtgenoot.
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134. Wanneer aan een vrijgelatene door een trust een maandelijkse en jaarlijkse toelage was nagelaten, onder de voorwaarde:
"Zolang hij de zaken van de dochter van de patroon mag behartigen", moet het geld worden betaald, zelfs indien de dochter
de vrijgelatene zou verbieden haar zaken te behartigen; toch zal, indien zij van gedachten zou veranderen, de trust in zijn
vroegere toestand worden hersteld, om de reden dat er verscheidene van zijn.
135. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een grootvader benoemde zijn zoon en een kleinzoon van een andere zoon tot zijn erfgenamen, en verzocht zijn kleinzoon,
indien hij vóór het bereiken van zijn dertigste jaar zou overlijden, zijn aandeel in de nalatenschap aan zijn oom af te staan. De
kleinzoon stierf binnen voornoemde termijn en liet kinderen na. Ik gaf als mijn mening dat, wegens vaderlijke genegenheid,
de voorwaarde van het vertrouwen niet vervuld was, omdat men moest oordelen dat er minder was voorgeschreven dan was
bedoeld.
136. Paulus, Vragen, Boek IV.
Wanneer een legaat is nagelaten als volgt: "Laat een dergelijk bedrag na tien jaar aan Titius worden betaald, als hij geen
zekerheid van mijn erfgenamen verlangt", en Titius overlijdt voordat de termijn van tien jaar is verstreken, dan gaat het
legaat over op zijn erfgenaam, omdat aan de voorwaarde is voldaan op het moment van zijn overlijden.
137. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
De begunstigde van een trust, die na het openvallen van het testament verbannen werd en naderhand in de rechten hersteld
werd, kan de uitvoering van de trust vorderen, wanneer de voorwaarde, waarvan deze afhankelijk was, vervuld werd, nadat
hij zijn positie als Romeins burger hersteld had.
138. Pomponius, Epistels, Boek V.
Wanneer een erfgenaam, terwijl de voorwaarde hangende was, aan een derde land naliet, dat door de erflater onder een
voorwaarde was geschonken, nadat aan de voorwaarde, bij het eerste testament opgelegd, is voldaan, zal het eigendom van
het goed niet verloren gaan door de erflater; noch kan de erfgenaam enig deel van het land religieus maken, of er een
erfdienstbaarheid op leggen, en als hij wel een erfdienstbaarheid oplegt, zal deze tenietgaan wanneer de voorwaarde is
vervuld.
139. Julianus, Digest, Boek XXV.
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Wanneer een legaat wordt nagelaten onder de voorwaarde: "Als zij niet met Titius trouwt", moet het worden beschouwd alsof
het was nagelaten na de dood van Titius; en daarom zal de legataris er recht op hebben zonder de Moessische band te hoeven
leveren. De vrouw zal recht op de erfenis hebben, zelfs als zij met iemand anders zou trouwen.
140. Gaius, Over gebeurtenissen.
Het gebeurt soms dat een legaat dat voorwaardelijk wordt nagelaten, als absoluut wordt opgevat; zoals wanneer iets wordt
nagelaten dat afhankelijk is van dezelfde voorwaarde waaronder ook een andere erfgenaam werd aangewezen. Dezelfde regel
geldt wanneer een legaat wordt nagelaten onder de voorwaarde dat de erfgenaam in de nalatenschap treedt. Wanneer
daarentegen een legaat absoluut wordt nagelaten, kan het voorwaardelijk worden gehouden; zoals bijvoorbeeld wanneer het
nagelaten goed onder voorwaarde wordt weggenomen, omdat het wordt verstaan te zijn nagelaten onder een tegengestelde
voorwaarde.
141. Scaevola, Digest, Boek XIX.
Een zekere man liet een huis na aan al zijn vrijgelatenen, en voegde er de volgende woorden aan toe: "Opdat mijn
vrijgelatenen altijd in het genoemde huis mogen wonen, en dat het nooit mag weggaan van personen die mijn naam dragen,
en mag toebehoren aan de laatste overlevende; en daarnaast wil ik dat het landgoed van Sosian aan mijn genoemde
vrijgelatenen wordt gegeven." De vraag rees of de voorwaarde, "Dat het nooit mag heengaan aan personen die mijn naam
dragen", ook van toepassing was op het tweede legaat. Het antwoord was dat het daarop van toepassing was.
142. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Een erfgenaam, die door de erflater was belast met het aanvaarden van honderd sestertiën en het afstaan van zijn erfdeel aan
Titia, zijn mede-erfgenaam, overleed na het ingaan van de nalatenschap; en Titia overleed ook voordat zij de honderd
sestertiën had betaald. De vraag rees of de erfgenaam van Titia, door het aanbieden van honderd sestertiën, volgens de
bepalingen van de trust haar deel van de nalatenschap kon verkrijgen. Het antwoord was dat de erfgenaam niet aan de
voorwaarde kon voldoen. Claudius: De mening van Scaevola wordt met veel bekwaamheid verkondigd, waar de wet
duidelijk is; maar toch kan er enige twijfel ontstaan of in het onderhavige geval niet een voorwaarde was gesteld.
143. Pomponius, Epistels, Boek IX.
Een slaaf die bevrijd moet worden op voorwaarde dat hij een bepaalde som geld aan Titius betaalt, wordt vrij als hij het geld
uit zijn peculium betaalt, zelfs zonder toestemming van de erfgenamen; maar als Titius het geld willens en wetens aanneemt
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tegen de toestemming van de erfgenamen, wordt hij alleen geacht het te houden als bezitter, en niet als eigenaar, en de
erfgenamen, die niet wilden dat het betaald zou worden, kunnen hem het geld ontnemen.
144. Dezelfde, Epistels, Boek XI.
Een slaaf, die vrijgelaten wordt onder voorwaarde van het afleggen van rekening en verantwoording, moet aantonen, dat hij
eerlijk is geweest in alle zaken, die hij gedaan heeft, en dat hij niets verduisterd heeft van hetgeen hij ontvangen heeft, en in
zijn rekeningen geen onkosten heeft opgenomen, die hij niet gemaakt heeft. Hij moet ook alles terugbetalen, wat volgens zijn
rekeningen als saldo in zijn handen is gebleven, want hij kan niet vrij worden, tenzij hij op deze wijze voldoet aan de
voorwaarde, waaronder hem de vrijheid werd verleend. Hij zal echter niet behoeven te bewijzen, dat de solvabiliteit van de
schuldenaars, met wie hij contracten sloot, bestond ten tijde van het overlijden van zijn meester, maar dat, toen hij hun geld
leende, hun krediet van dien aard was, dat het ijverige hoofd van een familie ertoe zou zijn gebracht hen te vertrouwen.
145. Dezelfde, Brieven, Boek XII.
Voorwaarden als de volgende: "Als zij een monument oprichten", kunnen, als zij aan verschillende personen worden
opgelegd, alleen door hen allen tegelijk worden nageleefd.
146. Evenzo: "Als Titius aan Symphorus en Januarius honderd aurei betaalt, laat ik hem zo-en-zoveel land na." Als
Symphorus sterft, vervalt dan de erfenis? Ik denk dat het zo moet worden uitgelegd, als de legataris het bedrag betaalt tijdens
het leven van een van de partijen. Volgens de meest toegeeflijke interpretatie moet worden gezegd dat, als Symphorus zou
overlijden zonder dat Titius in gebreke was, hij aanspraak kon maken op de helft van het land dat was toebedeeld, als hij de
helft van het geld aan Januarius zou geven.
147. Er is een vraag gerezen met betrekking tot het volgende geval: Een stuk land werd aan bepaalde personen toebedeeld,
indien zij een bepaalde som geld betaalden voor begrafeniskosten en voor het vervoer van het lichaam naar een andere
provincie; want als beiden de betaling niet deden, zou geen van beiden recht hebben op de toebedeling, omdat aan de
voorwaarde alleen door beiden kon worden voldaan. Wij zijn echter gewend in dit soort gevallen een ruimere uitlegging te
geven, zoals wanneer een stuk land aan twee personen is toegewezen, als zij tien aurei betalen, en een van hen betaalt zijn
deel, dan heeft hij recht op zijn deel van de toewijzing.
148. Priscus geeft als zijn mening dat een slaaf die vrij moet worden op voorwaarde van het afleggen van rekenschap, dit niet
kan doen waar de erflater is overleden, of waar hij zelf toevallig kan zijn, of waar hij kan wensen rekenschap af te leggen;
maar in de tussentijd moet hij zich melden bij degene aan wie hij rekenschap moet afleggen, en met alle middelen, als deze
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afwezig is voor zaken voor de Staat. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat men in een dergelijk geval tot een andere conclusie
zou kunnen komen, waarbij rekening moet worden gehouden met de rang van de partijen en de afstand van de plaatsen.
149. Paulus, uit het tweede boek van de verzameling keizerlijke besluiten in zaken die voor de keizers zijn gebracht; vervat in
zes boeken.
Wanneer een zoon door zijn vader was opgedragen "zijn nalatenschap aan Titius over te dragen, indien hij zou sterven
voordat hij zelf zijn zaken kon beheren", en de zoon stierf na het bereiken van het twintigste jaar, werd in een Rescript
verklaard dat de trust moest worden uitgevoerd.

Tit. 2. Betreffende de Falcidische wet.

150. Paulus, Over de Lex Falcidia.
De Falcidische wet verleende in haar eerste artikel de bevoegdheid om over een nalatenschap te beschikken tot en met
drievierde deel daarvan, en wel als volgt: "De Romeinse burgers die na de inwerkingtreding van deze wet een testament
wensen op te maken, hebben het recht en de bevoegdheid om hun geld en goederen te schenken en na te laten aan een ieder
die zij kiezen, overeenkomstig de volgende bepalingen." In het tweede artikel wordt het bedrag van de legaten die kunnen
worden nagelaten, als volgt vastgesteld: "Iedere Romeinsche burger, die na de aanneming dezer wet een testament kan
opmaken, zal het recht en de bevoegdheid hebben aan ieder ander Romeinsch burger zooveel geld na te laten, als hij wenscht,
overeenkomstig het publiek recht; mits het legaat zoodanig wordt nagelaten, dat zijne erfgenamen niet minder zullen
ontvangen dan een vierde deel van zijne nalatenschap, volgens de bepalingen van het testament. Degenen, aan wie enig geld
is gegeven of nagelaten, hebben het recht het te ontvangen zonder aansprakelijk te zijn voor bedrog; en een erfgenaam, die is
bevolen en belast met de betaling van genoemd geld, moet het betalen overeenkomstig de voorgeschreven aanwijzingen."
151. Op grond van de Corneliaanse wet wordt de Lex Falcidia ook geacht van toepassing te zijn op hen die in handen van de
vijand sterven; om de reden dat de Corneliaanse wet hun testamenten bevestigt alsof zij in eigen land het leven hadden
gelaten, op grond van welke fictie de Lex Falcidia en alle andere op testamenten betrekking hebbende wetten die geacht
kunnen worden dezelfde toepassing te hebben, tot deze categorie worden gerekend.
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152. De Lex Falcidia heeft geen betrekking op hen, die een bij testament nagelaten goed verwerpen, om het op grond van
intestaat in bezit te krijgen; maar de macht van de wet kan worden toegepast door middel van het Edict van de Praetor.
153. De regel is dezelfde, wanneer de voorwaarde van het afleggen van een eed wordt kwijtgescholden.
154. Wanneer een erflater aan zijn slaaf een legaat doet met toekenning van diens vrijheid, zal deze wet van toepassing zijn,
omdat de betaling van het legaat wordt uitgesteld tot het tijdstip, waarop de slaaf vrij zal worden; en dit is ook het geval,
wanneer degene, aan wie eigendom wordt nagelaten, in handen van de vijand is of nog niet geboren is.
155. De Falcidische wet is ook van toepassing op legaten die worden nagelaten aan gemeenten, of zelfs voor religieuze
doeleinden.
156. Ook hier geldt zij niet alleen op legaten van goederen van de erflater, maar ook op die van goederen van anderen.
157. Alles wat uit de nalatenschap van de erflater moet worden betaald of geleverd, is onderworpen aan de bepalingen van
deze wet, of het nu zeker of onzeker is, en of het moet worden gewogen, geteld of gemeten; en de wet is ook van toepassing
wanneer het recht van eigendom wordt nagelaten, zoals bijvoorbeeld het vruchtgebruik, of elke vordering die eventueel
opeisbaar is.
158. Evenzo, wanneer een legaat wordt nagelaten als volgt: "Laat mijn erfgenaam Seius voorzien van proviand en als hij dat
niet doet, laat hij hem dan tien aurei betalen", dan zijn sommige autoriteiten van mening dat het legaat beperkt is tot tien
aurei, dat de proviand alleen kan worden verkregen als een schenking mortis causa, en dat de erfgenaam zich niet kan
beroepen op het Falcidische recht. Wanneer wordt gezegd dat de voorzieningen onverwijld moeten worden verstrekt, moet
dit worden opgevat als na een redelijke termijn. Als de erfgenaam deze echter verstrekt nadat hij in gebreke is gebleven, heeft
de legataris geen recht om ze te ontvangen en is de Falcidische wet niet van toepassing; want de nagelaten voorzieningen zijn
nu veranderd in een geldelijke nalatenschap en de tien aurei zijn verschuldigd. De regel zal dezelfde zijn, indien het legaat
aanvankelijk als volgt was gemaakt: "Indien hij de voorzieningen niet levert, laat hij tien aurei betalen", want in dit geval zijn
de voorzieningen niet het doel van het legaat, en indien zij worden geleverd, zullen zij mortis causa worden verkregen, omdat
de voorwaarde van het legaat niet is vervuld.
159. Wanneer een vruchtgebruik wordt gelegateerd, daar het kan worden verdeeld, verschilt het van andere
erfdienstbaarheden, die ondeelbaar zijn; en sommige oude autoriteiten waren gewoon te oordelen, dat het gehele
vruchtgebruik moest worden getaxeerd, en dat op die wijze het in het legaat begrepen bedrag moest worden vastgesteld.
Aristo echter wijkt af van deze mening van de ouden, want hij zegt dat een vierde deel hiervan kan worden gereserveerd,
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zoals in het geval van lichamelijk eigendom. Julianus keurt deze mening zeer juist goed. Maar wanneer de diensten van een
slaaf worden nagelaten, en noch het gebruik noch het vruchtgebruik worden geacht deel uit te maken van een erfenis van
deze aard, moet de beslissing van de ouden noodzakelijkerwijs worden gevolgd, opdat wij kunnen nagaan wat in de erfenis is
begrepen; want noodzakelijkerwijs moet van alle handelingen die moeten worden verricht, een deel worden afgetrokken om
te voldoen aan de Falcidische wet, en een deel van de arbeid van een slaaf kan niet worden geacht te bestaan. Zelfs als, in het
geval van het vruchtgebruik, de vraag zou rijzen tot welk bedrag de legataris aan wie het vruchtgebruik is gegeven,
gerechtigd zal zijn, en welk deel aan de andere legatarissen moet worden toegekend, opdat het aandeel van de genoemde
legataris niet meer dan drievierde van de nalatenschap zal bedragen, moet noodzakelijkerwijs een beroep worden gedaan op
de regel van de oude juristen.
160. Wanneer iemand aan zijn schuldeiser het bedrag nalaat, dat hij hem schuldig is, zal de erfenis òf nietig zijn, als de
schuldeiser er geen voordeel van heeft; òf, als hij er voordeel van heeft, bijvoorbeeld door onmiddellijke betaling, zal de
Falcidische wet ook van toepassing zijn met betrekking tot het voordeel, dat de schuldeiser heeft verkregen.
161. Indien de legataris het nagelaten goed in bezit heeft gekregen en het hem niet kan worden ontnomen, omdat hij het in
bezit heeft gekregen met toestemming van de erfgenaam, die het heeft gegeven terwijl hij een fout beging, dan zal aan de
erfgenaam een vordering worden toegekend om alles terug te krijgen wat meer is dan drievierde van de waarde van dat goed.
162. Het is soms absoluut noodzakelijk, dat de gehele nalatenschap aan de legataris wordt uitgekeerd, als deze een beding
aangaat om alles terug te geven, wat hij boven het door de Falcidische wet toegestane bedrag zou ontvangen; bijvoorbeeld
wanneer een minderjarige belast is met de betaling van legaten, die het door die wet toegestane bedrag niet te boven gaan,
omdat er reden is om aan te nemen, dat er na het overlijden van de minderjarige nog andere legaten aan het licht kunnen
komen, die, na bijdragebetaling, meer dan drievierde van de nalatenschap zullen bedragen. Men kan zeggen, dat dezelfde
regel van toepassing is, wanneer bij het eerste testament legaten voorwaardelijk zijn nagelaten, en het onzeker is of zij al dan
niet opeisbaar zullen zijn; en wanneer dus de erfgenaam bereid is ze zonder rechtsmiddel te betalen, kan hij zijn belang
beschermen door middel van het hierboven vermelde beding.
163. Het aandeel dat een erfgenaam verkrijgt door de plaatsvervanging van zijn mede-erfgenaam komt ten goede aan de
legataris, want in dit geval lijkt de erfgenaam op iemand die absoluut is aangesteld voor een deel van de nalatenschap, en
voorwaardelijk voor een ander deel. Wanneer hij echter weigert de nalatenschap te aanvaarden, zullen de legaten waarmee hij
is belast, niet toenemen door de aangroei; bijvoorbeeld wanneer zij specifiek zijn nagelaten, en niet in algemene
bewoordingen, zoals aan "Wie mijn erfgenaam zal zijn".
164. Als het aandeel van mijn mede-erfgenaam uitgeput is, blijft het mijne onaangetast, en als ik het zijne zou opeisen, meent
Cassius dat de twee aandelen moeten worden samengevoegd. Proculus vindt echter het tegendeel. In dit geval is Julianus het
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eens met Proculus, welke mening ik de meest correcte vind. De goddelijke Antoninus zou echter hebben besloten dat beide
aandelen moeten worden samengevoegd bij de berekening van wat volgens de Falcidische wet verschuldigd is.
165. Als ik mijn mede-erfgenaam zou aanstellen nadat de nalatenschap is ingegaan, is er geen twijfel over dat de aandelen
gescheiden moeten worden, net zoals wanneer ik erfgenaam van mijn mede-erfgenaam zou worden.
166. Als een jaarlijks te betalen legaat aan Titius wordt nagelaten, omdat er meerdere legaten zijn, en deze voorwaardelijk
zijn, zal er reden zijn voor het stellen van de in het Edict genoemde borgtocht, om de teruggave te verzekeren van elk bedrag
dat boven het door de Falcidische wet toegestane bedrag wordt ontvangen.
167. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat de betaling van wat van nature aan de nalatenschap verschuldigd is en niet
kan worden opgeëist, niet mag worden geëist, en niet tot de goederen mag worden gerekend. Julianus meent echter dat deze
vorderingen, naar gelang van de omstandigheden, het bedrag van de nalatenschap al dan niet zullen vermeerderen, en dat dit,
als het betaald wordt, door de erfgenaam kan worden verkregen door erfelijk recht, en dus in de verdeling van de
nalatenschap zou worden opgenomen.
168. Wanneer een schuldenaar erfgenaam wordt van zijn schuldeiser, kan hij weliswaar van zijn aansprakelijkheid worden
ontheven door de fusie die daaruit voortvloeit; toch moet, aangezien hij geacht wordt uit dien hoofde een grotere
nalatenschap te hebben ontvangen, het bedrag van zijn schuld worden berekend, hoewel deze door zijn verkrijging van de
nalatenschap kan zijn tenietgegaan.
169. De vraag rijst of de uitgaven voor de oprichting van een monument moeten worden afgetrokken. Sabinus meent dat ze
moeten worden afgetrokken als het nodig wordt het monument op te richten. Marcellus, die werd geraadpleegd over de vraag
of de kosten voor een monument, die de erflater liet oprichten, moesten worden afgetrokken als deel van de schulden van de
nalatenschap, antwoordde dat daarvoor niet meer moest worden afgetrokken dan voor de begrafenis was uitgegeven. Want
het geval is anders met betrekking tot de uitgaven voor het oprichten van een monument, omdat die niet noodzakelijk zijn,
zoals die voor de begrafenis en de begrafenis dat wel zijn. Daarom moet degene aan wie geld wordt nagelaten voor het
oprichten van een monument, de aftrek volgens de Falcidische wet ondergaan.
170. Marcellus, Digest, Boek XXII.
Een groter bedrag moet niet worden toegestaan dan voldoende is voor het oprichten van een gewoon monument.
171. Paulus, Over de Falcidische Wet.
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Wanneer een erfgenaam wordt benoemd en de nalatenschap, die insolvent is, verkoopt, zou het zeer moeilijk zijn iemand
ervan te overtuigen dat deze niet solvent was, aangezien hij een koper vond. Als dit echter een feit is, hebben de legatarissen
nergens recht op, omdat de erfgenaam meer profijt lijkt te hebben gehad van de dwaasheid van de koper dan van de
nalatenschap van de overledene. Anderzijds, indien hij de goederen van de nalatenschap voor een te lage prijs zou verkopen,
zal dit de rechten van de legatarissen niet schaden, en daarom, indien de erfgenaam een goede koop heeft gedaan, moet hij er
het voordeel van genieten.
172. Indien echter iemand die niet solvabel is, legaten doet, en de erfgenaam met de schuldeisers overeenkomt, dat hij hen
niet ten volle zal betalen, en door deze overeenkomst iets uit de nalatenschap zal kunnen behouden, toch zullen de
legatarissen nergens recht op hebben, omdat de erfgenaam het geld niet uit de nalatenschap, maar door de overeenkomst met
de schuldeisers heeft verkregen.
173. Evenzo, wanneer een jaarlijks aan een gemeente betaalbaar legaat wordt nagelaten, en een vraag rijst met betrekking tot
de Falcidische wet, meent Marcellus dat slechts zoveel moet worden geacht te zijn nagelaten als een som zal bedragen die,
tegen vier procent rente, zal voorzien in de jaarlijkse betalingen van het legaat.
174. Papinianus, Vragen, Boek XVI.
Een stuk land dat aan mij is nagelaten onder een voorwaarde, heeft de erfgenaam van de erflater mij tot zijn erfgenaam
benoemd terwijl de voorwaarde van de erfenis nog hangende was, en de voorwaarde is vervolgens vervuld. Bij het
overwegen van de toepassing van de Falcidische wet in dit geval, zal men begrijpen dat het land mij toebehoort, niet uit
erfelijk recht, maar uit hoofde van de erfenis.
175. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
Een legaat, aan een stad nagelaten krachtens een legaat of een trust, is niet geldig, wanneer het bestaat uit hetgeen betaald
moet worden wegens een reeds gedane belofte. Indien dus de erflater door de beschikking van zijn testament het
verschuldigde bedrag heeft overschreden, wordt alleen het overschot door de Falcidische wet verminderd, zodat de
schuldeiser als legataris niet met een trust kan worden belast. Indien echter het legaat afhankelijk is van een bepaalde datum
of van de vervulling van een bepaalde voorwaarde, moet het voordeel niet worden geschat, maar kan het gehele gelegateerde
bedrag worden gevorderd; en zelfs indien het tijdstip van betaling komt of de voorwaarde wordt vervuld tijdens het leven van
de erflater, wordt hetgeen in de eerste plaats geldig was, niet ongeldig.
176. Venuleius, Bepalingen, Boek XIII.
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Als een man erfgenaam wordt van zijn vrouw en kosten maakt voor haar begrafenis, wordt hij niet geacht het gehele bedrag
te hebben uitgegeven als haar erfgenaam, maar moet hij bijdragen naar evenredigheid van wat hem geldelijk voordeel
oplevert, na aftrek van wat verschuldigd was uit hoofde van de bruidsschat.
177. Papinianus, Vragen, Boek VII.
Bij het overwegen van de toepassing van de Falcidische wet met betrekking tot het legaat van een erfdienstbaarheid, omdat
een erfdienstbaarheid niet kan worden verdeeld, hoeft het legaat van die erfdienstbaarheid niet volledig te worden geleverd,
tenzij een getaxeerde waarde van een deel van die erfdienstbaarheid wordt aangeboden.
178. Dezelfde, Vragen, Boek XIV.
Wanneer een van verscheidene erfgenamen belast is met het betalen van een schuld van de nalatenschap, en de toepassing
van de Falcidische wet wordt overwogen, mogen degenen die legaten hebben ontvangen, geen rekening houden met de
genoemde schuld die de erfgenaam alleen moet betalen.
179. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Onder verwijzing naar de Falcidische Wet is beslist, dat, nadat de gewassen, die op de dag van het overlijden van de erflater
gerijpt waren, bijeengebracht zijn, zij de waarde van de nalatenschap vermeerderen als deel uitmakend van het land, dat
geacht wordt op dat tijdstip meer waard te zijn geweest.
180. Voor het ongeboren kind van een slavin wordt geen onderscheid naar tijd toegestaan. Dit is niet onredelijk, want
aangezien het kind nog niet ter wereld is gekomen, kan het niet echt een slaaf worden genoemd.
181. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Alles wat boven het door de Falcidische wet vastgestelde vierde in handen van de erfgenaam komt, bindt hem niet boven de
andere drievierde, voor zover het het bedrag van de legaten betreft; zoals bijvoorbeeld in het geval van de nalatenschap van
een minderjarige, waar hij die erfgenaam wordt van de vader van de genoemde minderjarige, in de plaats komt van de
onterfde zoon.
182. Dezelfde, Vragen, Boek XXIX.
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Bij de schatting van het bedrag dat volgens de Falcidische wet verschuldigd is, wordt elk goed dat op enig moment door de
erfgenaam is achtergehouden, meegerekend in het vierde deel van de nalatenschap waarop hij recht heeft.
183. Wanneer een slaaf onder een bepaalde voorwaarde vrij moet worden, en aan deze voorwaarde op enig tijdstip wordt
voldaan, zal de erfgenaam niet geacht worden enig verlies te hebben geleden, wat zijn vierde belang in genoemde slaaf
betreft. Indien echter aan de voorwaarde niet wordt voldaan, moet een tegenovergestelde mening worden aangenomen, en
moet de waarde van de slaaf worden geschat op wat hij waard was op het tijdstip van zijn overlijden.
184. Keizer Marcus Antoninus heeft besloten, dat erfgenamen, die van hun aandeel in een nalatenschap zijn beroofd, geen
groter bedrag aan legaten verschuldigd zullen zijn dan het restant bedraagt.
185. Toen een particulier veroordeeld was tot verbanning na verbeurdverklaring van de helft van zijn goederen, en beroep
had aangetekend, een testament had gemaakt en was overleden, en na zijn dood werd besloten dat zijn beroep ten onrechte
was aangetekend, rees de vraag of de helft van zijn goederen die verbeurd waren verklaard aan de schatkist als schuld moest
worden beschouwd, en de resterende helft alleen zijn nalatenschap moest vormen, of dat het nodig zou zijn de erfgenaam te
helpen. De bedoeling van de erflater die het beroep heeft ingesteld, en zijn duidelijke wens rechtvaardigen dit oordeel.
186. Wanneer een bij testament gemanumitteerde slaaf sterft voordat de nalatenschap is ingegaan, is het duidelijk dat de
erfgenaam het verlies moet dragen. Maar hoe kan zijn waarde worden geschat, die, als hij had geleefd, niet kon worden
getaxeerd? Voor hen, die bij het overlijden van hun meester door een ziekte worden aangetast, waardoor zij zeker niet meer
kunnen leven, en die daarna overlijden, heeft men beslist, dat het verlies door de nalatenschap moet worden gedragen.
Evenmin is het geval anders ten aanzien van hen die zich onder hetzelfde dak bevinden op het ogenblik dat de meester door
zijn slaven wordt gedood.
187. Laten wij nagaan wat het gevolg is van de algemene regel, namelijk: "Maar één Falcidische portie kan bestaan in het
testament van een vader en zijn minderjarige zonen." Want hoewel de plaatsvervanger belast is met de verdeling van de
goederen die de minderjarige heeft nagelaten, zal hij, wanneer hij erfgenaam wordt, daarvoor slechts aansprakelijk zijn als
een gewone schuld; toch zal er, wegens andere legaten die door de pupillige plaatsvervanger zijn nagelaten, grond zijn voor
inbreng. Zo kan het gebeuren dat de plaatsvervanger niets kan overhouden uit de nalatenschap van de vader, of dat hij veel
meer verkrijgt dan het vierde waarop hij volgens de Falcidische wet recht heeft. Maar wat als de nalatenschap van de
minderjarige niet voldoende is om de legaten te betalen, terwijl die van de vader voldoende zou zijn geweest om de legaten te
betalen die hij heeft nagelaten? De plaatsvervanger zal zeker zijn vierde voor de betaling daarvan moeten aanwenden, daar de
vader de legaten uit zijn eigen vermogen heeft gedaan, en het maakt geen verschil, dat de betaling niet buiten de goederen
van de nalatenschap kan worden geëist door enig testament; want in dit geval worden de legaten, die onder de pupillaire
plaatsvervanging zijn nagelaten, verstaan als zijnde voorwaardelijk nagelaten door het oorspronkelijke testament.
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188. Wanneer een erflater zijn zoon door twee personen laat vervangen en ieder van hen met de betaling van een legaat
belast, rijst de vraag: kan de plaatsvervanger persoonlijk aanspraak maken op het Falcidische deel dat de minderjarige niet
bezit, of zal er slechts één plaatsvervanger voor de minderjarige zijn? Men zou (in overeenstemming met wat reeds is gezegd
over de gevestigde regel inzake nalatenschappen) gemakkelijk kunnen zeggen dat de Falcidische wet niet van toepassing is,
en dat men de andere plaatsvervanger kan aanklagen voor een bedrag dat zijn aandeel te boven gaat. De tegenovergestelde
mening is echter de beste, daar moet worden geoordeeld, dat hij het recht heeft zijn vierde af te trekken, alsof hij erfgenaam
van zijn vader was geworden; want zoals daaraan het vermogen van de vader en de verdeling van de legaten hun vorm en
oorsprong ontlenen, zo moet, wanneer er verschillende plaatsvervangers zijn, en de persoon van de minderjarige niet in
aanmerking moet worden genomen, worden teruggegrepen op de betekenis van de benoeming. Maar wat zal men zeggen van
de andere plaatsvervanger, die niet belast was, zodat, indien de minderjarige zou overlijden vóór de betaling van de legaten,
waarmee hij belast was, en zij meer dan drie vierde van de nalatenschap bedragen, hij bevoegd zal zijn het Falcidische
gedeelte van al die legaten af te trekken? Maar hij heeft nog steeds het vierde, en men kan niet tot dezelfde conclusie komen
als in het geval van de andere afspraak. Nogmaals, indien wij ontkennen dat dit moet geschieden, moet worden geoordeeld
dat zulk een handelwijze in strijd is met de algemene regel. Er bestaat dus een verschil, daar hij, die in eigen naam belast was,
het vierde kan behouden, alsof hij tot erfgenaam was benoemd, en de andere plaatsvervanger, die niet belast was, hoewel zijn
aandeel verhoogd kan worden, niet voor het gehele bedrag kan worden aangesproken, wegens verwarring bij de schatting.
Dit heeft tot gevolg, dat, indien aan de minderjarige zekerheid is gesteld voor het Falcidische deel, dit in het voordeel is van
beide partijen, dat wil zeggen, voor zover het gaat om het bedrag dat ieder voor zich zal kunnen behouden.
189. Wanneer een erflater samen met zijn minderjarige zoon een mede-erfgenaam benoemde, rees de vraag, op welke wijze
het door de Falcidische wet toegestane deel moest worden vastgesteld, en wat de betekenis was van de gewone regel, dat
deze voor verschillende legaten afzonderlijk moest gelden. Ik heb gezegd, dat met betrekking tot de legaten, waarmee de
vader zijn zoon belastte, en tot die, waarmee hij een plaatsvervanger belastte, geen scheiding kan worden gemaakt, daar zij
aan een gemeenschappelijke schatting moeten worden onderworpen en beiden beurtelings moeten bijdragen; maar wanneer
legaten worden nagelaten, waarmee een vreemde erfgenaam is belast, mogen zij niet met de andere worden vermengd, en
daarom zal de plaatsvervanger recht hebben op een vierde gedeelte van het aandeel, dat aan de minderjarige was gegeven,
hoewel hij als aangewezen erfgenaam recht kan hebben op zijn eigen aandeel. Een andere regel is echter van toepassing,
wanneer een erfgenaam tot verschillende delen van een nalatenschap wordt benoemd; want in dit geval zullen de legaten niet
minder worden samengevoegd, dan wanneer hij slechts eenmaal tot één aandeel zou zijn benoemd, dat uit verschillende
aandelen bestaat; en het maakt geen verschil of hij tot erfgenaam van de verschillende aandelen absoluut, of onder
verschillende voorwaarden is benoemd.
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190. Wanneer iemand een benoemde erfgenaam in de plaats stelt van zijn onterfde zoon, en hem belast met de betaling van
een legaat bij het tweede testament, worden de legaten noodzakelijkerwijs samengevoegd; en daarom zegt Julianus dat die
waarmee de plaatsvervanger belast was, geldig zijn, omdat hij de erfgenaam van de vader is.
191. Dezelfde, Vragen, Boek XXX.
Wanneer een schuldenaar, die zijn schuldeiser tot erfgenaam heeft benoemd, verzoekt om bij de schatting van de door de
Falcidische wet gereserveerde som, zijn verplichting niet mee te rekenen met de legaten aan de legatarissen, dan lijdt het
geen twijfel dat het testament van de overledene voor de rechter kan worden gehandhaafd door het indienen van een exceptie
op grond van bedrog, wanneer het volgens de Falcidische wet verschuldigde bedrag moet worden vastgesteld.
192. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVII.
Wanneer een slaaf op aanwijzing van zijn meester de uitvoering van een stilzwijgend vertrouwen op zich neemt, heeft men
beslist dat hij, omdat hij verplicht was zijn meester te gehoorzamen, recht heeft op het voordeel van de Falcidische Wet.
193. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een vader benoemde zijn dochter, die van haar man gescheiden was, tot erfgenaam van een gedeelte van diens nalatenschap,
en droeg haar op aan haar broer en mede-erfgenaam het deel daarvan af te staan, dat zij had ontvangen, na aftrek van het
zesde deel daarvan. Zou bij de vaststelling van het bedrag dat volgens de Falcidische wet moet worden gereserveerd, de
bruidsschat voor inbreng vatbaar zijn? Als de vader, met toestemming van zijn dochter, geen aanspraak maakte op haar
bruidsschat, gaf ik als mijn mening dat zij recht zou hebben op het Falcidische deel uit erfrecht, maar zij zou recht hebben op
de bruidsschat in haar eigen recht, omdat deze niet in de nalatenschap van haar vader mocht worden opgenomen.
194. Een grootmoeder, die haar kleinkinderen tot erfgenamen had benoemd, belastte sommigen van hen, zonder het bedrag af
te trekken waarop zij krachtens het Falcidische recht krachtens een ander testament recht hadden, met de betaling van de
gehele erfenis aan hun broers en mede-erfgenamen. Ik gaf als mijn mening dat de trust wettig was opgericht, maar dat het
bedrag waarmee zij belast was, ook vatbaar zou zijn voor inbreng.
195. Het is niet juist, dat, wanneer een plaatsvervanger werd aangesteld voor twee minderjarigen beneden de puberleeftijd, en
erfgenaam werd van beiden, dat de Falcidische wet van toepassing zou zijn op de nalatenschap van slechts één van hen; als
hij uit de goederen van de andere minderjarige het vierde deel van de nalatenschap van de vader zou behouden, dat overging
op zijn kinderen.
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196. Indien echter een wettige broeder erfgenaam wordt van de andere en in de plaats treedt van de langstlevende, zal het
aandeel in de nalatenschap van de vader, dat de langstlevende zoon op grond van intestaat verkrijgt, niet onderworpen zijn
aan inbreng in het Falcidische deel, maar kan de plaatsvervanger slechts het vierde deel behouden van hetgeen de
minderjarige, die een plaatsvervanger had, heeft verkregen.
197. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Wanneer een schuld is kwijtgescholden door een overeenkomst mortis causa, moet de schuldenaar bijdragen aan het
verschuldigde bedrag volgens de Falcidische wet, en dit kan door de erfgenaam worden behouden door het indienen van een
replicatie in factum.
198. Wanneer een broeder zijn zuster tot erfgenaam heeft benoemd, en haar belast met een schenking, die hij aan een ander
wilde geven, die met haar bedong, dat zij geen voordeel zou trekken uit de Falcidische Wet, en indien zij dit toch deed, dat zij
hem een zekere som geld zou betalen, zal, aangezien het vaststaat, dat de wetten niet kunnen worden geschonden door een
overeenkomst, door particulieren aangegaan, de zuster naar publiek recht gerechtigd zijn het Falcidische gedeelte te
behouden, en een vordering, op het beding gegrond, aan de andere partij worden geweigerd.
199. Wanneer jaarlijkse legaten zijn nagelaten, is beslist, dat een erfgenaam niettemin het Falcidische deel zal mogen
behouden, omdat hij gedurende het eerste en tweede jaar aan de legataris heeft betaald zonder enige aftrek te doen.
200. Wanneer een grootvader een schuld had aan zijn kleinzoon wegens het beheer van diens voogdijschap, en deze laatste
naderhand enig erfgenaam van zijn grootvader werd, werd, indien de Falcidische wet van toepassing zou zijn, geoordeeld dat
het bedrag, tezamen met de andere schulden, in mindering moet worden gebracht op de goederen van de nalatenschap. Het
maakt geen verschil of de grootvader, die tevens de voogd was, zijn erfgenaam, indien deze vóór het bereiken van een
bepaalde leeftijd zou overlijden zonder kinderen te hebben, opdroeg de nalatenschap alsmede zijn eigen goederen aan een
derde af te staan; want er werd niet geoordeeld dat de nalatenschap met deze schuld moest worden verrekend, en praktisch
werd toegegeven dat een dergelijke verrekening niet moest plaatsvinden, daar de overledene te kennen gaf dat zijn erfgenaam
zijn eigen goederen moest hebben. Het is duidelijk dat indien aan de voorwaarde van de trust was voldaan, en de winsten van
de nalatenschap na de dood van de grootvader werden geïnd, deze zouden moeten worden verrekend met een gelijke som van
het geld dat aan de voogdij verschuldigd was; maar de erfgenaam zou slechts recht hebben op het vierde deel van de
goederen van de kleinzoon, dat de grootvader hem bij zijn dood had nagelaten.
201. Wanneer een vader door het testament van zijn moeder belast was met een trust ten gunste van zijn zoon, welke trust hij
niet had uitgevoerd, wenste hij verrekening daarvan met het vermogen, dat hij aan zijn zoon naliet. Bij een berekening ter
bepaling van het volgens de Falcidische wet verschuldigde bedrag, moest hetgeen de zoon toekwam, worden verrekend met
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het vierde deel dat hij werkelijk uit de nalatenschap van zijn vader had verkregen, en kon hij slechts het meerdere van het
drievierde deel aftrekken van hetgeen aan de erfgenamen verschuldigd was.
202. Wat de erfgenaam aan de echtgenoot moet afstaan uit de schenkingen, die hij aan zijn vrouw heeft gedaan, wordt niet tot
haar nalatenschap gerekend; daar de vrouw, verre van rijker te worden, geacht wordt in die mate te zijn verarmd. Nogmaals,
wanneer enige vermindering van de schenkingen waarvoor de erfgenaam verantwoordelijk is, plaatsvindt, zal het verlies niet
door de echtgenoot worden gedragen.
203. Bij de vaststelling van het bedrag dat volgens de Falcidische wet verschuldigd is, kan de erfgenaam niet worden
gedwongen een ontvangstbewijs te geven voor de oogst van land dat voorwaardelijk is nagelaten volgens de voorwaarden
van een trust; en wanneer hij niet is belast met de levering van de oogst aan de begunstigde van de trust, zal hij recht hebben
op een vierde, en op de winst van het vierde van de goederen van de overledene die hem toebehoorden op het moment van
zijn overlijden. Het maakt ook geen verschil wanneer de Falcidische wet in werking treedt, want hoewel zij op de trust van
toepassing wordt onmiddellijk nadat aan de voorwaarden is voldaan, moet de winst van het vierde deel toch in het bezit van
de erfgenaam blijven vanaf het tijdstip van het overlijden van de erflater.
204. Wanneer een zoon zijn moeder tot erfgenaam heeft benoemd en haar krachtens een trust een som heeft nagelaten ter
aanvulling van het tekort van hetgeen hij haar had moeten nalaten, doch dit niet heeft gedaan, kan hetgeen haar is nagelaten
worden verminderd met het bedrag van het Falcidische aandeel, en kan de moeder het geld ontvangen dat haar is nagelaten
boven het kwart van het aandeel.
205. Bij de berekening van het vierde dat volgens de Falcidische wet moet worden gereserveerd, kan het bedrag niet worden
verminderd met de schatting die de erflater heeft gemaakt, evenmin als de erfgenaam er geheel van kan worden beroofd.
206. Scaevola, Vragen, Boek III.
Als een erfgenaam slechts enkele van de vele nagelaten goederen aflevert, kan hij het gehele Falcidische deel uit de rest
behouden, en kan hij een exceptie op grond van kwade trouw tegen de legataris inbrengen, zelfs met betrekking tot de
goederen die hij al heeft afgeleverd.
207. Indien slechts één goed is gelegateerd en een gedeelte daarvan is geleverd, kan de erfgenaam zich het gehele Falcidische
gedeelte voorbehouden uit het restant.
208. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
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Indien een soldaat een codicil maakt en binnen een jaar na zijn ontslag overlijdt, moeten de legaten die hij bij zijn militair
testament heeft nagelaten, overeenkomstig de militaire wet, volledig worden betaald, maar men is van mening dat de legaten
die hij bij zijn codicil heeft nagelaten, moeten worden betaald nadat het Falcidische deel is afgetrokken. Deze zaak moet als
volgt worden uitgelegd: Indien de erflater vierhonderd aurei heeft en bij zijn testament vierhonderd nalaat en bij zijn codicil
honderd, dan zal van het vijfde deel (d.w.z. tachtig, waarop de legataris bij het codicil recht zou hebben, indien het niet aan
de Falcidische wet onderworpen was), de erfgenaam recht hebben op een vierde, d.w.z. twintig aurei.
209. Paulus, Vragen, Boek XI.
Een zoon onder vaders toezicht, die in het leger had gediend, droeg bij zijn dood zijn vader op aan Titius zijn peculium
castrense te geven. De vraag rees of de erfgenaam er een vierde van mocht aftrekken. Ik zei dat de Falcidische wet, zoals
geïnterpreteerd door de Goddelijke Pius, ook de erfopvolgingen van intestaten omvatte wanneer er trusts waren gecreëerd;
maar in het genoemde geval maakte het peculium geen deel uit van de nalatenschap, hoewel ik van mening zou zijn dat
wanneer een buitenlandse erfgenaam was benoemd, het een deel van de nalatenschap zou worden door zijn intrede in de
nalatenschap. Want wanneer de peculium in handen van de vader blijft, blijft zijn oude recht bestaan, en is het goed nog
steeds peculium. Evenmin is dit in strijd met het feit, dat de Falcidische wet van toepassing is op de testamenten van hen, die
in handen van de vijand sterven, daar de fictie van de Corneliaanse wet zowel de nalatenschap als de erfgenaam schept. Ik
twijfel er echter niet aan, dat ook de vader het voordeel van de wet zou moeten genieten; want als hij inderdaad verplicht is
het eigendom op te geven als toebehorend aan het hoofd van de familie, kan de benoemde erfgenaam, die verzuimd heeft het
landgoed krachtens het testament te betreden, door de legatarissen worden aangesproken in overeenstemming met de
bepalingen van het Edict.
210. Het gevolg hiervan is dat, indien de vader intussen het vierde en de winsten daarvan zou verkrijgen, wij het Trebelliaans
Decreet van de Senaat kunnen toepassen, en er billijke vorderingen kunnen worden ingesteld opdat het goed na teruggave tot
de nalatenschap kan gaan behoren.
211. Scaevola, Vragen, Boek VIII.
Wanneer een erfgenaam wordt belast met de verkoop van een stuk grond voor vijf aurei, dat tien waard is, dan lijdt het geen
twijfel dat de vijf aurei onder de werking van de Falcidische wet zullen vallen.
212. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Als mijn slaaf, nadat hij tot mijn erfgenaam benoemd is, belast wordt met een legaat ten behoeve van mij, en een landgoed
voor mij verwerft, ontkent Msecianus dat het legaat onderworpen moet zijn aan de Falcidische Wet, omdat het niet geldig is.
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213. Paulus, Vragen, Boek XII.
Wanneer een erfgenaam die zonder toestemming van zijn voogd tien aurei heeft geleend, van zijn schuldeiser een legaat
ontvangt op voorwaarde dat hij de tien aurei die hij heeft geleend aan zijn erfgenaam betaalt, en hij doet dit in één keer, dan
voldoet hij zowel aan de voorwaarde als wordt hij bevrijd van een natuurlijke verplichting, zodat de Falcidische wet ook van
toepassing is op het geld dat aan de erfgenaam wordt betaald; hoewel dit niet het geval zou zijn als het alleen was betaald met
het doel om aan de voorwaarde te voldoen. Bovendien wordt dit in die mate als een betaling beschouwd, dat, indien de
erfenis zou worden verworpen, of de slaaf Stichus, die werd nagelaten, zou overlijden, de erfgenaam niets kan terugvorderen.
214. Als mijn slaaf en ikzelf tot erfgenamen worden benoemd van ongelijke delen van een nalatenschap, en de drievierden
van het aandeel van de slaaf niet worden uitgeput door de betaling van legaten, zullen de legatarissen in wier voordeel ik
belast ben, in tegenstelling tot de Falcidische wet, worden begunstigd door het bedrag dat in mijn handen komt uit het
aandeel van de slaaf boven het Falcidische deel van zijn aandeel. Anderzijds, als een slaaf aan mijn slaaf wordt nagelaten, en
tien aurei aan mij worden nagelaten, zal, in overeenstemming met de Falcidische Wet, het Falcidische deel van de slaaf niet
worden afgetrokken van de tien aurei die aan mij worden nagelaten, want ik zal het vierde deel van de persoon van de slaaf
behouden, ook al is mijn aandeel in het legaat misschien niet uitgeput.
215. Dezelfde, Vragen, Boek XVII.
"Nesennius Apollinaris aan Julius Paulus. Het volgende geval heeft zich werkelijk voorgedaan. Titia benoemde haar drie
dochters tot erfgenamen met gelijke delen van haar nalatenschap, en liet hen belast met legaten ten gunste van elkaar, maar
zij belastte een van hen op zodanige wijze dat de Falcidische wet evengoed van toepassing zou zijn op haar medeerfgenamen als op vreemden aan wie andere goederen werden nagelaten." Ik vraag, of de Falcidische wet van toepassing is
op haar mede-erfgenamen, die zelf belast waren met legaten ten gunste van haar, en, indien zij niet van toepassing zou zijn,
en zij uitgesloten is door een exceptie op grond van kwade trouw, hoe kan dan de berekening van het Falcidische deel
worden gemaakt ten opzichte van de buitenlandse legatarissen? Ik antwoordde, dat hetgeen van een mede-erfgenaam als
legaat wordt ontvangen, de legataris niet ten goede komt, doordat het hem onttrekt aan de werking van de Falcidische wet.
Wanneer echter een erfgenaam die verplicht is een legaat te betalen, iets van dezelfde persoon verlangt op grond van de
bepalingen van het testament, moet hij niet worden gehoord, als hij het voordeel van de Falcidische wet tegen deze persoon
wil inroepen, indien hetgeen hij volgens het testament van de erflater mag ontvangen, gelijk is aan hetgeen hij van het legaat
wil aftrekken. Wat de andere legatarissen betreft, is het duidelijk, dat de erfgenaam niet gehouden zal zijn al hetgeen hij aan
zijn mede-erfgenaam betaalt, aan de werking van de Falcidische wet te onderwerpen, maar alleen hetgeen hij hem werkelijk
geeft, dat wil zeggen, indien hij niets van hem ontvangt.
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216. Wanneer een slaaf door iemand tot erfgenaam wordt benoemd, en zijn meester belast is met een trust en de slaaf met een
legaat, moet de berekening eerst worden gemaakt met betrekking tot de legaat, en daarna zal de trust worden aangezuiverd uit
hetgeen overblijft. De meester is echter alleen aansprakelijk voor wat in zijn handen komt, en bovendien ontvangt hij alleen
wat overblijft na aftrek van de legaten. Het is duidelijk dat de Falcidische wet van toepassing zal zijn.
217. Maar als de meester, die tot erfgenaam was benoemd, nalaat de nalatenschap te aanvaarden en zijn slaaf, die voor hem
in de plaats is getreden, daartoe opdracht geeft, moeten eerst de legaten worden betaald, waarmee de meester zelf belast was,
en daarna moet, na reservering van het Falcidische gedeelte, betaling geschieden van die waarmee de slaaf belast was.
218. Wanneer aan een schuldenaar een vrijstelling van zijn verplichting wordt gelegateerd, ook al is deze misschien niet
solvabel, moet de gehele nalatenschap worden berekend, hoewel het legaat van de vordering de nalatenschap niet kan
vermeerderen, behalve in geval van betaling. Indien de Falcidische wet van toepassing is, zal dus hetgeen aan de schuldenaar
is nagelaten, worden geacht het bedrag van de nalatenschap te hebben verhoogd. De andere legaten zullen ook door dit legaat
worden verminderd, en het zal door de andere worden verminderd; want de schuldenaar wordt geacht het legaat te ontvangen
door het enkele feit, dat hij van zijn aansprakelijkheid is ontslagen.
219. Wanneer echter de vordering aan een derde wordt nagelaten, is het legaat nietig, en zal het niet met de anderen kunnen
worden ingebracht.
220. Scaevola, Vragen, Boek XV.
Als aan mij een stuk land met een recht van overpad wordt nagelaten en na aftrek van het Falcidische deel de geschatte
waarde van het recht van overpad hoger is, heb ik het recht op het land zonder bezwaring en vervalt het recht van overpad.
Indien het recht van overpad echter wordt gelegateerd en de nalatenschap insolvent blijkt, zal het recht van overpad niet
verschuldigd zijn. Wanneer zowel de grond als het recht van overpad zijn vergeven, moet ook worden nagegaan of de
erfgenaam van de ene of de andere erfdienstbaarheid minder mag aftrekken dan de waarde van het recht van overpad. Strikt
genomen kan men zeggen, dat in dit geval de legataris niet alleen recht heeft op het gehele perceel, maar ook een exceptie
kan indienen op grond van kwade trouw, om te verkrijgen wat ontbreekt, opdat hij niet meer heeft dan volgens het
Falcidische recht kan worden gevorderd. Het recht van overpad gaat dus slechts verloren wanneer de eisen van de Falcidische
wet meer bedragen dan de waarde ervan.
221. Paulus, Opinies, Boek XIV.
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Paulus zegt dat wanneer goederen die tot een nalatenschap behoren, door de erfgenaam zijn onttrokken, en het bedrag dat
volgens de Falcidische Wet verschuldigd is, moet worden vastgesteld, de schatting moet worden gemaakt net alsof wat is
onttrokken, tot de nalatenschap had behoord.
222. Dezelfde autoriteit geeft het als zijn mening dat de nakomelingen van vrouwelijke slaven, geboren vóór de dag waarop
de trust van kracht werd, zullen toebehoren aan de erfgenamen van hem die belast was met de uitvoering van de trust; en
wanneer een vraag met betrekking tot de Falcidische Wet zich voordoet, moet een vierde van de waarde van de kinderen en
een vierde van de rente over hetzelfde worden berekend.
223. Dezelfde autoriteit geeft als zijn mening, dat wanneer een legaat van aan de erfgenaam toebehorende goederen wordt
nagelaten, alle winsten van die goederen, die door hem zijn geïnd na de dag waarop de trust in werking is getreden, niet ten
laste van het vierde van de erfgenaam kunnen worden gebracht, ook al is hij niet verplicht ze aan de begunstigde van de trust
af te geven.
224. Scaevola, Opinies, Boek IV.
Een vrouw benoemde haar man en hun zoon tot erfgenamen voor gelijke delen van haar nalatenschap. De vraag rees, of bij
de berekening van het volgens de Falcidische wet toegestane deel, het deel van de echtgenoot, dat door toedoen van zijn zoon
uit diezelfde nalatenschap in zijn handen was gekomen, moest worden aangerekend. Het antwoord luidde, dat, indien hij door
de benoeming van zijn zoon zoveel had ontvangen als voldoende was voor het Falcidische deel, daarop niets in mindering
mocht worden gebracht.
225. Een erflater legateerde een landgoed aan zijn vrijgelatene, en droeg hem bij een trust op, elk jaar tien aurei aan Seia te
betalen. De vraag rees, of, indien de Falcidische wet de nalatenschap van de vrije man verminderde, de jaarlijkse trust
waarmee hij ten behoeve van Seia was belast, ook zou worden verminderd, mits de inkomsten de jaarlijkse betaling te boven
gingen. Het antwoord luidde, dat dit volgens de genoemde feiten niet het geval zou zijn, tenzij het tegendeel van de bedoeling
van de erflater zou worden bewezen.
226. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een erflater heeft een parelsnoer van vijfendertig parels nagelaten, dat op het ogenblik van zijn overlijden in het bezit van de
legataris was. Ik vraag of de genoemde parelsnoer aan de erfgenaam moet worden teruggegeven, opdat hij zich een gedeelte
daarvan volgens de Falcidische wet kan voorbehouden. Het antwoord luidde, dat de erfgenaam een vordering kon instellen
om de teruggave van de parelketting aan hem af te dwingen, en dat hij, indien hij daaraan de voorkeur gaf, een vordering kon
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instellen om dat gedeelte van de parelketting terug te krijgen, dat hij op grond van de bepalingen van de Falcidische wet
mocht behouden.
227. De vraag rees of de waarde van standbeelden onder de werking van de Falcidische wet valt. Het antwoord luidde dat dit
het geval is.
228. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
"Laat Seius en Agerius mijn erfgenamen zijn, als zij binnen dertig dagen na mijn dood een obligatie aan mijn stad
ondertekenen dat zij tevreden zullen zijn met zo-en-zoveel aurei, en zullen afzien van het voordeel van de Falcidische Wet;
en ik vervang hierbij de genoemde erfgenamen voor elkaar. Als zij niet aan mijn wensen voldoen, laat hen dan onterven." De
vraag rees of de aangewezen erfgenamen, die onder dezelfde voorwaarde in de plaats waren gesteld, het landgoed konden
betreden als zij weigerden aan de voorwaarde te voldoen. Het antwoord luidde, dat Seius en Agerius, die in de eerste plaats
waren benoemd, in de nalatenschap konden treden, alsof de bedrieglijk opgelegde voorwaarde in het geheel niet was
opgelegd.
229. Marcianus, Trusts, Boek I.
Wanneer een buitenlandse erfgenaam door een zoon is aangesteld, is de Falcidische wet zelfs van toepassing op een legaat
dat de zoon aan zijn vader heeft nagelaten.
230. Paulus, Vertrouwen, Boek II.
Wanneer ik belast ben met een trust of een legaat ten behoeve van u, en u wordt verzocht dit na een bepaalde tijd aan mij af
te geven, dan vind ik niet dat dit onder de werking van de Falcidische wet moet vallen, omdat ik het goed daarna zal
ontvangen als de begunstigde van een trust.
231. Marcianus, Trusts, Boek VIII.
Bij de toepassing van de Falcidische Wet moeten verliezen veroorzaakt door de dood van slaven en andere dieren, of door
diefstal, beroving, brand, de verwoesting van huizen, schipbreuk, en geweld van vijanden, plunderaars en dieven, of door
schuldenaars, kortom elk verlies, door de erfgenamen worden gedragen, mits de legatarissen geen schuld treft. Evenzo zijn de
winsten, door de erfgenaam verkregen uit oogsten, de nakomelingen van slavinnen, en alle verwervingen door slaven (zoals
bijvoorbeeld door bedingen, de levering van goederen, legaten of landgoederen aan hen nagelaten, en andere schenkingen
van welke aard dan ook) evenals erfdienstbaarheden, waar landerijen waardevoller worden door daarvan bevrijd te worden,
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of alle vorderingsrechten, bijvoorbeeld die voor diefstal, schade, letsel, en andere van dit soort, geen van hen zijn
onderworpen aan de werking van de Falcidische wet.

232. Wanneer de erfgenaam is opgedragen een stuk grond of een ander goed voor een bepaalde prijs te verkopen of te kopen,
alvorens het Falcidische gedeelte te schatten, om het bedrag van de nalatenschap te bepalen, dan wordt slechts dat deel als
nagelaten beschouwd, dat meer of minder bedraagt dan de prijs, die de erflater voor dat goed heeft laten betalen of
ontvangen. Vervolgens zal van het gedeelte, dat overblijft na aftrek van de legaten, nog een verdere aftrek worden gedaan,
daar de bedoelde prijs niet mortis causa is verkregen, maar na de aftrek wordt het restant geacht te zijn nagelaten.
233. Er zij ook op gewezen, dat de gewone regel, "Alle verliezen die na het overlijden van de erflater ontstaan, betreffen
alleen de erfgenaam", van algemene toepassing is, en zonder onderscheid moet worden aanvaard. Want zelfs wanneer de
Falcidische wet in het geheel niet van toepassing is, is de erfgenaam wettelijk verplicht het gehele verlies te dragen, en ook
wanneer de Falcidische wet van toepassing is, moet hij zijn deel van het verlies dragen. Want in het algemeen is dit de regel,
daar verliezen, na het overlijden van de erflater geleden, niet kunnen worden afgetrokken, om te voorkomen, dat het verloren
gegane deel aan de legaten of aan de trusts wordt onttrokken.
234. Het is echter waar, dat geen aftrek kan worden gedaan, dan alleen met betrekking tot die artikelen, die gewogen, geteld
of gemeten kunnen worden; en wanneer enig verlies na het overlijden van de erflater plaatsvindt, moet de aftrek worden
gedaan van het aandeel, dat aan de legataris toebehoort, afhankelijk van de geschatte waarde van het vermogen van de
erflater op het tijdstip van zijn overlijden.
235. Met betrekking tot goederen die met zekerheid kunnen worden aangewezen, en andere voorwerpen die worden
nagelaten als volgt: "Het geld dat ik heb in een kist die en die," "De wijn die ik heb in vaten die en die," "Het gewicht aan
zilver dat ik heb in een gebouw die en die," en het eigendom gaat verloren, of raakt in verval buiten de schuld van de
erfgenaam, dan bestaat er geen twijfel over, of het legaat is in deze omstandigheden niet verschuldigd, of de legatarissen
hebben, na aftrek van het Falcidische deel, recht op een deel van hetgeen overblijft, gebaseerd op een schatting van de
waarde van de goederen, die de erflater ten tijde van zijn overlijden toebehoorden.
236. Wanneer een erflater een goed nalaat, dat van onzekere aard is, moet een onderscheid worden gemaakt; want wanneer
een erflater een goed nalaat zonder het met name te noemen, bijvoorbeeld wanneer hij aan een ieder het zilverwerk nalaat,
dat hij uitkiest, en al het zilverwerk verloren gaat zonder dat de erfgenaam schuld heeft, zal de legataris niets te vorderen
hebben. Indien echter een zekere hoeveelheid zilver absoluut is nagelaten, ook al is al het zilver van de erflater verloren
gegaan, dan is de Falcidische wet van toepassing, en kan dat deel van het bedrag worden genomen, dat bij het overlijden van
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de erflater tot de goederen van de nalatenschap behoorde, en zal het verlies, dat later mocht zijn opgetreden, geen
vermindering van het legaat veroorzaken.
237. 237. De erfgenaam zal niet aansprakelijk zijn voor een deel van de nagelaten goederen dat verloren is gegaan, zelfs niet
voor de geschatte waarde ervan, evenmin als wanneer alle nagelaten goederen uitdrukkelijk waren opgesomd.
238. Bij de schatting van het bedrag dat de erfgenaam volgens de Falcidische wet toekomt, wordt alles wat hem
overeenkomstig de voorwaarden van het testament wordt betaald, niet ten laste van zijn vierde gebracht; toch wordt door
Celsus en onze Julianus geoordeeld dat een last moet worden gemaakt wanneer hem is opgedragen een som geld te
ontvangen van de begunstigde van de trust, aan wie hij is opgedragen de nalatenschap te leveren, wanneer de erflater de
begunstigde niet heeft opgedragen de genoemde som onder een of andere voorwaarde te betalen; Zoals bijvoorbeeld wanneer
de erfgenaam opdracht heeft gekregen het goed voor een bepaald bedrag te verkopen, want dan zal hij het geld aan de
erfgenaam betalen, niet om aan een voorwaarde te voldoen, maar als prijs. In een soortgelijk geval is ook de vraag gesteld, of
de begunstigde van de trust kan worden gedwongen om de genoemde som te betalen en de nalatenschap te nemen, zelfs
indien hij daartoe niet bereid is, net alsof hij zelf belast was met een trust ten behoeve van de erfgenaam. Dit is echter niet
waarschijnlijk, daar een dergelijke bepaling eerder ten gunste dan ten nadele van de begunstigde van de trust schijnt te zijn
gemaakt.
239. Wanneer de Falcidische wet van toepassing is, is dat goed niet vatbaar voor inbreng wanneer de erfgenaam zelf belast is
met een trust ten gunste van zichzelf, of zijn slaaf. Het geval is echter anders, wanneer de legaten aan de slaaf op een
bepaalde tijd opeisbaar zijn; want wanneer de dag van zijn vrijheid aanbreekt, zal hij er recht op hebben, en worden zij
onderworpen aan inbreng. Wanneer echter iemand aan een slaaf een legaat doet, zonder dat hem zijn vrijheid is verleend, en
het daarom nietig is, of het aan een trust onderwerpt, zal het volgens deze wet niet als vatbaar voor inbreng worden
beschouwd.
240. Goederen, waarvan vaststaat, dat zij niet wettig kunnen worden toevertrouwd, worden niet gerekend tot de goederen, die
volgens de wet van Falcide voor inbreng vatbaar zijn.
241. Pomponius, Trusts, Boek II.
Degene aan wie een betaling wordt gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van een trust, net als degene aan wie
een legaat wordt nagelaten, is verplicht om zekerheid te stellen voor de teruggave van alles wat hij ontvangt boven datgene
waar hij volgens de Falcidische wet recht op heeft; zoals bijvoorbeeld wanneer het bedrag dat volgens de Falcidische wet
verschuldigd is, nog niet is voldaan, omdat de voorwaarde waarvan andere trusts of legaten afhankelijk zijn, nog niet is
vervuld. Maar volgens de mening van Cassius en de oude autoriteiten moet, wanneer een minderjarige belast is met een trust,
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degene aan wie het bedrag betaald wordt, zekerheid stellen met betrekking tot het eigendom waarmee de plaatsvervanger
belast was; want hoewel er een herhaling kan zijn van wat betaald is krachtens de bepalingen van de trust, wat in
werkelijkheid niet verschuldigd is, is het toch bevredigender dat er zekerheid gesteld wordt aan degene door wie het geld
betaald wordt, zodat hij geen verlies lijdt doordat degene die het ontvangt insolvent wordt.
242. Marcianus, Vertrouwen, Boek IX.
Strafvorderingen, of ze nu uit het burgerlijk recht of uit het Praetoriaanse recht voortkomen, met uitzondering van de
volksvorderingen, moeten toch gerekend worden tot het vermogen van degene die er recht op heeft, omdat ze tenietgaan door
de dood van de misdadiger. Bovendien onttrekken deze vorderingen in geval van overlijden niets aan de nalatenschap van de
dader. Maar een vordering wegens geleden schade kan niet worden gerekend tot de nalatenschap van degene die er recht op
heeft, in geval van zijn dood; omdat het zelf op dat moment tenietgaat, net als een vruchtgebruik, of een toelage die aan
iemand verschuldigd is op gezette tijden, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, zolang hij leeft. Want een verbintenis van
welke aard ook geeft slechts grond tot vermindering van het vermogen van een schuldenaar, wanneer het op zijn erfgenaam
overgaat; en anderzijds moet men niet aannemen, dat de schuldenaar tijdens zijn leven zoveel minder vermogen had, want als
iemand bepaalt, dat een som verschuldigd zal worden op het moment van zijn dood, zal zijn nalatenschap niettemin worden
vermeerderd, net zoals hijzelf, onder dezelfde voorwaarde, zou beloven, dat zij op het moment van zijn dood zal worden
verminderd.
243. Erevorderingen, ook, die door de Praetor worden toegestaan om binnen een bepaalde tijd te worden ingesteld,
vermeerderen de nalatenschap van degene die gerechtigd is om ze in te stellen, op het moment van zijn overlijden, en
verminderen die van degene tegen wie ze kunnen worden ingesteld, als ze van dien aard zijn dat ze ook op de erfgenaam
overgaan.
244. Julianus zegt dat als de aandelen van twee erfgenamen door legaten zijn uitgeput, en een van hen een praetoriaanse
obligatie van de legatarissen heeft ontvangen, hij gerechtigd zal zijn een rechtsvordering in te stellen op het beding, niet voor
de helft, maar naar evenredigheid van zijn aandeel in alles wat door hen is verkregen boven het bedrag dat door de
Falcidische wet is toegestaan. Want alle praetoriaanse bedingen zijn aan dezelfde uitleg onderworpen, want waar een beding
is gemaakt, staat vast dat het vonnis zal worden betaald, of de eiser of de gedaagde nu meerdere erfgenamen nalaat. De
vordering kan niet worden ingesteld door allen, of tegen allen, maar alleen ten gunste van de erfgenamen van hen die het
geding wonnen, en tegen de erfgenamen van hen die het verloren, en ten gunste van hen tegen wie geen verweer werd
gevoerd, en tegen hen die het geding niet verdedigden.
245. Wanneer een legaat van honderd aurei wordt nagelaten, betaalbaar in een, twee en drie jaren, is besloten, dat het
Falcidische gedeelte moet worden afgetrokken van alle gedane betalingen, en niet alleen van de laatste.
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246. Wanneer een deel van het legaat van twintig aurei, dat aan Titius was nagelaten, volgens de Falcidische wet is
afgetrokken, en de legataris werd verzocht vijf aurei aan Seius te betalen, zegt onze Vindius, dat hetzelfde deel door de
legataris van de vijf aan Seius kan worden afgetrokken, als was afgetrokken van de twintig aan Titius verschuldigd. Deze
mening is zowel op billijkheid als op redelijkheid gegrond, omdat de legataris, evenals de erfgenaam, verplicht is het
vertrouwen uit te voeren, en omdat hij persoonlijk geen profijt kan trekken uit de Falcidische wet, moet het verlies dat hij
heeft geleden niet door hem worden gedragen, tenzij de erflater hem had opgedragen alles af te geven wat hij krachtens de
bepalingen van het testament had ontvangen.
247. Indien echter de legataris verzocht wordt, hetzij zijn eigen slaaf, hetzij een slaaf van een ander te manumitteren, moet hij
hem met alle middelen de vrijheid geven. Dit is niet in strijd met hetgeen boven is gezegd, want de gunst die aan de vrijheid
wordt verleend, geeft dikwijls aanleiding tot andere en nog toegeeflijker beslissingen.
248. Paulus, Vertrouwen, Boek III.
Wanneer een slaaf aan u wordt nagelaten, en u wordt opgedragen hem te manumiteren, en er is niets meer waaruit u het
vierde kunt verkrijgen dat een erfgenaam zich volgens de Falcidische wet kan voorbehouden, heeft de Senaat besloten dat de
Falcidische wet niet van toepassing zal zijn.
249. Marcellus, Digest, Boek XLII.
De Falcidische wet is van toepassing op het geval van een slaaf die door de erflater is nagelaten voor manumissie; maar als
deze geld of iets anders heeft nagelaten, en de legataris heeft opgedragen zijn eigen slaaf of die van een ander te
manumiteren, is de wet wel van toepassing.
250. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Als er nog iets anders aan de slaaf werd nagelaten, is het duidelijk dat de Senaat verklaarde dat de Falcidische wet van
toepassing zou zijn. Daarom zegt Scaevola dat de Falcidische wet van toepassing is op alles wat de slaaf naast zijn vrijheid is
nagelaten, en dat dus de prijs die voor hem betaald moet worden, voor inbreng vatbaar is.
251. Paulus, Trusts, Boek III.
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Wanneer de slaaf zelf niet is nagelaten, maar een som geld, en de legataris wordt gevraagd zijn slaaf te manumiteren, dan zal
hij onder de werking van de Falcidische wet vallen, en niettemin gedwongen worden hem te manumiteren; omdat zijn slaaf
geacht wordt evenveel waard te zijn als de som die is nagelaten.
252. Maar wat als de slaaf aan een ander toebehoort? In dat geval kan hij niet worden gedwongen meer voor hem te betalen
dan hij heeft ontvangen.
253. Als echter de erfgenaam wordt belast met de manumitatie van de slaaf, is besloten, dat de waarde van de slaaf moet
worden afgetrokken als een schuld van de nalatenschap.
254. Wanneer een slaaf alleen wordt nagelaten, en met zijn vrijheid wordt voorgesteld, krachtens een trust, hoewel de
Falcidische wet van toepassing zal zijn, kan de legataris de gehele slaaf opeisen of terugvorderen, en zelfs indien de legataris
iets naast de slaaf zou hebben ontvangen, kan de gehele slaaf nog worden opgeëist, maar het vierde deel van elk legaat moet
worden ingehouden, opdat de toekenning van de vrijheid van kracht kan worden.
255. Wanneer het onzeker is, of de vrijheid zal worden verleend of niet, bijvoorbeeld omdat zij onder een of andere
voorwaarde is nagelaten, of om na een bepaalde tijd in werking te treden, en terwijl de onzekerheid bestaat, of zij zal worden
geschonken of niet, moet dan de toepassing van de Falcidische wet worden toegestaan, omdat in de tussentijd de slaaf ofwel
kan sterven, ofwel de voorwaarde niet kan worden vervuld? Wanneer de slaaf recht heeft op zijn vrijheid, of wanneer deze
verschuldigd is, kan de legataris dan het deel opeisen dat op grond van de Falcidische wet in mindering is gebracht? Caecilius
was van mening, dat als de erfgenaam in de tussenliggende tijd door de diensten van de slaaf iets had verkregen, hij dit in de
waarde van de slaaf moest opnemen bij het aftrekken van het Falcidische deel.
256. Valens, Over Trusts, Boek VI.
De taxatie van zulk een slaaf moet op dezelfde wijze geschieden als die van iemand die onder een bepaalde voorwaarde vrij
zal worden.
257. Wanneer echter de erfgenaam belast was met het manumiteren van een slaaf die aan een ander toebehoorde, werd
besloten dat de prijs van genoemde slaaf ook van de goederen van de nalatenschap moest worden afgetrokken.
258. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Een slaaf die onder een bepaalde voorwaarde vrij moet worden, vermeerdert niet het aantal slaven van de erfgenaam.
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259. Slaven die gemeenschappelijk worden gehouden, worden gerekend tot de nalatenschap van elk van hun meesters.
260. Wanneer het vruchtgebruik van een slaaf aan een ander toebehoort, behoort zijn eigendom tot de nalatenschap van zijn
meester; wanneer hij verpand is, behoort hij tot de nalatenschap van de schuldenaar wanneer hij verkocht wordt onder de
voorwaarden van de Lex Commissoria, of voorwaardelijk, voor een bepaalde tijd, behoort hij toe aan de verkoper.
261. Paulus, Besluiten, Boek III.
Niet alleen de waarde van de slaven aan wie vrijheid was verleend, maar ook die van hen die ter dood veroordeeld zijn, wordt
afgetrokken van de goederen van de nalatenschap, net zoals de waarde van hen die de Praetor heeft vrijgelaten omdat ze
informatie hadden gegeven over een voorgenomen moord, of omdat ze een samenzwering hadden onthuld, ook wordt
afgetrokken.
262. Hermogenianus, Epitomes van Laio, Boole IV.
De Falcidische wet is van toepassing op het testament van een veteraan, of hij nu gezinshoofd is of een zoon die onder
vaderlijk gezag staat, zelfs als hij binnen een jaar na zijn ontslag zou overlijden.
263. Indien een stuk land ter waarde van twintig aurei aan iemand wordt afgestaan op voorwaarde dat hij er tien betaalt, dan
heeft de begiftigde recht op het gehele stuk land.
264. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Hij wordt niet geacht vrij van kwade trouw te zijn, die legaten betaalt zonder dat zekerheid is gesteld, wanneer reeds een
geschil is gerezen met betrekking tot de nalatenschap.
265. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Bij het schatten van het bedrag dat volgens de Falcidische wet verschuldigd is, moet de werkelijke waarde van het goed
worden getaxeerd.
266. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIX.
Wanneer slaven, die in handen van de vijand zijn geweest, na de dood van de erflater terugkeren, verhogen zij de waarde van
de nalatenschap, voor zover het de Falcidische Wet betreft.
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267. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
De Falcidische Wet zal niet van toepassing zijn wanneer een slaaf vrij moet worden op voorwaarde dat hij een bepaalde som
betaalt, en hij dit doet met geld dat aan een ander toebehoort, en niet met wat deel uitmaakt van de nalatenschap van de
overledene, of wanneer hij die aan deze voorwaarde moet voldoen, om andere redenen vrij wordt.
268. Paulus, Over het Edict, Boek LX.
In de overweging van de Falcidische wet wordt alles wat binnen een bepaalde termijn moet worden betaald, niet geacht
absoluut te zijn nagelaten; want de waarde van het voordeel dat de erfgenaam in de tussentijd heeft genoten, moet worden
berekend.
269. Proculus meent, dat, wanneer volgens de Falcidische wet een vraag rijst over voorwaardelijk nagelaten legaten,
daaronder alleen de goederen vallen die verkoopbaar zijn. Indien dit het geval is, en de aftrek kan worden gemaakt, wordt
geacht evenveel verschuldigd te zijn als de vordering zal opbrengen, indien zij wordt verkocht. Deze opvatting is echter niet
gevolgd; daarom is het beter, dat de transactie wordt geregeld door beide partijen die zekerheid geven.
270. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Wanneer iemand die het recht heeft om het Falcidische deel te behouden, belooft, overeenkomstig de wil van de erflater, dat
hij afstand zal doen van zijn aanspraak daarop, zal hij gedwongen worden om zijn overeenkomst uit te voeren.
271. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIX.
Wanneer, de Falcidische wet van kracht is, omvat zij alle betalingen. Soms echter kan pas achteraf worden vastgesteld of zij
van toepassing is of niet, zoals bijvoorbeeld bij een legaat dat jaarlijks verschuldigd is, zolang de Falcidische Wet niet van
toepassing is, zullen de betalingen ieder jaar zonder aftrek worden gedaan. Indien echter in een bepaald jaar de Falcidische
wet van toepassing wordt en de verschuldigde som meer bedraagt dan drie vierde van de waarde van de nalatenschap, zal dit
tot gevolg hebben dat alle betalingen die vroeger elk jaar zijn gedaan, zullen worden verminderd.
272. Noch de legataris, noch de begunstigde van een trust kan het voordeel van de Falcidische wet genieten, ook al kan de
nalatenschap aan hem worden afgestaan krachtens de bepalingen van het Trebelliaanse Decreet van de Senaat.
273. Paulus, Over het Edict van de Curule Ediles, Boek II.
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Wanneer de koper van een slaaf erfgenaam wordt van de verkoper, of omgekeerd, en de slaaf wordt uitgezet, moet dan het
dubbele van zijn waarde worden afgetrokken, of alleen zijn werkelijke waarde, bij het berekenen van het bedrag dat
verschuldigd is volgens de Falcidische wet; want het bedrag zou dubbel zijn als er een andere erfgenaam zou zijn? De
billijkste mening is, dat zolang de erfgenaam dezelfde is, alleen de werkelijke waarde van de slaaf moet worden berekend.
274. Dezelfde, Over Plautius, Boek XII.
Plautius: Ik heb een stuk land nagelaten aan een slaaf die ik al aan u had nagelaten. Atilicinus, Nerva en Sabinus zijn van
mening dat het Falcidische deel eerst berekend moet worden met betrekking tot de slaaf, en dat het deel dat van zijn waarde
moet worden afgetrokken, buiten beschouwing moet worden gelaten, voor zover het het land betreft dat is nagelaten; en
vervolgens moet het Falcidische deel worden afgetrokken van de rest van het land, net zoals het geval is met alle legaten.
Cassius zegt dat zodra het Falcidische deel is afgetrokken, de slaaf gemeenschappelijk eigendom wordt van de erfgenaam en
de legataris. Wanneer echter een legaat wordt gedaan aan een slaaf die door hem en een ander gemeenschappelijk wordt
gehouden, zal het gehele legaat toebehoren aan de andere mede-eigenaar, omdat het alleen geldig kan zijn met betrekking tot
zijn persoon; om die reden kan de aftrek van het door de Falcidische wet toegestane deel slechts eenmaal van het land
worden gedaan. Paulus: Wij nemen de mening van Cassius over, want de Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat
wanneer de slaaf de begunstigde van de trust was gemaakt, onder deze omstandigheden het gehele legaat aan de medeeigenaar zou toebehoren.
275. Het gebeurt soms dat een tweede legaat tenietgaat op grond van de Falcidische wet; zoals bijvoorbeeld wanneer een stuk
land en een recht van overpad door een ander stuk land om er toegang toe te verschaffen, wordt verleend. Want als een deel
van het land door de erfgenaam krachtens het Falcidische recht wordt behouden, kan de schenking van het recht van overpad
geen stand houden, omdat een erfdienstbaarheid niet gedeeltelijk kan worden verkregen.
276. Celsus, Digest, Boek XIV.
Het lijdt geen twijfel, dat die legaten, waarvan de erfgenaam de legataris door middel van een uitzondering kan uitsluiten, tot
zijn vierde moeten worden gerekend, en dat zij dus niet de legaten van anderen verminderen.
277. Julianus, Digest, Boek LXI.
Het maakt geen verschil of een legaat van meet af aan nietig is, of dat er later iets gebeurt waardoor de legataris geen
rechtsvordering kan instellen om het terug te krijgen.
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278. Marcellus, Digest, Boek IX.
Een vrijgelatene benoemde zijn patroon tot erfgenaam van zijn gehele nalatenschap, die tweehonderd aurei bedroeg, en
legateerde vervolgens honderdtwintig aan zijn zoon, en de rest aan een vreemde. De vermindering van het legaat, dat aan den
vreemdeling werd uitgekeerd, komt den zoon ten goede bij de verkrijging van het geheele legaat, dat hem werd nagelaten.
279. Wanneer om de een of andere reden legaten niet behoeven te worden betaald, worden zij gerekend tot het vierde deel dat
de erfgenaam volgens de Falcidische wet mag behouden.
280. Celsus, Digest, Boek XVII.
Wanneer het deel dat volgens de Falcidische wet verschuldigd is, opgeschort is, wegens een of andere voorwaarde die aan de
betaling van de erfenis gesteld is, kunnen de legaten die onmiddellijk opeisbaar zijn, niet volledig opgeëist worden.
281. Marcellus, Digest, Boek XV.
Een vader benoemde zijn zoon, bij wie hij drie kleinzoons had, tot erfgenaam en droeg hem op een bepaald stuk land niet te
vervreemden, maar het in de familie te laten. De zoon benoemde bij zijn dood zijn drie zonen tot zijn erfgenamen. De vraag
rees of elk van de genoemde zonen, als schuldeiser van zijn vader, op grond van de Falcidische wet iets van de nalatenschap
kon aftrekken, daar het in de macht van hun vader lag om het gehele vertrouwen na te laten aan een van zijn zonen die hij
mocht uitkiezen. Om deze reden kon geen van hen iets aftrekken op grond van de Falcidische wet. Het blijkt echter, dat deze
opvatting tot moeilijkheden zal leiden, want daar de vader het land beschouwde als een schuld aan zijn kinderen, was hij
noodzakelijkerwijs verplicht het aan hen na te laten.
282. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Wanneer tien aurei, jaarlijks te betalen, aan Titius worden nagelaten, moet de rechter die volgens de Falcidische wet bevoegd
is om het door de erfgenaam en de andere legatarissen te betalen aandeel vast te stellen, de waarde van de erfenis schatten op
wat zij tijdens het leven van Titius had kunnen opbrengen, daar het onzeker is hoe lang Titius nog zal leven. Na de dood van
Titius moet de rechter echter niets anders in aanmerking nemen dan het bedrag dat de erfgenaam uit hoofde van het legaat
bezat.
283. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
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De eigenaar van een slaaf die aansprakelijk was voor een vordering met betrekking tot het peculium van deze laatste werd de
erfgenaam van de schuldeiser. U vraagt welke tijd in aanmerking moet worden genomen bij het berekenen van de waarde van
het peculium volgens de Falcidische wet. Verscheidene autoriteiten zijn van mening dat de waarde van het peculium op het
moment dat de nalatenschap werd aangegaan, in aanmerking moet worden genomen. Ik betwijfel of dit het geval is,
aangezien is vastgesteld dat het tijdstip van overlijden van de erflater de datum is die in aanmerking moet worden genomen
bij de berekening van het volgens het Falcidische recht verschuldigde aandeel. Maar wat maakt het uit of het peculium van de
slaaf verminderd is na de dood van de schuldeiser, of dat de schuldenaar armer is geworden?
284. Aan de andere kant kan iemand vragen welke weg gevolgd moet worden als de slaaf bezit verwerft voordat de
nalatenschap is ingegaan? Ikzelf vraag mij af of de middelen van de schuldenaar, die op dat ogenblik niet solvabel was,
vermeerderd worden. En zoals in het laatste geval is beslist dat de nalatenschap na deze gebeurtenis in waarde is
vermeerderd; zo zou, indien de voorwaarde waarvan de vordering afhing na het overlijden van de schuldeiser was vervuld, de
vermeerdering van het peculium de waarde van de nalatenschap vermeerderen.
285. Scaevola vraagt wat er moet gebeuren als de genoemde slaaf tien aurei verschuldigd was aan de overledene en aan een
ander, en in totaal tien aurei in zijn peculium had. Natuurlijk wordt de nalatenschap vermeerderd met de tien aurei, die hem
natuurlijk toekwamen, en blijven als een deel van zijn nalatenschap.
286. Een zekere persoon, wiens gehele nalatenschap slechts uit één slaaf bestond, legateerde hem aan Titius, en droeg deze
op hem na verloop van drie jaar te manumiteren. De erfgenaam heeft intussen, zolang hij bij Titius in dienst is, recht op een
vierde deel van de waarde van de diensten van de slaaf, op dezelfde wijze als wanneer de erflater de slaaf na verloop van drie
jaar direct zijn vrijheid had gegeven en het vruchtgebruik of de eigendom van de genoemde slaaf aan iemand onder een trust
had nagelaten.
287. Een erflater heeft zijn slaaf Stichus aan u nagelaten, en tien aurei aan uw slaaf; of, anderzijds, hij heeft tien aurei aan u
en Stichus, uw slaaf, nagelaten, en u opgedragen Stichus te manumiteren. De Falcidische wet vermindert de erfenis, en u
moet een deel van de slaaf van de erfgenaam kopen, alsof de erflater u beide legaten had nagelaten.
288. Het gebeurt dikwijls, dat de erfgenaam het voordeel van deze wet niet geniet, want als een erflater, wiens nalatenschap
honderd aurei bedroeg, aan iemand vijfentwintig geeft en hem dan tot zijn erfgenaam benoemt en aan een ander drievierde
van zijn nalatenschap nalaat, kan de erfgenaam volgens de Falcidische wet niets anders verkrijgen, omdat de erflater tijdens
zijn leven geacht wordt een voorziening voor zijn toekomstige erfgenaam te hebben getroffen.
289. Dezelfde, Digest, Boek XXVI.
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Wanneer een man een bruidsschat van zijn vrouw aan iemand nalaat, opdat deze aan haar wordt teruggegeven, moet gezegd
worden dat de Falcidische wet niet van toepassing is; en het is duidelijk dat in zeer vele gevallen regelingen worden getroffen
om de tussenliggende partij weg te laten ten voordele van degene die recht heeft op de erfenis.
290. Modestinus, Regels, Boek IX.
Het wordt de erfgenaam niet belet, zelfs lang na de dood van de erflater, aanspraak te maken op het voordeel van de
Falcidische Wet.
291. Dezelfde, Pandecten, Boek IX.
Hij wordt geacht onwaardig te zijn aan het voordeel van de Falcidische Wet, die zodanig handelt dat het vertrouwen
tenietgaat.
292. Bovendien, wanneer een erfgenaam verzocht wordt de nalatenschap over te dragen aan iemand die niet gerechtigd is
deze te ontvangen, zal het hem door het Planciaanse Decreet van de Senaat niet worden toegestaan het vierde van genoemde
nalatenschap te behouden; maar het genoemde vierde zal, in overeenstemming met een Rescript van de Goddelijke Pius, aan
de Schatkist toebehoren.
293. Javolenus, Over Cassius, Boek XIV.
Wanneer een vader een erfgenaam in de plaats stelt van zijn dochter, die nog niet de puberteit heeft bereikt, zullen alle
goederen die door de plaatsvervanger als erfenis van de vader zijn ontvangen, bij de overgang van de nalatenschap op de
eerstgenoemde niet worden meegeteld in de berekening die wordt gemaakt om het aandeel vast te stellen dat volgens de
Falcidische wet verschuldigd is.
294. Wanneer een legaat wordt opgeëist en de legataris ter terechtzitting een eed heeft afgelegd, wordt het volgens de
Falcidische wet verschuldigde bedrag niet vastgesteld op grond van het bedrag waarop de legataris een eed heeft afgelegd,
maar op grond van de werkelijke waarde van het goed dat wordt opgeëist; want wat bij wijze van boete wordt verkregen, valt
niet onder de Falcidische wet.
295. Dezelfde, Epistels, Boek IV.
Een stuk land van een ander werd aan jou nagelaten. Daar de erfgenaam het niet kon verkrijgen, tenzij tegen een onredelijke
prijs, kocht hij het voor een bedrag dat ver boven de werkelijke waarde lag, en het resultaat van de koop was dat een
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vermindering van de legaten werd geëist volgens de Falcidische wet. Ik vraag of, als het land was gekocht voor wat het
werkelijk waard was, en de legaten niet waren verminderd, de erfgenaam in dit geval het recht zou hebben om een deel dat
aan de legatarissen toekomt achter te houden, omdat hij, overeenkomstig het testament van de overledene, het land had
gekocht voor meer dan de waarde ervan. Het antwoord was, dat de erfgenaam volgens de Falcidische wet de andere
legatarissen niet kon belasten met hetgeen hij aan de legataris boven de werkelijke prijs van het land had betaald, omdat zijn
nalatigheid de legataris niet mocht benadelen, evenmin als hij zich van aansprakelijkheid kon ontheffen door de werkelijke
waarde van het goed aan te bieden.
296. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Julianus zegt dat, bij het schatten van het verschuldigde deel volgens de Falcidische wet, de volgende regel in acht moet
worden genomen, namelijk als er twee belovende, of twee bedingende schuldenaren zijn, en zij partners zijn, dan moet de
gemeenschappelijke verplichting tussen hen worden verdeeld; net alsof ieder afzonderlijk had bedongen of beloofd om het
bedrag te betalen. Indien echter tussen hen geen deelgenootschap bestond, zou de zaak blijven rusten, en zou een berekening
moeten worden gemaakt om vast te stellen, wat aan de boedel van de schuldeisers toekomt, of wat van die van de
schuldenaars moet worden afgetrokken.
297. Elk goed dat tot de nalatenschap van de overledene behoort, moet naar zijn waarde worden geschat, dat wil zeggen naar
de prijs die het op het tegenwoordige tijdstip zal opbrengen; en het moet worden verstaan, dat de schatting niet moet
geschieden naar de waarde die het goed onder bepaalde voorwaarden zou hebben.
298. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
De waarde van het eigendom moet worden geschat, niet op grond van genegenheid of van enig bijzonder voordeel dat eraan
verbonden is, maar voor wat het bij een gewone verkoop kan worden vervreemd. Want wanneer een vader in het bezit is van
een slaaf, die zijn natuurlijke zoon is, is hij niet rijker, omdat, indien de slaaf in het bezit van een ander was, hij bereid zou
zijn een groter bedrag te betalen om hem terug te krijgen dan iemand anders. Evenmin zal hij, die de natuurlijke zoon van een
ander bezit, geacht worden de waarde te hebben van de prijs, waarvoor hij hem aan zijn vader zou kunnen verkopen, daar
niet het toekomstige tijdstip van zijn verkoop in aanmerking moet worden genomen, maar zijn tegenwoordige waarde; en niet
het feit, dat hij de zoon van iemand anders is, maar wat hij als slaaf waard is. Dezelfde regel geldt voor een slaaf die schade
heeft aangericht, want niemand wordt meer waard omdat hij een overtreding heeft begaan. Pedius zegt dat een slaaf die na de
dood van zijn meester tot erfgenaam is benoemd, niet meer waard is omdat hij bij een verkoop meer opbrengt; want het is
absurd te veronderstellen dat ik, wanneer ik tot erfgenaam ben benoemd, rijker ben voordat ik de erfenis aanvaard, of dat ik,
wanneer mijn slaaf tot erfgenaam is benoemd, onmiddellijk rijker word, want er kunnen vele redenen zijn waarom hij de
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erfenis niet in mijn opdracht zou aanvaarden. Het is zeker, dat hij het landgoed voor mij zal verwerven, wanneer hij het
betreedt, maar het is ongerijmd te veronderstellen, dat wij daardoor verrijkt worden, voordat wij het eigendom verkrijgen.
299. Wanneer een schuldenaar van de erflater niet solvabel is, wordt de vordering slechts geacht waard te zijn wat van hem
kan worden geïnd.
300. Plaatsen en tijden veroorzaken nu en dan een verschil in de prijs van goederen, want olie wordt in Rome niet voor
dezelfde prijs verkocht als in Spanje, noch heeft zij in aaneengesloten slechte jaren dezelfde waarde als in gunstige; vandaar
dat onder zulke omstandigheden de waarde van artikelen niet moet worden vastgesteld door hun schaarste in bepaalde
perioden, noch op grond van iets wat zelden voorkomt.
301. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Laat mijn erfgenaam belast worden met de betaling van tien
aurei aan Lucius Titius, en laat hem zoveel meer gegeven worden als hij door de werking van de Falcidische wet zal
verliezen", dan moet het testament van de erflater uitgevoerd worden.
302. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Wanneer een stuk land, dat vijftig aurei waard is, wordt nagelaten onder de voorwaarde dat degene aan wie het wordt
nagelaten vijftig aurei aan de erfgenaam betaalt, menen vele autoriteiten dat de nalatenschap geldig is, omdat de reden voor
het voldoen aan de voorwaarde is vermeld. Het staat vast dat de nalatenschap onderworpen is aan de Falcidische wet.
Wanneer echter vijftig aurei worden nagelaten onder voorwaarde, dat de legataris er vijftig aan de erfgenaam betaalt, is de
nalatenschap niet alleen nietig, maar ook belachelijk.
303. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Met betrekking tot de werking van de Falcidische wet, waar een legaat aan iemand voorwaardelijk wordt nagelaten, of na een
bepaalde tijd opeisbaar is, moet het volgende worden opgemerkt. Indien aan iemand tien aurei onder voorwaarde wordt
nagelaten, en aan de voorwaarde wordt voldaan, bijvoorbeeld na verloop van tien jaren, dan wordt de genoemde tien aurei
niet geacht aan de legataris te zijn nagelaten, maar een kleiner bedrag, voor het interval, en de rente gedurende dat interval
veroorzaken vermindering van de oorspronkelijke som van tien aurei.
304. Zoals legaten niet opeisbaar zijn, tenzij er een saldo overblijft na aftrek van het bedrag der schulden van de goederen
van de nalatenschap, zo zullen schenkingen mortis causa niet opeisbaar zijn, maar kunnen door de schuldenlast van de
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nalatenschap teniet worden gedaan. Daarom kan, als de schuld zeer groot is, niemand een goed ontvangen dat hem mortis
causa is geschonken, uit de middelen van de nalatenschap.
305. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer aan iemand meer wordt nagelaten dan waartoe hij wettelijk gerechtigd is, en de Falcidische wet van toepassing is,
moet het bedrag dat krachtens die wet verschuldigd is, eerst worden geschat, zodat, na aftrek van wat door de Falcidische wet
is uitgezonderd, het saldo opeisbaar zal zijn, als het niet het bedrag overschrijdt dat door de wet is bepaald.
306. Aemilius Macer, Over de wet van vijf procent belasting van landgoederen, Boek II.
Ulpianus zegt dat de volgende regel moet worden gehanteerd bij het maken van de schatting van de te verstrekken
alimentatie. Het bedrag dat iemand voor dit doel van het eerste tot het twintigste jaar nalaat, wordt berekend op dertig jaar, en
het Falcidische deel van die som wordt gereserveerd. Van twintig tot vijfentwintig jaar wordt het bedrag berekend over
achtentwintig jaar, van twintig tot dertig jaar wordt het bedrag berekend over vijfentwintig jaar; van dertig tot vijfendertig
jaar wordt het bedrag berekend over tweeëntwintig jaar, van dertig tot veertig jaar wordt het berekend over twintig jaar; van
veertig tot vijftig jaar wordt het bedrag berekend over zoveel jaren als de partij van het zestigste jaar tekort komt na een jaar
te hebben overgeslagen; van het vijftigste tot het vijfenvijftigste jaar wordt het bedrag berekend over negen jaren; van het
vijfenvijftigste tot het zestigste jaar wordt het berekend over zeven jaren; en voor elke leeftijd boven de zestig, wat die ook
moge zijn, wordt het bedrag berekend over vijf jaren. Ulpianus zegt ook dat wij deze regel gebruiken bij de berekening van
de erfenis van een vruchtgebruik. Niettemin is het gebruikelijk dat de berekening wordt gemaakt voor dertig jaar van de
eerste tot de dertigste, maar na de leeftijd van dertig jaar wordt de berekening gemaakt voor zoveel jaren als de legataris de
leeftijd van zestig jaar ontbeert; daarom wordt de berekening nooit gemaakt voor een langere tijd dan dertig jaar. Op dezelfde
wijze wordt ten slotte de periode van dertig jaar berekend, wanneer het vruchtgebruik van een goed aan de Staat wordt
nagelaten, hetzij eenvoudig, hetzij met het oog op het vieren van spelen.
307. Wanneer een van de erfgenamen beweert dat een bepaald goed hem individueel toebehoort, en later wordt bewezen dat
het deel uitmaakt van de nalatenschap, zijn sommige autoriteiten van mening dat het Falcidische deel niet kan worden
gereserveerd uit dat goed, omdat het geen verschil maakt of de erfgenaam zich het toe-eigende, of ontkende dat het tot de
nalatenschap behoorde. Ulpianus aanvaardt deze mening zeer terecht niet.
308. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
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Wanneer het vruchtgebruik van een goed wordt nagelaten, moeten de schulden worden afgetrokken van alle goederen van de
nalatenschap; omdat, volgens het Decreet van de Senaat, er geen goed is dat niet tot de nalatenschap van een vruchtgebruik
behoort.
309. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Het beding voor het Falcidische deel wordt onmiddellijk van kracht, wanneer de voorwaarde waarvan het legaat of de schuld
afhangt, vervuld is.
310. Paulus, Over het Edict, Boek XXXII.
Bij de vervreemding van zijn rechten op een nalatenschap kan een erfgenaam bepalen dat, in geval de Falcidische wet van
toepassing zou zijn, de gehele erfenis door de koper zal worden betaald, omdat deze wet is uitgevaardigd ten gunste van de
erfgenaam, en deze niet wordt bedrogen, als hij zelf zijn eigen recht vermindert.
311. Gaius, Over het Edict van de Praetor met betrekking tot legaten, Boek III.
De waarde van een nalatenschap wordt geschat na aftrek van alle kosten die gemaakt kunnen worden bij de verkoop van
goederen.
312. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Bij de schatting van een nalatenschap is besloten dat de waarde ten tijde van het overlijden van de erflater moet worden
vastgesteld. Indien dus iemand een goed heeft, dat honderd aurei waard is, en het geheel nalaat, zal geen winst aan de
legatarissen toekomen, indien, voordat de nalatenschap in gebruik wordt genomen, het zodanig vermeerderd wordt door iets,
dat verkregen wordt door slaven, die daartoe behoren, of door de geboorte van nakomelingen van vrouwelijke slaven, of door
de vermeerdering van kudden, dat, nadat de honderd aurei, die in de legaten begrepen zijn, betaald zijn, de erfgenaam nog
genoeg zal hebben voor zijn vierde; maar het zal niettemin noodzakelijk zijn, dat het vierde deel van de legaten afgetrokken
wordt. Anderzijds, indien de erflater van de honderd aures vijfenzeventig aurei heeft nagelaten, en dit bedrag vóór het begin
van de nalatenschap zodanig is verminderd (bij voorbeeld door brand, schipbreuk of het overlijden van slaven), dat er niet
meer dan vijfenzeventig aurei, of zelfs minder dan dat bedrag, overblijft, moeten de legaten volledig worden betaald; want dit
kan niet als schadelijk voor de erfgenaam worden beschouwd, daar het hem vrij staat de nalatenschap niet te aanvaarden.
Daarom is het noodzakelijk, dat de legatarissen met de erfgenaam een compromis sluiten over een deel van hun legaten, om
te voorkomen, dat zij niets krijgen, wanneer hij weigert het testament te aanvaarden.
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313. Zeer ernstige twijfel rijst met betrekking tot bepaalde zaken, waarvan de vervulling afhankelijk is van het tijdstip van
overlijden van de erflater; dat wil zeggen, wanneer een schuld verschuldigd is onder een voorwaarde, moet deze dan
gerekend worden tot het vermogen van de bedinggever, of moet zij in mindering worden gebracht op het vermogen van de
beloftegever? Onze huidige praktijk is dat het bedrag dat de verbintenis zal opbrengen, indien zij wordt verkocht, wordt
geacht te zijn toegevoegd aan het vermogen van de bedinggever, maar afgetrokken van dat van de beloftegever; of de kwestie
kan worden geregeld door de partijen die elkaar zekerheid geven; zodat de vordering kan worden beschouwd als absoluut
verschuldigd, of alsof er in het geheel niets verschuldigd was; Dus kunnen de erfgenamen en de legatarissen elkaar zekerheid
stellen, zodat, indien de voorwaarde vervuld is, de erfgenaam aan de legatarissen het bedrag kan uitbetalen dat hij heeft
ingehouden, of de legatarissen kunnen terugbetalen wat zij meer hebben ontvangen dan waar zij recht op hadden.
314. Ook wanneer sommige legaten absoluut zijn nagelaten, en andere onder een voorwaarde, en de voorwaarde is vervuld,
zal de Falcidische wet van toepassing zijn, maar de absoluut nagelaten legaten mogen slechts worden betaald nadat zekerheid
is gesteld. In een dergelijk geval is het in het algemeen de gewoonte dat de absoluut nagelaten legaten worden betaald alsof
er geen andere voorwaardelijk waren nagelaten; de legatarissen moeten echter zekerheid stellen dat zij, nadat aan de
voorwaarde is voldaan, het teveel ontvangene zullen teruggeven.
315. Een dergelijke obligatie wordt noodzakelijk geacht, wanneer bij hetzelfde testament aan bepaalde slaven voorwaardelijk
vrijheid wordt verleend, omdat de waarde van die slaven, nadat aan de voorwaarde is voldaan, in mindering moet worden
gebracht op het grootste deel van de nalatenschap.
316. Het is duidelijk, dat de wet anders is, wanneer legaten worden nagelaten, die binnen een bepaalde tijd opeisbaar zijn,
omdat het absoluut zeker is, dat zij aan de legataris zelf, of aan zijn erfgenamen verschuldigd zullen zijn. Men moet echter
begrijpen, dat er evenveel van de goederen van de nalatenschap zal worden afgetrokken als de erfgenaam, in de tussentijd, tot
de dag van betaling, door winst uit de oogst of door rente zal verkrijgen.
317. Daarom is het het beste, dat de erflater, wanneer hij zijn goederen nalaat, er zodanig over beschikt, dat er niet meer dan
drievierde van overblijft. Indien iemand de drie vierde overschrijdt, zullen de legaten van rechtswege naar evenredigheid
worden verminderd. Bijvoorbeeld, als een man een nalatenschap heeft van vierhonderd aurei en het geheel in legaten nalaat,
zal het vierde deel van zijn nalatenschap van elke legataris worden afgehouden. Indien hij echter vijfhonderd aurei nalaat, en
slechts vierhonderd heeft, zal eerst het vijfde deel en daarna het vierde deel worden afgetrokken, omdat eerst het bedrag moet
worden afgetrokken, dat de waarde van de goederen van de nalatenschap te boven gaat, en daarna datgene, waarop de
erfgenaam recht heeft uit de werkelijke goederen van de nalatenschap.
318. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor met betrekking tot legaten, Boek V.
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Waar echter gezegd wordt, dat een erfgenaam, die krachtens het testament van de overledene recht heeft op zijn vierde,
verplicht is de legaten volledig te betalen, moeten wij begrijpen, dat dit geldt, wanneer hij de nalatenschap uit erfelijk recht
ontvangt, want wat iemand van zijn mede-erfgenaam als legaat ontvangt, komt niet ten laste van zijn vierde.
319. Marcellus, Over de Digest van Julianus, Boek XL.
Wanneer een legaat aan een erfgenaam wordt gegeven opdat hij de legaten volledig kan betalen, evenals het vertrouwen
waarmee hij is belast, zal hem een rechtsvordering op grond van het legaat worden geweigerd als hij er de voorkeur aan geeft
zich te beroepen op het voordeel van de Falcidische wet.
320. Gaius, Over het Edict van de Praetor, Boek III.
Elk goed echter, dat hetzij door een mede-erfgenaam, hetzij door een legataris, hetzij door een slaaf, die voorwaardelijk vrij
moet zijn, wordt gegeven om aan de voorwaarde te voldoen, komt niet ten laste van het Falcidische deel, omdat het mortis
causa is verkregen. Het is duidelijk dat indien de erfgenaam enig geld zou ontvangen uit het peculium van de slaaf, hij dit
naar evenredigheid ten laste moet brengen van zijn aandeel, omdat het genoemde evenredige aandeel niet mortis causa op
hem overgaat, maar hij wordt geacht het door erfelijk recht te verkrijgen.
321. Om welke reden besloten is, dat legaten, die de legatarissen niet toekomen, en die uit dien hoofde aan de erfgenamen
zullen toekomen, deze laatsten niet door erfelijk recht verkrijgen, en daarom ten laste van de vierde moeten worden gebracht;
want het maakt geen verschil, of het goed in de eerste plaats aan hem wordt nagelaten, of dat het, nadat het is nagelaten, in
zijn handen blijft.
322. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Het lijdt geen twijfel, dat de voordelen, die de Falcidische wet verleent, beschikbaar zijn voor iedere afzonderlijke
erfgenaam, en daarom, als Titius en Seius tot erfgenamen zijn benoemd, en de helft van de nalatenschap, die aan Titius
toebehoort, is uitgeput door legaten, zodat het vierde deel van het gehele bezit aan Seius wordt nagelaten, zal Titius recht
hebben op het voordeel van de Falcidische wet.
323. Idem, Over het Edict van de Stedelijke Praetor met betrekking tot legaten, Boek III.
Als echter een van de twee erfgenamen zijn erfdeel niet aanvaardt, en de andere erfgenaam wordt de enige erfgenaam, is dan
de Falcidische wet van toepassing, alsof de gehele nalatenschap in het begin aan de laatste erfgenaam was nagelaten, of
moeten de twee delen ervan afzonderlijk worden beschouwd met betrekking tot de werking van de Falcidische wet? Het staat
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vast, dat indien het erfdeel van hem, die erfgenaam is geworden, is uitgeput, het niet aangenomen erfdeel aan de legatarissen
ten goede komt, omdat het niet met legaten was belast, daar het in handen van de erfgenaam gebleven erfdeel hetzij niets,
hetzij slechts een geringe som in mindering brengt op hetgeen aan de andere legatarissen moet worden betaald. Indien echter
het niet aanvaarde deel uitgeput is, zal het aan de werking van de Falcidische wet onderworpen zijn, alsof het toebehoorde
aan degene door wie het geweigerd werd.
324. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
In het geval van dubbele testamenten moet, wanneer wij onderzoek doen met betrekking tot de nalatenschap, alleen worden
gekeken naar de goederen die de vader bezat op het moment van zijn dood, omdat het geen verschil maakt of de zoon iets
heeft gewonnen of verloren na de dood van zijn vader; en, wanneer wij de legaten onderzoeken, zijn zowel die welke in het
eerste, als in het tweede testament worden nagelaten, vatbaar voor inbreng, net alsof die waarmee de erflater zijn zoon, als
erfgenaam, belastte, aan hem waren nagelaten onder een andere voorwaarde.
325. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor met betrekking tot legaten, Boek III.
Wanneer een erflater een nalatenschap nalaat van vierhonderd aurei, en zijn zoon, die de puberteitsleeftijd nog niet heeft
bereikt, tot erfgenaam benoemt, hem tweehonderd aurei nalaat, en Titius en Seius voor hem als erfgenamen in de plaats stelt,
en Titius belast met een legaat van honderd aurei, laten we dan eens kijken wat de wet is, als de minderjarige overlijdt
voordat de legaten waarmee de twee plaatsvervangers belast zijn, betaald zijn. De erfgenaam Titius is de enige die zich op de
Falcidische wet kan beroepen, want omdat de tweehonderd aurei uit de nalatenschap van de minderjarige aan hem
toebehoren, is hij tweehonderd verschuldigd uit hoofde van de erfenis, dat wil zeggen honderd van de tweehonderd die de
minderjarige verschuldigd was en de honderd die hijzelf op last van de erflater moest betalen. Na aftrek van het vierde van
elk van deze bedragen, zal hij dus vijftig overhouden. De Falcidische wet is echter niet op Seius persoonlijk van toepassing,
daar de tweehonderd aurei hem toebehoren als deel van de nalatenschap van de minderjarige, en hij als legaten honderd
verschuldigd zal zijn van de tweehonderd die de minderjarige naliet. Indien echter de minderjarige zelf de legaten zou
betalen, moeten zijn voogden erop toezien, dat de legatarissen hem zekerheid verschaffen.
326. Er zijn bepaalde legaten, die niet voor verdeling vatbaar zijn; bijvoorbeeld die van rechten van overpad, van doorgang,
en van rechten om vee over land te drijven, want dergelijke zaken kunnen niemand ten dele toebehoren. Wanneer echter een
erfgenaam wordt opgedragen een of ander openbaar werk voor een gemeente te bouwen, wordt de nalatenschap geacht
onverdeeld te zijn, want men verstaat niet dat hij een bad, een schouwburg of een renbaan heeft gebouwd, zolang het niet zijn
eigenlijke vorm heeft aangenomen, hetgeen eerst bij de voltooiing ervan geschiedt. In dergelijke gevallen zijn de erfgenamen,
ook al zijn er verschillende, individueel aansprakelijk en behoort het legaat toe aan alle legatarissen. Bijgevolg behoort een
legaat dat niet voor verdeling vatbaar is, in zijn geheel toe aan de legataris. Toch kan aan de erfgenaam een tegemoetkoming
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worden verleend, indien hij de legataris aanmaant hem zijn deel van het bedrag terug te geven, nadat de waarde van het
legaat is geschat. Doet hij dit niet, dan kan de erfgenaam zich beroepen op een exceptie van bedrog tegen een rechtsvordering
die de legataris heeft ingesteld om het legaat terug te krijgen.
327. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XVIII.
Het legaat van een vruchtgebruik is echter onderworpen aan berekening volgens de Falcidische wet, want het is vatbaar voor
deling; zodat als het aan twee partijen wordt nagelaten, zij ieder recht hebben op zijn deel volgens de wet.
328. Wanneer een bruidsschat aan een vrouw wordt nagelaten, valt zij niet onder de Falcidische wet, omdat zij geacht wordt
haar eigen eigendom te hebben ontvangen.
329. De Falcidische wet bepaalt uitdrukkelijk, dat de goederen, die voor het gebruik van de echtgenote zijn gekocht of
gereedgemaakt, niet onder haar werking vallen.
330. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
De vraag rees, wanneer een erflater, wiens enige nalatenschap bestond uit een vordering van vierhonderd aurei, aan zijn
schuldenaar de vrijgave van zijn vordering naliet, maar vierhonderd aurei naliet aan Seius, hoeveel ieder zou moeten
bijdragen volgens de Falcidische wet, indien de schuldenaar insolvent zou zijn, of de honderd aurei niet waard zou zijn. Ik
verklaarde dat de Falcidische wet voorschreef dat een vierde deel aan de erfgenaam moest worden betaald uit wat uit de
nalatenschap kon worden verkregen, en dat het resterende drie vierde deel onder de legatarissen moest worden verdeeld.
Wanneer dus een vordering die niet volmaakt goed is, deel uitmaakt van een nalatenschap, moet een verdeling worden
gemaakt van wat kan worden geïnd naar evenredigheid, en moet de rest worden verkocht, zodat de waarde van wat kan
worden verkocht, alleen tot de goederen van de nalatenschap moet worden gerekend. Wanneer echter aan de schuldenaar een
kwijtschelding van de vordering wordt nagelaten, wordt hij zelf als solvabel beschouwd en is hij, wat hemzelf betreft, rijk,
hoewel hij, indien hij het bedrag had ontvangen dat hij mortis causa verschuldigd was, geacht zou worden vierhonderd aurei
te hebben ontvangen, ook al kon hij niets betalen, want hij wordt geacht volledig van zijn aansprakelijkheid te zijn ontheven,
ook al heeft hij misschien niets als hij wordt ontheven; en daarom, bij toepassing van de Falcidische wet, moet de erfgenaam
hem een ontvangstbewijs geven voor driehonderd aurei, en de rest van de verplichting van honderd behouden, want als de
schuldenaar solvabel zou worden, kan hij slechts honderd aurei van hem innen. Dezelfde regel moet van toepassing worden
geacht, wanneer wegens een schenking mortis causa, aan de schuldenaar een kwitantie van vierhonderd aurei wordt gegeven.
Het is dus zeer juist geoordeeld, dat de gevolgen van de vrijgave in het ongewisse blijven, want indien op het tijdstip van het
overlijden de gehele vierhonderd aurei aan de schuldenaar blijken te behoren, is de vrijgave van driehonderd aurei geldig.
Indien echter daarnaast enig goed wordt gevonden, dat voldoende is voor de vierde van de erfgenaam, zal de vrijgave gelden
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voor de gehele som van vierhonderd aurei. Maar als de schuldenaar slechts honderd kan betalen, zal hij, om reden dat hij
altijd als solvabel wordt beschouwd wat hemzelf betreft, honderd aurei aan de erfgenaam moeten terugbetalen. Daar de
schuldenaar dus als solvent wordt beschouwd, zal het resultaat zijn, dat indien een erfgenaam wordt benoemd, en aan de
schuldenaar een vrijlating wordt nagelaten, en aan iemand anders vierhonderd aurei; indien de schuldenaar solvent is, kan de
erfgenaam van de driehonderd aurei honderdvijftig behouden, en honderdvijftig aan de legataris uitbetalen, en zo zal hij zijn
honderd hebben. Maar als de schuldenaar slechts honderd aurei kan betalen, moet een vierde daarvan door de erfgenaam
worden gereserveerd, en bijgevolg zal de honderd die kan worden betaald, in vier delen worden verdeeld, waarvan drievierde
aan de legatarissen zal toebehoren, de erfgenaam vijfentwintig zal hebben, de insolvente schuldenaar zichzelf honderdvijftig
zal toeschrijven, het saldo van de vordering dat niet kan worden geïnd, moet worden verkocht, en dit zal worden beschouwd
als het enige goed dat tot de nalatenschap behoort. Indien echter de schuldenaar niets kan betalen, moet hij ook van de
aansprakelijkheid voor de genoemde honderdvijftig aurei worden ontheven, en Neratius zegt dat het saldo van de vordering
moet worden verkocht, met welke mening wij ook instemmen.
331. Julianus, Digest, Boek XII.
Als de schuldeiser van uw zoon u tot zijn erfgenaam benoemt, en u wenst het deel te verkrijgen dat u volgens de Falcidische
wet toekomt, dan moet het bedrag van de peculium dat bestond op het moment dat de nalatenschap werd aangegaan, worden
opgenomen in uw vierde.
332. Dezelfde, Digest, Boek XIII.
Soms komt het voor dat de erfgenaam een vordering kan instellen, hoewel de erflater zich daarop niet had kunnen beroepen;
zoals bijvoorbeeld wanneer een voogd, op het moment dat hij de legaten betaalde waarmee zijn voogd was belast, geen
beding met de legatarissen sloot, dat hen verplichtte alles terug te betalen wat zij zouden ontvangen boven het bedrag dat
door de Falcidische wet was toegestaan. De legataris kan zijn voogd daarvoor niet aanklagen, maar deze is aansprakelijk
tegenover de erfgenaam van de minderjarige.
333. Dezelfde, Digest, Boek XVIII.
Wanneer een bruidsschat is gegeven aan de vader van de echtgenoot, en de zoon alleen erfgenaam is van zijn vader, zal de
bruidsschat in de eerste plaats worden meegerekend bij de berekening van het bedrag van de nalatenschap en het Falcidische
deel, en zal als schuld worden afgetrokken; anders zou blijken dat de vrouw geen bruidsschat had. Indien echter de zoon een
buitenlands mede-erfgenaam heeft, kan hij altijd het gedeelte van de bruidsschat, dat hij van zijn vader zal erven, als schuld
van de nalatenschap aftrekken, en zijn mede-erfgenaam kan dit eveneens doen, voordat de bruidsschat door de zoon is
ontvangen.
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334. Dezelfde, Digest, Boek XL.
Titia benoemde bij haar testament haar broer Titius tot erfgenaam van een derde deel van haar nalatenschap, en droeg hem op
de nalatenschap over te dragen aan Secunda en Procula, nadat zij een vierde deel daarvan had gereserveerd. Zij liet ook
bepaalde landerijen na aan haar broer als een preferent legaat. Ik vraag of Titius al het land kan behouden dat hem op deze
manier is nagelaten, of alleen wat in verhouding stond tot het deel van de nalatenschap dat hij moest afstaan aan de
erfgenamen. Ik antwoordde dat Titius de gehele nalatenschap mocht behouden, maar dat hij het twaalfde deel van genoemde
grond ten laste van zijn vierde deel moest brengen. Indien niet was bepaald, dat het vierde deel van de nalatenschap in
mindering moest worden gebracht, zou hij verplicht zijn geweest, volgens de Falcidische wet, het gehele derde deel van de
grond in zijn vierde op te nemen, daar de Falcidische wet in dit geval tegen de wens van de erflater in werkt.
335. Dezelfde, Digest, Boek LXI.
Wanneer een man een landgoed naliet bestaande uit een stuk land ter waarde van honderd aurei, en zijn erfgenaam opdroeg
het voor vijftig aan Titius te verkopen, moet hij niet geacht worden meer dan vijftig te hebben nagelaten, en daarom zal de
Falcidische Wet niet van toepassing zijn.
(1). Bovendien, wanneer een erflater een landgoed heeft, bestaande uit twee stukken land, die elk honderd aurei waard zijn,
en Titius en mijzelf tot zijn erfgenamen benoemt, en mij opdraagt het Corneliaanse landgoed aan Titius te verkopen voor
vijftig aurei, en, aan de andere kant, Titius opdraagt het landgoed Seian aan mij te verkopen voor vijftig aurei, denk ik niet
dat de Falcidische wet van toepassing zal zijn, omdat elk van de erfgenamen recht zal hebben op de helft van een van de
stukken land door erfelijk recht, dat gelijk is aan de helft van het landgoed. Want het lijdt geen twijfel dat degene die belast is
met de verkoop van het Corneliaans Landgoed, door erfelijk recht recht zal hebben op de helft van het Seïdisch Landgoed, en
ook hij die belast is met de verkoop van het Seïdisch Landgoed, kan door erfelijk recht de helft van het Corneliaans
Landgoed behouden.
336. Indien iemand tot zijn erfgenaam benoemt degene aan wie hij bij zijn overlijden honderd aurei had moeten betalen, dan
moet die honderd aurei worden afgetrokken bij de berekening van het volgens de Falcidische wet verschuldigde aandeel,
want als iemand anders de erfgenaam was geweest, zou genoemde honderd aurei tot de schulden van de nalatenschap zijn
gerekend.
337. Als u en Titius elk erfgenaam zijn van het vierde deel van een nalatenschap, en u vervolgens erfgenaam bent van de
resterende helft onder een voorwaarde, en er legaten zijn nagelaten, evenals de vrijheid van slaven, moeten zij hun vrijheid
verkrijgen, en moeten alle legaten worden betaald terwijl de voorwaarde hangende is; want als aan de voorwaarde wordt
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voldaan, en u erfgenaam wordt, zullen zowel de legaten als de schenkingen van vrijheid geldig zijn; of als de voorwaarde
mislukt, zullen Titius en uzelf de erfgenamen worden. Als u vraagt hoe het Falcidische deel kan worden geschat, en of, als
aan de voorwaarde is voldaan, uw kwart en uw helft van de nalatenschap moeten worden samengevoegd, en dus het
Falcidische deel moet worden berekend op drievierde van de nalatenschap, als u de legaten betaalt waarmee u als erfgenaam
absoluut bent belast, geven wij als onze mening dat de twee aandelen moeten worden samengevoegd.
338. Toen een erflater zijn zoon, die nog niet de leeftijd van puberteit had bereikt, en Titius benoemde tot erfgenamen van
gelijke delen van zijn nalatenschap, en zijn zoon belastte met legaten ten bedrage van zijn gehele helft, maar Titius belastte
met niets, en Titius in de plaats stelde van zijn zoon, en Titius krachtens zijn benoeming in de nalatenschap was getreden, en
de minderjarige zoon was overleden, en Titius krachtens de plaatsvervulling zijn erfgenaam was geworden, rees de vraag
hoeveel hij als legaten moest betalen. Men besloot dat hij de legaten volledig moest betalen, omdat de twee helften van de
nalatenschap waren samengesmolten, zodat de Falcidische wet van toepassing was op de gehele nalatenschap, en de legaten
dus zonder enige aftrek verschuldigd zouden zijn. Dit geldt echter alleen wanneer de zoon sterft voordat hij erfgenaam van
zijn vader is geworden. Maar als hij zijn erfgenaam zou worden, zou de plaatsvervanger niet meer van de legaten moeten
betalen dan de minderjarige verplicht zou zijn geweest te doen, omdat hij niet in zijn eigen naam gebonden is, maar in die
van de overleden minderjarige, die niet verplicht zou zijn geweest meer dan drievierde van zijn helft aan de legatarissen af te
staan.
339. Indien echter de gehele helft van de buitenlandse erfgenaam zou zijn nagelaten, en hij krachtens pupillaire
plaatsvervulling erfgenaam wordt van de minderjarige, die niet belast was met de betaling van enige legaten, kan worden
gezegd dat deze worden verhoogd, en moet de procedure worden gevoerd alsof de partij in de plaats was gesteld van welke
erfgenaam dan ook, en laatstgenoemde had geweigerd de nalatenschap te aanvaarden, dan wordt de plaatsvervanger
gerechtigd tot de gehele nalatenschap; om de reden dat de plaatsvervanger, bij het vaststellen van het deel dat volgens de
Falcidische wet verschuldigd is, altijd rekening houdt met het bedrag van de goederen die de vader heeft nagelaten.
340. Hetzelfde moet gezegd worden, indien de vader zijn twee minderjarige kinderen tot erfgenamen benoemt, en hen voor
elkander in de plaats stelt, daar onder deze omstandigheden de nalatenschap aan de ander toekomt door het recht van
plaatsvervulling, en het bedrag van het Falcidisch recht moet worden vastgesteld.
341. Wanneer een erflater twee minderjarige zonen had, en een van hen tot erfgenaam benoemde, en de ander onterfde, en
vervolgens de onterfde zoon in de plaats stelde van degene die hij tot erfgenaam had benoemd, en vervolgens Maevius in de
plaats stelde van degene die hij had onterfd, en hem belastte met de betaling van legaten, werd de onterfde broer erfgenaam
van de ander, en daarna overleed. Aangezien de nalatenschap van laatstgenoemde krachtens het testament van zijn vader
erfrechtelijk op hem is overgegaan, kan worden gezegd dat de legaten waarmee hij was belast, na aftrek van het Falcidische
deel, moesten worden betaald uit het vermogen dat de vader bij zijn overlijden naliet. Het volgende geval is niet in strijd met
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deze mening, namelijk: wanneer een vader een legaat nalaat aan zijn onterfde zoon, is de plaatsvervanger niet verplicht het
legaat uit dien hoofde te betalen; want in dit geval ontvangt de zoon geen deel van de nalatenschap van zijn vader, maar
alleen een legaat. Men kan zich echter afvragen, wat er moet geschieden, indien de onterfde zoon noch door de wet, noch
door tussenkomst van een derde, erfgenaam van zijn broeder is geworden door de plaatsvervulling, en dan voor het bereiken
van de puberteitsleeftijd zou overlijden. Kan men onder die omstandigheden stellen, dat de plaatsvervanger de erfenis moet
betalen, waarmee hij belast is? In geen geval. Want het maakt verschil of de onterfde zoon erfgenaam van zijn broer wordt
krachtens de plaatsvervanging of op andere wijze, en het is duidelijk dat in het ene geval de vader de zoon met een legaat kan
belasten, maar in het andere niet; en daarom is het redelijk te oordelen dat de erflater niet meer recht heeft ten opzichte van
de plaatsvervanger dan hij zou hebben gehad ten opzichte van hem voor wie hij was aangesteld.
342. De mede-erfgenaam van een minderjarige betaalde, na het Falcidische deel te hebben gereserveerd, de door de erflater
nagelaten legaten naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap. Nu de minderjarige is overleden en de ander
krachtens de plaatsvervulling zijn erfgenaam is geworden, moet de helft van de nalatenschap die aan de minderjarige
toebehoorde, worden afgetrokken van alle legaten, zodat hij, nadat alle legaten die hij en de minderjarige ten laste hadden,
zijn afgedragen, het vierde deel van de nalatenschap in zijn bezit behoudt; want hoewel hij de erfgenaam van de minderjarige
is, moet toch de afhouding krachtens de Falcidische wet worden verricht, alsof hij de erfgenaam van zijn vader was geweest.
De legaten, waarmede de erfgenaam belast was, en die meer dan drie/vierde van zijn aandeel bedroegen, zullen niet worden
vermeerderd, tenzij de erfgenaam, die tot een deel van de nalatenschap was benoemd en in de plaats van zijn medeerfgenaam was gesteld, de legaten, na aftrek van het Falcidische gedeelte, zou betalen, terwijl zijn mede-erfgenaam
beraadslaagde; en dan, nadat de laatste de nalatenschap had verworpen, zou de andere, krachtens de plaatsvervanging, ook
het overblijvende deel van dezelve moeten verkrijgen.
343. Africanus, Vragen, Boek V.
Wanneer een man, die een landgoed van vierhonderd aurei had, driehonderd daarvan nalaat, en vervolgens aan u een stuk
land ter waarde van honderd aurei schenkt onder de voorwaarde dat de Falcidische wet niet op zijn testament van toepassing
is, rijst de vraag wat de regel is. Ik antwoordde dat dit een van die verbijsterende vragen is die door dialectici worden
besproken en door hen sofistisch of illusoir worden genoemd; want in zo'n geval zal alles wat wij als waar beschouwen,
onjuist blijken te zijn. Want als wij zouden zeggen, dat de nagelaten erfenis geldig is, dan is er reden tot toepassing van de
Falcidische wet en zal de erfenis niet betaalbaar zijn, omdat de voorwaarde niet vervuld is. Nogmaals, als de erfenis niet
geldig is, omdat niet aan de voorwaarde is voldaan, is er geen reden om de Falcidische wet toe te passen. Indien echter de wet
niet van toepassing is, en aan de voorwaarde moet worden voldaan, hebt gij recht op de erfenis. Maar daar het de bedoeling
van de erflater schijnt te zijn geweest, dat de andere legaten niet verminderd mochten worden wegens de uwe, is het beter te
besluiten, dat de voorwaarde, waarvan uw legaat afhankelijk is, niet vervuld is.
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344. Wat zullen wij dus zeggen, als de erflater aan andere legaten tweehonderd aurei heeft nagelaten en aan u tweehonderd
onder dezelfde voorwaarde, want de voorwaarde waarvan uw legaat afhangt, is vervuld of niet vervuld; daarom zult u recht
hebben op het geheel of op niets, en dit zal als onrechtvaardig worden beschouwd, en in strijd met de bedoeling van de
erflater. Nogmaals, het is niet redelijk om te oordelen dat u recht heeft op een deel van de erfenis, terwijl het noodzakelijk is
dat de voorwaarde waarvan de gehele erfenis afhangt ofwel vervuld moet zijn, ofwel mislukt moet zijn. Daarom moet de hele
zaak worden afgedaan door een beroep te doen op een exceptie van bedrog.
345. Om die reden moet een erflater, wanneer hij zijn wil uitgevoerd wil zien, het volgende bepalen: "Als ik meer heb
nagelaten of zou moeten nalaten dan wettelijk is toegestaan volgens de Falcidische wet, laat mijn erfgenaam dan zoveel
aftrekken als nodig is om zijn vierde te compenseren uit het legaat dat ik aan Titius heb nagelaten."
346. Wanneer een erflater een nalatenschap heeft nagelaten van tweehonderd aurei, en aan mij honderd aurei heeft nagelaten,
onmiddellijk opeisbaar, en ook honderd aurei aan u, voorwaardelijk opeisbaar, en aan de voorwaarde is na verloop van tijd
voldaan, op zodanige wijze echter, dat van de inkomsten, die aan u zijn nagelaten, de erfgenaam niet meer dan vijfentwintig
aurei heeft ontvangen, dan heeft hij recht op het voordeel van de Falcidische wet, en moeten wij hem vijfentwintig aurei
betalen, en bovendien de rente over vijftig aurei in de tussentijd, die (bijvoorbeeld) vijf aurei bedraagt. Aangezien er dus
dertig aurei betaald moeten worden, zijn sommige autoriteiten van mening dat ieder van ons vijftien aurei verschuldigd is,
welke mening volstrekt onjuist is; want hoewel wij beiden hetzelfde bedrag hebben ontvangen, is het toch duidelijk dat mijn
erfenis iets waardevoller is dan de uwe. Daarom moet worden besloten, dat uw erfenis verminderd wordt met het bedrag, dat
de erfgenaam uit de winst heeft ontvangen; en volgens deze berekening moet de volgende worden gemaakt, namelijk, wat
aan de erfgenaam verschuldigd is, moet in zeven delen worden verdeeld, waarvan ik er vier zal moeten betalen en u drie,
omdat mijn erfenis een vierde groter is dan de uwe.
347. Marcianus, Instituten, Boek VII.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat geld dat werd nagelaten voor het onderhoud van
kinderen onderworpen was aan de werking van de Falcidische wet, en dat het de plicht was van de gouverneur van de
provincie om erop toe te zien dat het werd uitgeleend aan personen die solvabel waren.
348. De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een algemeen Rescript, gericht aan Bononius Maximus, dat rente
moest worden betaald door een ieder die zich op de Falcidische wet beriep met het doel bedrog te plegen.
349. Florentinus, Instituten, Boek XI.
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Wanneer een erfgenaam, die door een trust was belast met de overdracht van de nalatenschap aan iemand na de ontvangst
van een bepaalde som geld, weigert de wil van de erflater uit te voeren, en naderhand wenst zich te beroepen op het voordeel
van de Falcidische wet, ook al is het geld misschien niet betaald aan hem die, bij ontvangst ervan, werd gevraagd de
nalatenschap over te dragen; toch zal hij gedwongen worden de trust uit te voeren, omdat wat de erflater hem wilde geven de
plaats zal innemen van het Falcidische deel.
350. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Een erfgenaam heeft volgens het Falcidische recht recht op een vierde deel van de nalatenschap, alles wat hij in die
hoedanigheid verwerft, maar niet de goederen waarop hij erfelijk aanspraak kan maken, of die hij als legaat heeft ontvangen,
of krachtens een trust, of om aan een voorwaarde te voldoen; want geen van deze dingen is in zijn vierde deel begrepen.
Maar wanneer hij krachtens een trust is belast met de overdracht van de gehele nalatenschap, of wanneer hem een legaat
wordt nagelaten, of hij de begunstigde wordt van een trust, of wanneer hem wordt opgedragen bepaalde goederen als
preferent legaat te nemen, of iets van de nalatenschap af te trekken of achter te houden, dan wordt dit tot zijn vierde
gerekend. Het deel dat hij van zijn mede-erfgenaam ontvangt, wordt echter niet meegerekend. Ook al kan hem gevraagd
worden de nalatenschap over te dragen tegen ontvangst van een bepaalde som geld, dan nog wordt hetgeen hij ontvangt in
zijn vierde meegerekend, zoals de Goddelijke Pius heeft besloten. En wanneer hem door de begunstigde van de nalatenschap
iets wordt geschonken onder een voorwaarde, dan moet ook dit in zijn vierde worden opgenomen. Maar als de erfgenaam iets
van de legataris ontvangt om aan een voorwaarde te voldoen, valt dit niet onder de Falcidische wet; dus als de overledene een
stuk land ter waarde van honderd aurei heeft geschonken, mits de legataris vijftig aan de erfgenaam heeft betaald, moeten de
legaten als honderd worden geteld, en heeft de erfgenaam recht op vijftig, naast zijn aandeel in de nalatenschap, en wordt dit
niet in zijn vierde opgenomen.
351. Macer, Over militaire zaken, Boek II.
Als een soldaat, nadat hij zijn testament heeft gemaakt, de helft van zijn nalatenschap aan u geeft, en dan na zijn ontslag een
codicil maakt, waarin hij vraagt om de andere helft van zijn nalatenschap aan Titius te geven, en een jaar na zijn ontslag
sterft, zal de erfgenaam zijn vierde behouden van wat u en Titius toekomt; omdat de erflater stierf op een moment dat zijn
testament niet het voordeel van het keizerlijke privilege met betrekking tot militaire testamenten kon ontvangen. Als hij
echter binnen een jaar na zijn ontslag overlijdt, moet alleen Titius het vierde van Falcidius inhouden, omdat de erflater hem
de erfenis heeft nagelaten op een tijdstip waarop hij geen testament volgens de militaire wet kon maken.
352. Papiniamis, Vragen, Boek XX.
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Een erfgenaam werd belast met de overdracht van een landgoed aan Maevius op voorwaarde dat hij honderd aurei van hem
zou ontvangen, en bij zijn dood het geld aan Titius zou nalaten. Hoewel de genoemde honderd aurei voldoende waren om een
vierde van de nalatenschap te vormen, is er toch, wegens het latere vertrouwen, grond voor het behoud van een vierde van het
eerste legaat; want volgens een grondwet van de goddelijke Hadrianus valt het bedrag alleen onder de voorwaarden van de
Falcidische wet wanneer het in handen van de erfgenaam blijft; maar alleen hij is onderworpen aan de werking van de
Falcidische wet aan wie de nalatenschap werd nagelaten, vandaar dat zij niet van toepassing is op de honderd aurei die mortis
causa werden geschonken. Het is duidelijk dat, als iemand de volgende testamentaire bepaling zou maken: "Ik verzoek u mijn
nalatenschap over te dragen tegen ontvangst van honderd aurei," en de erflater zou niemand aanwijzen om het geld te
betalen, het door de erfgenaam kan worden ingehouden en afgetrokken onder de voorwaarden van het Trebelliaanse Decreet
van de Senaat, als het voldoende is om zijn vierde te volmaken.
353. Scaevola, Digest, Boek XXI.
Een erflater, nadat hij zijn zoon en dochter tot erfgenamen had benoemd, legateerde aan ieder van hen bepaalde goederen als
preferente legaten, maar hij liet aan zijn dochter veel minder na dan aan zijn zoon. Hij schonk zijn dochter bovendien een
huis dat bezwaard was, met inbegrip van alles wat daartoe behoorde en al het gerei, en voegde er de volgende clausule aan
toe: "Ik maak deze schenking op voorwaarde dat Titius, de vrijgelatene van mijn zoon, alle schulden van dat huis zal betalen,
en als hij dat doet, zal het huis aan hen beiden gemeenschappelijk toebehoren." Als de dochter gebruik wilde maken van de
Falcidische wet om haar vierde deel te reserveren, rees de vraag of de schulden in mindering moesten worden gebracht op het
deel van de nalatenschap dat aan haar was nagelaten, en zij haar vierde deel moest krijgen uit wat er overbleef. Het antwoord
luidde dat zij het volgens de wet kon opeisen, maar dat zij niet kon aanvaarden wat haar was nagelaten, als dat voldoende
was om haar vierde te volmaken, zonder aan de wensen van de overledene te voldoen en te betalen wat haar was
aangerekend.
354. Dezelfde, Digest, Boek XXI.
Een echtgenoot was belast met de goederen van zijn vrouw, waarin haar bruidsschat niet was begrepen, en zij, die was
overleden voordat haar echtgenoot haar rekening en verantwoording van zijn beheer had afgelegd, liet hem erfgenaam na van
haar gehele nalatenschap, en droeg hem op, bij zijn dood tien aandelen daarvan te leveren aan hun gemeenschappelijke zoon,
en twee aandelen te leveren aan haar kleinzoon. De vraag rees of hetgeen haar echtgenoot uit zijn beheer van de nalatenschap
bleek te hebben overgehouden, samen met de andere goederen aan de zoon moest worden overgedragen, naar rato van tien
aandelen van de nalatenschap. Het antwoord luidde dat hetgeen de echtgenoot aan de nalatenschap verschuldigd was, ook in
de verdeling zou worden betrokken.
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355. De oom van vaderszijde van een meisje, aan wie haar moeder verzocht haar nalatenschap aan Titius over te dragen,
indien zij zou overlijden voordat zij de puberleeftijd had bereikt, werd haar wettige erfgenaam. Bij de schatting van het
volgens de Falcidische wet verschuldigde bedrag, wenste de erfgenaam van de nalatenschap af te trekken de hoofdsom, uit de
rente waarvan de overleden minderjarige aan verschillende personen geld had betaald, dat verschuldigd was wegens voor
rekening van de erflater verleende steun. Indien hij tot deze inhouding zou overgaan, rees de vraag of hij zekerheid moest
stellen voor de betaling van de hoofdsom van deze geldsommen, waarvan de hoogte zou worden bepaald door het tijdstip van
overlijden van elk van de onderhoudsgerechtigden. Het antwoord was dat hij die zekerheid moest geven.
356. Drie jaar na zijn intrede in de nalatenschap wenste een erfgenaam de Falcidische wet tegen de legatarissen toe te passen,
omdat de erflater bepaalde voogdijen had beheerd, waarvan nog geen rekening was opgemaakt, en omdat hij ontkende dat
van de vorderingen op de minderjarige evenveel kon worden teruggevorderd als op grond van de door de erflater gestelde
zekerheid was afgetrokken. De vraag rees of op verzoek van de legatarissen kopieën moesten worden gemaakt van de
rekeningen van de overledene en van alle documenten die tot de nalatenschap behoorden, alsmede een verklaring van de
bedragen die aan de erven verschuldigd waren, om te voorkomen dat de erfgenaam de door hem uitgekozen documenten zou
overleggen en op die manier de legatarissen zou bedriegen. Het antwoord luidde, dat het tot de plicht van het gerecht
behoorde, alle stukken te onderzoeken aan de hand waarvan het bedrag van de nalatenschap zou kunnen worden vastgesteld.
357. Dezelfde vragen, publiekelijk besproken.
Als een burger een testament maakt voordat hij soldaat wordt, en vervolgens een codicil maakt tijdens zijn diensttijd, is de
Falcidische wet niet van toepassing op het codicil, maar wel op het testament.

Tit. 3. Wanneer men zegt aan iemand meer te hebben nagelaten dan volgens de Falcidische wet is toegestaan.

358. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Wanneer aan iemand meer is nagelaten dan wettelijk is toegestaan, en er goede reden is om te twijfelen of de Falcidische Wet
al dan niet van toepassing is, zal de Praetor de erfgenaam te hulp komen, en de legataris verplichten hem zekerheid te stellen
dat, als mocht blijken dat hij een groter legaat heeft ontvangen dan waar hij volgens de Falcidische Wet recht op heeft, hij
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hem een bedrag gelijk aan het meerdere zal terugbetalen, en dat er geen poging zal worden ondernomen om hem te
bedriegen.
359. Het maakt geen verschil, of dit geschiedt in het eerste testament, in de plaatsvervulling, of in beide, want het is reeds
beslist, dat de Falcidische wet slechts eenmaal van toepassing is, zelfs wanneer er twee testamenten zijn, en dat alle legaten
onderworpen zullen zijn aan inbreng, niet alleen die, welke de minderjarige zelf ten laste komen, maar ook die, welke zijn
plaatsvervanger verplicht is te betalen.
360. Wanneer geen beding is aangegaan met betrekking tot de voogd, zal de erfgenaam gerechtigd zijn tot een vordering uit
hoofde van voogdij tegen de voogd van de eerstgenoemde. Maar, zoals Pomponius zegt, kan het beding zowel op de voogd
als op zijn erfgenaam betrekking hebben, in welk geval de Falcidische wet tijdens zijn leven in werking treedt. Hij schrijft
dezelfde regel voor met betrekking tot de voogdijzaak.
361. Marcellus zegt dat een man wiens nalatenschap vierhonderd aurei bedroeg, zijn zoon, die de leeftijd van de puberteit
nog niet had bereikt, tot erfgenaam benoemde, Titius en Seius voor hem in de plaats stelde en de minderjarige niet met enige
erfenis belastte, maar Titius belastte met de betaling van driehonderd aurei. Marcellus vraagt of de plaatsvervanger
tweehonderd of honderdvijftig aurei moest betalen, omdat hij in geen geval verplicht mocht worden driehonderd te betalen.
Het lijkt mij de betere mening dat hij niet verplicht zou moeten worden om de legatarissen meer dan zijn deel te betalen, en
zeker niet minder. Hieruit volgt, dat het beding niet van kracht wordt, wat hem alleen betreft, maar dat het moet worden
uitgevoerd ten gunste van alle erfgenamen, daar het Falcidische recht van toepassing wordt, nadat de juiste reden is
aangetoond, en bepaald wordt door het bedrag van de legaten en de schulden van de nalatenschap.
362. Als de schuldenlast van de nalatenschap duidelijk of zeker is, is de berekening gemakkelijk gemaakt. Indien de schuld
echter nog onzeker is, hetzij omdat zij afhankelijk is van een of andere voorwaarde, hetzij omdat de schuldeiser een
vordering heeft ingesteld om zijn vordering te innen, en de rechtszaak nog niet is beëindigd, zal het twijfelachtig zijn hoeveel
er wegens de onzekerheid aan de legataris moet worden betaald.
363. Thans doet zich iets dergelijks voor met betrekking tot trusts.
364. Wanneer men zegt dat de Falcidische wet van toepassing is, wordt gewoonlijk een arbiter aangesteld om het bedrag van
de nalatenschap te schatten, ook al is er misschien maar één persoon die de uitvoering van een zeer matige trust eist. Een
dergelijke schatting mag geen schade toebrengen aan anderen die niet voor de arbiter zijn gedaagd. Toch is het gebruikelijk
dat de andere begunstigden van de trust door de erfgenaam worden aangemaand om voor de arbiter te verschijnen en daar
hun zaak uiteen te zetten. Vaak worden ook de schuldeisers opgeroepen om hun vorderingen voor de arbiter te bewijzen. Het
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is niet meer dan redelijk dat de erfgenaam wordt gehoord tegen de vorderingen van de legatarissen en de begunstigden van de
trust, als hij aanbiedt alles te betalen wat er over is, en zich wenst te beschermen door een dergelijk beding.
365. Wanneer bepaalde legaten worden nagelaten die onmiddellijk opeisbaar zijn, en andere die voorwaardelijk opeisbaar
zijn, moet dit beding worden gemaakt met betrekking tot de voorwaardelijke legaten, mits die welke onmiddellijk opeisbaar
zijn, volledig worden betaald. Julianus zegt tenslotte, dat wanneer legaten absoluut en voorwaardelijk worden nagelaten, om
te voorkomen dat de Falcidische wet in werking treedt als aan de voorwaarde wordt voldaan, een vordering tot inning van de
absoluut nagelaten legaten niet zal worden toegewezen, tenzij aan de erfgenaam zekerheid wordt gesteld voor de
terugbetaling van alles wat is ontvangen boven wat door de Falcidische wet is toegestaan.
366. Julianus zegt ook dat wanneer een vierde deel van een nalatenschap aan een persoon wordt nagelaten onder een
voorwaarde, en drie vierde deel daarvan absoluut wordt nagelaten, er zekerheid moet worden gesteld om alles terug te
betalen wat is ontvangen boven het bedrag dat is toegestaan door de Falcidische wet.
367. Vandaar dat dit beding ook kan worden geëist, omdat, hoewel de erfgenaam het teveel dat hij heeft betaald, kan
terugvorderen, het toch mogelijk is dat degene aan wie betaald is, niet solvabel blijkt te zijn, en om die reden wat betaald is,
verloren zal gaan.
368. Men kan zeggen, dat dit beding ook moet worden aangegaan met betrekking tot schenkingen mortis causa.
369. Deze woorden van het beding, "Wat gij als legaat ontvangen moogt hebben boven hetgeen de Falcidische wet toestaat,"
hebben niet alleen betrekking op iemand die meer ontvangen heeft dan de Falcidische wet toestaat, en die een deel moet
terugbetalen, en een deel daarvan kan behouden, maar zij hebben ook betrekking op iemand die verplicht is zijn gehele legaat
terug te betalen, want het moet begrepen worden dat de Falcidische wet soms een deel van het betaalde legaat herroept, en
soms het gehele. Want omdat de berekening van het Falcidische gedeelte wordt gemaakt nadat de schuld is vastgesteld,
gebeurt het dikwijls dat andere schulden worden ontdekt, of dat een voorwaarde wordt vervuld waarvan de betaling van een
schuld afhing, en het gehele bedrag van de erfenis is uitgeput; soms echter wordt een voorwaarde vervuld waarvan de
vrijheid van slaven afhangt, waardoor een erfenis in geen geval verschuldigd is, omdat de berekening van het bedrag van de
erfenissen pas wordt gemaakt nadat die van de slaaf is voltooid, en hun waarde wordt afgetrokken van het vermogen van de
nalatenschap.
370. Bovendien is de Falcidische wet niet van toepassing op bepaalde testamenten; toch wordt met betrekking tot deze
testamenten de regel opgemerkt, dat hoewel de erfgenaam niet gerechtigd mag zijn om zijn vierde voor te behouden, toch de
legaten alleen opeisbaar zouden zijn in het geval dat de goederen van de nalatenschap toereikend zouden zijn, natuurlijk na
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aftrek van de schuld, alsmede van de waarde van de slaven die hun vrijheid bij testament hetzij rechtstreeks, hetzij op grond
van een trust hebben verkregen.
371. De begunstigde van een trust moet ook zekerheid geven aan de legataris die belast is met de uitvoering van de trust.
372. Soms heeft de overeenkomst in deze bepaling geen betrekking op de Falcidische wet, maar op een andere wet; zoals
bijvoorbeeld wanneer een mecenas benoemd wordt tot erfgenaam van een gehele nalatenschap, en absoluut belast wordt met
een legaat van vijf twaalfden daarvan, en daarna voorwaardelijk belast wordt met een ander legaat dat hoger is dan het bedrag
waarop hij als mecenas recht heeft; want in dit geval moet een beroep worden gedaan op die wet die voorziet in mecenassen,
en niet op de Falcidische wet.
373. Wanneer een nagelaten goed verloren gaat terwijl het in handen van de legataris is, is de betere mening, dat bij wijze
van uitzondering aan degene die de belofte heeft gedaan, genoegdoening moet worden verleend,
374. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Zelfs als hij ermee instemde om de waarde van het eigendom te betalen,
375. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Tenzij de legataris zelf een frauduleuze daad heeft gepleegd, want dan is hij ook aansprakelijk op grond van de clausule
betreffende kwade trouw, die in deze bepaling is opgenomen, en waartegen men zich kan verzetten met een antwoord.
376. In deze borgtocht, die op grond van de Falcidische wet wordt uitgevoerd, is sprake van het stellen van zekerheden.
377. Wanneer er legaten worden nagelaten die op verschillende tijdstippen opeisbaar zijn, omdat het zeker is dat de
Falcidische wet van toepassing zal zijn, zegt Pedius dat er geen grond is voor een beding, maar wel voor een berekening, en
dat er een schatting moet worden gemaakt van de som die op verschillende tijdstippen opeisbaar is, en dat op die manier het
totale bedrag van de legaten zal worden vastgesteld. Het resultaat van de schatting is, dat het volgens de Falcidische wet
verschuldigde bedrag zal worden vastgesteld in verhouding tot hetgeen van alle legaten moet worden afgetrokken.
378. Telkens wanneer het duidelijk is dat een legaat opeisbaar zal zijn zelfs vóór het tijdstip waarop de Falcidische Wet van
toepassing zal worden, moet de berekening van het legaat worden gemaakt. Indien echter de vervulling van de voorwaarde,
waarvan zij afhangt, wordt vertraagd, moet worden gewacht totdat zij is vervuld. Maar als het tijdstip van de vervulling nog
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niet is aangebroken, moet men een schatting maken van de winsten die men in de tussenliggende tijd heeft ontvangen, zodat
men het bedrag volgens de Falcidische wet kan vaststellen en kan zeggen dat het beding van kracht is geworden.
379. Hoewel alle legatarissen en begunstigden van een trust door middel van deze bepaling verplicht kunnen worden om
zekerheid te stellen, hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard dat sommigen van hen daarvan zijn vrijgesteld,
zoals bijvoorbeeld degenen aan wie kleine toelagen voor levensonderhoud zijn nagelaten. Want zij verklaarden in een
Rescriptie, gericht aan Pompeius Faustina: "Het legaat van de tien aurei jaarlijks te betalen krachtens het testament van
Pompeia Crispiana, uw beschermvrouwe, die u naar u beweert zijn nagelaten, is anders dan die waarmee voedsel en kleding
werden nagelaten aan haar andere vrijsters, om welke reden wij menen dat een borgstelling niet moet worden geëist."
380. Bovendien moet worden opgemerkt, dat van de schatkist niet mag worden geëist dat zij zekerheid stelt, maar dat tegen
haar een rechtsvordering kan worden ingesteld, net alsof zij dat had gedaan. Toch heeft de Goddelijke Pius in een Rescript
verklaard, dat anderen, ongeacht hun rang, en ook al hebben zij hun legaten reeds ontvangen, verplicht moeten worden
zekerheid te stellen. Wij vernemen ook uit dit Rescript, dat de Keizer het voornemen had, dat een beding zou worden
aangegaan, zelfs nadat de legaten waren betaald.
381. Wanneer een legataris zekerheid heeft gesteld aan een erfgenaam met betrekking tot de teruggave van het legaat dat aan
hem is betaald, en de erfgenaam is reeds verwikkeld in een geschil over de nalatenschap, of verwacht dat te zullen doen, en
de nalatenschap wordt uitgezet, hetzij door nalatigheid, hetzij door bedrog van hem die het legaat heeft betaald, zijn wij van
mening dat het beding geen effect zal hebben, voor zover het het oordeel van een goed burger betreft, omdat het het element
van goede trouw bevat.
382. Evenzo, indien hij die het legaat heeft betaald, zich om een andere reden van de nalatenschap zou beroven (bijvoorbeeld
omdat hij tot erfgenaam is benoemd bij een tweede testament, krachtens hetwelk de genoemde legataris het legaat niet heeft
ontvangen), zeggen wij dat, overeenkomstig het oordeel van een goed burger, het beding van kracht zal worden.
383. En, in het algemeen, wanneer hij, die zich door een dergelijk beding heeft voorzien, en een goed, of een som geld, of
enig voordeel heeft overgedragen, moet men zeggen, dat het beding van kracht wordt; mits hij, die het is aangegaan, niet
schuldig is geweest aan kwade trouw.
384. De vraag rees, of het beding meer dan eenmaal in werking kan treden. En het staat vast, dat het herhaaldelijk in werking
kan treden, indien de erfgenaam op verschillende tijdstippen verschillende delen van de nalatenschap wordt ontnomen.
385. Indien de erfenis wordt betaald voordat het beding is aangegaan, en een rechtsvordering wordt ingesteld om zekerheid te
stellen, wijst dit erop dat een rechtsvordering kan worden ingesteld wanneer iets is verzuimd, of door vergissing is betaald.
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Aangezien in dit geval geen zekerheid is gesteld, wordt dus aangenomen dat meer is betaald dan verschuldigd is. Pomponius
zegt dat een vordering tot het stellen van zekerheid mogelijk is, en ik denk dat zijn opvatting moet worden gevolgd vanwege
het voordeel dat daaruit kan worden getrokken.
386. Paulus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Nogmaals, deze zekerheid moet worden gesteld als daar een goede reden voor lijkt te zijn, want het zou onrechtvaardig zijn
om deze te eisen als er nog geen controverse is ontstaan met betrekking tot de nalatenschap, en als er alleen maar loze
dreigementen zijn geuit, en daarom moet de Praetor de kwestie na goed onderzoek beslissen.
387. Wanneer elk van twee partijen de gehele nalatenschap voor zich opeist, krachtens het testament, bijvoorbeeld, wanneer
zij beiden dezelfde naam hebben, kunnen zowel de schuldeisers als de legatarissen een vordering instellen tegen zowel
degene die de nalatenschap bezit, als degene die de nalatenschap opeist.
388. Deze zekerheid is nodig wanneer iemand zijn eigen geld betaalt of zijn eigen eigendom levert. Als hij geld betaalt of
goederen levert die tot de nalatenschap behoren, is volgens sommige autoriteiten geen zekerheid nodig, want als hij zijn zaak
verliest, is hij niet aansprakelijk, daar hij niet in het bezit was en geen bedrog heeft gepleegd om het bezit te ontlopen. Indien
hij betaalt voordat er een geschil is ontstaan, is deze regel van toepassing; want indien hij achteraf betaalt, zou hij
aansprakelijk zijn op grond van nalatigheid.
389. In het geval van twee personen met dezelfde naam rijst de vraag of zekerheid moet worden gesteld door hem die de
goederen van de nalatenschap overdraagt, om de reden dat een van hen absoluut van aansprakelijkheid is bevrijd, net alsof hij
een schuld uit de nalatenschap had betaald. Indien degene die de nalatenschap opeist, zijn eigen geld heeft betaald, of zijn
eigen goederen heeft geleverd, zal hij niets hebben om te behouden, en daarom moet hem een borgstelling worden gegeven.
390. Marcellus, Digest, Boek XXI.
Laten we eens kijken of deze bepaling, namelijk: "Belooft u terug te geven wat u hebt ontvangen boven wat is toegestaan
door de Falcidische wet?", niet voldoende zal zijn tegenover degene die verplicht is een erfenis te betalen aan een ander
onder de voorwaarden van een trust. Het is voldoende, dat de erfgenaam zegt, dat hij uit hoofde van de trust niets behoeft te
doen. Want ook in dit geval moet degene die het voordeel van de trust geniet, zekerheid stellen om de legataris schadeloos te
stellen, tenzij deze er de voorkeur aan geeft, zekerheid te stellen ten gunste van de erfgenaam, teneinde de omstandigheid te
vermijden. Bovendien moet aan de legataris zekerheid worden gesteld, indien hem (wat volkomen juist is) wordt toegestaan
een evenredig deel te behouden van hetgeen krachtens de trust is betaald, ook al blijft er genoeg van het legaat in zijn handen
om de gehele fiduciaire verplichting na te komen.
391. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek IV.
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Als de legataris of de begunstigde van de trust niet gemakkelijk zekerheid kan stellen, en om die reden het risico loopt te
worden beroofd van het door het testament verleende voordeel, wordt hij dan vrijgesteld van de noodzaak zekerheid te
stellen? Deze mening schijnt te zijn overgenomen in een Rescript van de goddelijke Commodus, dat in de volgende woorden
luidt: "Indien de bevoegde rechter vaststelt, dat een verzoek tot hem is gericht om u te dwingen zekerheid te stellen, teneinde
te voorkomen, dat u aanspraak maakt op het voordeel van de trust, moet hij ervoor zorgen, dat u van de verplichting tot het
stellen van zekerheid wordt ontheven."
392. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
De goddelijke Pius verbood dat zekerheid werd geëist van degene die belast was met het toezicht op de verdeling van
bepaalde jaarlijkse legaten, door hem te verplichten aan de erfgenaam de aandelen terug te geven van degenen die deze niet
aanvaardden, tenzij hij daartoe uitdrukkelijk door de erflater was gelast.
393. Marcianus, Trusts, Boek X.
Wanneer een erfgenaam beweert dat een deel van een nalatenschap, of zelfs de gehele nalatenschap, verbeurd is verklaard
aan de schatkist, en het moet worden vastgesteld dat hij ook belast was met een trust, werd besloten dat indien de begunstigde
zekerheid zou stellen voor het herstel van de nalatenschap in geval deze zou worden uitgezet, hij moet worden betaald.
394. Dezelfde, Trusts, Boek XII.
Wanneer de eigendom van een goed niet in geschil is, maar het vruchtgebruik ervan wel (want het kan gebeuren dat de
eigendom wordt nagelaten aan Titius, en het vruchtgebruik aan iemand anders), dan moet de zekerheid om het te herstellen
niet worden gegeven aan de erfgenaam, maar aan Titius. Soms, zelfs als de erfgenaam belast is met de overdracht van het
vruchtgebruik, moet de zekerheid aan Titius worden gegeven; bijvoorbeeld als het vruchtgebruik, nadat het is voorbehouden,
aan hem wordt nagelaten, en het vruchtgebruik aan Seius; want wat voor voordeel zou het in dit geval hebben, dat de
zekerheid aan de erfgenaam wordt gegeven, daar hem geen voordeel zal toekomen, indien het vruchtgebruik tenietgaat?
Indien echter het vruchtgebruik aan Seius is gelegateerd, en de eigendom aan Titius is nagelaten op zodanige wijze, dat,
wanneer het vruchtgebruik aan Seius ophoudt toe te behoren, hij tot de eigendom gerechtigd zal zijn, dan moet aan de
erfgenaam zekerheid worden gesteld door de vruchtgebruiker, en ook door de erfgenaam aan Titius, omdat het niet zeker is,
dat, indien het vruchtgebruik tenietgaat, de eigendom door Titius zal worden verkregen.
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Boek XXXVI
1. Over het Trebelliaans besluit van de Senaat.
2. Op welk tijdstip legaten of trusts van kracht worden.
3. Wat betreft de zekerheid die gegeven wordt voor de betaling van legaten of de uitvoering van trusts.
4. Wanneer de legatarissen van de begunstigden van een trust in het bezit van de goederen kunnen worden gesteld (...)

Tit. 1. Over het Trebelliaanse decreet van de Senaat.

1. Ulpianus, Trusts, Boek III.
Na de vraagstukken betreffende de trusts van verschillende soorten goederen te hebben besproken, gaan wij nu over tot de
uitlegging van het Trebelliaanse Decreet van de Senaat.
(1) Dit decreet van de Senaat werd uitgevaardigd ten tijde van Nero, op de achtste van de Kalends van September, tijdens het
consulaat van Anneus Seneca en Trebellius Maximus.
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(2) De woorden van het decreet luiden als volgt: "Aangezien het volkomen billijk is dat, met betrekking tot alle trusts van
nalatenschappen waarbij iets uit het vermogen moet worden betaald, een beroep wordt gedaan op degenen aan wie de rechten
en winsten van de nalatenschap zijn overgedragen, in plaats van dat de erfgenamen enig risico lopen wegens het vertrouwen
dat in hen is gesteld, wordt hierbij verordend dat rechtsvorderingen die gewoonlijk voor en tegen de erfgenamen worden
ingesteld, niet zullen worden toegestaan wanneer deze laatsten de goederen hebben overgedragen krachtens een trust, zoals
hun was opgedragen te doen; maar dat in deze gevallen vorderingen zullen worden ingesteld voor en tegen degenen aan wie
het goed krachtens de bij het testament in het leven geroepen trust is overgedragen, opdat de laatste wensen van de
overledenen met betrekking tot het resterende deel van de nalatenschap beter kunnen worden vervuld. "
(3) Door dit besluit van de Senaat wordt de twijfel weggenomen van hen die uit vrees voor een rechtsgeding of uit vrees
besloten hebben de nalatenschap niet te aanvaarden.
(4) Maar hoewel de Senaat de erfgenamen heeft willen ontlasten, ontlast hij ook de begunstigde van de nalatenschap. Het
wordt immers toegekend aan de erfgenamen, aangezien zij zich op een uitzondering kunnen beroepen indien tegen hen een
rechtsgeding wordt aangespannen; en indien de erfgenamen een rechtsgeding aanspannen, kunnen zij worden uitgesloten
door een uitzondering waarop de begunstigden van de trust zich kunnen beroepen, zodat er geen twijfel over bestaat dat ook
met hun belangen rekening is gehouden.
(5) Dit besluit van de Senaat is van toepassing ongeacht of iemand die testamentair erfgenaam dan wel erfgenaam is, belast
was met de overdracht van de nalatenschap.
(6) Het is ook van toepassing op het geval van het testament van een soldaat die onder vaderlijk gezag staat, en die het recht
heeft over zijn castrense peculium of zijn quasi castrense peculium te beschikken.
(7) De bezitters van goederen krachtens de Praetoriaanse wet, of andere erfgenamen, kunnen een nalatenschap overdragen
krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat.
(8) De vraag rijst of hij aan wie krachtens het Trebellian Decreet van de Senaat een goed is overgedragen krachtens een trust,
zelf zijn vorderingsrechten kan overdragen krachtens hetzelfde Decreet van de Senaat, wanneer hij belast is met de
overdracht van het goed. Julianus zegt dat hij ook zijn vorderingsrechten kan overdragen. Ook Marcianus is deze mening
toegedaan, en wijzelf nemen die over.
(9) Wanneer echter iemand is belast met de overdracht van een nalatenschap aan twee personen, aan een van hen absoluut of
binnen een bepaalde tijd, en aan de ander onder een voorwaarde, en hij beweert dat de nalatenschap waarschijnlijk insolvent
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is, verordonneert de Senaat dat de gehele nalatenschap moet worden overgedragen aan degene aan wie de erfgenaam is
verzocht deze absoluut of binnen een bepaalde tijd over te dragen. Indien echter aan de voorwaarde is voldaan en de andere
rechthebbende zijn aandeel wenst te aanvaarden, gaan de vorderingsrechten van rechtswege op hem over.
(10) Wanneer een zoon of een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, en wordt belast met de overdracht van de nalatenschap, en
de meester of de vader zou deze overdragen, dan zullen de vorderingsrechten overgaan op de begunstigde van de trust,
krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat. Dit zal het geval zijn zelfs indien de partijen belast zijn met de overdracht
van het goed in hun eigen naam.
(11) Dezelfde regel is van toepassing wanneer een vader door de zoon zelf wordt belast met de overdracht van de
nalatenschap.
(12) Wanneer de voogd of curator van een minderjarige of een krankzinnige belast is met de overdracht van een
nalatenschap, is het Trebelliaans Decreet van de Senaat zonder twijfel van toepassing.
(13) Wanneer een minderjarige werd belast met de overdracht van de nalatenschap aan de voogd zelf, rees de vraag of hij dit
kon doen met het gezag van zijn voogd. De goddelijke Severus besliste dat hij de nalatenschap niet aan zijn voogd kon
overdragen op gezag van deze laatste, omdat niemand in zijn eigen zaak als rechter kan optreden.
(14) Toch kan de nalatenschap van een minderjarige door hem aan zijn curator worden overgedragen, daar het gezag van
deze laatste niet noodzakelijk is om de overdracht wettig te maken.
(15) Wanneer een vereniging of een rechtspersoon belast is met de overdracht van een nalatenschap, is de overdracht geldig
wanneer zij geschiedt aan elk van de verschillende leden afzonderlijk, door de stemming van hen die tot die vereniging of
rechtspersoon behoren; want in dat geval wordt ieder van hen geacht de overdracht aan zichzelf te hebben verricht.
(16) Wanneer de erfgenaam wordt gevraagd de nalatenschap over te dragen, nadat hij een stuk grond voor zichzelf heeft
gereserveerd, kan hij dit doen krachtens het Trebelliaans decreet van de Senaat; het maakt ook niet veel verschil of de aan
hem gegeven grond in pand is gegeven, aangezien een persoonlijke vordering tot terugvordering van het geleende geld de
grond niet zal volgen; maar hij zal aansprakelijk zijn aan wie de nalatenschap is overgedragen krachtens het Trebelliaans
decreet van de Senaat. De begunstigde van de trust moet de erfgenaam een zekerheid stellen, zodat de erfgenaam schadeloos
wordt gesteld als het land door de schuldeiser zou worden ontruimd. Julianus vindt echter niet dat zekerheid moet worden
gesteld, maar dat een schatting moet worden gemaakt van de waarde van het land zonder de zekerheid, d.w.z. voor hoeveel
het zal worden verkocht als er geen zekerheid wordt gesteld; en dat, als er geen zekerheid was gesteld, het land voor evenveel
zou worden verkocht als het vierde deel van het eigendom zou opbrengen, de vorderingsrechten overgaan volgens de
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bepalingen van het decreet van Trebellus van de Senaat; maar als het minder zou opbrengen, dan moet, aangezien het tekort
is gereserveerd, ook een overdracht van het resterende deel worden gedaan, overeenkomstig het decreet van Trebellus van de
Senaat. Dit advies lost vele vragen op.
(17) Wanneer een man met een landgoed van vierhonderd aurei driehonderd aurei nalaat en, na aftrek van tweehonderd, zijn
erfgenaam opdraagt het landgoed over te dragen aan Seius, is de begunstigde van de trust dan aansprakelijk voor de
driehonderd aurei, of is hij alleen aansprakelijk naar rato van het bedrag van het landgoed dat in zijn handen is gekomen?
Julianus zegt dat driehonderd aurei van hem kunnen worden gevorderd, maar dat de begunstigde van de trust niet voor meer
dan tweehonderd kan worden aangesproken, en de erfgenaam voor honderd. Deze opvatting van Julianus lijkt mij juist, opdat
de begunstigde niet aansprakelijk kan worden gesteld voor meer dan het bedrag dat hij uit de nalatenschap heeft ontvangen.
Want niemand is verplicht meer van een erfenis te betalen dan het bedrag dat hij uit de nalatenschap in handen kreeg, ook al
is de Falcidische wet misschien niet van toepassing, zoals in een Rescript van de Goddelijke Pius staat.
(18) Tenslotte mag uit het testament van een soldaat niet meer aan legaten worden betaald dan zijn nalatenschap bedraagt, na
aftrek van de schuld; en toch zal het de begunstigde van de trust niet zijn toegestaan het vierde te reserveren.
(19) Vandaar dat Neratius zegt dat als de erfgenaam wordt belast met de overdracht van de gehele nalatenschap zonder aftrek
van het Falcidische deel, en hij die gerechtigd is om het te ontvangen wordt belast met de overdracht aan een derde, de
erfgenaam het vierde deel niet kan aftrekken van wat de tweede begunstigde ontvangt, omdat de erflater alleen de bedoeling
had dat de eerste begunstigde van de trust zijn vrijgevigheid zou genieten.
(20) Wanneer een erflater, die goederen ter waarde van vierhonderd aurei bezat, tweehonderd aan Titius naliet, en zijn
erfgenaam opdroeg de helft van de nalatenschap aan Sempronius over te dragen, zegt Julianus dat de overdracht moet
geschieden volgens de bepalingen van het Trebelliaanse decreet van de Senaat, en dat de vordering van de legataris verdeeld
moet worden, zodat hij één zaak tegen de erfgenaam kan aanspannen voor honderd aurei, en één tegen de begunstigde van de
trust voor de andere honderd. Julianus is daarom van mening dat de erfgenaam op deze manier zijn vierde onaangetast zal
verkrijgen, dat wil zeggen, de honderd aurei zonder aftrek.
(21) Julianus zegt ook dat als iemand die een nalatenschap van vierhonderd aurei heeft, driehonderd zou nalaten, en, na aftrek
van honderd, zijn erfgenaam zou belasten om de nalatenschap aan Sempronius over te dragen, moet worden gezegd dat als de
nalatenschap wordt overgedragen na aftrek van de honderd aurei, een vordering tot terugvordering van de nalatenschap zal
worden toegewezen tegen de begunstigde van de trust.
2. Celsus, Digest, Boek XXI.
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Wanneer een man die vierhonderd aurei naliet, driehonderd aan Titius nalaat, en zijn erfgenaam opdraagt het landgoed aan u
over te dragen, en de erfgenaam, die vermoedt dat het landgoed insolvent is, het op bevel van de Praetor betreedt en het
overdraagt, rijst de vraag wat u aan de legataris verschuldigd bent. Daar het vermoeden bestaat, dat de erflater de bedoeling
had de nalatenschap met de legaten over te dragen, moet men aannemen, dat u de gehele driehonderd aurei aan Titius moet
betalen; want men moet aannemen, dat de erfgenaam verzocht was u in zijn plaats te benoemen en u het saldo te betalen, en
dat hij, nadat hij al zijn plichten met betrekking tot de nalatenschap had vervuld, dat wil zeggen nadat hij de legaten had
betaald, recht zou hebben gehad op wat er over was geweest, indien hij niet de opdracht had gekregen de nalatenschap aan u
over te dragen. Hoeveel zou hij dan hebben overgehouden? Honderd aurei, zeker. Dit is wat hij u moest betalen, en daarom,
om het deel te berekenen dat volgens de Falcidische wet verschuldigd is, als de erfgenaam belast was om driehonderd aurei
aan Titius te betalen en honderd aan u, zal het resultaat zijn dat als hij vrijwillig in de nalatenschap zou treden, hij
tweehonderdvijfentwintig aan Titius moet betalen en vijfenzeventig aan u. Titius heeft dus geen recht op meer dan wanneer
de erfgenaam in de nalatenschap was getreden zonder daartoe te zijn gedwongen door de Praetor.
3. Ulpianus, Trusts, Boek III.
Bovendien zegt Marcellus, over Julianus, met betrekking tot dit geval dat, als de erflater had gezegd dat de erfgenaam belast
moest worden met de legaten, en deze vrijwillig tot de nalatenschap was toegetreden, de berekening van het Falcidische deel
moet worden gemaakt alsof vierhonderd aurei waren nagelaten onder de trust, en driehonderd als legaat waren nagelaten;
zodat de driehonderd in zeven delen moeten worden verdeeld, op vier daarvan zou de begunstigde van de trust recht hebben,
en de andere drie zouden naar de legataris gaan. Indien echter de nalatenschap insolvent zou zijn, en de erfgenaam haar niet
vrijwillig heeft aanvaard en overgedragen, kan honderd aurei van de vierhonderd waarop hij recht zou hebben gehad, door de
begunstigde van de trust worden behouden, en moet dezelfde verdeling worden gemaakt van de overige driehonderd, zodat
de begunstigde vier zevende en de legataris de overige drie krijgt; want het zou uiterst onrechtvaardig zijn, dat de legataris,
alleen omdat de nalatenschap van insolventie werd verdacht, meer zou hebben dan hij zou hebben verkregen, indien de
erfgenaam er vrijwillig toe was overgegaan.
(1) Nogmaals, wat gezegd is over een vermoedelijk onvermogende nalatenschap, geldt ook voor testamenten waarop de
Falcidische wet niet van toepassing is. Ik verwijs naar militaire testamenten en andere van dezelfde aard.
(2) Pomponius zegt ook dat wanneer iemand belast is met de overdracht van een nalatenschap nadat de legaten zijn
afgetrokken, de vraag rijst of de legaten volledig moeten worden betaald, en of de erfgenaam zijn vierde kan aftrekken van
wat alleen onder de trust is overgebleven, of dat hij het kan aftrekken van zowel de legaten als de trust. Hij stelt dat Aristo
van mening was dat het in mindering moest worden gebracht op alles wat de erflater naliet, dus zowel op de legaten als op de
trust.
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(3) Alle goederen die deel uitmaken van een nalatenschap die door de erfgenaam is vervreemd, worden tot zijn vierde
gerekend.
(4) Een zeker man, die zijn kinderen tot erfgenamen van ongelijke delen van zijn nalatenschap had benoemd, en hun
preferente legaten had nagelaten, zodanig dat het grootste deel van zijn goederen onder hen werd verdeeld, belastte een ieder
van hen, die zonder kinderen zou overlijden, zijn deel aan zijn broers na te laten. Onze Keizer verklaarde in een Rescriptie,
dat de bevoorrechte legaten in de trust begrepen waren, omdat de erflater zijn aandeel in de nalatenschap niet vermeldde,
maar alleen zijn aandeel, en de bevoorrechte legaten geacht werden in zijn aandeel begrepen te zijn.
(5) Als iemand wordt gevraagd een nalatenschap af te geven voordat hij de slaven heeft gefolterd, het testament heeft
geopend, in de nalatenschap is getreden, of een van die dingen heeft gedaan die door het decreet van de Senaat zijn verboden,
en om die reden de nalatenschap verbeurd wordt verklaard, zal de schatkist deze met alle lasten verwerven. Daarom zal het
voordeel van de vierde dat de aangewezen erfgenaam toekwam, overgaan op de schatkist, en zullen alle vorderingsrechten
die aan de nalatenschap toebehoren, op haar overgaan krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat. Indien echter de
erfgenaam iemand heeft belet het testament op te maken, of de getuigen niet heeft toegelaten bijeen te komen, of heeft
nagelaten de dood van de erflater te wreken, of indien de nalatenschap om een andere reden door de Schatkist was opgeëist,
zal het voordeel van het vierde eveneens aan de Schatkist toekomen, en zal het resterende drie vierde deel van de
nalatenschap overgaan op de begunstigde van de trust.
4. Dezelfde, Trusts, Boek IV.
Om de reden dat de aangewezen erfgenaam kan weigeren in de nalatenschap te treden, omdat hij vreest dat hij daardoor zou
kunnen worden benadeeld, moet er een voorziening worden getroffen voor de begunstigde van de trust; zodat, als deze zou
zeggen dat hij wil dat de erfgenaam op zijn risico in de nalatenschap treedt en deze aan hem overdraagt, de aangewezen
erfgenaam kan worden gedwongen voor de Praetor te verschijnen en de nalatenschap af te geven. Indien dit geschiedt, gaan
de vorderingsrechten over door het Trebellian-decreet van de Senaat, en kan de erfgenaam zich niet beroepen op het voordeel
van de vierde wanneer hij het goed overdraagt; want aangezien hij het goed betreedt op risico van een ander, is het niet meer
dan redelijk dat hem ieder voordeel wordt ontnomen waarop hij recht zou hebben gehad. Het maakt ook geen verschil, of de
nalatenschap al dan niet solvabel is, want het is voldoende, dat zij door de aangewezen erfgenaam is verworpen. Er wordt
niet onderzocht of de nalatenschap al dan niet solvabel is, maar alleen de mening, de vrees of het voorwendsel van degene die
weigerde te aanvaarden, moet in aanmerking worden genomen, en niet het vermogen van de nalatenschap zelf. Dit is niet
onredelijk, want van de aangewezen erfgenaam mag niet worden verlangd, dat hij verklaart, waarom hij vreest in de
nalatenschap te treden, of waarom hij daartoe niet bereid is. Want de mensen hebben verschillende drijfveren: sommigen zijn
bang om zaken te doen, anderen vrezen de ergernis daarvan; weer anderen vrezen, dat de schuld groter kan worden, ook al
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lijkt de nalatenschap solvabel; weer anderen vrezen de woede of de afgunst van anderen; en sommigen willen degenen aan
wie de nalatenschap is nagelaten gunstig stemmen, zonder echter een van de lasten daarvan te willen dragen.
5. Marcianus, Trusts, Boek VI.
Wanneer een man van verheven rang of autoriteit door een gladiator, of door een vrouw die van prostitutie leeft, wordt belast
met de overdracht van een nalatenschap, zal hij daartoe gedwongen worden.
(6) Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Iedereen kan weigeren een nalatenschap te aanvaarden, niet alleen wanneer hij aanwezig is, maar ook wanneer hij afwezig is,
en hij kan dit zelfs doen door middel van een brief. Want ten aanzien van partijen die afwezig zijn, kan een beschikking
worden gevraagd of het zeker is dat zij niet in de nalatenschap willen treden en haar overdragen, of dat dit niet bekend is; in
zoverre is hun aanwezigheid niet nodig.
1. Men moet bedenken dat de Senaat spreekt met betrekking tot een aangewezen erfgenaam. En daarom bespreekt Julianus
de vraag of dit decreet van toepassing is in gevallen van intestaat. Wij zijn echter van mening dat dit decreet ook van
toepassing is op erfgenamen bij versterf, of het nu gaat om erfgenamen bij versterf of om praetoriaanse opvolgers.
2. Dit decreet van de senaat geldt ook voor een zoon die onder vaderlijk gezag staat, en voor alle andere noodzakelijke
erfgenamen, zodat zij door de praetor kunnen worden gedwongen de nalatenschap in beheer te nemen en daarna over te
dragen. Indien zij dit doen, worden de vorderingsrechten geacht te zijn overgedragen.
3. Wanneer een nalatenschap zonder eigenaar verbeurd wordt verklaard aan de Schatkist, en deze niet bereid is het te
aanvaarden en het over te dragen aan de begunstigde van de trust, zal het volkomen juist zijn dat de Schatkist het eigendom
teruggeeft, net alsof de begunstigde van de trust het had teruggekregen.
4. Evenzo, indien de burgers van een stad, nadat zij tot erfgenamen zijn benoemd, zeggen dat de nalatenschap waarschijnlijk
insolvent is, en weigeren deze te aanvaarden, moet worden geoordeeld dat zij daartoe kunnen worden gedwongen, en de
nalatenschap overdragen. Dezelfde regel geldt met betrekking tot een vereniging.
5. Titius, die tot erfgenaam was benoemd, en Sempronius voor hem in de plaats stelde, werd belast met de overdracht van de
nalatenschap aan Sempronius zelf; maar, na zijn benoeming, zei Titius dat de nalatenschap waarschijnlijk insolvent was, en
weigerde deze te aanvaarden. De vraag rees of hij gedwongen kon worden om het landgoed te betreden en het over te dragen,
een punt dat voor discussie vatbaar is. De betere mening is echter dat hij daartoe kan worden gedwongen, omdat het voor
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Sempronius voordeliger is de nalatenschap te verkrijgen door de benoeming dan door de plaatsvervulling; bijvoorbeeld als de
plaatsvervulling belast is met te betalen legaten, of met te verlenen vrijheid. Dezelfde regel zal gelden indien de nalatenschap
in vertrouwen aan de erfgenaam moet worden nagelaten.
6. Wanneer iemand wordt opgedragen een nalatenschap over te dragen op een andere plaats dan waar hij woont, en beweert
dat hij vermoedt dat deze insolvent is, zegt Julianus dat hij kan worden gedwongen deze te aanvaarden, net zoals iemand die
wordt verzocht een nalatenschap binnen een bepaalde tijd te leveren.
(7) Mareianus, Trusts, Boek IV.
Er zij op gewezen dat in een dergelijk geval een rekening van de noodzakelijke reiskosten moet worden verlangd. Want als
de erfgenaam was aangesteld onder de voorwaarde dat hij tien aurei aan Titius zou betalen, kan hij niet worden gedwongen
de nalatenschap te aanvaarden, tenzij het geld wordt aangeboden aan de persoon die er recht op heeft. Bovendien moet
rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand en de rang van de erfgenaam. Maar wat als hij, terwijl hij aan ziekte
leed, zou worden bevolen naar Alexandrië te gaan, of de naam van de erflater, een man van mindere rang, zou aannemen?
8. Paulus, Trusts, Boek II.
De leeftijd en de rechten van de erflater (d.w.z. of het hem geoorloofd zou zijn naar de aangewezen plaats te gaan of niet),
moeten ook in overweging worden genomen.
9. Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Wanneer echter de erfgenaam wordt opgedragen zich naar een andere plaats te begeven, en hij afwezig is voor zaken voor de
Staat, zegt Julianus dat hij eveneens kan worden gedwongen de nalatenschap te aanvaarden en over te dragen, waar hij zich
ook mag bevinden.
1. Het is duidelijk dat als iemand bedenktijd vraagt en die krijgt, en na het verstrijken van die tijd het landgoed betreedt en
overdraagt, hij niet geacht wordt daartoe gedwongen te zijn. Hij is immers niet verplicht de nalatenschap te betreden, zelfs
indien hij vermoedt dat zij onvermogend is, maar hij doet dit vrijwillig na beraadslaging.
2. Indien de erfgenaam beweert, dat hij de nalatenschap insolvent acht, moet hij verklaren, dat het voor hem niet dienstig is
haar te aanvaarden. Hij behoeft niet te zeggen dat de nalatenschap onvermogend is, maar hij moet verklaren dat hij het niet
dienstig acht de nalatenschap te betreden.
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3. Indien iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde, zal geen handeling die hij verricht terwijl de
voorwaarde hangende is, wettig zijn, zelfs al is hij bereid de nalatenschap over te dragen.
10. Gaius, Trusts, Boek II.
Indien de nalatenschap wordt geleverd voordat de voorgeschreven tijd is verstreken, of aan de voorwaarde is voldaan, gaan
de vorderingsrechten niet mee over, omdat zij niet is geleverd zoals de erflater wilde dat zij zou geschieden. Het is duidelijk,
dat indien de overdracht van de nalatenschap wordt bekrachtigd nadat de voorwaarde is vervuld, of de voorgeschreven
termijn is verstreken, het billijker zou zijn te oordelen, dat de vorderingsrechten tegelijk zijn overgegaan.
11. Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Julianus stelt dat wanneer een legaat wordt nagelaten aan een aangewezen erfgenaam, "voor het geval dat hij geen erfgenaam
is van de erflater," en de erfgenaam daarom zegt dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, om de erfenis niet te
verliezen, het bedrag ervan hem moet worden aangeboden door de begunstigde van de trust, en hij dan kan worden
gedwongen het te aanvaarden. Julianus erkent niet, dat in dit geval de erfgenaam de erfenis kan opeisen van de begunstigde
van de trust als van zijn mede-erfgenaam, alsof hij de nalatenschap niet had aanvaard, want in feite heeft hij haar aanvaard.
Het wordt echter verkieslijk geacht, dat het legaat hem door de begunstigde van de trust wordt aangeboden. Maar wanneer de
erfgenaam om een andere reden zegt, dat het niet in zijn belang is de nalatenschap te aanvaarden, kan hij daartoe niet worden
gedwongen, tenzij het verlies dat hij zou kunnen lijden, of de winst die hij zou kunnen verwerven, hem door de begunstigde
van de nalatenschap wordt vergoed, of de last, op grond waarvan hij de nalatenschap heeft geweigerd, door de Praetor wordt
kwijtgescholden.
1. Julianus zegt ook, dat wanneer twee erfgenamen door een vader zijn aangewezen, tezamen met zijn minderjarige zoon, en
zij ook in de plaats van de zoon worden gesteld, het voor hem, die het vertrouwen onder de pupillaire plaatsvervanging heeft
aanvaard, voldoende zal zijn een van de aangewezen erfgenamen te dwingen in de nalatenschap van de vader te treden. Want
daardoor wordt het testament van de vader bevestigd, en kunnen beiden krachtens de plaatsvervulling gedwongen worden om
in de nalatenschap te treden.
2. Laten wij, nadat het verzoek aan de Praetor is gedaan, zien of de erfgenaam door tussenkomst van een gemachtigde de
nalatenschap kan overdragen aan een aanwezige of een afwezige persoon. Ik denk dat een aangewezen erfgenaam kan
worden gedwongen een nalatenschap te aanvaarden en over te dragen aan een afwezige begunstigde van de trust, en dat de
erfgenaam niet hoeft te vrezen dat hij daardoor zal worden benadeeld. De Praetor kan hem immers vrijstelling verlenen, of hij
nu zekerheid heeft gekregen of niet, zelfs indien de begunstigde van de trust zou overlijden voordat de nalatenschap aan hem
was afgestaan. Een geval van deze aard komt voor in een Rescript van de Goddelijke Pius, waarin een zekere Antistia bij
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haar dood Titius tot haar erfgenaam benoemde, haar slavin Albina direct de vrijheid schonk en haar eigen dochter in
vertrouwen naliet, waarbij zij haar opdroeg deze laatste te manumiteren. Ook vroeg zij Titius het landgoed over te dragen aan
de dochter van Albina, nadat deze was gemanumitteerd. Toen Titius dan ook zei dat hij de nalatenschap als onvermogend
beschouwde, werd in een Rescript van de Goddelijke Pius bepaald dat hij gedwongen moest worden de nalatenschap te
aanvaarden, en dat Albina haar vrijheid moest krijgen, dat haar dochter aan haar moest worden uitgeleverd en door haar
moest worden gemanumitteerd, en dat na haar manumissie ook een voogd voor de dochter moest worden aangesteld door
wiens toedoen de nalatenschap onmiddellijk aan haar moest worden overgedragen, hoewel Titius was opgedragen haar te
leveren zodra zij de huwbare leeftijd had bereikt. Daar het mogelijk was dat zij, aan wie de vrijheid en het landgoed in
vertrouwen waren nagelaten, vóór het voorgeschreven tijdstip zou overlijden, zou het volgens de keizer niet nodig zijn hem
aan verlies te onderwerpen die, nadat hij was aangesteld, het landgoed aanvaardde; en hij voorzag in een rechtsmiddel, zodat,
indien een van deze dingen zich zou voordoen, het landgoed van Antistia zou worden verkocht, net alsof zij geen erfgenaam
had gehad. Daar de Goddelijke Pius dus besliste, dat aan een benoemde erfgenaam, die de nalatenschap onder dwang
aanvaardde, genoegdoening kon worden verleend, kon ook worden geoordeeld, dat dit precedent moest worden gevolgd in
andere gevallen, waarin een in beheer gegeven nalatenschap werd overgedragen aan de begunstigde, die de erfgenaam dwong
de nalatenschap te betreden en aan hem af te staan.
12. Papinianus, Vragen, Boek XX.
Wanneer een erfgenaam die benoemd is tot een deel van een nalatenschap, voorwaardelijk belast is met een trust die daarop
betrekking heeft, heeft keizer Titius Antoninus in een Rescriptie verklaard dat zijn Grondwet niet van toepassing was, en dat
de minderjarige geen recht had op buitengewone verlichting, vooral niet als de gevraagde verlichting een ander schade zou
berokkenen.
13. Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Een erfgenaam die belast is met een trust, onder een voorwaarde, kan zich niet voor de rechter verdedigen door te stellen dat
als de voorwaarde niet wordt vervuld, hij aansprakelijk zal zijn voor rechtsvorderingen; want, volgens wat we zojuist hebben
gezegd, kan hij geen schade lijden.
1. Daarom is de aanwezigheid van de erfgenaam niet meer vereist.
2. Wanneer de erfgenaam over het testament te klagen heeft, moet hij niet gehoord worden, als hij beweert, dat hij vermoedt,
dat de nalatenschap insolvent is. Want zelfs indien hij de nalatenschap absoluut insolvent verklaart, mag hij niet worden
gehoord, indien hij zegt, dat de erflater niet het recht had een testament te maken, of indien hij de geldigheid van de akte
betwist, of zijn eigen toestand in twijfel trekt.
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3. Maar wat indien de erfgenaam de geldigheid van het vertrouwen betwist? Aan deze aantijging mag niet worden
voorbijgegaan. Wat als de begunstigde van de trust zijn aanspraak doet gelden; kan de erfgenaam dan in de nalatenschap
treden en dit punt aan de orde stellen? Ik denk dat de begunstigde van de trust in de tussentijd moet worden gehoord, als het
onderzoek langer kan duren; want stel dat de voorwaarden van de trust niet kunnen worden uitgelegd zonder een langdurig
onderzoek, en dat er gerede twijfel kan ontstaan met betrekking tot het bedrag dat onder de trust is achtergelaten. In dit geval
moet worden gezegd dat de erfgenaam moet worden gedwongen om de nalatenschap te betreden, opdat, indien hij zou
overlijden voordat de controverse is beëindigd, de begunstigde van de trust zou kunnen worden bedrogen.
4. Het is juist te onderzoeken door wie iemand kan worden gedwongen een nalatenschap te betreden en over te dragen, zodat,
indien een Praetor of Consul tot erfgenaam wordt benoemd, en beweert dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, kan
worden vastgesteld of hij kan worden gedwongen de nalatenschap te aanvaarden en over te dragen. De ene Praetor heeft geen
bevoegdheid over de andere, of de ene Consul over de andere, maar als zij bereid zijn zich aan zijn gezag te onderwerpen,
kan de Praetor gewoonlijk over de zaak beslissen. Indien echter de Praetor zelf, die tot erfgenaam is benoemd, zegt dat hij
vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, kan hij zichzelf niet dwingen de nalatenschap te aanvaarden, omdat hij niet de
plichten kan vervullen van drie personen, te weten van degene die de nalatenschap insolvent verklaart, degene die
gedwongen wordt de nalatenschap te aanvaarden en degene die hem daartoe dwingt. In al deze gevallen, en in andere
soortgelijke, moet de hulp van de Keizer worden ingeroepen.
5. Wanneer een zoon onder vaders gezag magistraat wordt, kan hij zijn vader, aan wiens gezag hij onderworpen is, dwingen
een nalatenschap te aanvaarden en over te dragen, ook al kan hij zeggen dat hij vermoedt dat deze insolvent is.
(14) Hermogenianus, Trusts, Boek XIV.
Want het recht van vaderlijke controle is niet van toepassing op de plichten van een openbaar ambt.
1. Wanneer iemand een nalatenschap heeft verworpen, kan hij gedwongen worden deze te betreden en over te dragen, indien
goede redenen worden aangetoond, waarom hij dit zou moeten doen.
2. 2. Het is duidelijk, dat indien het goed verkocht is, de begunstigde van het vertrouwen, ook al is hij minderjarig, niet mag
worden teruggegeven, tenzij daarvoor goede redenen worden aangevoerd, zoals de Goddelijke Pius in een Rescript heeft
verklaard.
3. Wanneer iemand door dwang een nalatenschap betreedt onder de voorwaarden van het testament, en een pupillaire
substitutie heeft plaatsgevonden, rijst de vraag of de pupillaire substitutie wordt bevestigd door de aanvaarding van de
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nalatenschap, aangezien deze als uitgewist zou worden beschouwd indien de nalatenschap van de vader niet was betreden.
Julianus, in het Vijftiende Boek, zegt dat in een dergelijk geval de pupillaire plaatsvervulling wordt bevestigd. Deze mening
is volkomen juist, want niemand twijfelt eraan dat wanneer legaten worden betaald en vrijheid wordt verleend, deze, evenals
al het andere dat in het testament wordt vermeld, even geldig zijn alsof de erfgenaam de nalatenschap vrijwillig had
aanvaard.
4. Wanneer iemand een nalatenschap onder dwang aanvaardt, worden hem in dit geval alle voordelen ontnomen die hij
anders zou hebben genoten, en wel in zodanige mate dat hij zijn vierde niet kan behouden, zelfs indien hij van gedachten zou
veranderen. Ik stel vast dat er een Rescript van deze strekking bestaat, uitgevaardigd door Onze Keizer en zijne Goddelijke
Vader.
5. Een ieder kan niet dwingen, dat een nalatenschap, waarvan vermoed wordt, dat zij onvermogend is, en daarom verworpen
wordt, op hem wordt ingegaan en aan hem wordt overgedragen, maar hij kan dit alleen doen aan wie de vorderingsrechten,
die tot de nalatenschap behoren, kunnen overgaan, want het is niet rechtvaardig een erfgenaam te dwingen een nalatenschap
zodanig te aanvaarden, dat hij van elk daaraan verbonden voordeel afstand moet doen, en zelf met de lasten ervan wordt
opgezadeld.
6. Wanneer dus een som geld aan iemand in vertrouwen wordt nagelaten, is het recht van dwang niet van toepassing, ook al
kan een borgtocht worden aangeboden.
7. 7. Daarom, wanneer iemand belast is met het afstaan van een nalatenschap, kan alleen hij gedwongen worden tot de
overdracht daarvan,
8. Maar als iemand gevraagd wordt alle goederen van de erflater, zijn slaven, zijn geld, of al zijn persoonlijke bezittingen
over te dragen;
(15) Paulus, Trusts, Boek II.
Of alles wat hem toebehoort:
16. Ulpianus, Trusts, Boek IV.
Hij kan gedwongen worden om de nalatenschap te aanvaarden. Dezelfde regel is van toepassing als hij wordt belast met de
overdracht van zijn "patrimonium", zijn "eigendom", zijn "fortuin", zijn "substantie" of zijn "peculium", om de reden dat veel
autoriteiten van mening zijn dat zijn peculium zijn patrimonium betekent. In de bovengenoemde gevallen lijkt de erflater te
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hebben verwezen naar zijn vermogen. Het is mij niet onbekend dat Marcianus in sommige van deze gevallen twijfels heeft,
en zegt dat er een vraag is over de bedoeling van de erflater, en of hij alleen een bepaalde som geld in gedachten had, of zijn
hele vermogen. Maar in geval van onduidelijkheid ben ik van mening dat de erflater het gehele vermogen in zijn gedachten
had, opdat de trust niet teniet zou gaan.
(1) Maar als iemand het volgende verzoek doet: "Ik verzoek u aan Zo-en-Zo alles over te dragen wat u uit mijn nalatenschap
of mijn eigendom in handen komt", dan kan de erfgenaam gedwongen worden de nalatenschap te betreden en over te dragen,
volgens de bewoordingen van het Trebelliaans Decreet van de Senaat; hoewel de uitdrukking, "komt in uw handen", juist kan
worden gezegd te betekenen wat iemand ontvangt na aftrek van alle vorderingen.
(2) Bovendien kan men in het algemeen zeggen, dat een erfgenaam niet kan worden gedwongen een nalatenschap te
aanvaarden en over te dragen, wanneer hem dit slechts wordt gevraagd met betrekking tot een bepaald goed of een bepaalde
som geld. Indien echter blijkt, dat de erflater op zijn gehele nalatenschap betrekking had, kan hij zonder twijfel gedwongen
worden deze te betreden, ongeacht of hij deze verwerpt omdat hij vermoedt dat zij onvermogend is, dan wel vrijwillig
aanvaardt, daar de vorderingsrechten zullen overgaan krachtens het Trebelliaans besluit van de Senaat.
(3) Vandaar dat de vraag rijst of iemand die gevraagd wordt een nalatenschap over te dragen na aftrek van de schulden of
legaten, en de erfgenaam beweert dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, gedwongen kan worden de nalatenschap
te aanvaarden en over te dragen, omdat hij belast is met de overdracht van wat er van de nalatenschap over is, en niet van de
nalatenschap zelf? Sommige autoriteiten, waaronder Msecianus, zijn van mening dat deze aftrek nietig is, omdat een som
geld niet van een recht kan worden afgetrokken, net zo min als wanneer de erfgenaam verzocht zou worden een stuk land
over te dragen na aftrek van de schulden of legaten, omdat land niet vatbaar is voor vermindering wegens schulden of
legaten. Julianus is echter van mening dat het Trebellian-decreet van de Senaat in dit geval van toepassing is, om te
voorkomen dat de begunstigde van de trust een dubbele last moet dragen, namelijk wanneer de erfgenaam de schulden of
legaten aftrekt en wanneer de schuldeisers en de legatarissen een rechtszaak aanspannen. Want wanneer de nalatenschap aan
hem is afgestaan krachtens het Trebelliaans decreet van de Senaat, mag de begunstigde van de trust ofwel niet het verlies
lijden van de door de erfgenaam verrichte aftrek, ofwel moet de erfgenaam zekerheid stellen om hem tegen de legatarissen en
andere schuldeisers te verdedigen.
(4) Wanneer iemand, die tot erfgenaam is benoemd, wordt verzocht niet de gehele nalatenschap, maar slechts een gedeelte
daarvan over te dragen, of wanneer hem wordt verzocht de nalatenschap aan twee personen over te dragen, en een van hen
deze wenst te aanvaarden en de ander niet, verordonneert de Senaat, dat degene, die heeft gezegd, dat hij vermoedde dat de
nalatenschap insolvent was, wordt ontheven van zijn aansprakelijkheid, en dat de gehele nalatenschap overgaat op degene,
die de erfgenaam heeft gedwongen deze te betreden.

2450

(5) Als echter een erflater zijn erfgenaam opdraagt om niet zijn deel van de nalatenschap over te dragen, maar zoveel als hem
via Seia toekwam, en de aangewezen erfgenaam zegt dat hij meent dat de nalatenschap geheel of gedeeltelijk insolvent is,
dan zal de mening van Papinianus, namelijk dat de vorderingsrechten overgaan volgens het Trebelliaanse decreet van de
Senaat, de overhand hebben; en men kan oordelen dat als de nalatenschap insolvent zou zijn, de aangewezen erfgenaam
gedwongen kan worden om haar te betreden en over te dragen, en dat de gehele nalatenschap toebehoort aan hem aan wie zij
wordt overgedragen.
(6) Maar als een soldaat iemand vraagt om zijn bezittingen die zich in Italië bevonden, of bezittingen die zich in een
provincie bevonden, af te staan, dan moet worden geoordeeld dat als de erfgenaam zegt dat hij vermoedt dat de nalatenschap
insolvent is, hij gedwongen zal worden om deze te betreden en over te dragen. Want, zoals Marcianus in het Zesde Boek over
Vertrouwen heel juist zegt, het is om deze reden dat een soldaat een erfgenaam kan aanwijzen met betrekking tot bepaald
eigendom, en de vorderingsrechten zullen aan hem worden toegekend; evenzo, om dezelfde reden, zullen de
vorderingsrechten overgaan krachtens het Trebelliaanse Decreet van de Senaat. En hoewel het vaststaat dat de vordering niet
overgaat krachtens het Trebelliaanse decreet wanneer de erflater vraagt dat goederen die hij van iemand heeft gekregen, of
die hij in een of ander land heeft, worden overgedragen, zegt hij toch dat de tegenovergestelde mening heerst met betrekking
tot militaire testamenten. Want, zo merkt hij op, zoals soldaten, wanneer zij erfgenamen aanwijzen, hun verschillende soorten
goederen mogen scheiden, zo staat ook het Trebelliaans Decreet van de Senaat dit toe wanneer erfgenamen belast zijn met de
uitvoering van een trust.
(7) Wanneer een man twee erfgenamen benoemt en in de plaats stelt van elkaar, en hen opdraagt dat, wanneer een van beiden
erfgenaam wordt, de helft van zijn nalatenschap na vijf jaar aan een bepaalde persoon wordt overgedragen, en de benoemde
erfgenamen zeggen dat zij vermoeden dat de nalatenschap insolvent is, en de begunstigde van de trust wenst dat zij de
nalatenschap voor zijn risico aanvaarden, dan besluit de Senaat dat beide erfgenamen, of een van hen, gedwongen kan
worden de nalatenschap te betreden en deze aan de begunstigde van de trust over te dragen; Zodat de vorderingsrechten voor
en tegen de genoemde begunstigde konden overgaan, net zoals bij de overdracht van een nalatenschap krachtens het
Trebelliaanse decreet van de Senaat.
(8) Marcianus zegt dat wanneer sommige van de begunstigden van een trust afwezig zijn, en één die aanwezig is wenst dat de
erfgenaam op zijn risico de nalatenschap betreedt, en bijgevolg de vorderingsrechten volledig overgaan op hem die de
erfgenaam dwong te aanvaarden, als de begunstigden die afwezig zijn wensen te delen in de trust, zij de eis kunnen stellen
aan hem die aanwezig was. Marcianus stelt dat het resultaat zal zijn dat een begunstigde van de trust die aanwezig was, de
vierde niet kan behouden tegenover zijn mede-begunstigden, omdat de erfgenaam zelf dit niet kon doen.
(9) Marcianus vraagt ook, wanneer iemand gevraagd wordt een nalatenschap aan twee of meer begunstigden over te dragen,
of hij door een van hen gedwongen kan worden daarop in te gaan, en zich het voordeel van het Falcidische deel kan toe-
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eigenen, waarop degenen die dit niet wensten, recht zouden hebben gehad, of zij zelf wensen dat de overdracht aan hen zou
geschieden, of dat een ander, die hen is opgevolgd, de eis stelt. De regel die wij thans hanteren, is dat de gehele nalatenschap
overgaat op hem die de erfgenaam heeft gedwongen de nalatenschap te aanvaarden; en bijgevolg moet worden gezegd dat de
erfgenaam die tot aanvaarding werd gedwongen, het recht verliest om de vierde te behouden, omdat de vorderingsrechten
onverkort overgaan op hem die de aanvaarding van de nalatenschap heeft afgedwongen. Het is duidelijk dat als men voorstelt
dat de eerste begunstigde niet mag eisen dat de hele nalatenschap aan hem wordt overgedragen, terwijl de anderen eisen dat
ze aan hen wordt overgedragen, men moet zeggen dat de erfgenaam recht heeft op het voordeel van de Falcidische wet.
Daarom stelt Marcianus terecht dat het veel verschil uitmaakt of de erfgenaam vraagt dat de gehele nalatenschap aan hem
wordt overgedragen, of dat hij alleen vraagt om zijn aandeel daarin. Want als alleen zijn deel wordt overgedragen, is de
Falcidische wet van toepassing op de rest van de nalatenschap; maar als de hele nalatenschap wordt overgedragen, zal de
erfgenaam niet het voordeel van de wet genieten.
(10) Wanneer iemand wordt verzocht een nalatenschap over te dragen aan een slaaf die aan twee meesters toebehoort, en een
van hen de erfgenaam, die beweert dat de nalatenschap waarschijnlijk insolvent is, tot overdracht wil dwingen, en de andere
meester weigert dit te aanvaarden, dan moet worden aangenomen dat het geval hetzelfde is als dat waarin de erfgenaam
wordt belast met de overdracht van de nalatenschap aan twee personen, van wie de een deze wenst te aanvaarden, terwijl de
ander dit niet doet.
(11) Wanneer een vader wordt belast met de overdracht van een nalatenschap aan zijn zoon, die onder zijn beheer staat, kan
de zoon zijn vader dan verplichten tot de overdracht, wanneer deze laatste zegt dat hij van mening is dat de nalatenschap
insolvent is? Het lijdt geen twijfel, dat de vader daartoe kan worden gedwongen door tussenkomst van de Praetor.
(12) Zelfs wanneer een dergelijk vertrouwen betrekking heeft op het "castrense peculium" van de zoon, die in militaire dienst
is of een ander ambt bekleedt, kan men met meer zekerheid zeggen dat de zoon kan eisen dat zijn vader gedwongen wordt het
landgoed te betreden en het aan hem over te dragen, ook al kan hij door dit te wensen de kinderlijke eerbied schenden die hij
zijn vader verschuldigd is.
(13) Als iemand echter gevraagd wordt een landgoed aan zijn slaaf over te dragen met toekenning van zijn vrijheid, of de
vrijheid nu rechtstreeks aan de slaaf wordt toegekend, of dit gebeurt op grond van een trust, kan men zeggen dat hij door zijn
eigen slaaf niet gedwongen kan worden het landgoed te aanvaarden; hoewel hij, als hij dit vrijwillig doet, gedwongen zal zijn
hem zijn vrijheid te schenken en het landgoed aan hem over te dragen op grond van de voorwaarden van de trust. Dit zegt
Marcellus in het Zevende Boek over Trusts.
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(14) Hij vraagt ook, wanneer iemand bereid is zekerheid te stellen om de meester schadeloos te stellen, of deze gedwongen
kan worden het landgoed te betreden, en vooral wanneer hem de prijs van de slaaf wordt geboden. Hij is terecht van mening
dat hij onder het onzekere aanbod van de borg niet verplicht is het erop te wagen de nalatenschap te betreden.
(15) Wanneer erfgenamen worden benoemd tot een gehele nalatenschap, die niet in staat zijn deze krachtens het testament op
zich te nemen, en hun wordt gevraagd de gehele nalatenschap over te dragen, kunnen zij gedwongen worden deze te
aanvaarden of over te dragen, daar zij uit dien hoofde niet aansprakelijk zullen zijn.
(16) Als ik tot erfgenaam zou worden benoemd en gevraagd zou worden om Stichus te manumiteren, of een andere legataris
gevraagd zou worden om dat te doen, en ik belast zou worden om de nalatenschap aan Titius over te dragen, en Titius daarna
belast zou worden om de gehele nalatenschap aan Stichus over te dragen, kan Stichus mij dwingen om de nalatenschap te
betreden en over te dragen.
(17) De volgende zaak werd geregeld door een beslissing van de Goddelijke Pius. Een slaaf was nagelaten aan een van de
erfgenamen van een erflater, deze erfgenaam was belast met het verlenen van zijn vrijheid aan de slaaf, en een ander werd
belast met het overdragen van de nalatenschap aan dezelfde slaaf. De Goddelijke Pius richtte een Rescript aan Cassius Dexter
in de volgende woorden: "Indien de slaaf Hermias door de erflater Pamphilus was nagelaten aan Moscus Theodotus, die hij
tot erfgenaam benoemde van een gedeelte van zijn nalatenschap, en Theodotus later in de nalatenschap zou treden voordat
deze was aanvaard door zijn mede-erfgenaam die door voornoemde Pamphilus was benoemd, en hij de slaaf zijn vrijheid zou
hebben verleend, zou hij die de nalatenschap had nagelaten, op grond hiervan niet als intestaat kunnen worden beschouwd;
en Hermias, mij als mede-erfgenaam verzocht hebbende, moet Evarestatus, onder zulke omstandigheden, gedwongen worden
het landgoed voor risico van Hermias te aanvaarden, en het aan hem over te dragen onder de voorwaarden van de trust. "
17. Dezelfde, Trusts, Boek II.
In een zaak die ter discussie stond, rees de vraag of iemand, krachtens de voorwaarden van een trust, kon worden belast om
een ander tot zijn erfgenaam te benoemen. De Senaat verordende dat niemand kon worden belast om een ander tot zijn
erfgenaam te benoemen, maar indien hij dit deed, werd geoordeeld dat dit hetzelfde zou zijn als wanneer hij zou zijn verzocht
om zijn nalatenschap aan hem over te dragen; d.w.z. om alles wat hij uit zijn nalatenschap zou hebben ontvangen, aan hem
over te dragen.
1. Julianus zegt ook, in het Veertigste Boek van de Digest, dat een trust in de volgende bewoordingen geldig is: "Ik belast u
met de overdracht van de nalatenschap van Titius," wanneer hij die gevraagd werd dit te doen, door Titius tot erfgenaam was
benoemd.

2453

2. Als ik iemand tot mijn erfgenaam benoem, kan ik hem niet alleen vragen een ander tot zijn erfgenaam te benoemen, maar
ook als ik hem een legaat of iets anders nalaat, kan ik dat doen; want dit soort personen is aansprakelijk voor het bedrag van
alle goederen die in hun handen komen.
3. 3. Als iemand in zijn testament zet: "Ik verzoek u aan deze en gene een goed te schenken", of "hem iets toe te vertrouwen",
of "hem zijn vrijheid na te laten", dan zijn zulke legaten geldig; want zoals de Senaat heeft bepaald, dat een vertrouwen
geldig is met betrekking tot de benoeming van erfgenamen, zo moet dezelfde regel worden begrepen, dat hij ook voor andere
testamentaire beschikkingen geldt.
4. Als iemand gevraagd wordt een nalatenschap over te dragen, mits hij zonder kinderen gestorven is, zegt Papinianus in het
Achtste Boek der Meningen, dat de voorwaarde niet vervuld zal zijn, als de persoon zelfs een natuurlijk kind nalaat; en hij
beweert, dat dezelfde regel zal gelden voor een vrijgelatene, wanneer zo'n kind met hem gemanumitteerd is. Ik ben echter
van mening dat deze vraag, voor zover het natuurlijke kinderen betreft, schijnt af te hangen van de bedoeling van de erflater,
en van het soort kinderen dat hij in gedachten had; want wanneer hij iemand met een dergelijk vertrouwen belastte, moet met
zijn rang, wensen en toestand rekening worden gehouden.
5. Ik herinner mij dat het volgende punt werd besproken. Een zekere vrouw verzocht haar zoon het landgoed aan zijn broer
over te dragen, als deze zonder kinderen zou sterven, en de zoon, na verbannen te zijn, kinderen had op het eiland waarheen
hij was gezonden. Derhalve rees de vraag, of de voorwaarde waarvan het vertrouwen afhankelijk was, niet was vervuld. Wij
zijn van mening, dat wanneer de kinderen vóór de verbanning zijn verwekt, ook al worden zij daarna geboren, dit de
voorwaarde doet mislukken; maar wanneer zij zowel verwekt als geboren zijn na de verbanning, ligt de zaak anders, omdat
zij als het ware aan een vreemde zijn geboren, en dit moet vooral in aanmerking worden genomen, wanneer al het bezit van
de persoon onderhevig is aan confiscatie door de schatkist.
6. Papinianus, in het Achtste Boek der Meningen, geeft het recht om te kiezen, zelfs aan iemand die verbannen is, als hij vrij
is en het vertrouwen hersteld wil zien. Wanneer hij echter tot strafdienst is veroordeeld, zonder dat tevoren een kind is
verwekt, zal hij niet aan de voorwaarde kunnen voldoen, want hij wordt geacht zonder kinderen te zijn gestorven. Maar hem
kan niet het voorrecht van uitverkiezing worden verleend, dat Papinianus toekent aan iemand, die op het ogenblik van zijn
dood onder veroordeling tot verbanning staat.
7. 7. Indien hij echter een kind heeft, maar het tijdens zijn leven verliest, wordt hij geacht zonder kinderen te zijn gestorven.
Maar laten wij eens zien, of de voorwaarde niet vervuld is, indien het kind tegelijk met zijn vader sterft door schipbreuk, door
het omvallen van een huis, door een aanslag of door enige andere gebeurtenis. Ik denk dat de voorwaarde niet zou falen,
omdat, in dit geval, het niet zeker is dat het kind zijn vader overleefde; daarom overleefde het ofwel zijn vader en dit deed de
voorwaarde van de trust teniet, ofwel overleefde het hem niet en was de voorwaarde vervuld. Aangezien bovendien niet
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duidelijk is welke van de twee eerder is overleden en welke na de andere, is het beter te oordelen dat aan de voorwaarde van
de trust is voldaan.
8. Indien iemand een trust nalaat als volgt: "Mijn zoon, indien gij sterft nadat gij een vreemde erfgenaam hebt aangewezen,
beveel ik u mijn nalatenschap aan Seius over te dragen", dan heeft de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat de
erflater kennelijk de kinderen van de erfgenaam bedoeld heeft; indien dus iemand zonder nageslacht sterft, en een oom van
moederszijde nalaat, die op grond van intestaat recht heeft op het bezit van de praetorias, heeft de Keizer in een Rescript
verklaard, dat aan de voorwaarde van de trust was voldaan.
18. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.
Bij de overdracht van een nalatenschap onder de voorwaarden van een trust, is het geregeld dat de winsten niet inbegrepen
zijn, tenzij de erfgenaam in gebreke is, of speciaal belast was om ze over te dragen.
1. Het is duidelijk dat de winsten in de vierde moeten worden opgenomen, zoals in het Rescript staat.
2. Telkens wanneer iemand wordt verzocht een nalatenschap over te dragen, wordt hij geacht te zijn verzocht alles over te
dragen wat daartoe behoort; de winsten worden echter niet geacht te zijn verkregen uit de nalatenschap zelf, maar uit de
goederen die daartoe behoren.
3. Wanneer aan een erfgenaam een legaat wordt nagelaten, en hem wordt gevraagd zijn erfdeel over te dragen, moet hij niet
alleen het legaat overdragen dat hij van zijn mede-erfgenaam heeft ontvangen, maar ook al hetgeen hemzelf ten laste komt,
wordt in de nalatenschap begrepen. Dit is vastgesteld bij een besluit van de Goddelijke Marcus.
19. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een trust absoluut wordt gelegateerd, en de volgende woorden worden toegevoegd: "Ik belast u om mijn
nalatenschap aan uw zoon te geven en het in zijn handen te laten komen", dan wordt in een Rescript verklaard dat het legaat
van kracht wordt op het moment dat de zoon het kan ontvangen, dat wil zeggen, wanneer hij zijn eigen meester wordt.
1. "Ik vraag u, Lucius Titius, om mijn landgoed te verdelen met Attius." Aristo zegt dat volgens het Trebelliaanse
senaatsdecreet de vorderingsrechten van het landgoed overgaan op degene aan wie het landgoed wordt overgedragen; omdat
de woorden worden opgevat als: "Ik verzoek u dat landgoed over te dragen." De bewoordingen van het senaatsdecreet zijn
niet van belang, maar wel de bedoeling van de erflater, hoe die ook tot uitdrukking is gebracht, voor zover hij de overdracht
van zijn nalatenschap heeft beoogd.
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2. Wanneer kosten zijn gemaakt door de verkoop, of door maatregelen genomen tot behoud van goederen die tot een
nalatenschap behoren, moeten deze ten laste van de erfgenaam worden gebracht.
(20) Paulus, Over Sabinus, Boek XIX.
Wanneer echter aan iemand een legaat wordt nagelaten om te vestigen op het moment dat hij kinderen zal hebben, en hij
sterft terwijl hij zijn vrouw zwanger achterlaat, zal hij het legaat aan zijn erfgenaam overdragen.
21. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
Wanneer een erfgenaam, die het recht had een vierde deel te behouden, de gehele nalatenschap heeft overgedragen, en niet
door een beding voor zichzelf heeft gezorgd, zegt Aristo dat zijn geval gelijk is aan dat van hen die nalaten goederen te
reserveren waarop zij geen ander recht hebben; maar dat hij de goederen van de nalatenschap kan terugvorderen of in bezit
krijgen, en gebruik kan maken van een exceptie op grond van kwade trouw tegen de partij die de goederen opeist, en de
schuldenaars van de nalatenschap kan meedelen dat betaling achterwege moet blijven.
22. Ulpianus, Disputaties, Boek V.
Een vrouw die twee kinderen onder het beheer van hun vader achterliet, trouwde na een echtscheiding met een andere man,
benoemde haar tweede man tot haar erfgenaam en droeg hem op om haar nalatenschap na de dood van hun vader over te
dragen aan haar kinderen, of aan de langstlevende van hen. Aangezien de kinderen door hun vader waren geëmancipeerd, zou
de stiefvader de nalatenschap aan hen hebben overgedragen, en nadien overleed een van de kinderen tijdens het leven van
zijn vader. De vraag rees of het overlevende kind kon eisen dat het aandeel van zijn broer aan hem zou worden gegeven,
omdat het voortijdig was overgedragen. Scaevola verhaalt dat de Goddelijke Marcus in zijn audiëntiezaal over een dergelijk
geval besliste. Een zekere Erasidas, een Lacedemoniër en een man van praetorische rang, emancipeerde zijn kinderen die na
de scheiding van zijn vrouw bij hem waren achtergebleven en aan wie een vermogen in beheer was nagelaten voor het geval
zij door de dood van hun vader hun eigen meesters zouden worden. Na hun emancipatie eisten zij de uitvoering van de trust.
Scaevola zegt dat de goddelijke Marcus heeft beslist dat zij recht hadden op de trust overeenkomstig de bedoeling van hun
moeder, die de uitvoering ervan heeft uitgesteld tot de dood van haar echtgenoot, omdat zij niet dacht dat hun vader hen zou
emanciperen, en zij zou het niet tot zijn dood hebben uitgesteld als zij had verwacht dat hij hen zou emanciperen. In
overeenstemming hiermee oordeelde ik dat het decreet van de Goddelijke Marcus op het onderhavige geval van toepassing
was, en dat de trust wettig ten uitvoer was gelegd met betrekking tot de twee kinderen.
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1. Het lijdt geen twijfel, dat een aangewezen erfgenaam kan worden gedwongen een nalatenschap te betreden en aan slaven
over te dragen, wanneer hun de vrijheid is nagelaten, hetzij rechtstreeks, hetzij krachtens een trust, daar de erfgenaam degene,
die hem dwingt de nalatenschap te aanvaarden, niet met minachting mag behandelen. Want hoewel een slaaf niet kan eisen,
dat de erfgenaam in de nalatenschap treedt, of zijn vrijheid rechtstreeks opeist, heeft hij toch het recht om persoonlijk voor de
Praetor te verschijnen, op grond van de verwachting, dat hij zijn vrijheid en de nalatenschap zal verkrijgen.
2. Wanneer een erfgenaam een nalatenschap overdraagt na een lange tijd, terwijl hij verplicht was dit terstond te doen
krachtens een trust, kan hij de nalatenschap alsnog overdragen na zijn vierde te hebben afgetrokken; en de winsten die hij
eventueel heeft geïncasseerd wegens nalatigheid van de eiser, worden geacht niet te zijn verkregen krachtens het testament
van de overledene. Het geval is echter anders, indien hij verzocht is de nalatenschap onder een voorwaarde of binnen een
bepaalde termijn over te dragen; want dan treedt alles wat hij heeft verzameld in de plaats van het Falcidische deel, indien het
evenveel bedraagt als zijn vierde deel en de winst daarvan. Alle winsten, die intussen verkregen zijn, worden geacht te zijn
ingezameld overeenkomstig de wil van de erflater.
3. Indien iemand wordt verzocht een nalatenschap over te dragen, en voordat hij dit doet een van de slaven die daartoe
behoren, overlijdt, of een van de goederen verloren gaat, wordt besloten dat hij niet kan worden gedwongen iets over te
dragen wat hij niet heeft; maar het is duidelijk dat hij rekenschap moet afleggen van zijn nalatigheid, maar alleen in het geval
dat deze op bedrog lijkt. Dit is door Neratius in het Eerste Boek der Meningen verklaard. Als hij het eigendom niet heeft
verkocht op een tijdstip waarop hij dat had moeten doen, is hij schuldig aan een grove en niet aan een lichte nalatigheid, zoals
hij zou hebben vermeden bij de verrichting van zijn eigen zaken, en moet hij, onder zulke omstandigheden, verantwoordelijk
worden gesteld. Bovendien, als door zijn nalatigheid een huis afbrandt, moet hij zich daarvoor verantwoorden. Nogmaals, hij
zal verantwoordelijk zijn voor de kinderen van slaven, en zelfs voor de kinderen van die kinderen indien zij zouden
overlijden, omdat deze niet in de baten van de nalatenschap zijn begrepen. Hijzelf kan elke uitgave aftrekken die hij heeft
gedaan voor goederen die tot de nalatenschap behoren. Maar indien, door geen toedoen van hem, een huis door gebruik door
tijdsverloop is verkregen, is het volkomen billijk, dat hij niet aansprakelijk wordt geacht, daar hij vrij van schuld is.
4. Het volgende werd voorgesteld: "Een zekere man benoemde zijn dochter tot zijn erfgenaam en droeg haar op om, indien
zij zonder kinderen zou sterven, haar bezit over te dragen aan Titius. Zij had een bruidschat van een zekere som geld aan haar
echtgenoot gegeven, en daarna, toen zij zonder kinderen gestorven was, benoemde zij haar echtgenoot tot haar erfgenaam. De
vraag rees of de bruidsschat kon worden afgetrokken. Ik heb gezegd, dat niet kan worden aangenomen, dat de dochter de
bedoeling had het vertrouwen, dat zowel in overeenstemming was met de plicht van de vrouw als met de wens van haar
vader, op te heffen; daarom moet worden gezegd, dat de bruidsschat is verdwenen, alsof zij had gevraagd, wat ervan
overbleef, over te dragen. Indien de vrouw voldoende inkomsten uit de nalatenschap verzamelde om het bedrag van haar
bruidsschat te kunnen betalen, moet worden gezegd dat deze uitgave ten laste moet worden gebracht van de winst en niet van
de trust.
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5. Opdat het Trebelliaans decreet van de Senaat kan worden toegepast, is het niet voldoende dat een legaat louter onder
verwijzing naar de nalatenschap wordt gemaakt, maar moet de erfgenaam worden belast met de uitvoering van de trust in zijn
hoedanigheid van erfgenaam. Wanneer dus een gedeelte van een nalatenschap wordt nagelaten aan wie dan ook (want wij
zijn van mening dat een gedeelte van een nalatenschap kan worden nagelaten), en de legataris wordt gevraagd dit gedeelte
over te dragen aan een ander, dan lijdt het geen twijfel dat een overdracht niet kan worden gedaan krachtens het Decreet van
de Senaat, en dat het vierde dus niet moet worden voorbehouden.
23. Julianus, Digest, Boek XXXIX.
Wanneer een erflater één of twee erfgenamen opdraagt zijn nalatenschap aan hun mede-erfgenamen over te dragen, wordt hij
geacht dezelfde verdeling te hebben gemaakt met betrekking tot het vertrouwen dat hij bij de verdeling van de nalatenschap
heeft gesteld. Indien evenwel degenen die met de uitvoering van de trust zijn belast, worden opgedragen een bepaalde som
geld te betalen aan degene van wie zij het voordeel van de trust moeten ontvangen, moet de bedoeling van de erflater worden
afgeleid uit het geldbedrag dat de partijen wordt opgedragen te betalen. Want wanneer erfgenamen worden benoemd tot
ongelijke delen van een nalatenschap, en hun wordt opgedragen gelijke bedragen te betalen, is de betere opvatting, dat zij
gelijke bedragen krachtens de trust moeten ontvangen. Maar als de som geld die betaald moet worden overeenkomt met de
aandelen waar zij recht op hebben, moeten zij evenredige bedragen ontvangen krachtens de trust.
(24) Papinianus, Vragen, Boek XV.
Soms is dit punt echter anders geformuleerd in rescripties en de beslissingen van rechtbanken; bijvoorbeeld wanneer een trust
niet is nagelaten onder de algemene term erfgenamen, maar onder de individuele namen van de belanghebbenden.
25. Julianus, Digest, Boek IX.
Een zekere persoon maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Mijn erfgenaam, ik vraag en belast u om aan mijn zoon
over te dragen wat er uit mijn nalatenschap in uw handen komt, op de eerste dag; of als hem voor die tijd iets zou overkomen,
verzoek ik u om het aan zijn moeder te geven." De vraag rijst of, als de jongen zou overlijden voordat de nalatenschap is
ingegaan, zijn moeder recht zou hebben op het voordeel van de trust. Ik antwoordde, dat als de jongen zou sterven vóór het
tijdstip van de uitvoering van de trust, deze aan zijn moeder zou worden overgedragen; maar als hij zou overlijden na het
tijdstip van de uitvoering, zou de erfgenaam van de jongen recht hebben op het voordeel van de trust. Maar om de bedoeling
van de erflater vast te stellen, namelijk of, indien de jongen zou overlijden vóór de levering van het eigendom krachtens de
trust, het zou overgaan op de moeder in plaats van op de erfgenamen, moet de Praetor zowel de persoon van de moeder als
die van de erfgenaam van de jongen in aanmerking nemen. Marcellus: Het is echter meer in overeenstemming met de wil van
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de erflater om te stellen dat wanneer de jongen sterft, of hij nu vóór de dag voor de uitvoering van de trust sterft, of daarna,
de trust overgaat op zijn moeder, als die het al niet zou hebben ontvangen. Dit is de regel waarvan wij nu gebruik maken.
1. Wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, en zijn meester wordt opgedragen de nalatenschap aan de slaaf te
leveren wanneer deze vrij zal worden, is de trust geldig.
2. Wanneer iemand zijn zoon tot erfgenaam van zijn gehele nalatenschap benoemt, en hem door een codicil, dat hij na de
dood van zijn zoon liet openen, opdraagt zijn nalatenschap aan zijn zuster over te dragen, indien deze zonder nageslacht zou
overlijden, en de zoon, op de hoogte van de inhoud van het codicil, bij zijn testament opdroeg, dat de slaaf Stichus, die tot de
nalatenschap van zijn vader behoorde, vrij zou worden, moeten de erfgenamen van de zoon de waarde van de slaaf aan de
zuster van de overledene betalen, want zijn vrijheid kan niet door een gunst verloren gaan. Bovendien, zelfs indien de zoon
niet zou weten dat zijn vader een codicil had gemaakt, zullen zijn erfgenamen niettemin verplicht zijn de waarde van de slaaf
te betalen, opdat de daad van de een de ander niet zou schaden.
3. Indien echter deze slaaf door Sempronius tot erfgenaam was benoemd, en nadat hij zijn vrijheid had verkregen, door het
testament van de broeder in hetzelfde landgoed is getreden, moeten de erfgenamen van deze laatste ook aan zijn zuster de
getaxeerde waarde van het landgoed betalen; want als de slaaf niet was gemanumitteerd, kon hij in opdracht van de vrouw in
het landgoed treden. Maar als Sempronius tijdens het leven van de zoon zou overlijden, moet de nalatenschap uit hoofde van
de trust worden afgetrokken, omdat de slaaf, die door de zoon zelf opdracht heeft gekregen de nalatenschap te aanvaarden,
deze zal verwerven.
26. Paulus, Over Decreten van de Senaat.
Het Aproniaanse Decreet van de Senaat bepaalt dat elk landgoed dat onder een trust is achtergelaten, kan en moet worden
overgedragen aan alle steden die onder het gezag van het Romeinse volk vallen. Ook werd besloten dat de vorderingsrechten
op dergelijke landgoederen krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat moeten worden overgedragen. Het is de
inwoners van de steden echter wel toegestaan vorderingen in te stellen tegen de landgoederen.
27. Julianus, Digest, Boek XL.
De steden moeten, opdat de landgoederen aan hen kunnen worden overgedragen, een gemachtigde kiezen die kan procederen
en aangeklaagd kan worden.
1. Wanneer een erfgenaam, die gedwongen was een nalatenschap te aanvaarden, een slaaf die daarvan deel uitmaakte,
opdraagt een andere nalatenschap te betreden, die door een vreemde aan die slaaf is nagelaten, en vervolgens de oude
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nalatenschap overdraagt, waarvan hij zegt te vermoeden dat die insolvent is, rijst de vraag of hij ook de nalatenschap moet
overdragen, die door de slaaf was verkregen. Ik was van mening dat deze nalatenschap niet in de overdracht mocht worden
betrokken, net zo min als wanneer de slaaf die tot de eerste nalatenschap behoorde, na deze te hebben aanvaard, een beding
was aangegaan en deze door levering had ontvangen, of de inkomsten uit de goederen van de nalatenschap had geïnd zonder
in gebreke te zijn gebleven met de uitvoering van de trust. Indien echter de slaaf, alvorens de nalatenschap te aanvaarden,
enig beding is aangegaan, of het door levering heeft aangenomen, moet hij het voorwerp van het beding teruggeven, daar de
inkomsten, die vóór de aanvaarding van de nalatenschap zijn geïnd, in de overdracht zullen zijn begrepen.
2. Wanneer een erfgenaam zegt dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, verkrijgt hij geen voordeel uit hoofde van
het testament dat hij niet zou hebben verkregen indien hij niet tot erfgenaam was benoemd, of niet in de nalatenschap was
getreden. Indien men hem als volgt in de plaats van een minderjarige stelt: "Wie mijn erfgenaam zal zijn, zal ook de
erfgenaam van mijn zoon zijn", zal hij dus verplicht zijn de nalatenschap over te dragen, die hem krachtens de bepaling
toekomt. Indien echter de bepaling "Wie mijn erfgenaam zal zijn" wordt weggelaten, en hij als volgt wordt vervangen,
namelijk "Laat Titius mijn zoons erfgenaam zijn", dan kan, indien de erfgenaam alleen de vader overleeft, hij niettemin
gedwongen worden de nalatenschap van de minderjarige over te dragen. Maar als hij een mede-erfgenaam heeft, kan hij de
nalatenschap van de minderjarige behouden, want als zijn mede-erfgenaam in de nalatenschap treedt, kan hij ook krachtens
de plaatsvervulling in de nalatenschap treden, ook al heeft hij de nalatenschap van de vader verworpen.
3. Wanneer een vader zijn zoon, die hij onder zijn beheer heeft, tot erfgenaam benoemt, en hem opdraagt zijn nalatenschap
aan Sempronius over te dragen, en zegt dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, kan de zoon krachtens het
Trebelliaans decreet van de Senaat gedwongen worden deze over te dragen. Daarom, zelfs als hij zich niet met de zaken van
de nalatenschap zou hebben beziggehouden, zullen toch alle rechten van actie voor of tegen hem op Sempronius overgaan.
4. Wanneer een erfgenaam, door een vader aangesteld en in de plaats gesteld van zijn onterfde zoon, wordt belast met de
overdracht aan Titius van de nalatenschap die hem krachtens de plaatsvervulling toekomt, kan hij niet worden gedwongen de
nalatenschap van zijn vader tijdens het leven van de minderjarige te aanvaarden; in de eerste plaats omdat de trust onder een
voorwaarde werd ingesteld, en in de tweede plaats om de reden dat een rechtsvordering met betrekking tot de nalatenschap
niet rechtsgeldig kan worden ingesteld tijdens het leven van de jongen. Wanneer de minderjarige overlijdt, moet hij echter
verplicht worden om in de nalatenschap van de vader te treden.
5. Wanneer twee erfgenamen door een vader zijn aangewezen, en beiden zijn belast met de overdracht van zijn nalatenschap
aan een onterfde zoon, is het voldoende dat slechts één van hen wordt gedwongen in de nalatenschap in te treden; want door
deze akte kan hij die niet in de nalatenschap van de vader is ingetreden, worden gedwongen in de nalatenschap van de zoon
in te treden en deze over te dragen.
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6. Wanneer een geëmancipeerde zoon in strijd met de bepalingen van het testament in het bezit van de nalatenschap komt, is
er geen reden om de erfgenaam te dwingen de nalatenschap over te dragen; en aangezien hij noch tot het betalen van legaten,
noch tot het betalen van trusts wordt gedwongen, kan hij ook niet worden gedwongen om enig deel van de nalatenschap over
te dragen. Marcellus: Het is duidelijk dat hij niet gedwongen kan worden de nalatenschap te betreden, wanneer de zoon deze
al in bezit heeft gekregen om te voorkomen dat het vertrouwen teniet zou gaan, als de aangewezen erfgenaam zou overlijden
en de zoon het bezit van de goederen zou weigeren.
7. Degene die een nalatenschap heeft overgedragen krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat, kan door een exceptie
worden ontheven of uitgesloten op grond van het feit dat de nalatenschap is overgedragen, ongeacht of hij wordt
aangesproken door de schuldeisers van de nalatenschap, of de schuldenaars aanklaagt. Bovendien kunnen door de
begunstigde dezelfde vorderingen worden ingesteld die de erfgenaam had kunnen instellen op het moment dat hij de onder de
trust achtergelaten goederen overdroeg. Marcellus: Het staat ook vast dat die vorderingen die onderworpen waren aan een
voorwaarde, waarvan de tijd voor de vervulling nog niet was aangebroken, in het voordeel van de begunstigde van de trust
zullen zijn. De erfgenaam kan echter geen beroep doen op enige uitzondering voordat de nalatenschap is overgedragen,
omdat hij anders zoveel minder onder de trust zou overdragen.
8. Het Trebelliaans besluit van de Senaat is van toepassing telkens wanneer iemand zijn erfgenaam belast met de verdeling
van hetzij de gehele nalatenschap, hetzij een gedeelte daarvan, op een bepaald tijdstip.
9. Als Maevius u dus tot zijn erfgenaam benoemt en u vraagt de nalatenschap van Titius uit te leveren, en u zou de
nalatenschap van Maevius betreden alsof u met de trust belast was en u gevraagd was land over te dragen dat u door Titius
was toebedeeld, en u zou zeggen dat u reden had om te denken dat de nalatenschap van Maevius insolvent was, dan kunt u
niet gedwongen worden die nalatenschap te betreden.
10. Als Maevius u zou vragen om zowel zijn nalatenschap als die van Titius aan iemand over te dragen, en u vrijwillig de
nalatenschap aanvaardt, kunt u gebruik maken van het voordeel van de Falcidische wet, en het vierde deel van de
nalatenschap van Maevius behouden, en de andere drievierde overdragen in overeenstemming met de voorwaarden van de
trust. Het maakt ook geen verschil of u gevraagd wordt beide landgoederen aan dezelfde persoon over te dragen, of het
landgoed van Msevian aan de ene persoon, en het landgoed van Titian aan een andere. Als u zou zeggen dat de nalatenschap
van Maevius waarschijnlijk insolvent is, kunt u gedwongen worden die te aanvaarden en over te dragen aan degene aan wie u
wordt gevraagd die te leveren; maar hij aan wie u wordt opgedragen de nalatenschap van Titus over te dragen, kan u niet
dwingen die te betreden.
11. Als de erfgenaam de nalatenschap krachtens het Trebelliaanse decreet van de senaat zou overdragen en de inkomsten van
de grond of de grond zelf zou behouden, of zelfs de schuldenaar zou zijn van degene die het testament heeft gemaakt, zal het
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nodig zijn dat aan de begunstigde een vordering tegen hem wordt toegekend. Marcellus: Het zal ook nodig zijn dit te doen
wanneer, slechts een deel van de nalatenschap is overgedragen, een vordering in verdeling wordt ingesteld tussen degene die
de nalatenschap heeft geleverd en degene die het heeft ontvangen.
12. 12. Wanneer iemand gevraagd wordt een nalatenschap over te dragen nadat een zoon geëmancipeerd is, moet hij
verplicht worden deze te aanvaarden en over te dragen, ook al kan de zoon er praetorisch bezit van verkrijgen in weerwil van
de bepalingen van het testament.
13. Wanneer een patron tot erfgenaam wordt benoemd van dat deel van de nalatenschap van zijn vrijgelatene waarop hij
volgens de wet recht heeft, en, nadat hem gevraagd is de nalatenschap over te dragen, zegt dat hij reden heeft om te denken
dat deze insolvent is, ben ik van mening dat de Praetor rechtvaardiger zal handelen als hij hem dwingt de nalatenschap aan te
gaan en over te dragen; hoewel hij, niettegenstaande deze verandering van mening, het deel van de nalatenschap kan
behouden waarop hij wettelijk recht heeft.
14. 14. Wanneer de erfgenaam, nadat hij een bepaald goed als voorkeurslegaat heeft gereserveerd, wordt verzocht een
nalatenschap over te dragen en hij gedwongen wordt dit te aanvaarden, moet hij dan de voorkeurslegatenschap behouden? Ik
antwoordde, dat een ieder, die op bevel van den Praetor een nalatenschap betreedt, het voordeel daarvan moet worden
onthouden.
15. Maar als aan dezelfde persoon een legaat wordt nagelaten onder de voorwaarde dat hij geen erfgenaam wordt, en hij
beweert dat hij reden heeft om te denken dat de nalatenschap insolvent is, kan hij niet gedwongen worden het te aanvaarden,
tenzij hij afstand doet van de legaten die werden nagelaten onder de voorwaarde dat hij geen erfgenaam zou worden; en dit
moet niet gedaan worden door de mede-erfgenamen om aansprakelijkheid te voorkomen, maar door hem aan wie de
nalatenschap werd overgedragen. Want zoals de erfgenaam verplicht is de nalatenschap te aanvaarden, opdat aan de wil van
de erflater wordt voldaan, zo mag hij daardoor niet worden benadeeld.
16. Mijn nicht werd benoemd tot enig erfgenaam van een landgoed, en belast met de overdracht van de helft daarvan
onmiddellijk aan Publius Maevius, en de andere helft na haar dood aan de genoemde Publius Maevius. Andere legaten
werden ook aan andere personen nagelaten. Maevius ontving onmiddellijk zijn helft van de nalatenschap, en gaf zekerheid
om alles terug te geven wat hij zou hebben verkregen boven wat was toegestaan door de Falcidische wet, en de anderen
kregen hun legaten volledig uitbetaald, en gaven eveneens zekerheid om alles terug te geven wat zij te veel hadden
ontvangen. Nu mijn neef gestorven is, eiste Publius Maevius dat de andere helft van het landgoed, samen met de inkomsten,
aan hem zou worden afgestaan. Daarom vraag ik hoeveel ik aan hem moet overdragen, en of het moet zijn wat mijn neef
overhield boven het vierde deel van het bezit, en niets meer; of dat ik iets kan terugvorderen van de anderen aan wie legaten
waren betaald, en zo ja, hoeveel? Ik vraag ook of, als datgene wat ik van hen kan ontvangen volgens de bepalingen, en
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datgene wat boven het vierde deel van de nalatenschap in handen van mijn neef is gebleven, niet de helft daarvan zou
bedragen, of ik dan gedwongen zal zijn het tekort aan te vullen uit de toename en de inkomsten van de goederen die boven
het vierde deel in handen van mijn neef zijn gebleven, zodat het bedrag dat moet worden overgedragen, niet hoger zal zijn
dan het vierde deel van de nalatenschap. Of moet, zoals Publius Maevius eist, nadat het vierde deel van de nalatenschap is
uitgezonderd, alles wat uit de winsten van het genoemde vierde deel is verkregen aan hem worden afgestaan? Ik antwoordde
dat, als, met de toevoeging van de inkomsten, alles wat boven de vierde in handen van uw nicht is gebleven niet minder is
dan de helft van de nalatenschap zoals die was op het moment van haar dood, het allemaal moet worden overgedragen aan
Publius Maevius; en niets kan worden teruggevorderd volgens de bepaling van degenen aan wie legaten zijn betaald. Indien
echter de inkomsten de waarde van de helft van de nalatenschap overschrijden, moeten ze worden gevoegd bij uw vierde en
de inkomsten van hetzelfde. Maar als de inkomsten van uw aandeel dat in handen van uw neef is gebleven boven het vierde,
niet de helft van de nalatenschap bedragen, kan een vordering worden ingesteld op grond van het beding. Kortom, de
berekening moet zo worden gemaakt dat de inkomsten daadwerkelijk meer dan een vierde zullen bedragen, en als ze zodanig
zijn toegenomen dat ze meer dan de helft van de nalatenschap bedragen, kunt u behouden wat te veel is.
17. Wanneer iemand gevraagd wordt zijn slaven te manumiteren, en de nalatenschap aan hen over te dragen, moet hij dit
doen na de prijs van de slaven te hebben afgetrokken.
28. Africanus, Vragen, Boek VI.
Een persoon die tot enig erfgenaam van een landgoed was benoemd, en die de opdracht had gekregen om de helft ervan
absoluut aan mij over te dragen, en de andere helft voorwaardelijk aan u, beweerde dat hij reden had om te geloven dat het
landgoed insolvent was, en op mijn verzoek ging hij het landgoed binnen, en droeg het hele landgoed aan mij over krachtens
het decreet van de Senaat. Toen aan de voorwaarde was voldaan, rees er twijfel (die niet ongegrond was) over de vraag of ik
de inkomsten van uw aandeel aan u moest overdragen. Verscheidene autoriteiten zijn van mening dat dit niet moet worden
overgedragen, omdat het niet door de erfgenaam zou worden betaald als hij de nalatenschap vrijwillig had aanvaard, en dat
het voldoende is dat uw recht onaangetast blijft zonder dat uw toestand wordt verbeterd.
1. Dezelfde autoriteiten zijn echter van mening dat wanneer iemand tot enig erfgenaam van een nalatenschap wordt benoemd,
en wordt verzocht een vierde daarvan absoluut aan mij over te dragen, en een vierde aan u onder een voorwaarde, en beweert
dat hij reden heeft om te denken dat de nalatenschap insolvent is, en door mij wordt gedwongen deze aan te gaan, de helft
van de nalatenschap aan u moet worden geleverd wanneer aan de voorwaarde is voldaan.
2. Ik denk niet dat ik in het voorgestelde geval een beroep kan doen op de Falcidische wet, hoewel de aangewezen erfgenaam
dat wel kan doen, als hij vrijwillig in de nalatenschap zou zijn getreden.
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29. Marcianus, Instituten, Boek IV.
Als iemand, nadat hij een testament heeft gemaakt, daarna een tweede maakt, wordt het eerste vernietigd, ook al heeft hij bij
het laatste testament erfgenamen aangewezen voor bepaalde goederen, zoals de goddelijke Severus en Antoninus hebben
verklaard in een Rescript, waarvan ik de woorden citeer, samen met andere zaken die erin zijn vervat. "De keizers Severus en
Antoninus aan Cocceius Campanus, Gegroet. Het lijdt geen twijfel dat een tweede testament, hoewel de erfgenaam er slechts
door is aangewezen om bepaalde goederen te ontvangen, geldig is, net alsof er geen melding van de goederen was gemaakt;
maar de genoemde aangewezen erfgenaam is verplicht genoegen te nemen met wat hem wordt nagelaten, of met genoeg om
zijn vierde volgens de Falcidische wet te volmaken; en hij moet het landgoed overdragen aan degenen die in het eerste
testament zijn genoemd, vanwege de ingevoegde woorden tot instelling van het vertrouwen, waarmee de erflater verklaarde
dat hij bedoelde dat het eerste testament geldig zou zijn. Dit moet echter zo worden begrepen dat het alleen van toepassing is
wanneer in het tweede testament niets bijzonder tegenstrijdigs was opgenomen."
(30) Dezelfde, Instituten, Boek VIII.
Wanneer een gezant zegt dat hij reden heeft om te denken dat een nalatenschap insolvent is, moet hij gedwongen worden het
te aanvaarden gedurende de tijd dat hij in dienst is van de ambassade, omdat hij niet voortdurend bezig is met de plichten van
zijn ambt. En hij kan gedwongen worden de nalatenschap aan te nemen, ook al kan hij zeggen dat hij de zaak in beraad zal
nemen; maar hij zal niet gedwongen zijn de overdracht terstond te doen, maar moet dit doen zodra hij naar huis terugkeert en
hij zich kan beroepen op het voordeel van de Falcidische wet, of op zijn recht krachtens het testament, indien hij dit dienstig
acht; of, indien hij dit niet dienstig acht, kan hij de gehele nalatenschap overdragen om te voorkomen dat hij vanwege
dezelve aan enige lasten wordt onderworpen.
1. Als iemand zijn erfgenaam opdraagt "zijn eigendom" of "al zijn eigendom" over te dragen, dan wordt daaronder verstaan
een overdracht krachtens een trust; want onder de termen "mijn" en "de uwe" worden ook vorderingsrechten geacht te zijn
begrepen.
2. 2. Wanneer een landgoed wordt overgedragen aan een zoon die onder vaders toezicht staat, of aan een slaaf, en de vader of
de meester bekrachtigt vervolgens de akte, dan worden de vorderingsrechten ook overgedragen krachtens het Trebelliaans
Decreet van de Senaat.
3. Het maakt veel verschil of het vierde deel wordt behouden door erfelijk recht, of dat de partij alleen een bepaald artikel, of
een bepaalde som geld kan reserveren. Want in het eerste geval worden de vorderingsrechten verdeeld tussen de erfgenaam
en de begunstigde van de trust, maar in het laatste geval gaan de vorderingsrechten geheel over op de begunstigde.
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4. Indien een aangewezen erfgenaam, na belast te zijn met de overdracht van een nalatenschap, voor zichzelf een zekere som
gelds of een of ander voorwerp behoudt, hoewel hetgeen gereserveerd moet worden minder is dan zijn vierde, kan hij niet
meer vorderen dan dat, zelfs al zou hij de Keizer zijn.
5. Maar als hem gevraagd wordt een landgoed over te dragen zonder iets voor zichzelf te reserveren, is hij door de keizers
gemachtigd een vierde deel achter te houden. Dit hebben de goddelijke Hadrianus, Trajanus en Antoninus in Rescripts
verklaard.
(31) Dezelfde, Instituten, Boek IX.
Wanneer de vrijheid absoluut aan een slaaf is verleend, en hem een goed voorwaardelijk onder een trust is nagelaten, zal de
erfgenaam verplicht zijn het goed te aanvaarden en het over te dragen, zelfs als hij beweert dat hij reden heeft om te geloven
dat het insolvent is; en de slaaf kan niet van zijn vrijheid worden beroofd, zelfs als niet aan de voorwaarde zou worden
voldaan.
1. Indien een nalatenschap onder een trust wordt nagelaten aan een slaaf, die binnen een bepaalde termijn zijn vrijheid zal
ontvangen, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript aan Cassius Hadrianus verklaard, dat de erfgenaam in de tussentijd niet
kan worden gedwongen de nalatenschap te betreden, indien hij meent, dat zij insolvent is, omdat de slaaf de vrijheid nog niet
kan worden verleend; evenmin kan hem daarentegen de vrijheid worden geschonken in strijd met de wil van de overledene.
2. Als de voorwaarde bestaat in een handeling, moet hij die verrichten en de nalatenschap overdragen; of, als de voorwaarde
bestaat in het geven van iets, en de begunstigde van de nalatenschap zou dat geven, maar de erfgenaam zou weigeren zijn
verplichting na te komen, zal aan de begunstigde toestemming worden gegeven om in plaats van de erfgenaam te handelen,
en dan zal de noodzaak om de nalatenschap te betreden op hem worden gelegd. Andere voorwaarden, die niet in de macht
van den erfgenaam liggen, vallen niet onder de bevoegdheid van den Praetor.
32. Celsus, Digest, Boek XX.
Ballista benoemde een zoon onder vaders toezicht tot zijn erfgenaam, als volgt: "Laat Trebellianus mijn erfgenaam zijn, als
hij de kolonie van de Filippiërs de zekerheid geeft dat, als hij zonder nageslacht zou sterven, al het geld dat uit mijn
nalatenschap in zijn handen zou komen, aan de genoemde kolonie van de Filippiërs zal worden gegeven." Ik gaf als mijn
mening, dat hoewel de erflater het woord "geld" gebruikte, de erfgenaam ook alle andere goederen moet afstaan, die hij uit de
nalatenschap mocht hebben ontvangen, net alsof de erflater ze uitdrukkelijk had aangewezen.
33. Marcianus, Instituten, Boek VIII.
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Celsus zegt in het Twintigste Boek van de Digest, dat als iemand, die een landgoed van vierhonderd aurei heeft, zijn
erfgenaam, als hij zonder kinderen zou sterven, opdraagt om al het geld dat uit zijn landgoed in zijn handen komt, aan
Maevius over te dragen, en als hij intussen vierhonderd aurei uit de inkomsten van dat landgoed zou verkrijgen, en zou
sterven zonder kinderen na te laten, zijn erfgenaam vierhonderd aurei aan Maevius verschuldigd zal zijn. Hij behandelt deze
kwestie zeer uitvoerig, zowel wat betreft de vraag of de erfgenaam moet profiteren van de toename en het risico van enig
verlies moet dragen, of omgekeerd; en zegt tot besluit dat het onrechtvaardig zou zijn voor de begunstigde van de trust om de
verliezen te dragen terwijl hij geen recht heeft op de winsten. En als er een tekort van vierhonderd aurei moet worden
goedgemaakt, vraagt hij of een eventuele vermeerdering ook aan de begunstigde toekomt, dat wil zeggen, of er een rekening
moet worden opgemaakt van de verliezen en de winsten, tot de som van vierhonderd aurei? Ik denk dat deze mening juist is.
(34) Dezelfde, Regels, Boek II.
Wanneer een vader wenste dat, in geval van overlijden van zijn enige overlevende zoon, zijn erfdeel aan een verwant zou
worden afgestaan, en de broers op dezelfde dag zijn overleden, dan zal de genoemde verwant geen recht hebben op een
erfdeel als hij niet kan bewijzen welke van de broers het laatst is overleden; maar er is besloten dat hun moeder recht heeft op
het erfdeel van hen beiden krachtens het decreet van Tertullianus van de Senaat.
35. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VI.
De goddelijke Pius verordonneerde dat, wanneer een krankzinnige vrouw tot erfgenaam was benoemd en belast met de
overdracht van een nalatenschap, haar curator alle vorderingsrechten kon overdragen, nadat hij het bezit van de nalatenschap
overeenkomstig de bepalingen van het testament had verkregen.
36. Paulus, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer een nalatenschap uit hoofde van een trust wordt overgedragen voordat een overeenkomst tot arbitrage met de
erfgenaam is gesloten, denk ik dat de begunstigde van de trust de erfgenaam zekerheid moet geven, net zoals wanneer deze
vóór de overdracht de goederen van de nalatenschap onder zijn hoede had, aangezien het gebruikelijke gezegde dat hij
bepaalde goederen kan behouden, niet in alle gevallen opgaat; want wat als er niets in de nalatenschap is dat hij kan
behouden, zoals bijvoorbeeld wanneer het geheel bestaat uit bankbiljetten of voorwerpen die hij niet in zijn bezit heeft? Het
is duidelijk dat degene aan wie de nalatenschap wordt overgedragen alles zal verkrijgen, en de erfgenaam zal gebonden zijn
door de vonnissen in zaken waarin hij is gedagvaard, of door de bedingen die hij moest aangaan en die hij niet kon
vermijden. Daarom kan hij niet gedwongen worden de nalatenschap over te dragen, tenzij hem zekerheid wordt gegeven.
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(37) Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Een nalatenschap wordt geacht te zijn overgedragen wanneer ofwel de iproperty zelf wordt geleverd, ofwel de erfgenaam
wordt toegestaan de tot de nalatenschap behorende goederen geheel of gedeeltelijk in bezit te krijgen, op zodanige wijze dat
een van de partijen bereid is ze over te dragen en de ander om ze in ontvangst te nemen, maar niet als de erfgenaam zou
menen dat u ze om een andere reden in bezit hebt gekregen. Dezelfde regel moet van toepassing worden geacht wanneer het
bezit naderhand wordt bekrachtigd. Indien echter de erfgenaam verklaart, dat hij het bezit zelf heeft overgedragen, of dit door
een brief of een bode heeft gedaan, zal hij worden gehoord. Indien hij het aan iemand anders overdraagt, met uw
toestemming, gaan ook de vorderingsrechten tegen u over. Evenzo, indien een ander dan de erfgenaam het goed in mijn
opdracht overdraagt, of de erfgenaam de overdracht bekrachtigt, zullen de vorderingsrechten geacht worden te zijn
overgegaan.
1. Bovendien kan een voogd zelf een nalatenschap overdragen met het gezag van zijn voogd, maar de voogd kan dit niet doen
zonder de toestemming van zijn voogd, tenzij deze een zuigeling is; want een voogd kan de vorderingsrechten die aan zijn
voogd toebehoren niet overdragen. De goddelijke Severus heeft in het geval van een voogd, Arrius Honoratus genaamd,
beslist dat een voogd een goed niet kan overdragen alleen op gezag van zijn voogd, wanneer de genoemde Arrius Honoratus
een dergelijke overdracht heeft gedaan aan zijn oom en voogd Arrius Antoninus.
2. Wanneer een goed aan een voogd moet worden overgedragen, staat vast, dat dit door deze laatste niet kan geschieden
zonder het gezag van zijn voogd.
38. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Want de overdracht van een nalatenschap is niet slechts een betaling, maar een erfopvolging, omdat de begunstigde
aansprakelijk is.
39. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Bovendien kan een nalatenschap niet zonder onderscheid aan de voogd zelf worden overgedragen.
40. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Hoewel de Senaat het had over de overdracht van deze vorderingsrechten, die volgens het burgerlijk recht zowel ten gunste
als ten laste van de erfgenaam komen, zijn ook de praetoriaanse vorderingsrechten overdraagbaar, want er is geen verschil
tussen beide. Ook zaken betreffende natuurlijke verbintenissen zijn vatbaar voor overdracht.
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1. Een benoemde erfgenaam wordt in het Trebelliaans Decreet van de Senaat uitdrukkelijk genoemd; toch hebben wij de
regel aangenomen dat de opvolger van een erfgenaam de overdracht volgens het Trebelliaans Decreet van de Senaat
rechtsgeldig kan doen, net zoals een erfgenaam, de praetoriaanse bezitter van de goederen van een nalatenschap, een vader,
of een meester door wie de nalatenschap is verkregen, dat kan doen. Want allen moeten de rechten die zij krachtens het
Trebelliaanse decreet van de Senaat hebben, overdragen, en het maakt geen verschil of de aangewezen erfgenaam, de vader,
of de meester, gevraagd wordt de nalatenschap over te dragen.
2. Het is ook van geen belang aan wie de overdracht in onze naam geschiedt, of het het hoofd van een huishouding is, of
iemand die onder toezicht van een ander staat;
41. Gaius, Trusts, Boek II.
Een man of een vrouw. Daarom kan een landgoed worden overgedragen aan een leenman met onze toestemming, of zonder,
als wij naderhand de handeling zouden bekrachtigen.
42. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Omdat het net hetzelfde is als wanneer het landgoed aan mij was overgedragen.
1. Wanneer een nalatenschap wordt overgedragen, blijven de rechten van het graf bij de erfgenaam.
43. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.
Papinianus bespreekt het volgende punt. Iemand die tot erfgenaam van de helft van een nalatenschap was benoemd, werd
verzocht dit aan een ander af te staan, en, bewerende dat hij het als onvermogend beschouwde, werd hij gedwongen het te
aanvaarden. De begunstigde van de trust wist niet dat een deel van de nalatenschap na de overdracht aan de aangewezen
erfgenaam was toegevallen, en de vraag rees of een andere handeling vereist zou zijn. Papinianus zegt dat de begunstigde
zeker zou zijn. Hij zegt ook dat in een dergelijk geval moet worden vastgesteld of een nieuwe overdracht nodig zal zijn na de
toename van het voornoemde aandeel.
(44) Marcellus, Digest, Boek XV.
Een erfgenaam trad op verzoek van Stichus, die krachtens hetzelfde testament zijn vrijheid en de nalatenschap in beheer had
gekregen, in de genoemde nalatenschap, die hij ervan verdacht insolvent te zijn, en Stichus stierf daarna voordat hij in
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gebreke was met het aanvaarden van de nalatenschap, en liet Titius als erfgenaam na. Ik vraag of, volgens het decreet van de
Senaat, tegen Titius een rechtsvordering kan worden ingesteld als hij weigert het in beheer gegeven landgoed te aanvaarden.
Ik antwoordde dat, hoewel normaal gesproken degene die gedwongen wordt een nalatenschap te aanvaarden, deze
onmiddellijk kan overdragen aan de begunstigde van de trust, het decreet van de Senaat in dit geval alleen betrekking lijkt te
hebben op de gemanumitteerde slaaf, en er geen melding wordt gemaakt van de erfgenaam. Toch kan het gebeuren dat de
erfgenaam de overdracht uitstelt, bijvoorbeeld wanneer de overledene hem geld schuldig was en hij dit liever onder zich hield
dan een vordering tot terugvordering in te stellen. Maar ik meen, dat voor zijn erfgenaam dezelfde regel moet gelden als voor
hem; want waarom zou de eerstgenoemde het recht hebben een nalatenschap te verwerpen, die hij van wie hij erft, niet had
kunnen verwerpen? Indien de vrijgelatene zou overlijden zonder een erfgenaam na te laten, voordat de nalatenschap was
overgedragen, zouden de schuldeisers van zijn nalatenschap zijn eigendom mogen verkopen, net alsof hij was overleden
nadat de nalatenschap was overgedragen.
(1) Ik verzoek u mij uw mening te geven over de vraag of ik gelijk heb met mijn beslissing over de volgende vraag. Een
dochter die tot erfgenaam was benoemd van de gehele nalatenschap van haar vader, werd belast met de overdracht van de
helft daarvan, na aftrek van alle legaten en schulden, die geen van alle zeer groot waren, om de toepassing van de Falcidische
wet te voorkomen. De erfgenaam was niet in gebreke met de uitvoering van de trust. Ik vraag haar de nalatenschap
mondeling aan mij over te dragen, alsof ik een proces had aangespannen op grond van het Trebelliaanse Decreet van de
Senaat, en ik ben van mening dat op grond daarvan de rente die verschuldigd is vanaf de dag van het overlijden van de
erflater tot het moment van de overdracht van de nalatenschap, kan worden teruggevorderd door middel van de juiste
rechtsvorderingen. Ik maak ook aanspraak op de huurpenningen van de nalatenschap, omdat de verplichting die uit de
huurcontracten voortvloeit, er deel van uitmaakt, maar ik eis geen winst van de erfgenaam; toch wenst zij dat ik haar het
bedrag van de huurpenningen terugbetaal, of aan haar mijn vorderingsrechten overdraag om de rente en de huurpenningen te
innen, en ik kan haar er niet van overtuigen dat ik, onder de term "nalatenschap" die zij verzocht aan mij over te dragen, ook
recht heb op deze bedinginginging van rente. Ik heb mijn mening gegeven dat al deze zaken onder de term "landgoed" vallen
en dat er in het geval waarnaar u verwijst geen verschil is tussen deze verplichtingen en andere die zijn aangegaan onder een
voorwaarde, of die jaarlijks of maandelijks moeten worden betaald. Het is duidelijk dat deze zaken worden beschouwd als
inkomsten van goederen die tot de nalatenschap behoren, en dat, indien er geen verzuim is geweest, de inkomsten niet
toebehoren aan de begunstigde van de trust. Maar aangezien de begunstigde niet als het ware eist dat de erfgenaam iets aan
de trust toevoegt, maar alleen vraagt dat de nalatenschap in haar huidige toestand aan hem wordt overgedragen, mag de
erfgenaam dit geenszins weigeren; want de Senaat beoogde dat de begunstigde de helft van de nalatenschap zou ontvangen,
en geacht zou worden de plaats van de erfgenaam in te nemen met betrekking tot dat deel ervan dat aan hem zou kunnen
worden overgedragen. Maar als de erfgenaam geld van de nalatenschap tegen rente leent, of de opbrengst van het land int, zal
zij daarover niets hoeven te betalen aan degene aan wie de nalatenschap in vertrouwen is nagelaten, als zij niet in gebreke is
gebleven; om de reden dat zij het geld op eigen risico heeft geleend, en door het bewerken van de grond, of door het
verzamelen van de oogst kosten heeft gemaakt, en het is niet rechtvaardig dat zij, om zo te zeggen, optreedt als de agent van
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een ander. Maar wanneer de erfgenaam een inkomen uit de nalatenschap ontvangt op de wijze die het onderwerp van het
onderzoek is, is er geen sprake van door de erfgenaam gemaakte kosten of verrichte arbeid.
45. Modestinus, Over uitvindingen.
Wanneer een erfgenaam gevraagd is een gehele nalatenschap over te dragen, en hij weigert de vierde te behouden omdat hij
de wensen van de overledene met grotere nauwkeurigheid wenst uit te voeren, dan moet hij vrijwillig in de nalatenschap
treden als met de bedoeling deze over te dragen krachtens het Trebelliaanse Decreet van de Senaat. Ik zou hem ook aanraden,
als hij de nalatenschap als onvermogend beschouwt, haar te verwerpen, opdat hij door de Praetor gedwongen kan worden
haar over te dragen; want in dat geval wordt hij geacht haar over te dragen krachtens het Trebelliaans Decreet van de Senaat;
en wanneer de erfgenaam de vrees heeft geuit aansprakelijk te zijn voor de schuldenlast van de nalatenschap, gaan alle
vorderingsrechten over op degene die haar ontvangt.
46. Javolenus, Epistels, Boek XI.
Seius Saturninus, admiraal van de Britse vloot, benoemde bij testament Valerius Maximus, kapitein van een triëre, tot zijn
zaakwaarnemer en droeg hem op zijn nalatenschap over te dragen aan zijn zoon Seius Oceanus, wanneer deze de leeftijd van
zestien jaar had bereikt. Seius Oceanus stierf voordat hij die leeftijd had bereikt. Daarop eiste Malleus Seneca, die beweerde
de oom van Seius Oceanus te zijn, zijn eigendom op op grond dat hij de naaste verwant was. Ook Maximus, de kapitein van
de triëre, eiste het landgoed op, omdat de persoon aan wie hij het had moeten overdragen, dood was. Ik vroeg aan wie van
deze personen het landgoed toebehoort, aan Valerius Maximus, de kapitein van de triëre, de fiduciaire erfgenaam, of aan
Mallius Seneca, die beweert dat hij de oom is van de overleden jongen? Ik antwoordde dat, indien Seius Oceanus, aan wie
het landgoed dat door het testament van Seius Saterninus in vertrouwen was nagelaten, bij het bereiken van de leeftijd van
zestien jaar door Valerius Maximus, de fiduciaire erfgenaam, moest worden overgedragen, zou gestorven zijn vóór het
bereiken van de voorgeschreven leeftijd, het in vertrouwen nagelaten landgoed zou overgaan op hem die recht had op de
andere goederen van Oceanus, omdat de tijd voor de uitvoering van het vertrouwen was aangebroken tijdens het leven van
Oceanus; dat wil zeggen, op voorwaarde dat de erflater, door het tijdstip van de levering te verlengen, geacht wordt de
voogdij over zijn zoon te willen toevertrouwen aan de fiduciaire erfgenaam, veeleer dan een onzeker tijdstip voor de
uitvoering van de trust te hebben bepaald.
47. Pomponius, Diverse Passages, Boek I.
Als iemand, die slechts door een natuurlijke verplichting aan een persoon verbonden is, een schuld aan zijn erfgenaam
kwijtscheldt, moet het geld worden overgemaakt aan hem aan wie de nalatenschap in vertrouwen was nagelaten.
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48. Paulus, Opinies, Boek XIV.
Paulus gaf als zijn mening dat in een geval waarin een bepaald deel van een nalatenschap aan iemand was nagelaten, en deze
laatste goederen had gestolen die tot de nalatenschap behoorden, men heel goed kan oordelen dat hem een vordering kan
worden geweigerd die betrekking heeft op wat hij zich had toegeëigend.
49. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een nalatenschap moet worden overgedragen krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat, en de zaak
dringend is, en gevreesd wordt dat de tijd voor het instellen van een rechtsvordering zal verstrijken wegens de afwezigheid
van de begunstigde van de trust, kan de erfgenaam gedwongen worden de tegen de nalatenschap ingestelde rechtsvordering
te verdedigen.
1. Evenzo kan, wanneer een zoon beraadslaagt over de vraag of hij het bezit van de nalatenschap zal opeisen in strijd met de
bepalingen van het testament, de aangewezen erfgenaam worden gedagvaard door de schuldeisers van de nalatenschap.
50. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
Toen Vivius Cerealis tot erfgenaam was benoemd, en hem opgedragen was het landgoed over te dragen aan zijn zoon Vivius
Simonides, wanneer deze vrij zou zijn van zijn zeggenschap, en bewezen was dat vele frauduleuze handelingen waren
gepleegd met het doel het vertrouwen te ontduiken, beval keizer Hadrianus het landgoed aan de zoon te leveren, zodat de
vader geen recht op het geld zou hebben zolang zijn zoon zou leven. Daar immers geen zekerheid kan worden gegeven
zolang de vaderlijke macht bestaat, heeft de keizer dit verlies aan de vader toegebracht wegens het door hem gepleegde
bedrog. Nadat een dergelijk vonnis is uitgevaardigd, moet de zoon onder dergelijke omstandigheden worden vergeleken met
de zoon van een soldaat, wanneer goederen moeten worden teruggevorderd van bezitters, of wanneer het nodig is een proces
aan te spannen tegen de schuldenaars van de nalatenschap. Het is echter in overeenstemming met de eerbied die aan een
vader toekomt, dat de rechter, in het geval dat deze in behoeftigheid zou vervallen, naar eigen goeddunken gelast dat een deel
van de inkomsten van de nalatenschap aan hem wordt gegeven.
51. Dezelfde, Vragen, Boek XVII.
Wanneer een erfgenaam wordt belast met het afgeven van een nalatenschap, na aftrek van de legaten, wordt niet geoordeeld,
dat de legaten, die niet door een rechtsvordering kunnen worden verhaald, moeten worden afgetrokken. Wanneer aan een
vrouw, die erfgenaam is van een deel van de nalatenschap van een erflater, een bruidsschat is nagelaten als een bevoorrecht
legaat en zij belast is met de overdracht van de nalatenschap na aftrek van de legaten, kan zij toch haar deel van de
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nalatenschap in mindering brengen naar evenredigheid van de bruidsschat, zelfs indien het vierde deel dat zij volgens het
Falcidische recht mag behouden, evenveel bedraagt als haar bruidsschat. Want aangezien zij recht heeft op beide, is er geen
verschil tussen deze vrouw en een andere schuldeiser die tot erfgenaam kan worden benoemd en belast kan worden met de
overdracht van de nalatenschap. Hetzelfde beginsel geldt ook wanneer zij belast is met een trust zonder aftrek van de legaten.
52. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Wanneer aan een derde toebehorende goederen worden nagelaten aan Titius, en deze zijn meester, die hij tot erfgenaam heeft
benoemd, belast om de nalatenschap aan Maevius over te dragen, kan Maevius wettelijk geen aanspraak maken op de
nalatenschap, want hij kan niet verwerven wat nooit in handen van de benoemde erfgenaam is gekomen, dat wil zeggen, de
eigendom van het goed.
1. Een slaaf verkreeg zijn vrijheid van een van de twee aangewezen erfgenamen, en van de ander ontving hij een in bewaring
gegeven goed. Indien geen van beide erfgenamen bereid was de nalatenschap te aanvaarden, zou de Praetor niet bevoegd
zijn, omdat hij een erfgenaam niet kan dwingen een nalatenschap te betreden met als enig doel de vrijheid van de slaaf veilig
te stellen, noch kan hij hem door wie de vrijheid niet is verleend, dwingen de nalatenschap te aanvaarden namens een slaaf
die nog niet bevrijd is, aangezien het decreet van de Senaat alleen van toepassing is wanneer alle erfgenamen rechtstreeks
belast zijn met de verlening van de vrijheid, of wanneer één erfgenaam belast is met de verlening daarvan en met de levering
van de nalatenschap op grond van een trust. Indien de erfgenaam die met de vrijheidserkenning is belast, zijn aandeel in de
nalatenschap verwerpt of wordt uitgesloten omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waarvan zijn benoeming afhangt,
aangezien zijn aandeel op de andere erfgenaam overgaat, kan worden volgehouden dat hij gedwongen moet worden de
nalatenschap te aanvaarden. Want welk verschil maakt het volgens welke regel dezelfde persoon aan de slaaf zowel de
vrijheid als de nalatenschap verschuldigd is?
53. Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Een erfgenaam kan niet gedwongen worden een nalatenschap te aanvaarden, die hij als onvermogend beschouwt, door een
slaaf aan wie hij de vrijheid en de nalatenschap moet schenken, daar de toestand van de slaaf afhangt van de nalatenschap, en
niemand een ander kan dwingen aansprakelijk te zijn voor vorderingen die tegen een nalatenschap worden ingesteld, alleen
om de betaling van een nalatenschap veilig te stellen. Want wat als de slaaf zou sterven tijdens het uitstel dat de legataris
heeft veroorzaakt door hem niet te vermannen? Indien echter de legataris tijdens het leven van de erflater zou overlijden, zou
het billijker zijn hem te dwingen de nalatenschap te aanvaarden, daar hij bevoegd is deze na zijn manumissie aan de slaaf
over te dragen.
54. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
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Titius was belast met de overdracht aan Maevius van het residu van een nalatenschap. De begunstigde kan niet terugvorderen
wat de erfgenaam in de tussentijd heeft vervreemd of verspild, als bewezen moet worden dat hij dit niet bedrieglijk heeft
gedaan en met het doel om het vertrouwen te doorkruisen; want het staat vast dat goede trouw een wezenlijk kenmerk is van
een fiduciair legaat. De goddelijke Marcus echter oordeelde, toen hij uitspraak moest doen in een zaak betreffende een in
vertrouwen nagelaten nalatenschap, die vervat was in de volgende woorden: "Ik belast u met de overdracht van alles wat van
mijn nalatenschap overblijft", dat dit moest worden overgelaten aan het oordeel van een goed burger, en besloot dat alle
kosten die met betrekking tot de nalatenschap zouden zijn gemaakt, niet alleen een vermindering van het in de trust begrepen
eigendom tot gevolg moesten hebben, maar ook naar evenredigheid van het patrimonium moesten worden verdeeld, waarop
de erfgenaam als de zijne aanspraak kon maken. Dit lijkt mij niet alleen op billijkheid te berusten, maar ook door het
voorbeeld te worden bevestigd; want als er een vraag mocht rijzen over de inbreng van goederen door een geëmancipeerde
zoon ten gunste van zijn broers, dan is definitief vastgesteld dat wat de zoon in het leger heeft verworven, hij mag behouden;
en de Keizer, geraadpleegd, heeft besloten dat de door de soldaat gemaakte kosten niet alleen moeten worden verdeeld over
de uit de nalatenschap verschuldigde gelden, maar ook naar evenredigheid moeten worden afgetrokken van het geld dat deel
uitmaakt van het peculium. Volgens hetgeen zojuist is gezegd, zou Maevius moeten eisen dat een borg wordt gesteld voor de
uitvoering van de trust, niet opdat hij, krachtens het beding, aanspraak zou kunnen maken op wat hij krachtens de trust niet
kon innen, maar opdat hij borg zou kunnen staan voor het bedrag dat hij krachtens de voorwaarden van de trust had kunnen
innen.
(55) Dezelfde, Vragen, Boek XX.
Als de zoon van een mecenas krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat een landgoed aan een vreemde overdraagt,
zal een vordering tot terugvordering van de waarde van diensten die niet kunnen worden overgedragen, ten gunste van de
erfgenaam zijn, en hij zal niet worden benadeeld door een exceptie, aangezien dit niet van enig voordeel kan zijn voor degene
die recht heeft op het voordeel van de trust. In het algemeen moet worden gezegd dat de erfgenaam niet kan worden
uitgesloten van rechtsvervolging, noch kan worden bevrijd door verbintenissen die geen betrekking hebben op de levering
van de nalatenschap.
1. Keizer Titus Antoninus verklaarde in een Rescript, dat wanneer vrijheid rechtstreeks is nagelaten, om binnen een bepaalde
tijd in werking te treden, overdracht van de nalatenschap niet behoeft plaats te vinden wanneer er geen persoon is aan wie de
nalatenschap kan worden geleverd.
2. Wanneer iemand krachtens het Trebelliaans Decreet van de Senaat een gehele nalatenschap heeft ontvangen, nadat hij
beweerd heeft, dat hij reden heeft om te denken, dat deze insolvent is, zal hij, indien hij belast werd om haar aan een ander
over te dragen, verplicht zijn haar geheel af te geven, en in dit geval zal er ook grond zijn voor de toepassing van het
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Trebelliaans Decreet van de Senaat, want de begunstigde van de nalatenschap kan krachtens de Falcidische wet de vierde niet
behouden. Het maakt ook geen verschil, indien de eerste begunstigde niet zou hebben geëist dat de nalatenschap zou worden
opgenomen, of de in de tweede plaats opgerichte trust niet van kracht zou zijn geworden, want wanneer een nalatenschap
eenmaal is opgenomen, worden alle wensen van de overledene geacht te zijn vervuld. Deze opvatting wordt evenmin
weerlegd omdat de begunstigde van de trust niet verplicht is tot betaling van andere legaten die meer dan drievierde van de
nalatenschap bedragen. Het is immers één ding, dat hij in naam van de erfgenaam wordt aangesproken, en het is iets anders,
dat hij in eigen naam wordt aangesproken, omdat hij gebonden is aan de wil van de overledene. Op grond van hetgeen
hiervóór is gezegd, kan de aangewezen erfgenaam niet worden gedwongen de nalatenschap te aanvaarden louter op vordering
van de eerste begunstigde van de trust, wanneer deze geen recht heeft op enig deel daarvan, evenmin als hij zou zijn belast
met de verplichting de nalatenschap met haar inkomsten onmiddellijk of na verloop van tijd over te dragen. Indien hij echter
wordt belast met de overdracht zonder zijn inkomsten, kan men daaruit afleiden, dat het bedrag niet voldoende zal zijn om
hem te dwingen de nalatenschap te aanvaarden, en het is evenmin van belang, of de eerste begunstigde ook zijn vrijheid heeft
ontvangen, want noch de aanvaarding van het geld, noch de verlening van de vrijheid zal voldoende zijn om de aangewezen
erfgenaam te dwingen de nalatenschap te betreden. Maar wanneer de eerste begunstigde van de trust weigert de erfgenaam te
verplichten de nalatenschap te aanvaarden, is beslist dat de tweede rechtens kan vorderen dat dit geschiedt, opdat de
erfgenaam de nalatenschap kan betreden en aan hem overdragen.
3. Maar wat indien de eerste begunstigde wordt opgedragen de nalatenschap niet aan een derde af te staan, maar zelf aan de
erfgenaam over te dragen? Om de reden, dat hij het vierde, dat hij verloren heeft, niet aan hem zou mogen overdragen, zou
hij moeten worden gehoord met betrekking tot het behoud van dit deel van de nalatenschap. Maar het feit dat de aangewezen
erfgenaam, die gedwongen was de nalatenschap te aanvaarden, het recht wordt ontzegd om iets uit hoofde van de trust te
vorderen, mag niet zonder overweging worden verworpen. Waarom zou hij immers niet onwaardig worden geacht iets te
verkrijgen krachtens het testament van de overledene, die weigerde aan zijn wensen te voldoen? Dit zal grondiger worden
vastgesteld, indien de erfgenaam gedwongen werd het landgoed te betreden, nadat aan een voorwaarde was voldaan; want
indien hij daartoe gedwongen werd, terwijl de voorwaarde nog hangende was, zal het moeilijk zijn dit te bewijzen, daar hij,
door slechts van gedachten te veranderen, aanspraak zal kunnen maken op de Falcidische vierde. En ik ben mij er terdege van
bewust dat men kan zeggen dat in geen geval het voordeel van een trust mag worden ontzegd aan hen die hun aanspraak op
het recht van sepultuur doen gelden. De Senaat was er zozeer van overtuigd dat de erfgenaam niets mocht verkrijgen uit het
deel van de nalatenschap dat hij had verworpen, dat hij zelfs geen beroep kon doen op het Falcidische recht, of een
bevoorrecht legaat reserveren, of enig voordeel verkrijgen krachtens een tweede testament, waar de vervanging als volgt is
gedaan: "Laat wie mijn erfgenaam wordt, de erfgenaam van mijn zoon zijn."
4. Degene aan wie de nalatenschap van Titius is overgedragen krachtens het Trebelliaanse Decreet van de Senaat, kan aan
Sempronius de nalatenschap van Maevius overdragen die de overleden Titius was opgedragen aan hem over te dragen, net
zoals elke andere opvolger wie dan ook dat zou kunnen doen.
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5. De rechtsvorderingen die krachtens het Trebelliaanse decreet van de Senaat overgaan, zijn slechts tijdelijke, wanneer de
nalatenschap wordt ontruimd van de partij die de zaak heeft verloren, nadat hij de nalatenschap krachtens de trust had
overgedragen, als natuurlijk de uitgifte vóór de levering met hem was gevoegd; want de kracht van de ontruiming maakt de
overdracht nietig, omdat dat de trust die was gevestigd, niet verschuldigd was. Het is duidelijk, dat wanneer dezelfde
persoon, die de zaak heeft verkregen, ook met het vertrouwen is belast, omdat de bezitter bij de overdracht van de
nalatenschap aan de erfgenaam hetzelfde aandeel heeft toegerekend, dat aan de begunstigde had moeten worden geleverd,
men kan volhouden, dat de rechtsvorderingen, die krachtens het Trebelliaans besluit van de Senaat overgaan, niet door
tijdsverloop verjaren.
56. Dezelfde, Meningen, Boek VII.
Een vader wenste dat zijn dochter, na bepaalde goederen te hebben gereserveerd, zijn nalatenschap aan haar broers zou
overdragen. Besloten werd, dat de dochter eerst in het bezit van de nalatenschap moest worden gesteld, voordat zij tot de
overdracht aan haar broers overging. Indien de broers intussen alle goederen van de nalatenschap hebben verkocht of
bezwaard en deze nadien aan hen zijn overgedragen, staat vast, dat alleen wegens hun daad de verkoop of de verpanding van
dat deel van de nalatenschap, dat niet was voorbehouden, moet worden bevestigd.
57. Dezelfde, Opinies, Boek VIII.
"Laat mijn erfgenamen, bij hun dood, aan de stad Beneventum, mijn geboorteplaats, al mijn bezit of eigendom overdragen
dat in hun handen mocht komen." Besloten werd dat geen van de inkomsten die door de erfgenamen werden geïnd terwijl een
voorwaarde hangende was, deel uitmaakte van de trust.
(1) In een testament werd de volgende bepaling opgenomen: "Ik belast de eerste van mijn zonen die zonder kinderen sterft
met het nalaten van zijn deel van mijn nalatenschap aan zijn langstlevende broer. Indien beiden zonder kinderen overlijden,
wil ik dat mijn gehele nalatenschap toekomt aan mijn kleindochter Claudia." Als een van de erfgenamen sterft met
achterlating van een zoon en de laatste sterft zonder kinderen, lijkt het er op het eerste gezicht op dat de kleindochter niet kan
worden toegelaten tot de nalatenschap volgens de voorwaarden; Maar aangezien bij de uitlegging van trusts de bedoeling van
de erflater in aanmerking moet worden genomen, zou het absurd zijn te oordelen dat, omdat de eerste plaatsvervulling niet
van kracht is geworden, de aanspraak van de kleindochter op de helft van de nalatenschap moet worden geweigerd, daar de
grootvader had beoogd dat zij de gehele nalatenschap zou krijgen, indien de laatst overleden zoon het aandeel van zijn broer
zou krijgen.
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(2) "Als ik sterf, draag ik je op, mijn lieve vrouw, om mijn nalatenschap over te dragen aan mijn kinderen, of aan een van
hen, of aan mijn kleinkinderen, of aan een van hen die jij mag uitkiezen, of aan mijn verwanten, of aan een van al mijn
verwanten die jij mag uitkiezen." Ik gaf als mijn mening dat een vervanging van het vertrouwen was gedaan met betrekking
tot de kinderen, en met betrekking tot de kleinkinderen en de andere verwanten, dat de vrouw het recht van keuze was
gegeven, maar dat zij niet wettelijk een keuze kon maken uit de andere verwanten indien een van de kleinkinderen nog in
leven zou zijn, vanwege de verschillende graden die waren vastgesteld in de voorwaarden van het vertrouwen; maar wanneer
de graad van kleinkinderen had opgehouden te bestaan, kon de vrouw een van de verwanten kiezen die zij wilde.
58. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Een erfgenaam die belast was met de overdracht van een nalatenschap na aftrek van het vierde deel daarvan, werd erfgenaam
van een schuldenaar van de nalatenschap voordat hij deze overdroeg. Daar hierdoor het vorderingsrecht was vervallen en niet
meer kon worden hersteld krachtens het Trebelliaans Decreet van de Senaat, kon drievierde deel van de schuld worden
gevorderd krachtens de trust; maar de rente over de verstreken tijd die verschuldigd was op de verbintenis, of op een vonnis
dat was verkregen, moet worden berekend tot het tijdstip waarop het vorderingsrecht was vervallen, en rente kan niet worden
berekend over de daaropvolgende tijd, tenzij de erfgenaam in gebreke was bij de uitvoering van de trust.
1. 1. Wanneer een nalatenschap krachtens een trust binnen een bepaalde termijn moet worden overgedragen, kan de
erfgenaam niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorderingen die hij uit hoofde van de nalatenschap heeft, alleen omdat
hij van sommige schuldenaren geld heeft ontvangen.
2. Wanneer iemand wordt belast met de overdracht van een nalatenschap na een bepaalde tijd, is hij niet verplicht om de
rente die hij van de schuldenaars van de nalatenschap heeft ontvangen en die na de dood van de schuldeiser verschuldigd
was, af te dragen, en als deze niet wordt geïnd, zal een vordering tot terugvordering van alle rente (want het beding is een
deel van de nalatenschap) overgaan krachtens het Trebelliaans Besluit van de Senaat, en dus geen vordering zijn voor geld
dat niet verschuldigd is. En, op dezelfde wijze, indien de rente die gedurende de tussenliggende tijd is aangegroeid niet is
betaald aan een schuldeiser van de nalatenschap, zal de begunstigde van de trust ook daarvoor aansprakelijk zijn krachtens
het Trebelliaanse Decreet van de Senaat, en zal er dus geen grond zijn voor de klacht dat de erfgenaam de rente niet heeft
betaald uit de inkomsten waartoe hij het recht had die te innen. Maar indien de erfgenaam de rente over de tussenliggende tijd
zou betalen, zal hij niet gerechtigd zijn daarop iets in te houden, omdat hij zijn eigen bedrijf uitoefende, want aangezien hij
verplicht was de hoofdsom aan de schuldeiser te betalen, kan hij door de begunstigde van de trust niet worden aangeslagen
voor de rente die gedurende de tussenliggende tijd is betaald.
3. Wanneer een erfgenaam wordt belast met de overdracht van een nalatenschap ter waarde van honderd aurei, na een gelijk
bedrag te hebben gereserveerd, wordt hij volgens de Falcidische wet geacht de gehele som geld te hebben ontvangen, en het
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Rescript van de Goddelijke Hadrianus moet worden uitgelegd alsof hij het recht had om een bepaalde som uit de
nalatenschap te reserveren. Dit oordeel moet ook worden gegeven wanneer een erfgenaam wordt belast met de overdracht
van een deel van de nalatenschap aan zijn mede-erfgenaam. Het geval ligt anders wanneer een deel van de tot een
nalatenschap behorende grond moet worden behouden; geld kan immers altijd worden behouden, maar een deel van de grond
niet, tenzij met toestemming van zijn mede-erfgenaam, die de eigendom daarvan heeft. Bovendien, als de waarde van het
land groter is dan zijn aandeel in de nalatenschap, is men van mening dat de Falcidische wet van toepassing zal zijn op het
overschot, wanneer de begunstigde van de trust dit verzoekt; want het staat vast dat het geld dat wordt betaald, moet worden
verrekend met het land.
4. 4. Wanneer een erfgenaam bij zijn overlijden belast was met de overdracht van een nalatenschap, nadat hij de inkomsten
daarvan had gereserveerd, kan hij de nakomelingen van vrouwelijke slaven, noch de vermeerdering van kudden, die in de
plaats zijn gekomen van de gestorvenen, behouden.
5. De winsten en de renten, die de schuldenaars van een nalatenschap vóór de dag, waarop de trust moest worden uitgevoerd,
hebben betaald, alsmede die welke daarna zijn betaald, en ook de pachten van de akkers, die door de erfgenaam zijn geïnd,
worden gerekend tot het vierde, waarop hij recht heeft.
6. Bovendien, wanneer een erfgenaam gevraagd wordt een nalatenschap bij zijn overlijden over te dragen, kan hij niet
gedwongen worden de goederen van de nalatenschap te verkopen, en de rente over de hoofdsom, verkregen uit de prijs van
de genoemde goederen, kan wettelijk niet worden gevorderd, en wordt niet geacht te zijn ontvangen in plaats van het gebruik
van de genoemde goederen gedurende de tussenliggende tijd. Nogmaals, hoewel de erfgenaam niet verplicht is het risico van
de dood van slaven of van de verwoesting van huizen in de stad op zich te nemen, toch zullen het gebruik van het genoemde
eigendom en de eventuele verliezen die hij daardoor lijdt, in zoverre zijn vierde volgens de Falcidische wet verminderen.
7. Wanneer een erfgenaam wordt belast met de afgifte van alles wat bij zijn overlijden van de nalatenschap overblijft, wordt
hij niet geacht te zijn belast met de overdracht van alle winsten die hij eventueel heeft geïncasseerd, aangezien deze woorden
van de erflater betrekking hebben op een vermindering van de nalatenschap, en niet betekenen dat de begunstigde van de
trust zal profiteren door de toevoeging van de inkomsten.
8. Wanneer iemand wordt verzocht iets over te dragen dat op het tijdstip van zijn overlijden nog van zijn nalatenschap
resteert, zal zijn erfgenaam niet worden gedwongen iets van de goederen die de erflater in pand had gegeven, vrij te geven,
mits dit niet met bedrog is geschied.
59. Paulus, Vragen, Boek IV.
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Een schuldenaar benoemde zijn schuldeiser, aan wie hij goederen in onderpand had gegeven, en zijn erfgenaam belastte hem
met de overdracht van zijn nalatenschap aan zijn dochter, dat is de dochter van de erflater. De schuldeiser, die geweigerd had
de nalatenschap te aanvaarden omdat hij vermoedde dat deze onvermogend was, werd op bevel van de Praetor hiertoe
gedwongen en droeg haar over. Daar hij geen koper voor het onderpand kon vinden, verzocht hij om toestemming het uit
hoofde van het eigendomsrecht te mogen behouden. Ik gaf als mijn mening dat de verplichting teniet was gegaan door zijn
aanvaarding van de nalatenschap. Laten wij echter bezien of het pandrecht niet is vervallen doordat de natuurlijke verbintenis
is vervreemd. En laten wij ook nagaan wat het resultaat zal zijn, en of de schuldeiser die een vordering instelt, het goed bezit,
dan wel of de erfgenaam er al dan niet in het bezit van is. Indien de schuldeiser in het bezit ervan is, kan de begunstigde van
de trust geen vordering tegen hem instellen, noch kan hij worden gedagvaard met een vordering tot verpanding, daar het recht
om te vorderen aan de nalatenschap toebehoort; evenmin kan een vordering uit hoofde van de trust geldig worden ingesteld
op grond van het feit dat de erfgenaam minder heeft overgedragen dan hij had moeten doen, hetgeen het geval zou zijn zelfs
indien er geen pandrecht was geweest: want de schuldeiser heeft in deze hoedanigheid het bezit van het goed. En ook al is de
begunstigde van de trust in het bezit van het goed, toch zal hij aansprakelijk zijn voor de Servische Actie, want het staat vast
dat het geld niet is betaald; net zoals wij dat stellen wanneer een actie op grond van een exceptie wordt verloren. Derhalve
kan niet alleen het eigendom worden behouden, maar kan ook een vordering worden ingesteld op grond van het pandrecht, en
wat reeds is betaald, kan niet worden teruggevorderd. De natuurlijke verbintenis op basis van het pandrecht blijft dus bestaan.
Indien de zaken in hun oorspronkelijke staat blijven, denk ik niet dat de schuldeiser kan worden gedwongen de nalatenschap
te aanvaarden, tenzij er eerst zekerheid is gesteld om hem schadeloos te stellen, of zijn vordering is voldaan. Want wanneer
een aangewezen erfgenaam ten eigen bate optreedt tegen de begunstigde van de nalatenschap, bijvoorbeeld wanneer hij een
legaat heeft ontvangen voor het geval hij geen erfgenaam zou worden, is besloten dat hij niet mag worden gedwongen de
nalatenschap te aanvaarden, tenzij het legaat wordt betaald; want men kan inderdaad zeggen dat de erfgenaam niet kan
worden gedwongen de nalatenschap te aanvaarden in strijd met de wil van de erflater, die, door hem een legaat te geven op
voorwaarde dat hij er niet zou intreden, de aanvaarding van de nalatenschap aan zijn eigen keuze heeft overgelaten. Wanneer
echter de erflater aan zijn erfgenaam een van twee dingen heeft nagelaten, geven wij hem het ene of het andere daarvan.
1. Een vrouw, die een bruidsschat gaf, kwam met haar man overeen, dat, indien zij tijdens het huwelijk zou overlijden, de
helft van haar bruidsschat aan haar moeder zou worden teruggegeven, doch geen beding van die strekking werd door haar
moeder aangegaan. De vrouw benoemde vervolgens bij haar overlijden haar moeder en haar man tot haar erfgenamen, en
droeg haar moeder op haar nalatenschap aan Titius over te dragen. Bij de verdeling van de nalatenschap heeft de rechtbank
overeenkomstig de overeenkomst de helft van de bruidsschat aan de moeder toegekend. De vraag rees of dit deel van de
bruidsschat moest worden uitbetaald overeenkomstig de bepalingen van de trust. Ik ben van mening dat het niet moet worden
betaald, omdat de moeder het niet als erfgenaam heeft ontvangen, maar als moeder krachtens een overeenkomst, en zij er
recht op had, niet uit hoofde van de nalatenschap, maar door een fout in de constructie van de overeenkomst.
60. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
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Een patroon die tot erfgenaam was benoemd van het deel van een nalatenschap waarop hij wettelijk recht had, deed dat,
nadat hem was opgedragen het zesde deel daarvan over te dragen. In dit geval gaan de vorderingsrechten niet over krachtens
het Trebelliaans Decreet van de Senaat, daar het eigendom dat werd overgedragen niet verschuldigd was, en daarom, indien
dit door vergissing geschiedde, kan het worden teruggevorderd.
61. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Paulus formuleerde een mening in de volgende woorden: "Sempronius, ik heb jou niet tot mijn erfgenaam benoemd, omdat ik
mijn testament overhaast heb opgemaakt vanwege mijn ziekte, en daarom wil ik dat jij een bedrag ontvangt gelijk aan een
twaalfde van mijn nalatenschap." Hieruit blijkt, dat de erflater aan Sempronius een zekere som geld heeft nagelaten in plaats
van een deel van zijn nalatenschap, maar dit moet aldus worden verstaan, dat de erflater hem in vertrouwen een bedrag wilde
nalaten gelijk aan een twaalfde deel van zijn goederen.
62. Scaevola, Meningen, Boek IV.
Een vader droeg zijn dochter op, indien zij bij haar dood kinderen naliet, de helft van wat zij uit het vaderlijk vermogen
verkreeg, aan haar broer over te dragen, maar indien zij zonder kinderen zou overlijden, droeg hij op dat zij het geheel aan
hem zou overdragen. Daar de dochter tijdens het huwelijk overleed en een dochter naliet, rees de vraag of haar erfgenaam de
helft van de nalatenschap, tezamen met de helft van de bruidsschat die aan haar echtgenoot was gegeven, aan de broer moest
overdragen. Het antwoord luidde, dat hetgeen als bruidsschat was gegeven, niet behoorde tot het gedeelte van de
nalatenschap dat moest worden overgedragen, en dat zelfs indien iets verschuldigd was uit hoofde van een belofte, gedaan
met betrekking tot de bruidsschat, dit moest worden gerangschikt onder de schulden van de nalatenschap.
1. Een erflater liet een zekere som geld na aan een jongen die hij had opgevoed, en bepaalde dat die som betaald moest
worden aan Sempronius, en dat een zekere rente over die som betaald moest worden aan de jongen tot hij zijn twintigste jaar
had bereikt; en dan werd bepaald dat, als hij zou sterven zonder kinderen, hij de helft van die som zou betalen aan
Sempronius, en de andere helft aan Septitia. Toen de jongen stierf voordat hij zijn twintigste jaar had bereikt, rees de vraag of
degenen die voor hem in de plaats waren gekomen aanspraak konden maken op het voordeel van de trust op het moment van
zijn dood, of dat de trust zou blijven bestaan gedurende de tijd die nodig zou zijn geweest voor de jongen om zijn twintigste
jaar te bereiken, als hij nog had geleefd. Ik antwoordde dat, volgens de uiteengezette feiten, de uitvoering van de trust kon
worden geëist op het ogenblik van het overlijden van de jongen.
63. Gaius, Trusts, Boek II.
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Zodra de levering aan de begunstigde van een trust heeft plaatsgevonden, wordt alles wat tot de nalatenschap behoort
eigendom van degene aan wie het is overgedragen, ook al heeft hij er misschien nog geen bezit van verkregen.
1. Wanneer iemand bedongen heeft, dat een nalatenschap door de erfgenaam aan hem zal worden teruggegeven, en deze
nalatenschap aan hem is overgedragen, nadat een vordering krachtens het beding is ingesteld, staat vast, dat ook de
vorderingsrechten overgaan, dat wil zeggen, indien degene tegen wie de vordering is ingesteld, de nalatenschap overdraagt.
Indien echter de erfgenaam de zaak verliest omdat hij de nalatenschap niet heeft overgedragen, en hij voor de rechtbank
wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van de taxatie, behoudt hij de vorderingsrechten die aan de nalatenschap
toebehoren, daar de eiser het gehele bedrag heeft verkregen dat hij vordert.
2. 2. Indien de aangewezen erfgenaam de nalatenschap overdraagt en daarna wordt gedagvaard en zijn zaak verliest, of er van
afziet, is besloten dat de vorderingsrechten altijd aan de begunstigde van de trust toebehoren, nadat zij eenmaal op hem zijn
overgegaan.
3. Indien iemand, die verzocht was een gedeelte van een nalatenschap over te dragen, een groter gedeelte zou overdragen dan
waartoe hij was belast, zullen de vorderingsrechten niet worden overgedragen. Wanneer echter de erfgenaam, aan wie was
opgedragen een nalatenschap over te dragen, nadat hij zich een bepaald voorwerp of een som geld had voorbehouden, en hij
draagt de gehele nalatenschap over, zonder te behouden wat hem toekwam, dan is het zeer juist geoordeeld, dat de
vorderingsrechten niettemin zijn overgegaan.
4. Als een erfgenaam, alvorens de nalatenschap over te dragen, een slaaf, die tot dezelfde behoort, beveelt een andere
nalatenschap aan te nemen, waarvan hij door iemand tot erfgenaam was benoemd, ontkent Julianus, dat deze laatste
nalatenschap moet worden overgedragen, omdat de erfgenaam niet belast was deze over te dragen; en het moet worden
toegegeven, dat deze mening juist is. Niettemin moet worden nagegaan of de erfgenaam belast was met de overdracht van de
nalatenschap met de eventuele vermeerdering die zou zijn ontstaan. Want indien dit het geval was, kan hij ook gedwongen
worden de laatstgenoemde nalatenschap over te dragen, tenzij de erfgenaam met het duidelijkste bewijs zou bewijzen, dat het
met betrekking tot hemzelf was, dat de slaaf tot erfgenaam was benoemd.
5. In een Rescript van de Goddelijke Antoninus wordt verklaard, dat wanneer iemand van Titius een bepaalde som geld heeft
ontvangen, die een vierde van de nalatenschap bedraagt, en wordt belast met de levering van de gehele nalatenschap aan
hem, hoewel het geld niet onmiddellijk mag worden betaald, het zonder rente moet worden betaald, omdat hoe later iemand
betaalt, hoe later hij het voordeel van het vertrouwen zal ontvangen, en hij intussen de winst zal verliezen. Daarom moet de
begunstigde van de trust, indien hij de nalatenschap in bezit heeft gehad voordat hij het geld heeft betaald, aan de erfgenaam
de winst afgeven die hij eventueel heeft behaald.
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6. Dezelfde rechtsregel geldt, wanneer iemand zijn erfgenaam met een trust belast, als volgt: "Ik verzoek u mijn nalatenschap
aan Titius over te dragen, als hij u honderd aurei betaalt."
7. Wanneer een erfgenaam onder een voorwaarde wordt benoemd en zegt dat hij reden heeft om te geloven dat de
nalatenschap insolvent is, kan hij worden bevolen om aan de voorwaarde te voldoen en de nalatenschap binnen te treden en
over te dragen, als de voorwaarde niet moeilijk is, noch turbulentie inhoudt, noch een ernstig obstakel vormt. Indien de
voorwaarde echter schandelijk of moeilijk uitvoerbaar is, is het duidelijk onrechtvaardig om de erfgenaam te verplichten deze
na te leven ten gunste van een ander. Men heeft geoordeeld, dat hij van meet af aan van de vervulling van een dergelijke
voorwaarde moet worden ontheven, omdat het absurd is, dat aan degene die aanspraak maakt op het voordeel van de trust,
meer wordt toegekend dan de erflater hem wilde geven. Toch heeft de erflater de aangewezen erfgenaam niet tot de
nalatenschap geroepen, tenzij aan de voorwaarde werd voldaan, noch heeft hij beoogd dat de nalatenschap door hem zou
worden overgedragen, tenzij aan de voorwaarde werd voldaan.
8. 8. Wanneer de voorwaarde van betaling van een som geld aan de erfgenaam is gesteld, moet degene die aanspraak maakt
op het voordeel van het vertrouwen, hem het bedrag aanbieden, zodat de erfgenaam, nadat aan de voorwaarde is voldaan, de
nalatenschap kan betreden en overdragen.
9. 9. Indien echter de opgelegde voorwaarde behoort tot die, welke door de. Praetor, dan is het gezag van het Edict
voldoende, zo zegt Julianus. De erfgenaam kan tot aanvaarding worden gedwongen door een beroep te doen op de
praetoriaanse actie, of hij kan het bezit van het goed opeisen overeenkomstig de bepalingen van het testament; zodat hij,
nadat hij de vorderingsrechten heeft verworven, deze vervolgens kan overdragen overeenkomstig het decreet van de Senaat,
nadat hij het goed heeft overgedragen.
10. Indien echter de voorwaarde is, dat men den naam van den erflater aanneemt, welke voorwaarde de Praetor eist, zal de
erfgenaam, indien hij daaraan voldoet, geacht worden behoorlijk te hebben gehandeld, daar er niets laakbaars is in het
aannemen van den naam van een eerbaar man; want de Praetor eist niet, dat deze voorwaarde in acht wordt genomen,
wanneer het namen betreft, die berucht en schandelijk zijn. Weigert de betrokkene echter de naam aan te nemen, dan moet hij
volgens Julianus van de voorwaarde worden vrijgesteld en praetoriaanse aktes krijgen, of hij moet overeenkomstig de
bepalingen van het testament in het bezit worden gesteld van de goederen van het landgoed, zodat hij, nadat hij de
aktierechten heeft verworven, deze overeenkomstig het decreet van de senaat kan overdragen.
11. Als u vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, en u op mijn verzoek gedwongen wordt er *op last van de Praetor in te
treden, en het aan mij over te dragen, kan ik mij beroepen op het voordeel van de Falcidische wet, tegenover de legatarissen,
net zoals u ook het voordeel van die wet kunt verkrijgen, en in dezelfde mate als u dat kunt doen; Want als mij iets wordt
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nagelaten in vertrouwen ten gunste van een ander, omdat ik er slechts als legataris mee belast ben, wordt het niet
meegerekend bij de berekening volgens de Falcidische wet, maar moet het afzonderlijk worden berekend.
12. Als Titius belast is met de overdracht van een nalatenschap aan Maevius, en Maevius belast is met de betaling van een
zekere som geld aan Seius, en Titius van het voorrecht gebruik maakt om een vierde van de nalatenschap te behouden
tegenover Maevius, zal Maevius, zoals Neratius zegt, zo veel minder aansprakelijk zijn tegenover Seius, om te voorkomen
dat hij enig verlies van zijn eigen bezit zou lijden.
13. Julianus is van mening dat als een benoemde erfgenaam wordt belast met de overdracht van een nalatenschap aan Titius,
die in de plaats van Maevius treedt, en de benoemde erfgenaam beweert dat hij de nalatenschap insolvent acht, op verzoek
van Titius, hij kan worden bevolen om deze te betreden en over te dragen.
14. Als iemand een persoon, die krachtens de Praetoriaanse wet recht heeft op het bezit van een landgoed, aanmaant dit over
te dragen, en deze laat de tijd verstrijken voor het verkrijgen van bezit krachtens die wet, of hij, aan wie het landgoed moet
worden overgedragen, om de een of andere reden niet in staat is voor de Praetor te verschijnen en zijn aanspraak gedurende
de voorgeschreven tijd te doen gelden; opdat de nalatenschap kan worden afgeleverd aan hem die krachtens de Praetoriaanse
wet gerechtigd is daarvan bezit te nemen, hem een tegemoetkoming moet worden verleend, dat wil zeggen dat hem
voldoende tijd moet worden gegeven om de goederen in bezit te krijgen teneinde de trust ten uitvoer te leggen.
15. Wij moeten ook opmerken, dat wanneer iemand, die niet solvabel is, na Titius tot zijn erfgenaam te hebben benoemd, een
van zijn slaven vrijlaat, en Titius opdraagt de nalatenschap aan hem over te dragen, indien Titius weigert de nalatenschap te
aanvaarden, hij daartoe nauwelijks kan worden gedwongen; want hoewel Titius op verzoek van de slaaf in de nalatenschap
kan treden, kan deze toch zijn vrijheid niet verkrijgen, indien deze is verleend met het doel de schuldeisers te bedriegen, ook
al kan Titius vermogend zijn, om welke reden de nalatenschap niet aan hem kan worden overgedragen. Maar de geest van de
wet in aanmerking nemende, moet worden gezegd dat het geval hetzelfde is als wanneer de slaaf vrij was en tot enig
erfgenaam was benoemd, en dat Titius in het geheel geen erfgenaam was.
64. Marcianus, Trusts, Boek IV.
Als de nalatenschap van een voogd, aan wie geld was geleend zonder toestemming van zijn voogd, aan mij wordt
overgedragen krachtens het decreet van de Senaat, en ik betaal de schuldeiser, kan ik het geld niet terugkrijgen. Maar als de
erfgenaam de schuld betaalt na de overdracht van het eigendom, kan hij het bedrag terugvorderen, om geen andere reden dan
dat de natuurlijke verbintenis geacht werd van hem op mij te zijn overgegaan. Anderzijds, indien het vermogen van degene
die de lening aan de kleinkind heeft verstrekt zonder het gezag van zijn voogd, aan mij zou worden overgedragen en het
kleinkind aan mij zou betalen, kan hij het geld niet terugvorderen. Indien hij echter de erfgenaam van de schuldeiser betaalt,
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kan hij het geld terugvorderen, maar hij kan het niet terugvorderen indien hij het aan hem heeft betaald vóór de overdracht
van de nalatenschap heeft plaatsgevonden.

(1) Indien noodzakelijke erfgenamen zijn benoemd onder een of andere voorwaarde waaraan gemakkelijk kan worden
voldaan en die gewoonlijk in acht wordt genomen, moet worden gezegd dat zij kunnen worden gedwongen de nalatenschap
over te dragen op verzoek van hen aan wie zij zijn belast met de overdracht ervan; want zelfs noodzakelijke erfgenamen
worden gedwongen aan de voorwaarde te voldoen voor de uitvoering van een trust.
(2) Wanneer iemand belast is met de overdracht van een nalatenschap en sterft voordat hij dit heeft gedaan, kan zijn
erfgenaam de nalatenschap overdragen en gaan de vorderingsrechten over op de begunstigde van de trust krachtens het
Trebelliaans decreet van de Senaat. Indien er echter twee erfgenamen zijn, en ieder van hen is belast met de overdracht van
de nalatenschap, gaan de vorderingsrechten op de begunstigde over naar evenredigheid van het aandeel van ieder van de
genoemde erfgenamen; want indien ieder van hen zijn aandeel overdraagt, is het zeker dat de vorderingsrechten naar
evenredigheid van dat aandeel overgaan. Indien degene die gevraagd wordt de nalatenschap over te dragen, meerdere
erfgenamen nalaat en sommigen van hen hun aandeel eerder overdragen dan de anderen, of indien degene aan wie de
nalatenschap moet worden overgedragen, meerdere erfgenamen nalaat en een overdracht aan een van hen wordt gedaan, zal
hij krachtens dit besluit van de Senaat de vorderingsrechten naar evenredigheid van zijn aandeel verkrijgen.
(3) Wanneer een patroon tot erfgenaam wordt benoemd van het deel van een nalatenschap waarop hij wettelijk recht heeft, en
hem wordt verzocht deze over te dragen aan de onterfde kinderen van zijn overleden vrijgelatene, en hij vrijwillig de
nalatenschap aanvaardt, zal de Falcidische wet van toepassing zijn; indien hij gedwongen is de nalatenschap te aanvaarden,
zullen de vorderingsrechten krachtens dit Decreet van de Senaat volledig op de genoemde kinderen overgaan.
65. Dezelfde, Trusts, Boek V.
Een landgoed kan niet wettig op een slaaf worden overgedragen, als zijn meester onwillig is of niet van het feit op de hoogte
is, maar als hij naderhand de overdracht bekrachtigt, zal deze worden bevestigd, en zullen de vorderingsrechten door de
meester zelf worden verworven, niet om de reden dat deze overdracht lijkt op de verwerving van het landgoed, en dat het
bevel van de meester eraan vooraf moet gaan, maar, zoals al is gezegd, de latere bekrachtiging kan worden gedaan net als in
het geval van het bezit van eigendom onder de Praetoriaanse Wet. Evenmin maakt het in dit geval enig verschil of de meester
zelf dan wel zijn slaaf wordt belast met de overdracht van zijn nalatenschap, noch is de toestemming noch de tussenkomst
van de slaaf vereist, maar zijn toestemming is noodzakelijk wanneer het bezit van het goed door de praetoriaanse wet wordt
geëist, of wanneer een nalatenschap moet worden aanvaard. Wanneer dus de erfgenamen verklaren, dat zij menen dat een
nalatenschap onvermogend is, kunnen zij op verzoek van de meester gedwongen worden deze te betreden en over te dragen.
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1. Wanneer een erflater zijn erfgenaam opdraagt, zijn nalatenschap aan een vrouw over te dragen, indien zij niet trouwt, moet
worden geoordeeld, dat, wanneer de erfgenaam beweert, dat hij vermoedt, dat de nalatenschap insolvent is, hij gedwongen
kan worden ze te aanvaarden en aan de vrouw over te dragen, zelfs indien zij zou trouwen. Onze Julianus neemt dit standpunt
in met betrekking tot andere voorwaarden, die op soortgelijke wijze niet kunnen worden vervuld dan bij het einde van het
leven. In overeenstemming met deze opvatting moet door degenen aan wie de erfgenaam is opgedragen de nalatenschap
onder soortgelijke voorwaarden over te dragen, een borg worden gesteld om haar over te dragen aan degenen aan wie zij zal
toebehoren, indien niet aan de voorwaarde zou worden voldaan.
2. Indien de Praetor, na behoorlijk onderzoek, hetzij door vergissing, hetzij door partijdigheid, de overdracht van een
nalatenschap beveelt als verschuldigd uit hoofde van een trust, is het in het belang van de gemeenschap dat deze wordt
overgedragen, uit hoofde van het gezag dat de rechterlijke beslissingen belichaamt.
3. Wanneer iemand belast is met de overdracht van een nalatenschap aan een kind, dat nog niet oud genoeg is om te spreken,
en het vrijwillig in die nalatenschap treedt, kan deze worden overgedragen hetzij aan de slaaf van het kind, hetzij aan het kind
zelf, met het gezag van zijn voogd; en de onbekwaamheid van het kind om te spreken is niet meer een beletsel voor de
transactie dan bestaat in het geval waarin een doofstomme, die de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, wenst dat een
nalatenschap aan hem wordt afgestaan. Indien echter de erfgenaam weigert in de nalatenschap te treden, is het moeilijk te
bepalen hoe de zaak kan worden geregeld, omdat er geen grond is voor toepassing van het Trebelliaans decreet van de
Senaat, indien de voogd zou vragen dat de nalatenschap wordt aanvaard op risico van zijn pupil; evenmin kan de pupil
daarom vragen, omdat hij het spraakvermogen niet bezit. Deze kwestie kan gemakkelijker worden opgelost in het geval van
personen die stom zijn, want als zij worden ondervraagd en kunnen horen, kunnen zij met een knikje te kennen geven dat zij
bereid zijn de erfenis op eigen risico te aanvaarden, net zoals personen die afwezig zijn hun toestemming kunnen geven door
een bode. Ik twijfel er echter niet aan dat aan het kind vrijstelling moet worden verleend en dat deze regel moet worden
ingesteld vanwege de gelijkenis tussen het burgerlijk en het Praetoriaanse recht. Maar als de voornoemde voogd tot
erfgenaam wordt benoemd, kan hij ongetwijfeld als zodanig handelen onder het gezag van zijn voogd; of, als er een vraag
rijst met betrekking tot het verkrijgen van het bezit van een landgoed krachtens de Praetoriaanse wet, kan hij dit opeisen door
zijn voogd; dus als hij tot erfgenaam wordt benoemd, kan hij door zijn voogd worden gedwongen om het landgoed te
betreden en over te dragen. Op dezelfde wijze kan iemand die stom is en geen verstand heeft, door zijn curator worden
bijgestaan.
4. Wanneer een goed door de erfgenaam, op mijn bevel, wordt afgeleverd aan degene aan wie ik het heb verkocht, is er geen
twijfel mogelijk dat de overdracht moet worden geacht te zijn geschied aan mij als de begunstigde van de trust. Dezelfde
regel is van toepassing wanneer het goed op mijn bevel wordt geleverd aan iemand aan wie ik het op grond van een trust of
om enige andere reden zou moeten leveren; of aan iemand aan wie ik het wilde uitlenen of schenken.
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66. Paulus, Vertrouwen, Boek II.
Wanneer iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder de voorwaarde dat zijn mede-erfgenaam in de nalatenschap zal treden,
kan hij zich beroepen op het voordeel van de Falcidische wet, zelfs als zijn mede-erfgenaam onder dwang in de nalatenschap
zou treden; op voorwaarde dat hij zelf niet gedwongen wordt om dit te doen.
1. Julianus zegt dat krachtens dit Decreet van de Senaat een nalatenschap kan worden overgedragen aan de gemachtigde van
een afwezige begunstigde van de trust, indien deze dit zou wensen; op voorwaarde echter dat hij zekerheid geeft om de
handeling te bekrachtigen, indien de wensen van de afwezige niet bekend waren. Maar het moet gezegd worden dat, als de
erfgenaam beweert dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, hij niet gedwongen moet worden om het te aanvaarden,
als het onzeker is of de begunstigde dit heeft opgedragen; zelfs al moet een borg worden gesteld, vanwege de zwakte van de
zekerheid. Indien hij echter vrijwillig de nalatenschap betreedt, kan geen grote schade ontstaan, maar indien de begunstigde
er geen toestemming voor heeft gegeven, gaan zijn vorderingsrechten pas op hem over, nadat hij de overdracht van de
nalatenschap heeft bekrachtigd.
2. 2. Indien een slaaf, die tot de nalatenschap behoort, onrecht is aangedaan, kan weliswaar een vordering wegens deze slaaf
ten gunste van de erfgenaam worden ingesteld, doch het vorderingsrecht volgens de wet van Aquilië gaat niet over op de
begunstigde van de nalatenschap, want alleen die rechten gaan over, welke in het vermogen van de overledene waren
begrepen.
3. Indien een plaatsvervanger gedwongen is te Rome een nalatenschap te betreden en over te dragen, zal de begunstigde van
de trust gedwongen zijn te Rome rechtsvorderingen te verdedigen, hoewel de erfgenaam daartoe niet verplicht is.
4. Het is goed te overwegen of de begunstigde van de trust moet worden gedagvaard op dezelfde plaats waar de overledene
had moeten worden gedagvaard, en of, indien de erfgenaam vrijwillig in de nalatenschap is getreden en deze heeft
overgedragen, de begunstigde van de trust zijn verweer kan voeren op een van de drie verschillende plaatsen, namelijk de
plaats waar de overledene zijn woonplaats had, of de plaats waar de erfgenaam, of hijzelf, woonachtig is. Derhalve moet
worden geoordeeld dat de begunstigde van de trust moet worden gedagvaard hetzij daar waar hij zijn woonplaats heeft, hetzij
daar waar het grootste deel van de overgedragen nalatenschap is gelegen.
67. Valens, Trusts, Boek III.
Als u, op mijn verzoek, en op grond van het decreet van de Praetor, een landgoed aanvaardt waarvan vermoed wordt dat het
insolvent is, en ik naderhand niet bereid zou zijn het aan mij over te dragen, of mij ermee bezig te houden, dan moet de
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volgende weg gevolgd worden (die niet ten onrechte door Octavenus is goedgekeurd), namelijk dat de Praetor acties tegen
mij toewijst alsof ik het landgoed had ontvangen; welke mening volkomen juist is.
(1) Terwijl u een plan hebt beraamd om uw schuldeisers te bedriegen, kunt u een landgoed waarvan vermoed wordt dat het
insolvent is, betreden en het aan mij overdragen, zonder het risico te lopen van een interdict op grond van fraude; Want ook
al was u niet belast met het vertrouwen ten gunste van mij, het staat u vrij te weigeren de nalatenschap aan te nemen en
daarmee uw schuldeisers te bedriegen; en ik zal niet oneervol handelen door de genoemde nalatenschap aan te nemen die uw
schuldeisers u niet hadden kunnen dwingen aan te nemen als ik u daartoe niet had verplicht.
(2) Wanneer een zoon, die zijn eigen meester is, erfgenaam van zijn vader wordt, en door hem wordt opgedragen zijn
nalatenschap aan mij over te dragen; en, met het voornemen zijn schuldeisers te bedriegen, de nalatenschap aan mij
overdraagt onder het vonnis van de Praetor, na te hebben voorgewend dat hij gelooft dat deze insolvent is, zal er nauwelijks
grond zijn voor de toepassing van een interdict op grond van bedrog; want als de goederen van zijn vader verkocht waren,
hadden zijn schuldeisers niets van hem uit de nalatenschap kunnen verkrijgen; tenzij de schuldeisers van de zoon zelf zouden
worden gehoord, als zij vragen om de goederen van de zoon te mogen verkopen zonder die van de vader erbij te betrekken.
(3. Indien de erfgenaam met het oog op een schenking zegt dat hij vermoedt dat de nalatenschap insolvent is, en ze
overdraagt aan iemand die geen recht heeft om ze te nemen, wordt de begunstigde van de trust beroofd van datgene waarop
hij wettelijk geen recht heeft. Dezelfde regel zal gelden wanneer de zaakwaarnemende erfgenaam dit doet zonder de
bedoeling een schenking te doen.
68. Dezelfde, Trusts, Boek IV.
Wanneer een erfgenaam, die verzocht werd een nalatenschap over te dragen door een persoon die failliet was ten tijde van
zijn overlijden, verklaart dat hij denkt dat deze insolvent is, bestaat er geen twijfel dat, onder de huidige interpretatie van het
Trebelliaans Decreet van de Senaat, hij gedwongen kan worden de nalatenschap over te dragen, en, zelfs al zou hij deze
vrijwillig aanvaarden, dan moet deze toch: Volgens het genoemde decreet moet een bepaalde som geld of een bepaald
voorwerp weliswaar door iemand die insolvent is in bewaring worden gegeven, maar wordt deze geacht niet opeisbaar te
zijn, alsof zij rechtstreeks waren nagelaten; want in dit geval neemt degene aan wie het voorwerp in bewaring is gegeven, de
plaats in van een legataris, terwijl hij in het eerste geval de plaats inneemt van de erfgenaam.
1. Indien gij, na belast te zijn met de overdracht van een nalatenschap, deze vrijwillig aanvaardt en levert zonder aftrek van
het vierde, zal het moeilijk zijn te geloven, dat gij dit eerder uit onwetendheid hebt gedaan, dan met het oog op een vollediger
uitvoering van de trust. Indien gij echter kunt bewijzen, dat gij door eene vergissing het vierde niet hebt afgetrokken, kunt gij
het terugvorderen.
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(69) Marcianus, Trusts, Boek VIII.
Wanneer de erfgenaam een nalatenschap overdraagt, is hij niet verplicht zekerheid te stellen tegen de uitwinning van het
land, de slaven of enig ander goed dat tot de nalatenschap behoort; maar aan de andere kant moet de begunstigde van de trust
zekerheid stellen om de erfgenaam schadeloos te stellen, als hij zou worden uitgezet voor enig goed dat door de laatste is
verkocht.
70. Pomponius, Trusts, Boek II.
Indien een benoemde erfgenaam gevraagd wordt het landgoed aan Titius over te dragen, en Titius gevraagd wordt het na een
bepaalde tijd aan de erfgenaam terug te geven, zullen directe handelingen voldoende zijn om de rechten van de erfgenaam
vast te stellen.
1. Indien de erfgenaam, voordat hij het in beheer gegeven landgoed overdraagt, enig deel daarvan vervreemdt, of een tot het
landgoed behorende slaaf onterft, of enig goed vernietigt, breekt of verbrandt, kan geen civiele vordering tegen hem worden
ingesteld, indien hij het landgoed naderhand overdraagt krachtens het Trebellian Decreet van de Senaat, maar wel kan een
vordering tegen hem worden ingesteld krachtens het beheer, wegens het goed dat is vernietigd. Als de erfgenaam echter een
van deze overtredingen heeft begaan nadat de nalatenschap is overgedragen, moet worden geoordeeld dat hij kan worden
vervolgd krachtens de wet van Aquilius; bijvoorbeeld als hij een slaaf die tot de nalatenschap behoorde, heeft verwond of
gedood.
2. Indien aan de nalatenschap een tijdelijk vorderingsrecht is nagelaten, wordt de tijd, waarin de erfgenaam dit had kunnen
instellen vóór de overdracht van de nalatenschap, ten laste gelegd van degene aan wie de nalatenschap is overgedragen.
71. Marcianus, Trusts, Boek X.
Alle erfgenamen die met betrekking tot een nalatenschap beraadslagen, kunnen op verzoek van iemand die het op zijn risico
wenst, gedwongen worden het te aanvaarden, maar niet om het onmiddellijk over te dragen; maar op zodanige wijze dat, als
zij het na het verstrijken van de beraadtermijn opportuun achten het te aanvaarden, zij het voordeel van het testament kunnen
genieten, net alsof zij vrijwillig in de nalatenschap waren getreden. Maar indien zij daarentegen de aanvaarding ervan niet
opportuun achten, worden zij door de overhandiging ervan van hun aansprakelijkheid ontheven.
(72) Pomponius, Trusts, Boek IV.
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Wanneer een erfgenaam belast is met de overdracht van een nalatenschap, nadat hij zich een bepaald stuk land heeft
voorbehouden dat aan iemand anders toebehoorde, zegt Aristo dat men moet nagaan of de erflater bedoeld heeft dat het
genoemde land absoluut aan de erfgenaam toebehoort, of alleen in het geval dat men vaststelt dat het aan hemzelf toebehoort.
Hij meent dat de eerste opvatting moet worden gevolgd, en dat daarom de geschatte waarde van de grond uit de nalatenschap
moet worden gereserveerd.
73. Marcianus, Trusts, Boek XXXII.
Als een erfgenaam goederen uitleent die tot een nalatenschap behoren, en pandrechten neemt om de lening te waarborgen,
gaan de vorderingsrechten niet over op degene aan wie de nalatenschap is overgedragen, ten opzichte van de goederen die in
pand zijn gegeven. Er bestaat echter enige twijfel in een geval waarin de erfgenaam, voordat hij de nalatenschap overdroeg,
een pandrecht had ontvangen krachtens een door de overledene gesloten overeenkomst. Toch kan de begunstigde van de trust
geen vordering instellen om het pandrecht terug te vorderen, maar hij kan wel de erfgenaam aanspreken om hem te dwingen
zijn vorderingsrecht tot terugvordering aan hem over te dragen.
1. Wanneer een nalatenschap wordt overgedragen krachtens het Trebellian Decreet van de Senaat, zullen de
erfdienstbaarheden waarmee de landerijen van zowel de erfgenaam als de erflater wederzijds zijn belast, nog steeds geldig
blijven.
(74) Paulus, Decreten, Boek II.
Een man die een zoon en een dochter had, maakte een testament, en bepaalde voor zijn dochter als volgt: "Ik belast u geen
testament te maken totdat gij kinderen hebt," de Keizer besliste dat door deze clausule een trust werd geschapen, en op deze
wijze gaf de erflater, door zijn dochter te verbieden een testament te maken, uiting aan zijn wens dat zij haar broer tot
erfgenaam zou stellen, en dat de genoemde clausule moest worden opgevat alsof de erflater haar had opgedragen het
landgoed aan haar broer over te dragen.
1. Fabius Antoninus liet een zoon Antoninus na, die de puberteit nog niet had bereikt, en een dochter Onorata, en na hen
onterfd te hebben, benoemde hij hun moeder Junia Valeriana tot zijn erfgenaam, waarbij hij haar belastte met een legaat van
driehonderd aurei en andere goederen ten behoeve van zijn dochter, en vervolgens wenste dat de rest van zijn nalatenschap
zou worden overgedragen aan zijn zoon Antoninus, wanneer deze het twintigste jaar van zijn leeftijd zou hebben bereikt. Hij
droeg ook op dat het genoemde landgoed zou worden overgedragen aan Onorata, indien zijn zoon zou overlijden voor het
bereiken van zijn twintigste jaar. De moeder stierf bij testament en liet haar twee kinderen als erfgenamen na. Daarna
overleed de zoon, die zijn negentiende jaar was gepasseerd en zijn twintigste jaar inging, dat hij nog niet had voltooid, en liet
zijn dochter Favia Valeriana als erfgenaam na. Haar tante van vaderskant spande een rechtszaak aan op grond van de trust,
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alsmede voor een aandeel in de nalatenschap krachtens het testament van de vader, en won haar gelijk voor de gouverneur
van de provincie. De voogden van Valeriana, de dochter van Antoninus, beroepen zich op haar armoede en halen een
grondwet van de goddelijke Hadrianus aan, waarin hij had bepaald dat wanneer een bepaalde leeftijd was vereist voor het
vervullen van gemeentelijke plichten, het jaar waarin de persoon was ingetreden als verstreken moest worden beschouwd.
Ook onze Keizer, beïnvloed door de rechtvaardigheid van de zaak, alsmede door de woorden van het testament, "Wanneer hij
het twintigste jaar van zijn leeftijd bereikt", hoewel hij zei te weten dat een man die het zeventigste jaar was ingegaan, niet
door de Goddelijke Marcus van voogdij was vrijgesteld, en hoewel wij de argumenten van de wet van Aelia Sentia
aanhaalden, besliste in het nadeel van de tante die de eis had gesteld.
75. Scaevola, Digest, Boek XVIII.
Titius schreef een brief aan zijn erfgenaam als volgt: "Titius aan Cornelius, zijn erfgenaam, Gegroet. Aangezien het aan mijn
moeder nagelaten deel naar jou is gekomen, evenals dat van Sempronius, mijn vroegere curator, die een ongeluk heeft
getroffen, waardoor het te verwachten is dat jij mijn gehele nalatenschap zult verkrijgen, belast ik jou, Cornelius, met het
geven en overdragen van een derde deel daarvan aan Gaius Seius." Omdat Sempronius van de keizer die hem verbannen had,
volledige restitutie had gekregen en het landgoed had aanvaard, rees de vraag of hij ook belast was om zijn deel ervan over te
dragen. Het antwoord luidde, dat Sempronius geenszins belast was, maar dat de erfgenaam, Cornelius, aan Seius moest
afgeven, naar evenredigheid, het deel van de nalatenschap van de moeder van de erflater, dat in zijn handen was gekomen.

(1) Een vrouw vroeg haar aangewezen erfgenaam, nadat hij een vierde deel van de nalatenschap had gereserveerd, de rest
over te dragen aan haar schoondochter, de weduwe van haar overleden zoon, die zij ook belastte met een trust, en wel als
volgt: "Ik verzoek u aan uw zoon al mijn goederen te leveren die in uw handen mogen komen." De vraag rees, wanneer de
schoondochter deze trust moest uitvoeren, bij haar dood of onmiddellijk. Het antwoord luidde, dat het moest worden
uitgevoerd op het tijdstip van overlijden van de schoondochter.
76. Dezelfde, Digest, Boek XIX.
Scaevola was van mening, dat wanneer een vader zijn zoon tot erfgenaam van zijn gehele nalatenschap benoemt en hem door
een codicil vervangt door een ander, en de zoon sterft voordat hij de puberteit heeft bereikt, de vervanging nietig is, omdat
een nalatenschap niet door een codicil kan worden nagelaten of weggenomen, maar toch, door een billijke interpretatie, moet
worden geoordeeld, dat de moeder die de intestatoire minderjarige opvolgt, aansprakelijk is jegens de vervanger volgens de
bepalingen van de trust. Wanneer verschillende personen elkaar vervangen, zal de vervanging geldig zijn krachtens de trust,
en indien één van hen zou overlijden, zullen de overlevenden recht hebben op de gehele nalatenschap.
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(77) Dezelfde, Boek XX.
Een erflater belastte elk van zijn kinderen van beide geslachten, die hij tot zijn erfgenamen had benoemd, om, als een van hen
zonder kinderen zou overlijden, zijn deel van de nalatenschap na te laten aan zijn broer of zuster, en als er geen broer of
zuster was, het na te laten aan zijn moeder, en voegde er de volgende woorden aan toe: "Ik belast jullie, mijn lieve kinderen,
met deze nalatenschap totdat jullie twee kinderen hebben opgevoed." Indien iemand van de genoemde erfgenamen twee
kinderen zou hebben, hoewel zij misschien niet zouden overleven, rees de vraag of zijn of haar erfgenamen verplicht zouden
zijn de trust uit te voeren. Het antwoord luidde dat zij volgens de genoemde feiten zouden worden geacht te zijn ontslagen
van de verplichting van de trust.
1. Titius benoemde zijn kleinzoons bij zijn dochter, en zijn dochter, die krankzinnig was, tot zijn erfgenamen, en belastte
voornoemde dochter met het vertrouwen dat, indien zij zonder kinderen zou overlijden, het deel van zijn nalatenschap dat aan
haar was gegeven, zou overgaan op haar mede-erfgenamen. Titius gaf zijn krankzinnige dochter ten huwelijk, en zij baarde
een dochter na de dood van haar vader. Toen de krankzinnige dochter stierf en een dochter naliet als resultaat van deze
verbintenis, rees de vraag of de mede-erfgenamen recht hadden op het voordeel van de trust. Het antwoord luidde dat,
aangezien de erfgenaam volgens de genoemde feiten een dochter had nagelaten, de trust niet verschuldigd was. Claudius:
Want hoewel het huwelijk met de krankzinnige vrouw niet rechtsgeldig was, was het toch voldoende om aan de voorwaarde
te kunnen voldoen.
(78) Dezelfde, Digest, Boek XXI.
Lucius Titius, die verwachtte intestaat te zullen sterven, en bij haar een vrouw en een dochter had die hij had geëmancipeerd,
nam de volgende bepaling op in een codicil: "Dit codicil heeft betrekking op mijn vrouw en mijn dochter. Daarom vraag ik
dat alles wat ik jullie nalaat, of wat jullie zelf hebben, jullie gemeenschappelijk toebehoort; en wat ik jullie niet vraag te doen,
daar ben ik zeker van dat jullie het zullen doen, door jullie genegenheid voor mij." De dochter verkreeg het bezit van de
nalatenschap van haar intestatoire vader volgens de Praetoriaanse wet. De vraag rees, of een deel van de nalatenschap van
Lucius Titius door de dochter aan haar moeder verschuldigd was, uit hoofde van het vertrouwen. Het antwoord luidde, dat
overeenkomstig de genoemde feiten een deel daarvan verschuldigd was, indien de echtgenote bereid was haar eigen bezit in
een gemeenschappelijk fonds met dat van haar dochter onder te brengen.
1. Maevia liet twee dochters als erfgenamen na, en in hetzelfde testament nam zij de volgende bepaling op: "Ik draag mijn
erfgenamen op om al mijn goederen zonder rente in bewaring te geven bij Gaius Seius en Lucius Titius, die ik, indien dat
geoorloofd is, tot curatoren van mijn nalatenschap heb benoemd, met uitsluiting van alle anderen, opdat zij het naar
evenredigheid aan mijn kleinkinderen kunnen overdragen, wanneer elk van hen de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft
bereikt; of, indien slechts één van hen die leeftijd bereikt, om mijn gehele nalatenschap aan hem over te dragen." De vraag
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rees of de trust moest worden uitgevoerd door de aangewezen erfgenamen ten voordele van Lucius Titius en Seius. Het
antwoord luidde, dat Lucius Titius en Gaius Seius volgens de genoemde feiten geen aanspraak op de trust konden maken.
2. Een vrouw benoemde drie erfgenamen, haar broer Maevius tot drievierde van haar nalatenschap, Seius tot een zesde, en
Stichus, de slaaf van genoemde Seius en de natuurlijke zoon van Maevius, tot een twaalfde; en zij droeg Seius op om Stichus
te manumiteren, als volgt: "Ik draag je op, Seius, om Stichus te manumiteren, en ik heb je de middelen gegeven om dat te
doen." Zij maakte ook de volgende bepaling in een codicil: "Als Seius enige onenigheid zou beginnen met betrekking tot het
twaalfde deel van mijn nalatenschap, waarvan ik Stichus de erfgenaam heb gemaakt, wil ik dat het teruggaat naar mijn broer
Maevius; en mijn broer, omdat ik vertrouw op uw goede trouw en geheugen, vraag ik om alles wat uit mijn nalatenschap in
uw handen komt aan uw zoon Stichus te geven, en ik belast u om dit te doen onder een trust." Daar Seius in de nalatenschap
trad en uit dien hoofde genoodzaakt was Stichus te manumitteren, rees de vraag of hij verplicht was na diens manumissie het
twaalfde deel van de nalatenschap, waarvan laatstgenoemde erfgenaam was geworden, aan Stichus over te dragen. Het
antwoord luidde, dat uit niets bleek, dat Seius verplicht was het twaalfde deel van de nalatenschap aan hem over te dragen.
3. Er werd ook gevraagd of, indien Seius enige vraag wilde stellen met betrekking tot het twaalfde deel waarvan Stichus tot
erfgenaam was benoemd, en Maevius het genoemde twaalfde deel van Seius zou verkrijgen volgens de voorwaarden van de
trust, hij dan ook het drievierde deel van de nalatenschap waarvan Maevius zelf tot erfgenaam was benoemd, aan Stichus
moest overdragen. Het antwoord luidde dat het de bedoeling van de erflater was dat de gehele nalatenschap die op enigerlei
wijze in handen van Maevius was gekomen, aan Stichus zou worden overgedragen.
4. Een vader benoemde zijn zoon en dochter tot zijn erfgenamen en stelde hen in de plaats van elkaar, en stelde vervolgens
verschillende erfgenamen voor hen in de plaats, voor het geval geen van hen erfgenaam zou worden, en stelde de
plaatsvervangers zelf in de plaats van elkaar, met de volgende woorden: "Ik stel de plaatsvervangende erfgenamen in de
plaats van elkaar." Hij gaf ook opdracht aan elk van zijn kinderen die de anderen overleefden en zonder kinderen stierven
voordat zij de leeftijd van dertig jaar hadden bereikt, om zijn nalatenschap over te dragen aan degenen die hij als erfgenamen
van het genoemde kind had aangewezen. Zijn zoon overleefde zijn zuster en stierf zonder kinderen vóór het bereiken van zijn
dertigste jaar. Aangezien één van de plaatsvervangers vóór de zoon overleed en zijn erfdeel aan de andere plaatsvervangers
die in leven bleven zou toekomen, rees de vraag of het erfdeel gelijkelijk aan hen zou overgaan, of naar evenredigheid van de
erfdelen waarvoor zij in de plaats waren gesteld. Het antwoord luidde dat de plaatsvervangers recht hadden op het voordeel
van de trust in verhouding tot hun respectieve aandelen.
5. Maevius benoemde haar zoon tot erfgenaam van vijf twaalfden van haar nalatenschap, haar dochter Titia tot een vierde en
haar andere zoon Septitius tot een derde; en zij belastte deze laatste met een trust in de volgende woorden: "Mijn zoon
Septitius, ik verzoek u al mijn goederen, die in uw handen zouden kunnen komen, aan uw broers over te dragen, indien gij
vóór het bereiken van uw twintigste jaar zoudt sterven zonder kinderen na te laten." Septitius, die vóór zijn twintigste jaar
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zonder kinderen stierf, vroeg zich af of de nalatenschap aan de broers en zusters zou toekomen in verhouding tot hun
respectieve aandelen in de nalatenschap, of dat het hen gelijkelijk zou toekomen. Het antwoord was, dat het hen zou
toekomen in verhouding tot hun respectieve aandelen.
6. Titia, die tot enig erfgename van een gehele nalatenschap was benoemd en belast was met de overdracht van de helft
daarvan aan Maevia, deed dit; zij weigerde echter het bedrag te betalen, waarvoor een stuk land door de erflater bezwaard
was, doch daar de schuldeiser het goed verkocht, gaf zij Seia opdracht het af te lossen. De vraag rees of Titia volgens de
bepalingen van de trust aansprakelijk zou zijn jegens Maevia. Het antwoord luidde dat, aangezien de erfgenaam belast was
met de overdracht van de nalatenschap, niets in de verklaring erop wees dat zij niet aansprakelijk zou zijn. Claudius: Want zij
is verplicht Maevia de helft van de waarde van het land te betalen, en zoveel meer als nodig was geweest om de schuldeiser
te voldoen.
7. Een zekere man, die Gaius Seius tot erfgenaam van de helft van zijn landgoed had benoemd, Titia tot erfgenaam van een
kwart daarvan, en andere personen tot erfgenamen van de rest, nam in zijn testament de volgende bepaling op: "Ik belast u,
Gaius Seius, om bij uw dood aan Titius en Sempronius de helft van mijn landgoed te geven en te leveren, dat wil zeggen, het
deel dat ik u heb gegeven." Nadat beide voornoemde personen de nalatenschap hadden aanvaard en Gaius Seius vervolgens
was overleden na Lucia Titia tot zijn erfgenaam te hebben benoemd, rees de vraag of Lucia Titia verplicht was onmiddellijk
de helft van de nalatenschap over te dragen die Gaius Seius had moeten overdragen, of dat zij bij haar dood de gehele
nalatenschap moest overdragen, niet alleen die waarmee zij was belast, maar ook die van Gaius Seius. Het antwoord luidde,
dat Lucia Titia gehouden was, de helft van het vermogen, dat Seius had ontvangen, onmiddellijk over te dragen.
8. Een erflater benoemde zijn dochter tot zijn erfgenaam, samen met zijn kleinzoon, die haar zoon was, en nam, na aan
laatstgenoemde een pupillaire substitutie te hebben verleend, de volgende bepaling in zijn testament op: "Ik legateer aan
Lucius Titius, mijn neef en mijn schoonzoon, tweehonderd aurei, en ik weet dat hij met deze erfenis tevreden zal zijn,
aangezien ik mijn hele vermogen heb nagelaten aan mijn dochter en mijn kleinzoon, die ik tot mijn erfgenamen heb
benoemd, zodat het hele vermogen hun gemeenschappelijk toebehoort, en ik beveel hen aan elkaar aan." De dochter, die in
het bezit van haar vader was getreden, scheidde van haar echtgenoot. De vraag rees of Titius, haar vroegere echtgenoot,
volgens de bepalingen van de trust, in zijn eigen naam of in die van zijn zoon, het gemeenschappelijk bezit kon verwerven,
hetzij bij leven van zijn vroegere echtgenote, hetzij na haar dood. Het antwoord luidde, dat volgens de genoemde feiten aan
de schoonzoon niets anders dan tweehonderd aurei krachtens de trust was gegeven.
9. Dezelfde vrouw benoemde haar man tot haar erfgenaam en droeg hem op, bij zijn overlijden alles wat hij uit haar
nalatenschap had ontvangen aan hun gemeenschappelijke zoon over te dragen; ook werd gevraagd of de goederen en
bezittingen die hij bij wijze van bruidsschat had gegeven en die na de scheiding aan de vrouw waren teruggegeven, in de trust
moesten worden opgenomen. Het antwoord luidde dat alle goederen die de vrouw had nagelaten, daarin waren begrepen.
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Claudius: Nadat op een ander moment advies was ingewonnen over dezelfde vraag, was de conclusie dat ofwel de goederen
moesten worden overgedragen overeenkomstig het hierboven gegeven advies en moesten worden gerekend als deel van de
nalatenschap van de vrouw, ofwel, indien dit niet was gebeurd vanwege een beding dat was gemaakt met betrekking tot de
teruggave van de bruidsschat, de nalatenschap moest worden geacht te zijn vermeerderd op deze grond.
10. Een vrouw, die een zoon en door hem een kleinzoon had, die beiden onder het beheer van haar man stonden, benoemde
de laatste tot haar enige erfgenaam, en belastte hem met het volgende vertrouwen: "Indien mijn man, Titius, mijn erfgenaam
zal zijn, verzoek en belast ik hem, bij zijn dood, alles wat hem uit mijn nalatenschap in handen komt, zo te geven en over te
dragen, dat onze zoon Gaius er tien twaalfden van zal hebben, en onze kleinzoon Seius twee twaalfden; en ik belast mijn
erfgenaam Titius om erop toe te zien dat dit gebeurt. " De vader emancipeerde zijn zoon, verloor zijn kleinzoon, en stierf
toen, overleefd door zijn zoon. De vraag rees of de zoon, volgens de bepalingen van de trust, door het eerste deel van het
testament, recht had op de gehele nalatenschap van zijn vader, en of de volgende woorden, "Op zodanige wijze dat mijn zoon
tien twaalfden van hetzelfde krijgt, en mijn kleinzoon twee twaalfden", in overeenstemming met de bedoeling van de
overledene, alleen van toepassing moesten zijn wanneer zowel de zoon als de kleinzoon leefden op het moment dat de trust
opeisbaar werd; of, aangezien de kleinzoon op dat ogenblik niet leefde, of de volgende clausule van het testament geen kracht
of gevolg zou hebben. Het antwoord luidde dat het op grond van de vermelde feiten duidelijk was dat slechts tien twaalfde
van de nalatenschap aan de zoon moest worden gegeven.
11. Een aangewezen erfgenaam die gevraagd was drie gehele nalatenschappen aan de vrouw van de erflater over te dragen,
deed dit, na een vierde daarvan te hebben afgetrokken. De vraag rees, of, indien de vrouw door de erflater was verzocht het
vierde gedeelte onmiddellijk in zijn nalatenschap in te brengen, en het overige gedeelte na verloop van een zekere tijd, het
gedeelte dat de erfgenaam er als vierde van had afgetrokken, bij de overdracht van de goederen krachtens de trust moest
worden verantwoord? Het antwoord luidde, dat de vrouw alleen aansprakelijk was voor het bedrag dat zij krachtens de trust
had ontvangen.
12. Een erflater droeg zijn erfgenamen op, het derde deel van zijn nalatenschap, dat hen mocht toekomen, geheel over te
dragen aan Gaius Maevius, die hij had opgevoed, wanneer deze de leeftijd van vijftien jaar zou hebben bereikt, en voegde
daaraan de volgende woorden toe: "In de tussentijd zult u de inkomsten van het bedrag dat in uw handen zou kunnen komen,
aanwenden om hem voor armoede te behoeden, welk bedrag tegen rente moet worden geleend. Bovendien geef ik aan mijn
pleegkind een zekere slaaf, zijn pleegbroer, die in mijn huis geboren is, en een andere slaaf, een schoenmaker, die hem met
de opbrengst van hun arbeid kunnen bijstaan in zijn onderhoud". Daar de erfgenamen in het onderhoud van het kind hadden
voorzien tegen een prijs die veel lager was dan het bedrag van de rente van de som die voor dat doel was nagelaten, rees de
vraag of zij konden worden gedwongen het saldo te betalen voor de gehele tijd gedurende welke het onderhoud verschuldigd
was, of pas nadat hij zijn vijftiende jaar had bereikt. En daar de slaven die hem speciaal waren nagelaten om met de
opbrengst van hun arbeid in zijn onderhoud bij te dragen, onmiddellijk door hun erfgenamen waren verkocht, werd ook
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gevraagd of hun loon, met rente, door het kind kon worden opgeëist. Het antwoord luidde, dat volgens de vermelde feiten de
bedoeling van de erflater scheen te zijn geweest, dat de gehele opbrengst van de nalatenschap, alsmede het loon van de
slaven, zou worden geleverd.
13. Een zekere man benoemde verschillende personen, waaronder drie vrijgelatenen, tot erfgenamen van drie vierde van zijn
nalatenschap, liet hun ook enkele landerijen na als een preferent legaat, en droeg hen op "de genoemde landerijen niet te
vervreemden, zodat wie van hen overleefde, alles voor zichzelf zou verwerven." Daarna droeg hij een van de vrijgelatenen op
om aan Titus alles over te dragen wat in zijn handen kwam van zijn landgoed, of van zijn bezittingen, na aftrek van de
schulden en legaten, en hij reserveerde twintig aurei voor zichzelf. De vraag rees of hij ook het derde deel van de landerijen
die aan hem en zijn medevrijgemaakten als voorkeurslegaat waren gegeven, had moeten aftrekken. Het antwoord luidde, dat
volgens de genoemde feiten de landerijen niet moesten worden afgetrokken, daar de erflater zelf had gewild, dat de legaten
werden uitgezonderd.
14. Een echtgenoot, die zijn vrouw tot erfgenaam had benoemd van een derde deel van zijn nalatenschap en haar belast had
met verschillende nalatenschappen, legateerde haar ook haar bruidsschat als voorkeurslegaat, in de volgende bewoordingen:
"Ik wens dat het bedrag van haar bruidsschat, die zij mij heeft gebracht, door mijn zoon aan mijn vrouw Seia wordt betaald",
en hij droeg zijn vrouw op, bij haar dood aan hun gemeenschappelijke zoon Titius haar deel van de nalatenschap na te laten,
alsmede al het andere dat hij haar had nagelaten. De vraag rees, of zij ook verplicht zou zijn, het bedrag van haar bruidsschat,
alsmede de andere legaten die zij krachtens de trust had ontvangen, aan haar zoon over te dragen. Het antwoord luidde, dat
het niet de bedoeling van de erflater was geweest, dat ook haar bruidsschat zou worden overgedragen, tenzij het tegendeel
zou worden bewezen; en zelfs indien bewezen zou worden, dat hij dit wel van plan was geweest, zou het niet kunnen worden
gevorderd, tenzij het bedrag dat volgens het Falcidische recht kon worden ingehouden, lager was dan dat van de bruidsschat.
15. Een erfgenaam die belast was met de overdracht van een landgoed aan Septitius, toen deze de leeftijd van twintig jaar had
bereikt, verkocht intussen bepaalde landerijen die de overledene in pand had gekregen; en nadat hij door de schuldenaar
wegens het pandrecht was gedagvaard, stierf hij, Sempronius zijn erfgenaam nalatend, die het landgoed aan Titius overdroeg
voordat de zaak was beslist. De vraag rees of Sempronius zelf desondanks een vonnis tegen hem moest laten uitspreken;
want hij had het eigendom in handen kunnen houden, of zekerheid kunnen eisen voor wat hij gedwongen zou kunnen worden
te betalen als hij voor het gerecht werd verslagen. Het antwoord was, dat het vonnis tegen de erfgenaam nog kon worden
uitgevoerd na de levering van de nalatenschap.
16. De erfgenaam van een erflater, die belast was met de overdracht van de gehele nalatenschap na zijn overlijden, droeg
slechts een kleine som geld, waarvan hij beweerde dat het alle goederen waren die tot de nalatenschap behoorden, over aan
de begunstigden van de trust die er recht op hadden; en na later documenten te hebben gevonden, bleek dat er vier keer
zoveel in de nalatenschap was als er was betaald. De vraag rees of de erfgenaam voor het restant kon worden aangesproken
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op grond van de bepalingen van de trust. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, een vordering kon
worden ingesteld indien met hem geen compromis was gesloten.
79. Hetzelfde, vragen die in het openbaar worden besproken.
Indien een minderjarig kind erfgenaam wordt van zijn vader, en een deel van de nalatenschap die in beheer was gelaten
overdraagt, en daarna de nalatenschap verwerpt, heeft de begunstigde van de trust het recht om te beslissen of hij het deel dat
de minderjarige aan hem heeft afgestaan zal behouden, evenals het aandeel van laatstgenoemde, of alles zal verwerpen, of zal
toestaan dat het gehele vermogen van de nalatenschap wordt verkocht, opdat enig bedrag boven de schuld voor de
minderjarige zal worden behouden. Indien de goederen niet in hun geheel kunnen worden vervreemd, moeten alle
rechtsvorderingen aan de begunstigde van de trust worden geweigerd; want het lag in zijn macht om de gehele nalatenschap
te nemen, en alles wat na betaling van de schuld overbleef voor de minderjarige te behouden.
80. Dezelfde, Digest, Boek V.
Lucius Titius benoemde zijn moeder en zijn oom, die tegelijkertijd zijn schuldeisers waren, tot zijn erfgenamen, en droeg hen
op om aan Septitius over te dragen wat van zijn nalatenschap zou overblijven op het moment van hun dood. Deze
erfgenamen hebben een aanzienlijk deel van de nalatenschap van de erflater verbruikt en verscheidene vertegenwoordigers
nagelaten, die wisten dat Septitius in het bezit was van vele goederen uit de nalatenschap van Lucius Titius. De vraag rees, of
de erfgenamen van de moeder en de oom iets van Septitius konden terugvorderen, dat Lucius Titius hun verschuldigd was.
Het antwoord was dat zij dat niet konden. Claudius: De reden hiervoor is dat de verplichtingen van de nalatenschap, nu zij
waren samengevoegd, waren uitgedoofd; maar dat er een terugvordering kon plaatsvinden op grond van een vertrouwen,
want die personen waren berooid van recht, die een groot deel van de goederen die tot de nalatenschap behoorden, zouden
hebben verbruikt.
81. Paulus, De zes boeken van keizerlijke meningen uitgesproken in gerechtelijke procedures, Boek I, Anders, Decreten,
Boek XI.
Julius Phoebus maakte een testament en benoemde zijn drie kinderen tot erfgenamen (te weten Phoebus en Heraclia van zijn
eerste vrouw, en Polycrates van zijn tweede) tot gelijke delen van zijn landgoed, en hij vroeg Polycrates, de jongere broer,
om het landgoed aan zijn broers af te staan, als tegenprestatie voor het ontvangen van een bepaald stuk land; en hij stelde de
twee andere broers, geboren uit dezelfde moeder, in de plaats van elkaar, als een van hen niet zijn erfgenaam zou worden. Bij
een tweede testament stelde hij Polycrates in de plaats van een andere broer, indien deze zou overlijden voordat hij de
puberteit had bereikt, en bepaalde dat dit testament door de moeder moest worden geopend, indien de jongen jonger dan die
leeftijd zou overlijden. Vervolgens droeg hij de twee oudere broers op om, indien een van hen zonder kinderen zou

2495

overlijden, zijn deel over te dragen aan de langstlevende of langstlevende, na aftrek van de goederen die afkomstig waren uit
de nalatenschap van hun moeder en grootvader. De zuster Heraclia stierf zonder kinderen na te laten, en benoemde haar broer
Phoebus tot haar erfgenaam. Polycrates spande een rechtszaak aan om de uitvoering van de trust af te dwingen, en won zijn
gelijk voor Aurelius Proculus, Proconsul van Achaia. Toen Phoebus alleen in beroep ging, omdat de andere partij in het
proces afwezig was, werd hij in het ongelijk gesteld, omdat de woorden "De overlevende of de overlevenden" beide broers
omvatten. Hoewel alleen de twee oudste kinderen wederzijds in de plaats werden gesteld, werd geoordeeld dat de bedoeling
van de vader was dat hij de goederen van de moeder van de genoemde kinderen had uitgesloten, omdat Polycrates een andere
moeder had, die nog in leven was, en die was belast met de overdracht aan haar zoon Polycrates van dezelfde legaten die op
haar man waren overgegaan doordat diens eerste vrouw bij testament was overleden.

Tit. 2. Op welk tijdstip worden legaten of trusts van kracht.

1. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Legaten, waarmee een plaatsvervanger belast is, worden van kracht vanaf de dood van de vader, ook al leeft de minderjarige.
(2) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer de nalatenschap van een vruchtgebruik of een recht van bewoning wordt nagelaten, wordt deze pas van kracht
wanneer de nalatenschap wordt betreden, en een vordering tot terugvordering daarvan gaat niet over op de erfgenaam.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een vruchtgebruik is gelegateerd om op een bepaald tijdstip in te gaan.
3. Dezelfde, Disputaties, Boek V.
Want aangezien deze rechten niet op de erfgenaam kunnen overgaan, zal het tevergeefs zijn een dag eerder vast te stellen,
wanneer zij zullen beginnen te lopen.
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(4) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIX.
Indien een legaat aan iemand wordt gemaakt om in werking te treden op het tijdstip van de dood van de erfgenaam, is het
legaat voorwaardelijk, zodat, indien de legataris tijdens het leven van de erfgenaam zou overlijden, hij zijn recht niet op zijn
eigen erfgenaam zal overdragen.
1. Indien echter het legaat aan de legataris zou worden gemaakt om in te gaan op het tijdstip van zijn eigen overlijden, is het
zeker dat het legaat op zijn erfgenaam zal overgaan.
5. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XX.
Indien een legataris zou overlijden na het tijdstip waarop het legaat begint in te gaan, zal hij het overdragen aan zijn eigen
erfgenaam.
1. Daarom, als een legaat absoluut is nagelaten, begint het te werken vanaf de dag van de dood van degene die het legateerde.
Wanneer echter een legaat wordt nagelaten dat na een bepaalde datum ingaat, begint het op dezelfde wijze te gelden als
andere absolute legaten, tenzij er iets is nagelaten dat niet op de erfgenaam overgaat, want zo'n legaat wordt niet van kracht
vóór het voorgeschreven tijdstip, zoals bijvoorbeeld wanneer een vruchtgebruik wordt nagelaten dat na een jaar ingaat. Wij
keuren deze mening goed.
2. Maar wanneer een legaat wordt nagelaten onder een voorwaarde, begint het niet te rusten voordat aan de voorwaarde is
voldaan, mits het in de macht van de legataris ligt om daaraan te voldoen.
3. Wanneer echter de voorwaarde van dien aard is, dat naleving daarvan in het algemeen door den Praetor wordt verschoond,
wordt zij dadelijk van kracht.
4. Dezelfde regel geldt voor een voorwaarde die onmogelijk is, omdat een legaat van dien aard wordt geacht absoluut te zijn
nagelaten.
5. Evenzo, wanneer de voorwaarde van dien aard is, dat de legataris niet verantwoordelijk is voor de niet-nakoming daarvan,
maar deze de schuld is van de erfgenaam, of van een ander, die gelast is aan de voorwaarde te voldoen, treedt het legaat in
werking, omdat de voorwaarde geacht wordt te zijn vervuld; zoals bijvoorbeeld, wanneer ik gelast zou worden aan de
erfgenaam tien OMrei te betalen, en hij weigert deze aan te nemen. Wanneer echter aan mij een legaat wordt nagelaten,
indien ik met Seia trouw, en zij is niet bereid met mij te trouwen, dan moet gezegd worden, dat het legaat ingaat, omdat het
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niet mijn schuld is, dat ik niet aan de voorwaarde voldoe, maar dat een ander er schuld aan heeft, dat er niet aan voldaan
wordt.
6. Een legaat wordt aan de erfgenaam van de legataris uitgekeerd op dezelfde tijdstippen, dat wil zeggen in dezelfde
termijnen als waarin het aan de legataris zelf wordt uitgekeerd.
7. Indien, wanneer een legaat opeisbaar begint te worden, de legataris onder het gezag van iemand anders staat, zal het
verschuldigd zijn aan degene aan wiens gezag hij onderworpen is. Indien dus het legaat absoluut aan een slaaf is nagelaten,
en hij vrij wordt na de dag waarop het opeisbaar wordt, behoort het legaat aan zijn meester. Indien echter een vruchtgebruik
is nagelaten, zal de slaaf het legaat voor zichzelf verkrijgen, zelfs al wordt hij vrij na de dood van de erflater, en voordat de
nalatenschap is ingegaan.
6. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een legaat absoluut is nagelaten, en onder een voorwaarde wordt weggenomen, wordt het geacht voorwaardelijk te
zijn nagelaten.
1. Als de werking van een legaat wordt opgeschort om een reden die niets met het testament te maken heeft, is men van
mening dat het op de erfgenaam overgaat, ook al overlijdt de legataris voordat het van kracht wordt. Als bijvoorbeeld een
echtgenoot aan een vreemde een bruidsschat nalaat en in plaats daarvan aan zijn vrouw een som geld, en de legataris sterft
terwijl de vrouw over de keuze van haar bruidsschat beraadslaagt en voor de erfenis kiest, dan wordt besloten dat de erfenis
op de erfgenaam overgaat. Julianus heeft deze mening overgenomen, want aan het legaat lijkt eerder uitstel dan een
voorwaarde verbonden te zijn.
2. Legaten die bij codicil worden nagelaten, worden tegelijk van kracht met die welke bij testament worden nagelaten.
(7) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XX.
De aanvaarding van de nalatenschap door de erfgenaam veroorzaakt uitstel van de aanspraak op het legaat, maar verhindert
niet dat het van kracht wordt.
1. Dus, of een erfgenaam die absoluut benoemd is, zijn aanvaarding van de nalatenschap uitstelt, of, indien hij voorwaardelijk
benoemd is, hij door de voorwaarde verhinderd wordt de nalatenschap te aanvaarden, de rechten van de legataris zullen
beschermd worden.
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2. Indien echter een ongeboren erfgenaam, of een persoon die in handen van de vijand is, op dezelfde wijze wordt benoemd,
worden de rechten van de legataris niet geschaad, omdat zijn legaat is ingegaan.
3. Om deze reden zeggen wij, dat wanneer een plaatsvervanger met een legaat is belast, het legaat niet wordt aangetast,
indien, terwijl de benoemde erfgenaam beraadslaagt, de legataris overlijdt; want zijn rechten worden niet geschaad, zelfs
indien de benoemde erfgenaam naderhand de nalatenschap zou verwerpen, daar de legataris zijn aanspraak op zijn eigen
erfgenaam zal overdragen.
4. 4. Hetzelfde is het geval, wanneer een plaatsvervanger van een minderjarige met een legaat wordt belast, want ook hij zal
het legaat aan zijn erfgenaam overdragen.
5. Indien de plaatsvervanger van een minderjarige is belast met het betalen van honderd aurei aan Seius, en de zoon zou
overlijden voordat hij de leeftijd van puberteit had bereikt; het zou een onderwerp van discussie kunnen zijn of, indien Seius
tijdens het leven van de minderjarige zou overlijden, hij het legaat aan zijn erfgenaam zou overdragen, net alsof de
voorwaarde waarvan het legaat afhing, tot uitdrukking was gebracht. De betere mening is, dat het legaat op de erfgenaam
overgaat.
6. 7. Soms wordt de aanvaarding van de nalatenschap door de erfgenaam uitgesteld, waardoor ook het vestigen van de
legaten wordt uitgesteld; zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf wordt gemanumitteerd, of aan iemand wordt nagelaten, en uit
dien hoofde een legaat aan de slaaf wordt gemaakt; want wanneer een legaat aan een slaaf wordt nagelaten, wordt het nooit
van kracht voordat de nalatenschap is ingegaan.
8. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIV.
Want aangezien de slaaf geen recht heeft op zijn vrijheid voordat de nalatenschap is aanvaard, lijkt het volkomen
rechtvaardig dat het legaat niet voor die tijd van kracht wordt, anders zou het nietig zijn als het van kracht zou worden
voordat de slaaf zijn vrijheid heeft verkregen, en dit zou het geval zijn wanneer een legaat absoluut aan de slaaf was gemaakt,
en hem was bevolen vrij te zijn onder een bepaalde voorwaarde, en de voorwaarde is vastgesteld in afwachting te zijn nadat
de nalatenschap is betreden.
9. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXI.
Wanneer een recht van bewoning wordt nagelaten aan een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, of aan een slaaf, denk ik
niet dat het legaat wordt verkregen door de meester of de vader, als de zoon van de slaaf zou overlijden voordat de
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nalatenschap is aanvaard; want, aangezien het legaat aan de persoon vastzit, wordt zeer juist geoordeeld dat het niet van
kracht wordt voordat de nalatenschap is ingegaan.
10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een legaat wordt nagelaten om jaarlijks te worden betaald, is het duidelijk dat dit niet één legaat is, maar meerdere.
11. Julianus, Digest, Boek XXXVII.
Het maakt geen verschil of elk jaar zoveel aurei betaald moet worden, of dat de som van duizend aurei aan het eind van het
eerste jaar betaald moet worden, en een slaaf aan het eind van het tweede jaar geleverd moet worden, en graan aan het eind
van het derde jaar.
(12) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIII.
Dergelijke legaten zijn niet slechts eenmaal, maar jaarlijks verschuldigd.
1. De vraag rees of dergelijke legaten betaalbaar waren aan het begin, of aan het eind van elk jaar. Labeo, Sabinus, Celsus,
Cassius, en Julianus waren allen van mening dat een dergelijk legaat aan het begin van elk jaar betaalbaar was.
2. Vandaar dat Julianus zegt dat wanneer een legaat van deze aard aan een slaaf wordt nagelaten, en hij na het eerste of
tweede jaar vrij wordt, hij het legaat verwerft.
3. Celsus zegt ook, en Julianus is het met hem eens, dat zo'n legaat ingaat op de dag van het overlijden van de erflater, en niet
op die waarop de nalatenschap werd aanvaard, en dat als de nalatenschap na verloop van verscheidene jaren zou worden
betreden, de legataris recht heeft op de nalatenschap voor al die jaren.
4. Wanneer echter een jaarlijks betaalbaar legaat wordt nagelaten, lijkt het mij, dat ook in dit geval onder het begin van elk
jaar moet worden verstaan; tenzij het duidelijk is, dat de erflater door het legaat in jaarlijkse uitkeringen te verdelen, de
bedoeling had de erfgenaam te bevoordelen boven de legataris, opdat deze niet gedwongen zou worden het gehele bedrag in
één keer te betalen.
5. Wanneer een jaarlijks of elk jaar te betalen som is gelegateerd voor het verschaffen van onderdak of onderricht, is het
vermoeden, dat de erflater met zijn legaat heeft beoogd, dat het verschuldigd zal zijn op het tijdstip, waarop de huur van het
onderdak of de prijs van het onderricht verschuldigd is.
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6. Concluderend stelde Pomponius dat het niet uitmaakte of het legaat jaarlijks of jaarlijks, maandelijks of maandelijks,
dagelijks of dagelijks moest worden betaald. Ikzelf ben deze mening ook toegedaan. Dezelfde regel is dus van toepassing
wanneer een bepaalde som aurei wordt nagelaten die jaarlijks verschuldigd is.
7. 7. Wanneer een slaaf in algemene termen wordt nagelaten en de legataris sterft voordat hij de slaaf heeft opgeëist, draagt
hij het legaat over aan zijn erfgenaam.
8. 8. Als aan Titius een legaat wordt nagelaten, als volgt: "De slaaf die Seius mag kiezen", en Seius sterft na zijn keuze, dan
is er grond voor terugvordering van de slaaf die eenmaal door de legataris is verkregen.
13. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer een legaat wordt nagelaten in de volgende bewoordingen: "Ik geef en legateer aan Zo-en-Zo een dergelijk artikel, of
het nu gemaakt is of niet", dan gaat het legaat niet over op de erfgenaam, tenzij tijdens het leven van de legataris aan de ene
of de andere voorwaarde is voldaan; Omdat de reden waarom een legaat verschuldigd is, altijd vooraf moet gaan, en niet
omdat het zeker is dat een van de twee dingen zal gebeuren, en dat het legaat onder alle omstandigheden verschuldigd zal
zijn; want wanneer een legaat als volgt wordt nagelaten: "Laat mijn erfgenaam bij zijn dood dit-en-dit goed geven", is het
zeker dat het legaat verschuldigd zal zijn, en toch gaat het niet over op de opvolger van de legataris, als deze tijdens het leven
van de erfgenaam zou overlijden.
(14) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer "Het vruchtgebruik van bepaalde goederen, of de som van tien aurei, al naar gelang de keuze van de legataris"
wordt nagelaten, moet zowel het tijdstip van overlijden van de erflater als dat van de aanvaarding van de nalatenschap in
aanmerking worden genomen; het tijdstip van overlijden wegens de betaling van de tien aurei, en dat van de aanvaarding van
de nalatenschap wegens het vruchtgebruik. Want hoewel de legataris het recht van keuze heeft, kan de keuze toch niet
onmiddellijk ingaan, omdat men veronderstelt dat de erflater nog niet is overleden, of indien hij wel is overleden, dat zijn
nalatenschap nog niet is ingegaan.
1. Daarom vraagt Julianus, indien de legataris zou overlijden na de dood van de erflater, of de erfenis van de tien aurei op de
erfgenaam zal overgaan. Hij zegt, in het Zevenendertigste Boek van de Digest, dat de tien aurei geacht mogen worden op
hem te zijn overgegaan, omdat de erfenis begint te vestigen op het moment van de dood van de legataris. Julianus geeft het
volgende voorbeeld ter ondersteuning van zijn mening: "Laat mijn erfgenaam tien aurei betalen aan Seia; als zij een kind
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heeft, laat hij dan aan haar een stuk land overdragen", want hij is van mening dat als zij sterft voordat zij een kind heeft, zij
de tien aurei aan haar erfgenaam zal overdragen.
2. 2. Indien iemand een legaat doet aan een zoon, die onder vaders toezicht staat, en hem opdraagt zelf te betalen, dan blijft
het legaat staan, en de erfgenaam treft geen blaam, dat hij het aan de zoon in plaats van aan de vader betaalt; want stel
bijvoorbeeld, dat hem speciaal was opgedragen aan de zoon te betalen. Het is zeker, dat als de vader een proces aanspant om
het legaat terug te krijgen, hij door een exceptie moet worden tegengehouden.
3. Indien de legataris, nadat het legaat van kracht is geworden, in de macht van een ander komt, is het legaat verschuldigd aan
degene onder wiens gezag hij is overgegaan, want alles wat hem toekomt, gaat met hem over. Indien echter het legaat onder
een voorwaarde is nagelaten, zal het niet overgaan, maar zal de levering ervan worden uitgesteld totdat aan de voorwaarde is
voldaan; en het zal worden verkregen door degene onder wiens gezag de legataris stond op het tijdstip waarop aan de
voorwaarde werd voldaan. Indien de legataris op dat tijdstip zijn eigen meester is, verkrijgt hij zelf het legaat.
15. Dezelfde, Disputaties, Boek V.
Wanneer een trust wordt nagelaten aan kinderen, "Indien zij hun eigen meesters worden door de dood van hun vader," en zij
onafhankelijk worden, niet door zijn dood, maar door emancipatie door hem, kan niemand er aan twijfelen dat zij recht zullen
hebben op het voordeel van de trust, en dat de erfenis die van kracht zou zijn geworden bij de dood van hun vader, verworven
wordt vanaf het moment van hun emancipatie.
(16) Julianus, Digest, Boek XXXV.
Wanneer een legaat wordt nagelaten in de volgende bewoordingen: "Laat mijn erfgenaam Stichus geven, of alle kinderen die
aan Pamphila geboren worden", dan zal het legaat niet opeisbaar zijn vóór de dag waarop Pamphila een kind krijgt, of op een
tijdstip waarop het zeker zal zijn dat haar geen kind geboren zal worden.
1. Wanneer iemand een vruchtgebruik nalaat aan een slaaf, die zelf door zijn meester is nagelaten voordat de nalatenschap
van deze laatste is ingegaan, en ook voordat de nalatenschap van hem die het vruchtgebruik naliet, is aanvaard, menen wij dat
er geen reden is waarom het legaat zou moeten ingaan voordat de nalatenschap waartoe de nagelaten slaaf behoorde, is
ingegaan, daar de nalatenschap thans geen voordeel zal genieten, en indien intussen de slaaf zou overlijden, het legaat teniet
zal gaan. Daarom moet worden geoordeeld, dat, zodra de nalatenschap is ingegaan, het vruchtgebruik moet worden geacht
toe te behoren aan degene, wiens slaaf was gelegateerd.

2502

2. Indien de slaaf, aan wie het vruchtgebruik is nagelaten, niet zelf is nagelaten, moet worden gezegd, dat het vruchtgebruik
tot de nalatenschap behoort, omdat het tijdstip, waarop het inging, niet is aangebroken, voordat de nalatenschap is aanvaard.
17. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer een legaat wordt nagelaten aan een slaaf die zelf wordt nagelaten, wordt het legaat niet van kracht op het moment
van overlijden van de erflater, maar op het moment dat de nalatenschap wordt aanvaard; en daarom kan de regel van de wet
volgens welke een legaat niet mag worden gegeven aan een slaaf, zelfs als hij wordt gemanumitteerd, niet als tegenwerping
worden aangevoerd; want zelfs als de erflater onmiddellijk zou overlijden, zijn het voordeel van het legaat en de verplichting
van de wet om hetzelfde te betalen, niet gelijktijdig in de persoon van dezelfde persoon. Daarom is de aan de orde zijnde
kwestie precies dezelfde als wanneer een legaat was gedaan aan een vader, nadat zijn zoon tot erfgenaam van de erflater was
benoemd; want het is duidelijk dat zelfs als de vader onmiddellijk zou overlijden, zijn zoon, nu hij geëmancipeerd is, in de
nalatenschap zou kunnen treden alsof hij het legaat aan zijn vader verschuldigd was.
(18) Dezelfde, Digest, Boek XXXVII.
Wanneer aan iemand een legaat wordt nagelaten als volgt: "Wanneer hij kinderen zal hebben," en hij sterft terwijl hij zijn
vrouw zwanger achterlaat, dan wordt begrepen dat aan de voorwaarde is voldaan op het moment van zijn overlijden, en zal
het legaat geldig zijn, mits er postuum een kind wordt geboren.
19. Dezelfde, Digest, Boek LXX.
Wanneer een legaat wordt nagelaten zonder een tijdstip aan te geven, als volgt: "Laat mijn erfgenaam mijn vrouw voorzien
van voorzieningen voor haar onderhoud, en als hij dat niet doet, laat hij haar dan honderd aurei betalen", dan wordt het legaat
opgevat als slechts één van de honderd aurei, en het kan meteen worden opgeëist. De verklaring met betrekking tot de
voorzieningen heeft geen ander gevolg dan dat zij de erfgenaam van zijn aansprakelijkheid ontheft, indien die voorzieningen
worden geleverd voordat de zaak in het geding is gekomen.
1. 1. Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Indien hij mijn vrouw niet vóór de Kalends van die en
die maand van voorzieningen voorziet, laat hij haar dan honderd aurei betalen", dan is men van oordeel, dat het resultaat niet
is, dat er twee legaten zijn, maar dat haar honderd aurei zijn nagelaten onder een voorwaarde. Als dus de vrouw vóór de
Kalends van de aangewezen maand sterft, zal zij de voorzieningen niet aan haar erfgenaam nalaten, omdat zij niet zijn
nagelaten; evenmin zal zij hem honderd aurei nalaten, omdat de dag voor de betaling van de erfenis nog niet is aangebroken.
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2. Wanneer een legaat onder voorwaarde wordt nagelaten aan iemand die belast is met een trust ten behoeve van mij, dan is
het net alsof het legaat absoluut aan mij werd nagelaten en de erfgenaam onder voorwaarde werd aangesteld.
3. Wanneer aan een schuldenaar een legaat wordt nagelaten ter hoogte van het bedrag dat hij verschuldigd is, is het
onmiddellijk opeisbaar en kan terstond krachtens het testament een rechtsvordering worden ingesteld ter verkrijging van
kwijting; en indien de schuldenaar mocht overlijden na de dood van de erflater, zal hij zijn vorderingsrecht overdragen op
zijn erfgenaam.
4. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een legaat op dezelfde wijze wordt nagelaten, niet aan de schuldenaar zelf, maar
aan iemand anders.
(20) Marcianus, Instituten, Boek VI.
Wanneer een legaat wordt nagelaten voor een voorgeschreven aantal jaren, bijvoorbeeld de som van tien aurei wordt
nagelaten aan Titius, jaarlijks te betalen gedurende tien jaren, zegt Julianus, in het Dertiende Boek van de Digest, dat er
onderscheid moet worden gemaakt; want als het legaat wordt nagelaten om in het levensonderhoud te voorzien, zijn er
verschillende legaten, en als de legataris sterft, zal hij niet aan zijn erfgenaam de legaten overdragen die in de komende jaren
opeisbaar zijn. Indien echter de erflater het legaat niet heeft nagelaten om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar het voor
het gemak van de erfgenaam in verschillende uitkeringen heeft verdeeld, zegt hij in dit geval, dat de in de komende jaren
verschuldigde bedragen slechts één legaat vormen, en dat hij, indien de legataris binnen tien jaar komt te overlijden, de voor
de volgende tijd verschuldigde bedragen aan zijn erfgenaam zal overdragen. Dit oordeel is juist.
21. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
Als er geen dag is vastgesteld voor de betaling van een legaat, is het onmiddellijk opeisbaar, of het behoort onmiddellijk toe
aan degene aan wie het is gegeven. Wanneer een termijn is vastgesteld, ook al kan die lang zijn, mits die zeker is
(bijvoorbeeld na honderd Kalends van Januari), dan komt het legaat onmiddellijk toe bij het overlijden van de erflater, maar
het kan niet worden afgehaald voordat het tijdstip is aangebroken dat was vastgesteld. Indien echter het tijdstip onzeker is (bij
voorbeeld wanneer de jongen de puberteit bereikt, of wanneer hij in het huwelijk treedt, of wanneer hij het ambt van
magistraat verkrijgt, of ten slotte wanneer hij iets doet dat de erflater in zijn testament heeft willen opnemen), dan komt,
indien het tijdstip niet is aangebroken, of de voorwaarde niet is vervuld, het goed niet aan de legataris toe, en kan het legaat
niet in werking treden.
(1) Wanneer een legaat aan Titius wordt gemaakt onder dezelfde voorwaarde als waaronder ik jou tot mijn erfgenaam heb
benoemd, dan zal volgens Pomponius het legaat van kracht worden alsof het absoluut was nagelaten, omdat het zeker is dat
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het opeisbaar zal zijn wanneer er een erfgenaam is; want een legaat wordt niet onzeker door de voorwaarde dat er een
erfgenaam zal zijn, want een legaat van deze aard verschilt niet veel van een legaat dat afhankelijk is van de volgende
voorwaarde: "Laat aan hem worden betaald, als hij mijn erfgenaam zal worden."
22. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek V.
Als aan Titius een legaat wordt gegeven dat hij moet betalen als hij veertien jaar oud is, en hij sterft voordat hij veertien jaar
oud is, dan zal het legaat inderdaad niet op zijn erfgenaam overgaan, omdat het niet alleen het tijdstip inhoudt, maar ook de
voorwaarde waaronder het ingaat, namelijk als de legataris veertien jaar oud wordt. Bovendien kan iemand die niet bestaat,
niet worden geacht veertien jaar oud te zijn. Het maakt ook geen verschil of de volgende bijzin, "Indien hij de leeftijd van
veertien jaar zou bereiken," wordt ingevoegd; aangezien in het eerste geval het tijdstip wordt aangeduid door de voorwaarde,
en in het tweede geval de voorwaarde wordt aangeduid door het tijdstip, aangezien dezelfde voorwaarde voor beide geldt.
1. Ook zijn sommige voorwaarden overbodig, bijvoorbeeld als een erflater zegt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als hij
op mijn landgoed komt, laat hem dan tien aurei betalen aan Maevius." Deze voorwaarde wordt geacht niet geschreven te zijn,
daar de erfenis zal overgaan op de erfgenaam van Maevius, zelfs indien deze zou overlijden voordat de nalatenschap is
aanvaard. De regel zal dezelfde zijn als er geschreven staat: "Als Titius mijn landgoed betreedt, laat hij Maevius dan binnen
honderd dagen tien aurei betalen." Want dit legaat was betaalbaar binnen een bepaalde tijd, en niet onder een voorwaarde, en
de regel van Labeo, die zegt dat een legaat overgaat op de erfgenaam van de legataris als het zeker is dat het betaalbaar zal
zijn als de nalatenschap wordt betreden, moet worden aangenomen.
2. Maar als ik twee erfgenamen benoem, en hen beiden belast met een trust ten gunste van iemand, als een van beiden de
nalatenschap zou aanvaarden, dan zal deze voorwaarde niet als overbodig worden beschouwd, maar geldig zijn voor zover
het het aandeel van de mede-erfgenaam betreft; maar zij zal nietig zijn met betrekking tot degene op wie de voorwaarde
betrekking heeft, net als wanneer de nalatenschap op dezelfde manier was nagelaten na de benoeming van een enkele
erfgenaam.
23. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer een legaat wordt nagelaten dat elk jaar opeisbaar is, moet zonder twijfel elk jaar de toestand van de legataris worden
onderzocht, om vast te stellen of hij in staat is het te ontvangen; en als hij een slaaf is die aan meerdere meesters toebehoort,
moet de toestand van de verschillende meesters worden onderzocht.
24. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
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Wanneer een erfgenaam belast is met de levering van proviand of land, en, als hij dat niet levert, verplicht is tien aurei te
betalen; en ik heb vastgesteld dat de proviand die het voorwerp van de erfenis was, veranderd is in de som van tien aurei, en
als de erfgenaam weigert de proviand te leveren, dan is het geld verschuldigd; en als de erfgenaam, wanneer hem wordt
aangezegd het land te leveren, dat niet doet, en hij intussen komt te overlijden, dan heeft zijn erfgenaam geen recht op iets
anders dan het land. Want als iemand zegt: "Laat mijn erfgenaam Publicius zo'n stuk land overdragen," dan is de erfenis
volledig, en als hij eraan toevoegt: "Als hij het niet overdraagt, laat hem dan honderd aurei betalen," dan schijnt de legataris
de schenking van het land te zijn ontnomen op voorwaarde, dat de honderd aurei begint verschuldigd te zijn; En als aan die
voorwaarde tijdens het leven van de legataris niet wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de erfgenaam niet is aangesproken, dan
heeft dat tot gevolg, dat de ontneming van het legaat geen kracht en gevolg heeft en de landschenking blijft bestaan.
1. Wanneer een legaat als volgt luidt: "Indien mijn erfgenaam de voorzieningen niet levert, laat hij dan tien aurei betalen",
dan is het volgens ons duidelijk, dat geen voorzieningen zijn nagelaten.
25. Papinianus, Vragen, Boek XVIII.
Wanneer een dergelijk voorwerp of een dergelijk goed wordt nagelaten, vormt de opsomming van de verschillende
voorwerpen in een niet-samenhangende clausule niet verschillende legaten. Evenmin kan men een andere mening zijn
toegedaan, indien de erflater een stuk grond absoluut en een ander voorwaardelijk toewijst; want zolang de voorwaarde
hangende is, kan geen keuze worden gemaakt, en indien de erflater overlijdt, wordt de nalatenschap niet geacht op zijn
erfgenaam te zijn overgegaan.
1. "Laat mijn erfgenaam aan Titius betalen wat Seius mij verschuldigd is." Indien de erflater Seius zonder toestemming van
zijn voogd een som geld heeft geleend en daardoor niet rijker is geworden, en de erflater op deze schuld heeft gewezen, daar
de erflater hem niets schuldig was, zal de erfenis geen kracht of gevolg hebben. Indien echter de erflater met de term "schuld"
doelde op de natuurlijke verbintenis die was aangegaan en op de toekomstige betaling, dan kan Titius niets vorderen; want de
voorwaarde was stilzwijgend opgelegd en het is precies hetzelfde als wanneer de erflater had gezegd: "Laat mijn erfgenaam
aan Titius betalen wat de erflater zal betalen", of als hij eventuele kinderen zou nalaten die geboren zouden worden uit de
slavin Arathusa, of eventuele oogsten die verkregen zouden kunnen worden uit het genoemde stuk land. Als in de tussentijd
de legataris sterft en de slavin daarna een kind krijgt, of de oogst wordt binnengehaald, of de legataris het verschuldigde geld
betaalt, heeft de erfgenaam van de legataris het recht zijn aanspraak geldend te maken; en dit is niet in strijd met wat reeds is
gezegd, want een legaat wordt verkregen wanneer een voorwaarde niet is gesteld, zelfs al is dit te wijten aan een uitwendige
oorzaak.
26. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
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"Ik wens dat vijftig aurei uit de opbrengst van mijn landerijen, verzameld gedurende het jaar na mijn dood, betaald wordt aan
mijn broer, Firmius Heliodbrus." Ik was van mening dat het legaat aan geen enkele voorwaarde was onderworpen, maar dat
de termijn voor de betaling van het geld leek te zijn verlengd; en als de inkomsten van het land in het huidige jaar
onvoldoende zouden zijn om het gelegateerde bedrag te voldoen, moest een beroep worden gedaan op de inkomsten van het
volgende jaar.
(1) Een erflater wenste dat honderd aurei door zijn erfgenamen aan zijn pleegkind zou worden betaald, en dat de genoemde
som geld aan een derde zou worden betaald, zodat het pleegkind de rente daarover zou ontvangen tegen een rentevoet van
vier procent per jaar, tot hij zijn vijfentwintigste jaar zou bereiken; en dat hem daarna de hoofdsom zou worden betaald. Daar
het genoemde kind vóór het bereiken van zijn vijfentwintigste jaar overleed, gaf ik als mijn mening, dat het voordeel van de
trust op zijn erfgenaam overging. Want aan de betaling van de hoofdsom leek geen andere voorwaarde te zijn verbonden dan
dat deze zou geschieden wanneer de begunstigde een bepaalde leeftijd had bereikt; en aangezien de erfgenaam de uitvoering
van de trust niet kon eisen van de derde voornoemd, bij wie de erflater het geld in bewaring wilde geven, omdat, op grond
van de volgende bepaling: "U zult, zonder te verzuimen, de genoemde som geld betalen aan mijn pleegkind, nadat hij de
hierboven vermelde leeftijd heeft bereikt", de uitvoering van de trust moet worden geëist van de erfgenamen van de erflater,
die de betaling van het geld zouden moeten bedingen; aangezien van degene in wie de erflater vertrouwen stelde, niet kan
worden verlangd dat hij zekerheid stelt door de erfgenaam van de begunstigde.
(2) Een vader droeg zijn echtgenote, aan wie hij bepaalde goederen had nagelaten, op om aan zijn zoon, totdat deze de
leeftijd van vijfentwintig jaar had bereikt, jaarlijks een bepaalde som geld te betalen uit de inkomsten van die goederen, die
deel moesten uitmaken van de nalatenschap van zijn zoon, naast het voorziene levensonderhoud van deze laatste. Het bleek
dat er in dit geval geen sprake was van verschillende toekenningen, maar van één toekenningen die in verschillende
uitkeringen was verdeeld, en daarom droeg de zoon, die vóór het bereiken van de voornoemde leeftijd was overleden, de
toekenningen voor de resterende tijd over aan zijn erfgenaam; maar deze kon de uitbetaling van het geld aan het begin van
elk jaar niet vorderen, omdat de vader het geld aan de zoon wilde uitbetalen uit de inkomsten van het aan de echtgenote
gegeven eigendom. Bovendien, indien de vader het geld, dat jaarlijks moest worden betaald, bestemd had voor het onderhoud
van de zoon, bestaat er geen twijfel over, dat na de dood van laatstgenoemde, de reden voor de betaling ervan niet meer
bestond.
27. Scaevola, Opinies, Boek III.
Een erflater benoemde een zoon onder vaders gezag tot onvoorwaardelijk erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap,
belastte hem met een trust, en nam in zijn testament de volgende bepaling op: "Om de reden dat ik Lucius Titius tot mijn
erfgenaam heb benoemd, wens ik dat hij mijn nalatenschap betreedt, indien hij uit de macht van zijn vader zou worden
ontheven." Nadat de nalatenschap door zijn mede-erfgenamen was aanvaard, rees de vraag of het aan de zoon nagelaten
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legaat van kracht zou worden. Het antwoord luidde dat indien het zonder enige voorwaarde was nagelaten, de uitvoering van
de trust kon worden geëist van de mede-erfgenamen van de zoon, in verhouding tot hun respectieve aandelen in de
nalatenschap.
(1) Een erflater liet tien denarii na, maandelijks te betalen aan bepaalde slaven die hij had gemanumitteerd. Daar de
erfgenamen afwezig waren en de slaven hun vrijheid verkregen krachtens het decreet van de Senaat, rees de vraag vanaf welk
tijdstip de betaling van de legaten voor hun onderhoud moest geschieden. Het antwoord luidde dat deze legaten volgens de
genoemde feiten aan hen moesten worden betaald vanaf het moment dat zij vrij waren.
28. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Wanneer een stuk land, met al zijn uitrusting, wordt nagelaten, rijst de vraag, op welke wijze het moet worden afgestaan,
hetzij in de toestand waarin het zich bevond op het tijdstip van het overlijden van de erflater, hetzij op het tijdstip waarop het
codicil werd gemaakt, hetzij op het tijdstip waarop het werd opgeëist. Het antwoord luidt, dat het land met zijn uitrusting
moet worden geleverd op het tijdstip waarop het legaat wordt verkregen.
29. Valens, Trusts, Boek I.
"Ik belast mijn erfgenaam met het betalen aan Titius van tien aurei op een of ander tijdstip." Er is geen twijfel dat de
erfgenaam tien aurei verschuldigd is, maar het is onzeker wanneer hij ze verschuldigd is. Het lijkt erop dat de erfenis van
kracht wordt, en van de erfgenaam kan worden geëist zodra hij in staat is om het te betalen.
30. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek III.
Wanneer aan een vrouwelijke erfgename een legaat wordt nagelaten, dat ingaat wanneer zij trouwt, en zij trouwt voordat zij
huwbaar is, heeft zij geen recht op het legaat voordat zij de huwbare leeftijd heeft bereikt; omdat een meisje niet als gehuwd
kan worden beschouwd wanneer zij niet in staat is samen te leven.
31. Scaevola, Digest, Boek XIV.
Een zekere man die zijn vrouw erfgenaam had gemaakt van een zesde deel van zijn nalatenschap, benoemde een
plaatsvervanger voor haar, en belastte zijn erfgenamen door een trust, indien zijn vrouw niet zijn erfgenaam zou zijn, haar
haar bruidsschat en bepaalde andere goederen te geven; en toen de echtgenoot was overleden, stierf ook de echtgenote
voordat aan de voorwaarde was voldaan, en voordat zij in de nalatenschap was getreden. De vraag rees of de trust van kracht
werd op het moment van haar overlijden, en of haar erfgenamen er recht op hadden. Ik antwoordde dat als de vrouw stierf
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voordat zij in de nalatenschap was getreden, zij recht hadden op het voordeel van de trust vanaf het moment van haar
overlijden.

Tit. 3. Betreffende zekerheid gegeven voor de betaling van legaten of de uitvoering van trusts.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
De Praetor heeft besloten dat zekerheid moet worden gesteld voor de betaling van legaten, zodat de erfgenaam
verantwoordelijk kan worden gesteld voor bedrog jegens degenen aan wie de erflater de betaling van geld of een handeling
ten behoeve van hen wilde laten verrichten, zodat het geld kan worden betaald of de handeling kan worden verricht op het
voorgeschreven tijdstip.
(1) De erfgenaam is altijd verplicht zekerheid te stellen, ongeacht zijn rang of vermogen.
(2) Deze regel werd door de Praetor niet zonder goede reden ingesteld. Immers, daar de erfgenaam de nalatenschap bezit,
mogen de legatarissen niet beroofd worden van de goederen van de overledene, en moeten zij ofwel zekerheid gesteld
worden, ofwel, indien dit niet geschiedt, door de Praetor gemachtigd worden om de nagelaten goederen in bezit te nemen.
(3) Niet alleen aan alle legatarissen moet zekerheid worden gesteld, maar ook aan hun rechtverkrijgenden, zoals reeds is
besloten, hoewel deze laatsten worden toegelaten om het goed in bezit te nemen, niet op grond van de wil van de overledene,
maar op grond van de vereisten van de erfopvolging, zoals dit ook gebeurt in het geval van een schuld.
(4) Ook moet zekerheid worden gesteld aan de gemachtigden van de legatarissen, hetgeen thans onze praktijk is.
(5) Het is duidelijk dat wanneer een legaat wordt nagelaten aan iemand die onder het gezag van een ander staat, zekerheid
moet worden gesteld aan hem aan wiens gezag hij is onderworpen.
(6) Bovendien moeten niet alleen de erfgenamen, maar ook hun rechtverkrijgenden zekerheid stellen voor de betaling van de
legaten.
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(7) Ook hij aan wie een nalatenschap is overgedragen krachtens het decreet van de Senaat is verplicht zekerheid te stellen.
(8) Zij die door toedoen van anderen erfgenaam worden, evenals de praetoriaanse erfgenamen, zijn verplicht zekerheid te
stellen.
(9) Het is duidelijk dat als de bepalingen van het beding niet worden nageleefd, en een proces wordt aangespannen om de
erfenis terug te vorderen, moet worden gezegd dat het beding ophoudt te bestaan.
(10) Dezelfde regel geldt voor trusts,
(11) Wanneer een legaat of een trust aan iemand wordt nagelaten, met dien verstande dat het wordt vernieuwd indien het
goed verloren gaat, moeten wij nagaan of zekerheid kan worden geëist voor de betaling of uitvoering van het tweede legaat
of de trust. De vraag rijst of dit vertrouwen of legaat opeisbaar is, en hoeveel maal het opeisbaar is, en of de legataris zelf
zekerheid moet stellen dat hij het goed niet zal verliezen. Er bestaat een Rescript van de Goddelijke Pius, gericht aan Junius
Mauritius, met betrekking tot al deze zaken, dat als volgt luidt: "In overeenstemming met de contracten van uw brief moeten
legaten of trusts worden betaald of afgeleverd aan Clodius Fructulus krachtens het testament van Clodius Felix, zonder dat
een borg wordt geëist dat geen van de genoemde legaten of trusts door hem verloren zal gaan. Want daar de erfgenaam door
genoemde erflater is opgedragen, dat, indien Fructulus enig goed, hem bij bedoeld testament nagelaten, zou verliezen, de
erfgenaam het hem moet vergoeden, heeft dit niet tot gevolg, dat van Fructulus wordt geëist, dat hij zekerheid stelt tegen het
verlies van de eerste legaten, of dat de erfgenaam voor onbepaalde tijd aansprakelijk moet worden gesteld; zodat, zo dikwijls
de legataris enig goed verliest, de eerstgenoemde verplicht zal zijn het terug te geven, maar aangezien, volgens de
bewoordingen van het vertrouwen, het lijkt dat nadat het legaat een tweede keer is betaald, de erfgenaam niet langer
aansprakelijk zal zijn als de legataris daarna enig goed verliest, aangezien het vertrouwen volledig is uitgevoerd door de
laatste betaling. " Uit dit Rescript blijkt dus dat de legataris niet verplicht is de erfgenaam zekerheid te stellen tegen het
verlies van het goed. Anderzijds rijst de vraag of de erfgenaam zekerheid moet stellen met betrekking tot het tweede legaat,
of de trust. Ik denk dat hij dat niet hoeft te doen, aangezien het in de macht van de legataris ligt om te voorkomen dat hij
verliest wat hem is nagelaten. Indien echter iemand zou vaststellen dat het tweede legaat onder een of andere voorwaarde is
nagelaten, moet worden gezegd dat zekerheid moet worden geëist.
(12) Het spreekt vanzelf, dat wie geheel of gedeeltelijk met de betaling van een legaat wordt belast, zekerheid moet stellen, of
hij nu een benoemde of een plaatsvervangende erfgenaam is.
(13) De vraag wordt zeer ernstig gesteld of deze bepaling betrekking heeft op de vermeerdering uit winst of rente. Men heeft
terecht beslist dat het beding betrekking heeft op elke vermeerdering die zich heeft voorgedaan nadat de erfgenaam in
gebreke is gebleven, aangezien het alles omvat wat moet worden betaald.
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(14) Wanneer iemand de betaling van een legaat heeft bedongen onder een voorwaarde en, terwijl de voorwaarde hangende
is, overlijdt, wordt het beding zonder gevolg, want het legaat gaat niet over op de erfgenaam. Bovendien moet worden
opgemerkt, dat dit beding dezelfde omstandigheden en voorwaarden omvat als het legaat. Als er dus een exceptie is die kan
worden ingeroepen tegen degene die de erfenis opeist, dan staat vast dat dezelfde exceptie kan worden ingeroepen tegen
iemand die een vordering instelt op basis van het beding.
(15) Ofilius zegt dat als de erfgenaam door de gemachtigde van de legataris, die afwezig zou zijn, gevraagd wordt om
zekerheid te stellen met betrekking tot het legaat, hij dit moet doen op voorwaarde dat de persoon ten behoeve van wie hij dit
doet in leven is, zodat hij niet aansprakelijk zal worden gesteld als de legataris eerder zou zijn overleden.
(16) De vraag rijst ook, of het goed zelf, dat wordt nagelaten, in deze bepaling is begrepen, dan wel of zij slechts betrekking
heeft op de waarde ervan. De beste mening is dat ofwel het eigendom zelf, ofwel de waarde ervan onder de bepaling valt.
(17) Als tien aurei, die zich in een bepaalde kist bevonden, aan mij worden nagelaten, en het vruchtgebruik daarvan aan u, en
elk legaat is absoluut, dan kan hij, aan wie het eigendom wordt nagelaten, de tien aurei van rechtswege opeisen. Toch is het
zo, dat de vruchtgebruiker een rechtsvordering kan instellen op grond van het decreet van de Senaat en het vruchtgebruik van
vijf aurei kan opeisen. Indien de eigenaar echter de volle tien aurei opeist, kan hij worden uitgesloten door een exceptie van
kwade trouw, nadat de vruchtgebruiker, na vijf aurei te hebben ontvangen, zekerheid heeft gesteld voor de teruggave ervan.
Marcellus zegt dat het duidelijk is dat als de legataris de tien aurei in bezit zou krijgen, een rechtsvordering in billijkheid
moet worden toegekend aan de erfgenaam of de vruchtgebruiker, tegen de legataris, mits hem zekerheid wordt gesteld.
Indien echter de tien aurei onder een voorwaarde zijn nagelaten, kan de vruchtgebruiker ze in afwachting daarvan houden
indien een borg wordt gesteld; en de legataris aan wie de eigendom is nagelaten, kan de betaling van zijn legaat bedingen.
Maar als hij nalaat dit beding op te eisen en de voorwaarde wordt vervuld, kan hij volgens Marcellus een vordering instellen
tot afgifte van het eigendom. Indien echter de erfgenaam de tien aurei per vergissing aan de vruchtgebruiker heeft betaald, is
het duidelijk dat hij niet verplicht zal zijn het goed voor de rechter te brengen, en Marcellus is van mening dat de legataris
tegen de vruchtgebruiker in het gelijk moet worden gesteld.
(18) Indien een deel van de nalatenschap in het bezit van de schatkist zou komen, zal de bovengenoemde bepaling geen
kracht of gevolg hebben, omdat het niet gebruikelijk is dat de schatkist zekerheid stelt.
(19) Wanneer iemand in het bezit is van een klein deel van de nalatenschap, hoewel hij erfgenaam kan zijn van een groter
deel daarvan, zal, wanneer een deel van de nalatenschap van rechtswege wordt verminderd, de erfgenaam zekerder worden,
noch zal hij krachtens het beding aansprakelijk zijn voor een groter deel van de nalatenschap dan datgene waarvan hij
erfgenaam is. Indien echter de hoedanigheid van de erfgenaam ten opzichte van het belang van de legatarissen onaangetast
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blijft, heeft hij in feite toch recht op een kleiner deel van de nalatenschap en lijkt hij bezwaard indien hij zekerheid heeft
gesteld om de legatarissen schadeloos te stellen, omdat de legaten van rechtswege verschuldigd zijn naar evenredigheid van
het deel van de nalatenschap waarvan hij erfgenaam is. Het is volkomen billijk dat hij aan de legatarissen niet meer betaalt
dan in verhouding staat tot het deel van de nalatenschap waaruit hij inkomsten geniet. Dit is ook het geval bij de evenredige
overdracht van een nalatenschap krachtens het Trebellian-decreet van de Senaat, want de erfgenaam is ontheven van de
verplichting om het legaat te betalen, voor zover het zijn aandeel betreft, waarvan de winst verloren is gegaan.
(20) Indien een legaat op een onbepaald tijdstip betaalbaar moet worden gesteld aan iemand die onder de macht van een
ander staat, moet zekerheid worden gesteld aan hem die de macht over de legataris heeft, niet absoluut maar voorwaardelijk;
dat wil zeggen, mits hij aan zijn gezag is onderworpen wanneer het tijdstip voor de betaling van het legaat is aangebroken.
Indien echter vaststaat, dat de legataris zijn eigen meester is, lijkt het onrechtvaardig, dat aan de vader zekerheid wordt
gesteld, terwijl het legaat aan een ander verschuldigd is. En zelfs indien zekerheid is gesteld zonder deze toevoeging, kunnen
wij niettemin de vader of de meester door een uitzondering uitsluiten, indien zij noch de zoon, noch de slaaf onder hun
beheer hebben op het tijdstip waarop aan de voorwaarde wordt voldaan. Toch zal dit tot gevolg hebben, dat er een geval is,
waarin de onder verwijzing naar een legaat gegeven zekerheid geen uitwerking heeft, want zij zal nietig zijn, indien de
betrokkene zijn eigen meester is op het ogenblik, dat aan de voorwaarde is voldaan.
2. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.
Zelfs indien de vader bereid zou zijn zekerheid te geven dat niemand naderhand aanspraak zal maken op het legaat, kan de
erfgenaam niet gedwongen worden het aan iemand anders te betalen dan aan de zoon aan wie het toekomt, en kan hij
hetzelfde eisen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Zekerheid moet ook gegeven worden aan hen die onder het beheer van een ander staan, zoals het gebruikelijk is dat dit
gebeurt wanneer hetzelfde goed aan twee personen wordt nagelaten onder verschillende voorwaarden, want er wordt
zekerheid gegeven aan twee legatarissen, maar in beide gevallen worden dezelfde personen borg.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek XV.
Wanneer een goed in handen is van iemand onder de voorwaarden van een trust, en hij geen zekerheid geeft voor de betaling
van de legaten, wordt de legataris in het bezit gesteld van het goed als tegen hem.
5. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.
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De voorwaarde van een legaat voor de betaling waarvan zekerheid was gesteld, was vervuld nadat de erfgenaam door de
vijand gevangen was genomen. Ik ontkende dat de borgen in de tussentijd aansprakelijk konden worden gesteld, want er was
noch een recht, noch een persoon op wie de voorwaarden van het beding konden worden toegepast.
(1) Keizer Marcus Antoninus verklaarde in een Rescript aan Julius Balbus, dat degene door wie goederen werden opgeëist
die onder een trust waren achtergelaten, zekerheid moest stellen wanneer hij in hoger beroep ging; of, indien zijn
tegenstander zekerheid stelde, hem het bezit van de betwiste goederen moest worden gegeven. De Keizer heeft zeer juist
beslist dat zekerheid moet worden gesteld, zelfs na het beroep van de onder de trust gebrachte zaak. Indien de eiser in
gebreke blijft, moet dit gebeuren vóór de uitspraak wordt gedaan, want hij mag zijn overwinning niet verliezen door zijn
vertraging. Maar waarom zou de eiser geen zekerheid stellen op grond van de trust, indien zijn tegenpartij dit heeft gedaan
opdat hij in het bezit zou worden gesteld, terwijl de eisen van het Edict anders zijn, werd in een rescript gevraagd? Want er
wordt geen zekerheid geëist van de legataris, zoals bij een lening, maar plaatsvervangend bezit verleend wegens bewaring, en
hij die het bezit verkrijgt, wordt door de Praetor of de Gouverneur in het bezit van hetzelve gesteld. De Praetor staat het bezit
toe van alle goederen, die tot de nalatenschap behoren, alleen om de staat van het vertrouwen na te gaan; de Keizer echter
doet dit voor de goederen, die het voorwerp van geschil zijn, en eist zekerheden van beide partijen; Evenals wanneer een
zoon, nadat hij het bezit heeft verkregen, geen zekerheid kan stellen om al zijn goederen in het grootste deel van de
nalatenschap onder te brengen, en wij hem om die reden elke vordering weigeren, dan wordt de voorwaarde dat hij zijn
broers zekerheid stelt, overeenkomstig de regel van het Praetoriaanse Hof uitgesteld, daar zijn broers alles moeten teruggeven
wat zij uit het aandeel van hun broer hebben verkregen, wanneer hij zijn eigen goederen in het grootste deel van de
nalatenschap onderbrengt. Indien echter geen van hen zekerheid kan stellen, wordt gemakshalve bepaald, dat door beide
partijen een goed man wordt gekozen, bij wie de inkomsten in bewaring worden gegeven, en als het ware in beslag worden
genomen, en die de door de Praetor toegekende billijkheidsvorderingen kan instellen. Bovendien gaat het bezit volgens het
eerder aangehaalde Rescript alleen over op degene die aanspraak maakt op het beheer, wanneer hij zekerheid stelt; ook al kan
zijn tegenpartij weigeren deze te stellen, niet door onvermogen, maar door halsstarrigheid. Maar wanneer degene, die het
voordeel van de trust geniet, geen zekerheid kan stellen, moet het eigendom zelf in bewaring worden gegeven, of moet het
bezit worden gegeven door een beschikking van de Praetor.

(2) Wanneer de bepaling of de voorwaarde van een legaat of een trust wordt gezegd, dat zij de eis of de vordering uitstellen,
en daarom zekerheid wordt geëist, en de erfgenaam beweert, dat dit geschiedt om ergernis te wekken, en ontkent, dat aan de
verzoekers iets is nagelaten, zal hij, die om zekerheidstelling heeft verzocht, niet worden gehoord, tenzij hij het testament
overlegt, waarmee hij kan bewijzen, dat het legaat aan hem is nagelaten.
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(3) Op de vraag, waar zekerheid moet worden gesteld voor het behoud van een trust, heeft keizer Titus Antoninus in een
Rescript verklaard, dat indien de erfgenaam zijn woonplaats niet te Rome had, en alle goederen van de nalatenschap in een
provincie waren gelegen, de begunstigde van de trust, die zekerheid verlangde, naar de provincie moest worden
teruggezonden. Als de erfgenaam dus vraagt om naar zijn woonplaats te worden teruggestuurd om zekerheid te stellen, en de
legataris vraagt om zekerheid te stellen daar waar de nalatenschap zich bevindt, mag de erfgenaam niet worden
teruggestuurd. Dit werd ook gesteld door keizer Titus Antoninus in een Rescript.
(4) In dit Rescript werd toegevoegd dat, wanneer goederen die tot de nalatenschap behoorden reeds waren verkocht, hetzij bij
testament van de erflater, hetzij met toestemming van de legataris, de prijs van die goederen in bewaring moest worden
gegeven ter uitvoering van de bepalingen van de trust.
6. Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Wanneer in een trust een onbepaald bedrag is vermeld, worden zekerheden geëist, nadat het bedrag is vastgesteld door de
beslissing van de magistraat die van de zaak kennis heeft genomen.
(1) Wij herinneren er ook aan dat het in zaken die betrekking hebben op goederen waarin het publiek belang stelt, niet
gebruikelijk is dat zekerheid wordt geëist voor de uitvoering van trusts, ook al zou soms de noodzaak zich voordoen om die
te geven. Het is echter duidelijk dat een belofte kan worden geëist dat het testament van de overledene zal worden
uitgevoerd.
7. Paulus, Handboeken, Boek II.
Wanneer een vader of een meester tot erfgenaam is benoemd, en belast is met een legaat dat verschuldigd is aan een zoon of
een slaaf van eerstgenoemde, onder een voorwaarde, kan geen van beiden zekerheid eisen voor het behoud van het legaat.
Indien echter de zoon of de slaaf wordt geëmancipeerd of gemanumitteerd terwijl de voorwaarde hangende is, en zekerheid
eist, rijst de vraag of hij moet worden gehoord, opdat het voordeel dat hij van zijn vader of zijn meester heeft ontvangen, hem
niet zou benadelen, dan wel of de vader en de meester zichzelf moeten verwijten dat zij hun de bevoegdheid hebben gegeven
om een dergelijke eis te stellen. De beste opvatting is, dit punt op te lossen door een middenweg te kiezen, en te zeggen, dat
zij alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verpanding van hun eigendom.
8. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Wanneer zekerheid is gesteld voor de betaling van legaten, dan is de dag van betaling volgens deze bepaling aangebroken,
zodra de legaten opeisbaar worden:
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9. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Maar niet in die mate dat de legaten onmiddellijk kunnen worden opgeëist, want wij zijn van mening dat de betaling op een
bepaalde dag moet geschieden, ook al is het tijdstip nog niet aangebroken.
10. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Indien gij tot erfgenaam zijt benoemd, en mij onder een voorwaarde een legaat is opgedragen, en gij naderhand de
nalatenschap aanvaardt en zekerheid stelt voor de betaling van het legaat, en na uw dood, maar voordat uw nalatenschap is
ingegaan, de voorwaarde van het legaat wordt vervuld, zegt Sabinus, dat de borgen tegenover mij aansprakelijk zullen zijn,
omdat het legaat met alle middelen moet worden betaald, ook al was de bepaling algemeen van karakter.
11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Wanneer de legatarissen in het bezit zijn gesteld van de goederen van een nalatenschap tegen mij, omdat zij borg hebben
gestaan voor de betaling van de legaten, en mijn gemachtigde of iemand anders in mijn naam borg heeft gesteld, kan de
Praetor mij op deze grond een interdict verlenen, waarmee de legatarissen zullen worden bevolen afstand te doen van het
bezit, net alsof ik zelf borg had gesteld.
12. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Ook al is in het testament de voorwaarde opgenomen dat geen zekerheid zal worden geëist, toch zal een dergelijke
voorwaarde niet als geldig worden beschouwd, en daarom zal, als een legataris zou vragen dat hem zekerheid wordt gesteld,
de voorwaarde niet worden geacht te zijn mislukt, omdat, nadat door het publiek recht is vastgesteld dat een dergelijke
zekerheid kan worden kwijtgescholden, de last van een obligatie niet wordt geëist, en geen voorwaarde wordt opgevat als te
zijn gesteld.
13. Neratius, Perkamenten, Boek VII.
Zekerheid voor de betaling van legaten kan ook worden gesteld aan hem aan wie een rechtsvordering is toegewezen uit
hoofde van genoemde legaten tegenover iemand die, na zijn benoeming tot erfgenaam te hebben verworpen, de nalatenschap
heeft verkregen op grond van intestaat; en, tenzij zekerheid wordt gesteld, zal hij in het bezit ervan worden gesteld met het
doel de legaten veilig te stellen, zoals de Praetor wenst dat ze veilig worden gesteld, net als in het geval van de legaten die
volgens het burgerlijk recht verschuldigd zijn. Aristo is dezelfde mening toegedaan.
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14. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Deze bepaling is ook van toepassing op trusts, wanneer de trust hetzij absoluut wordt nagelaten, hetzij om na een bepaalde
dag in werking te treden, hetzij onder een voorwaarde, of wanneer bepaalde goederen, of de gehele nalatenschap, of enig
recht dat daarvan afhankelijk is, worden nagelaten.
(1) De Goddelijke Pius heeft ook in een Rescript verklaard dat, wanneer het duidelijk en zeker is dat er geen grond is voor de
uitvoering van de trust onder welke omstandigheden dan ook, het onrechtvaardig zou zijn van de erfgenaam te eisen dat hij
een borgstelling geeft wanneer daar geen noodzaak voor is.
15. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Deze borgtocht geldt ook voor een legaat dat onmiddellijk opeisbaar is, omdat een gerechtelijke procedure enige vertraging
met zich meebrengt.
(1) Indien de legataris van de aangewezen erfgenaam zekerheid heeft gekregen voor de betaling van zijn legaat, en krachtens
het Trebelliaans Decreet van de Senaat met een trust is belast, zullen beide bepalingen van kracht worden; maar de
erfgenaam kan zich door een uitzondering beschermen, omdat hij niet verplicht is zekerheid te stellen. Indien echter een
gedeelte van de nalatenschap is overgedragen, moet door elk der partijen zekerheid worden gesteld.
(2) Deze bepaling is ook van toepassing wanneer een trust ab intestato moet worden uitgevoerd.
16. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVII.
Wanneer twee personen van dezelfde naam aanspraak maken op een legaat, moet aan beiden zekerheid worden gesteld, maar
de erfgenaam wordt hierdoor niet onnodig belast, daar hij dezelfde borgen krachtens beide bedingen aansprakelijk kan
stellen; en de genoemde borgen worden niet onnodig belast, daar het resultaat zal zijn, dat zij slechts krachtens één
verplichting aansprakelijk zullen zijn.
17. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Als wij van slechts één erfgenaam zekerheid nemen voor de betaling aan ons van een legaat waarmee alle erfgenamen zijn
belast, en het aandeel van de genoemde mede-erfgenaam komt toe aan de beloftegever, dan zijn de zekerheden ten volle
aansprakelijk, als de erfgenaam de gehele legaat verschuldigd zou zijn.
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18. Scaevola, Digest, Boek XXIX.
Een vrouw die een wettige zoon naliet, benoemde haar vader tot erfgenaam van haar gehele nalatenschap, omdat hij tegelijk
met haar was gemanumitteerd, en droeg hem op om bij zijn dood aan zijn kleinzoon, een zoon van de erflater, al haar
goederen over te dragen die in haar handen zouden kunnen komen, en voegde daar de volgende woorden aan toe: "Ik verbied
dat er enige zekerheid van mijn vader Seius wordt geëist." Aangezien Seius al zijn bezittingen had verkwist en de vader van
de begunstigde van de trust vreesde dat de trust zonder gevolg zou blijven, rees de vraag of hij de vader van de overledene
kon dwingen zekerheid te stellen voor de uitvoering van de trust. Het antwoord was dat, volgens de genoemde feiten, hij niet
kon worden gedwongen zekerheid te stellen.
(1) De erflater had bepaalde goederen in bewaring gegeven bij haar echtgenoot, de vader van de jongen aan wie zij het legaat
had gegeven, zonder van hem een borgtocht voor de bewaargeving te eisen, en de vraag werd gesteld of die goederen
moesten worden afgestaan aan de erfgenaam die de vader van de erflater was, dan wel of, aangezien de gehele nalatenschap
uiteindelijk aan de zoon van de erflater moest toekomen, de betrokken goederen in handen van de echtgenoot moesten
blijven, die recht had op het bezit van de bruidsschat. Het antwoord luidde dat alle aan de vrouw toebehorende goederen die
overbleven en niet tot haar bruidsschat behoorden, aan de erfgenaam moesten worden afgestaan.
(2) Een voogd, die tevens mede-erfgenaam van zijn voogd was, stelde tijdens de afwezigheid van laatstgenoemde, en na door
de legatarissen op de hoogte te zijn gesteld, zelf zekerheid uit hoofde van de trust voor het gehele onder de trust nagelaten
bedrag. De vraag rees of een praetoriaanse vordering moest worden ingesteld tegen de erfgenaam toen deze volwassen was.
Het antwoord luidde dat dit moest gebeuren.

Tit. 4. Wanneer de legatarissen van de begunstigden van een trust in het bezit van de goederen van de nalatenschap kunnen
worden gesteld met het oog op het behoud daarvan.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
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Als iemand zich borg stelt nadat hem dat verboden is, kan de erfgenaam dan de borg terugkrijgen, zodat hij wordt
vrijgelaten? Als de erfgenaam inderdaad willens en wetens zekerheid heeft gesteld terwijl dat niet nodig was, kan hij niet
worden vrijgelaten. Maar wat als hij niet wist dat hij geen zekerheid behoefde te stellen? Dan kan hij in vrijheid worden
gesteld. Indien hij, onwetend over de wet, dacht dat hij niet kon worden vrijgesteld van het stellen van zekerheid, kan hij dan
de borgstelling terugvorderen? In dit geval kan iemand nog steeds zeggen dat hij dat kan doen. Maar wat als er een beding
was aangegaan, zullen we dan stellen dat de borgen zich kunnen beroepen op een uitzondering, of niet? De beste mening is,
dat zij zich op een uitzondering kunnen beroepen, omdat zekerheid is gesteld in een geval waarin geen zekerheid was vereist.
(1) De Praetor eist niet, dat het stellen van zekerheid door de erfgenaam wordt tegengeworpen, maar hij neemt er genoegen
mee, indien het niet stellen van zekerheid noch door de legataris, noch door de begunstigde van de trust is veroorzaakt. Als er
dus niemand is die tot zekerheidstelling kan worden opgeroepen (dat wil zeggen, iemand die belast is met de betaling van een
legaat, of met de uitvoering van een trust), kunnen de legataris en de begunstigde door de bepalingen van dit Edict in het
absolute bezit van het eigendom worden gesteld, omdat het waar is dat degene aan wie zekerheid moet worden gesteld, geen
schuld heeft aan het niet stellen van die zekerheid. De zekerheid moet echter niet worden aangeboden aan de legataris, maar
het is voldoende als hij er om vraagt en ze niet wordt gegeven, of als er niemand is aan wie hij ze kan vragen.
(2) Wanneer de vrijgave van een vordering wordt nagelaten aan een schuldenaar, moet geen borgtocht worden geëist, omdat
hij zelf het legaat in handen heeft; immers, als een vordering tegen hem wordt ingesteld, kan hij een exceptie opwerpen op
grond van bedrog.
(3) De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript, gericht aan Aemilius van de Orde der ruiters, dat de Praetor niet mocht
toestaan dat een legataris, aan wie zijn legaat is uitbetaald, zekerheid van de erfgenaam vroeg, wanneer vaststaat dat het
legaat niet verschuldigd is.
(4) Voor de betaling van een legaat moet zekerheid worden gesteld voordat de nalatenschap is ingegaan, wanneer het nog
twijfelachtig is of het zal worden aanvaard. Bovendien, wanneer het zeker is dat het verworpen of prijsgegeven zal worden,
of wanneer de nodige erfgenamen het niet zullen aanvaarden, zal tevergeefs een beroep op dit Edict worden gedaan, daar het
duidelijk is dat het legaat niet opeisbaar zal zijn, of dat de trust niet zal worden uitgevoerd.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIX.
Bovendien, als het zeker is dat de nalatenschap nog niet is aanvaard, zal er geen grond zijn voor het eisen van zekerheid, of
praetorisch bezit van het eigendom.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek LII.
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Wanneer de erfgenaam, van wie zekerheid wordt geëist, een gerechtelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van het legaat
voorstelt, en zegt: "institueer onmiddellijk een procedure met betrekking tot de trust, laat ons onmiddellijk naar de rechtbank
gaan", dan moet gezegd worden dat de borgtocht niet langer van kracht is, daar de geldigheid van de trust moet worden
vastgesteld voordat die van de borg wordt vastgesteld.
(1) Dit gerechtelijk onderzoek kan des te gemakkelijker door de erfgenaam worden verlangd, indien hij beweert dat een
borgstelling wordt geëist met het oog op ergernis; want dit is de gewone regel in alle gevallen waarin borgstelling wordt
gevraagd. De goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard dat de rechter voor wie een borgtocht wordt geëist, moet nagaan
of dit al dan niet met boze opzet gebeurt. Hij moet dit onderzoek summier doen.
(2) Wanneer de gemachtigde van een legataris zekerheid eist, als hij daar inderdaad speciaal opdracht toe heeft gekregen,
hoeft hij zelf geen borg te stellen voor de bekrachtiging van zijn daad, maar moet hem zekerheid worden gesteld. Indien het
echter twijfelachtig is of hij al dan niet als gemachtigde is aangesteld, zal van hem een borgtocht voor de bekrachtiging van
zijn handeling worden geëist.
(3) Wanneer eenmaal zekerheid is gesteld, rijst de vraag of deze een tweede maal moet worden gesteld, wanneer wordt
beweerd dat de borgen arm zijn. De betere mening is, dat geen tweede maal zekerheid moet worden gesteld; want de
goddelijke Pius heeft in een rescript aan Pacuvia Liciniana verklaard, dat zij zelf de schade moet dragen, veroorzaakt door
haar aanvaarding van insolvente borgen. Evenmin is het nodig, dat degene van wie zekerheid kan worden geëist, ieder
ogenblik geërgerd wordt.
4. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.
Het is duidelijk dat het niet meer dan rechtvaardig is dat een andere borg wordt gesteld als daarvoor een nieuwe reden wordt
aangevoerd; bijvoorbeeld als de borg overlijdt of door een onverwachte tegenslag zijn eigendom verliest.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
Degene aan wie geen zekerheid is gegeven voor de betaling van een legaat of de uitvoering van een trust, zelfs als hij in het
bezit wordt gesteld, begint niet de eigendom van het eigendom te verwerven; want het is niet zozeer het feitelijke bezit van
het eigendom als wel de bewaring ervan die hem wordt verleend. Hij heeft niet het recht de erfgenaam te verjagen, maar hij
wordt gelast het goed met zich mee te nemen, zodat hij door de ergernis van de eeuwigdurende bewaring de erfgenaam kan
dwingen zekerheid te stellen.
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(1. Wanneer een persoon een goed onder zich heeft ter voorkoming van dreigende schade aan dat goed, en een andere
persoon ter bescherming van de nalatenschap, kan degene die het goed onder zich heeft ter bescherming van de nalatenschap,
ook zekerheid stellen voor de schade die wordt gevreesd, en indien hij dit doet, behoeft hij het bezit niet af te staan, tenzij
hem zekerheid wordt gesteld ten belope van het bedrag waartoe hij zich heeft verbonden ter bescherming tegen dreigende
schade.
(2) Wanneer verscheidene legatarissen in het bezit van een goed willen worden gesteld, moeten zij het allen in bezit nemen,
want hij die het verkrijgt ter behoud van de legaten, heeft het bezit alleen voor zichzelf en niet voor iemand anders. Het geval
is echter anders, wanneer de schuldeisers in het bezit worden gesteld met het oog op het behoud van het goed, want in dit
geval doet degene die het bezit verkrijgt, dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle andere schuldeisers.
(3) De legataris, die het eerst in bezit wordt genomen, wordt niet bevoordeeld boven hem, aan wie het daarna wordt gegeven;
want wij nemen geen rangorde van legatarissen in acht, maar beschermen hen allen gelijkelijk.
(4) Nadat de schuldeisers het bezit hebben verkregen tot behoud van goederen, zal een legataris die in het bezit is gesteld om
de betaling van zijn legaat veilig te stellen, geen voorrang hebben boven de schuldeisers.
(5. Wanneer een persoon die in het bezit is gesteld van een goed tot behoud van zijn nalatenschap, in het bezit komt van de
gehele nalatenschap, dat wil zeggen, indien het betrokken goed nog deel uitmaakt van de nalatenschap, zal hij niet in het
bezit komen van een goed dat er geen deel van uitmaakt, tenzij het betrokken goed heeft opgehouden er deel van uit te maken
door bedrog, en zijn bezit zal niet eeuwigdurend zijn, maar zal afhangen van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek.
(6) Bovendien worden onder de term "eigendom" begrepen al die zaken, waarvan de eigendom aan de erfgenaam toebehoort.
(7) Wanneer er landerijen zijn die tot de nalatenschap behoren enkel en alleen omdat zij onderworpen zijn aan bepaalde
vorderingen, en wanneer de erflater er goederen in pand heeft gegeven, zal de legataris er ook van in het bezit worden
gesteld.
(8) De legataris en de begunstigde van de trust zullen ook in het bezit worden gesteld van de nakomelingen van slaven, en
van de vermeerdering van kudden, alsmede van alle oogsten.
(9) Indien echter de overledene te goeder trouw aan een ander toebehorende goederen heeft gekocht, is bepaald, dat ook deze
in het bezit van de legataris moeten worden gesteld, daar zij deel uitmaken van de nalatenschap.
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(10. Indien goederen aan de overledene in bewaring zijn gegeven of zijn uitgeleend, kan het bezit daarvan niet aan de
legataris worden toevertrouwd, daar deze goederen niet tot de nalatenschap behoren.
(11) Wanneer een van de twee erfgenamen bereid is zekerheid te stellen en de andere niet, kan de legataris in het bezit
worden gesteld van het deel van de nalatenschap dat aan de laatste toebehoort. De legatarissen die in het bezit worden
gesteld, zullen dus ook voorrang hebben op de erfgenaam die zekerheid heeft gesteld voor het beheer van de nalatenschap;
daarom moet de erfgenaam ertoe worden gebracht zekerheid te stellen voor de nalatenschap, om te voorkomen dat zijn
beheer van de nalatenschap wordt doorkruist.
(12) Wanneer de plaatsvervanger van een minderjarige onder de puberteit belast is met de betaling van legaten, en de
minderjarige overlijdt, wordt het bezit toegekend, niet alleen van de goederen die aan de erflater toebehoorden, maar ook van
datgene wat de minderjarige zelf heeft verworven, want ook dat behoort tot de nalatenschap. Tijdens het leven van de
minderjarige kan echter geen bezit worden toegekend, noch kan zekerheid worden geëist.
(13) Indien degene die met het beheer is belast, geen erfgenaam is, maar om een andere reden een opvolger, moet worden
gezegd dat het Edict van toepassing is, en moet rekening worden gehouden met de kwade trouw van de beheerder.
(14) Bovendien, wanneer de erfgenaam van de erfgenaam degene is die zich aan bedrog schuldig heeft gemaakt, moet ook hij
daarvoor lijden.
(15) Onder bedrog moet in dit geval worden verstaan grove nalatigheid, en niet elke vorm van kwade trouw, maar alleen die
welke wordt begaan ten nadele van legatarissen en begunstigden van trusts.
(16) Keizer Antoninus Augustus verklaarde in een Rescript dat in bepaalde gevallen legatarissen en begunstigden in het bezit
moesten worden gesteld van goederen die aan de erfgenaam zelf toebehoorden, en dat, indien binnen zes maanden vanaf het
moment dat de legatarissen voor het eerst voor de rechter van een bevoegde magistraat verschenen, hun aanspraken niet
waren voldaan, zij de inkomsten van die goederen konden innen totdat aan het testament van de overledene was voldaan. Dit
rechtsmiddel staat ook open tegen hen die in gebreke zijn met de uitvoering van de trusts waarmee zij zijn belast.
(17) Hoewel de term "voldoening" gewoonlijk een ruimere betekenis heeft, verwijst hij in dit geval naar de betaling van
legaten.
(18) Dus zelfs wanneer de erflater de erfgenaam heeft vrijgesteld van het stellen van zekerheid, is het Rescript van
toepassing, omdat de erfgenaam in gebreke kan zijn met de betaling.
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(19) Nogmaals, ik denk dat de termijn van zes maanden doorlopend moet worden berekend, en niet met de zittingen van de
rechtbank.
(20) Wij zijn niet van mening dat er sprake is van nalatigheid in de betaling van de legaten wanneer een voogd geen voogd
heeft, en een krankzinnige, of een minderjarige, geen curator heeft. Het nalaten mag immers geen schade toebrengen aan
personen van deze aard die zich niet kunnen verdedigen. Het staat vast, dat indien de nalatenschap gedurende een bepaalde
tijd zonder erfgenaam is, dit in mindering moet worden gebracht op de hierboven genoemde termijn van zes maanden.
(21) Men kan zich afvragen of de opbrengsten die volgens de bepalingen van de trust verschuldigd zijn, in de plaats van de
rente moeten komen, en aangezien wij het voorbeeld van de pandrechten volgen, moet alles wat als opbrengst wordt geïnd,
eerst als rente worden beschouwd, en alles wat daarboven komt, moet op de hoofdsom worden bijgeschreven. En als de
legataris meer ontvangt dan hem toekomt, moet een rechtsvordering in billijkheid worden ingesteld, zoals in het geval van
een vordering tot verpanding, om hem te dwingen het overschot terug te betalen. Iedereen kan echter de pandrechten
verkopen, en in dit geval staat de grondwet alleen toe dat de legataris de opbrengst int om de beslissing van de zaak te
bespoedigen.
(22) Wanneer iemand in het bezit van goederen wordt gesteld om in de betaling van legaten te voorzien, moet hij de
inkomsten en alle andere bezittingen houden en de erfgenaam toestaan de akkers te bewerken en de gewassen te oogsten;
maar de legataris moet zich over de laatste ontfermen om te voorkomen dat ze door de erfgenaam worden verbruikt. Indien
de erfgenaam weigert de oogst te oogsten, moet het de legataris worden toegestaan dit te doen en er bezit van te nemen. Maar
wanneer de oogst van dien aard is, dat het dienstig is die dadelijk te verkoopen, moet het de legataris worden toegestaan die
ook te verkoopen, en de prijs daarvan te behouden. Wanneer iemand in het bezit wordt gesteld van andere goederen die tot de
nalatenschap behoren, zal het zijn plicht zijn alles van dien aard te verzamelen en te verzorgen, waar de overledene ook zijn
woonplaats had; en als daar geen huis is dat voor dit doel geschikt is, kan hij er een huren, of een pakhuis waarin de
verzamelde goederen veilig kunnen worden bewaard. Ik meen ook dat de legataris een zodanig toezicht op de goederen van
de nalatenschap moet uitoefenen, dat de erfgenaam er niet van kan worden beroofd, of dat zij niet verloren kunnen gaan, of
bedorven kunnen worden.
(23) Wanneer iemand krachtens de grondwet in het bezit van een goed is gesteld, moet ervoor worden gezorgd dat geen
geweld wordt aangewend tegen een andere legataris die het gebruik en genot van dat goed heeft.
(24) De wil van de overledene wordt geacht te worden nageleefd wanneer dit geschiedt met betrekking tot de inkomsten van
de nalatenschap, of op enige andere wijze.
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(25) Bovendien heeft genoemde constitutie van de Goddelijke Antoninus ook betrekking op hen die wettelijk belast zijn met
een trust, zelfs als zij geen erfgenamen zijn, want de verplichting is dezelfde.
(26) Wanneer iemand in het bezit van een goed is gesteld om de legaten veilig te stellen, en er een gerechtelijke procedure
tegen hem is aangespannen wegens dat goed, mag hij het bezit ervan niet afstaan, tenzij hem zekerheid wordt gesteld voor de
kosten van het proces.
(27) Wanneer iemand in het bezit is gesteld, en hem niet wordt toegestaan het in ontvangst te nemen, heeft hij recht op het
daartoe voorziene interdict, en moet hij in het bezit worden gesteld hetzij door een gerechtsdienaar, hetzij door een officier
van de Praetor, hetzij door een magistraat.
(28) Een legataris kan in het bezit worden gesteld, niet alleen wanneer iemand wordt belast met de overdracht van het goed
zelf dat is nagelaten, maar ook wanneer hij wordt belast met de overdracht van een gedeelte van hetzelfde, of iets anders in
plaats daarvan.
(29) Wanneer een legaat absoluut aan Titius wordt nagelaten, en hij onder voorwaarde wordt belast om het aan Sempronius
over te dragen, zegt Julianus dat de Praetor geen onrechtvaardige beslissing zal nemen als hij, voordat de legataris het legaat
verkrijgt, weigert om zekerheid te geven voor de uitvoering van het voorwaardelijke vertrouwen; en dat hij dan Sempronius
zelf moet toestaan om het legaat op te eisen, zodat hij zekerheid kan geven, en ermee instemt om tien aurei te betalen als de
voorwaarde niet zou worden vervuld. Als echter Titius de tien aurei van de erfgenaam zou ontvangen, zegt Julianus dat het
alleen maar rechtvaardig is om hem te dwingen borg te staan of de tien aurei te betalen, en voor Sempronius om zekerheid te
verschaffen aan Titius. Dit is onze huidige regel, die door Marcellus wordt overgenomen.
(30) Maar wat als het legaat wordt nagelaten onder een voorwaarde, evenals de trust, en er geen zekerheid wordt gesteld voor
de uitvoering van de trust? Het is volkomen billijk, dat de erfgenaam zekerheid stelt voor de betaling van het legaat, als de
legataris hem geen zekerheid stelt; dat wil zeggen, opdat hij zelf borg kan staan voor de legataris. Wanneer echter de legataris
reeds zekerheid van de erfgenaam heeft ontvangen, moet worden geoordeeld, dat een vordering uit hoofde van de zekerheid
moet worden toegekend aan de begunstigde van de trust, en niet aan de legataris; dat wil zeggen, voor het geval dat aan de
voorwaarde van de trust is voldaan. Het recht om het legaat zelf op te eisen, moet worden toegekend aan de begunstigde van
de trust, indien het nog niet is betaald, en de voorwaarde waarvan het afhankelijk was, is vervuld, mits de begunstigde bereid
was de legataris zekerheid te stellen.
6. Julianus, Digest, Boek XXXVIII.
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Wanneer het vruchtgebruik van een som geld wordt nagelaten, en in het testament is bepaald dat daarvoor geen zekerheid zal
worden gesteld, is de eigendom van het geld niet nagelaten, maar moet het de legataris worden toegestaan zekerheid te stellen
en het vruchtgebruik van het geld te genieten. In een dergelijk geval is de tussenkomst van de Praetor eigenlijk niet nodig,
want zonder zekerheidstelling kan de legataris geen rechtsvordering instellen tegen de erfgenaam.
(1) Wanneer iemand met het oog op de uitvoering van een trust in het bezit van een goed wordt gesteld, mag hij niet worden
gedwongen daarvan afstand te doen voordat de trust is uitgevoerd, of voordat zekerheid is gesteld dat dit zal gebeuren. Want
indien dit geschiedt terwijl het goed ongeschonden blijft, mag de legataris niet in het bezit worden gesteld, en wanneer het
aanbod daartoe wordt gedaan, moet hij er afstand van doen.
7. Modestinus, Regels, Boek III.
Wanneer een ongeboren kind in het bezit van een nalatenschap wordt gesteld, kan geen legataris in het bezit daarvan worden
gesteld om in de betaling van de erfenis te voorzien.
8. Papinianus, Vragen, Boek VI.
Als er geen zekerheid is gesteld voor de betaling van een legaat, en de nalatenschap wordt overgedragen, wordt de legataris
in het bezit gesteld van de goederen die niet langer deel uitmaken van de nalatenschap door het bedrog van hem aan wie ze
werden overgedragen.
9. Dezelfde, Vragen, Boek XIX.
Zelfs indien de erfgenaam door het gerecht wordt veroordeeld tot betaling van de nalatenschap en dit niet doet, kan de
legataris verzoeken om in het bezit te worden gesteld.
(1) Wanneer eenzelfde goed aan twee personen wordt nagelaten, onder verschillende voorwaarden, en er geen zekerheid
wordt gesteld, kunnen beiden in het bezit van dat goed worden gesteld.
10. Paulus, Zinnen, Boek III.
Wanneer er geen goederen zijn die tot een nalatenschap behoren, waarvan de legatarissen of de begunstigden van een trust in
het bezit kunnen worden gesteld, zullen zij om deze reden niet in het bezit worden gesteld van goederen die aan de
erfgenaam toebehoren; maar zij kunnen alle vorderingen instellen met betrekking tot de nalatenschap, en dergelijke
vorderingen zullen door de Praetor aan de erfgenaam worden ontzegd.

2524

11. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek IV.
Als u, nadat u in het bezit bent gesteld van de goederen van een nalatenschap, om te voorzien in de betaling van legaten of de
uitvoering van trusts, een artikel in uw bezit houdt dat aan mij in vertrouwen is nagelaten, is het billijker dat ik het genoemde
artikel krijg dat aan mij is nagelaten, dan dat u het krijgt, om de reden dat u het alleen in uw bezit hebt om de uitvoering van
een andere trust te verzekeren. Wanneer echter een legaat aan mij wordt nagelaten onder een voorwaarde, en u ondertussen in
het bezit van het goed wordt gesteld om de betaling van legaten veilig te stellen, en er vervolgens aan de voorwaarde wordt
voldaan, zal mij de toestemming niet worden geweigerd om het goed op te eisen. Evenzo kan de legataris, indien iemand een
slaaf in bezit krijgt, die onder voorwaarde vrij moet zijn, en de voorwaarde wordt vervuld, niet verhinderen, dat de slaaf de
vrijheid verkrijgt, waarop hij recht heeft.
(11. Indien een schuldeiser van de erfgenaam in het bezit wordt gesteld van een goed tot zekerheid van de betaling van zijn
vordering, en hij in het bezit komt van een goed dat mij in bewaring is gegeven, staat vast, dat ik daardoor niet meer
benadeeld, dan wanneer de schuldeiser het bedoelde goed in pand had gekregen van de erfgenaam zelf.
12. Marcianus, Trusts, Boek XII.
Het lijdt geen twijfel dat goederen in vertrouwen aan een gemeente kunnen worden nagelaten. Indien geen zekerheid wordt
gesteld, aarzelen wij niet te zeggen dat, volgens het Edict, de burgers van de stad in het bezit van het goed kunnen worden
gesteld; maar zijzelf kunnen, indien hun geen zekerheid wordt gesteld, niet in het bezit worden gesteld, maar er zal een
buitengewoon middel nodig zijn; dat wil zeggen, een gemachtigde die hen vertegenwoordigt, kan door een decreet van de
Praetor in het bezit van het goed worden gesteld.
13. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek III.
Ook al is het goed dat is nagelaten of in bewaring is gegeven slechts van geringe waarde, toch zal de Praetor, wanneer het
nodig is om zekerheid te stellen, de legataris of de begunstigde van de bewaring in het bezit stellen van de gehele
nalatenschap, om de betaling van de nalatenschap veilig te stellen, als het niet door de erfgenaam wordt afgeleverd, of door
hem daartoe zekerheid wordt gesteld.
14. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Boek II.
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Wanneer de dochter, kleindochter, achterkleindochter of echtgenote van de overledene niet gehuwd is en geen eigen bezit
heeft, en in het bezit van de nalatenschap is gesteld om de betaling van legaten te verzekeren, kan zij de goederen van die
nalatenschap gebruiken voor haar onderhoud.
15. Valens, Handelingen, Boek VII.
Soms kan de erfgenaam, ook al heeft hij frauduleus gehandeld en de goederen van de nalatenschap verminderd, niet in het
bezit van de legataris worden gesteld; zoals bijvoorbeeld wanneer hij een deel van de grond religieus heeft gemaakt, of een
deel ervan publiekelijk heeft gewijd, bijvoorbeeld met toestemming van de Keizer; of wanneer hij een slaaf heeft
gemanumitteerd zonder de bedoeling schuldeisers te bedriegen.
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Boek XXXVII
1. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen.
2. 2. Wat betreft het praetoriaanse bezit in geval van een testament.
3. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen toegekend aan een krankzinnige (...)
4. 4. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen in strijd met de bepalingen van het testament.
5. Betreffende de betaling van legaten in geval van praetoriaal bezit van een nalatenschap (...)
6. 6. Betreffende de collatie van goederen.
7. 7. Betreffende de inning van de bruidsschat.
8. 8. Betreffende de bijdrage tussen een geëmancipeerde zoon en zijn kinderen.
9. 9. Betreffende de plaatsing van een ongeboren kind in het bezit van een nalatenschap, en zijn curator.
10. Betreffende het edict van Carbonus.
11. 11. Wat betreft het bezit van een landgoed door de praetor overeenkomstig de bepalingen van het testament.
12. 12. Inzake het praetoriaanse bezit van een zoon die door zijn vader is gemanumitteerd.
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13. 13. Inzake het praetoriaanse bezit van een landgoed in geval van het testament van een soldaat.
14. 14. Betreffende het recht van patronaat.
15. 15. Betreffende de eerbied, die aan ouders en beschermheren betoond moet worden.

Tit. 1. Betreffende het bezit van eigendom door de praetor.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Praetoriaans bezit draagt zowel de voordelen en ongemakken over die aan een landgoed verbonden zijn, als het eigendom
van de goederen die tot hetzelfde behoren; want al deze dingen zijn ermee verbonden.
(2) Dezelfde, Over het Edict, Boek XIV.
Praetoriaanse bezitters nemen, in elk opzicht, de plaats in van erfgenamen.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.
Onder de term "eigendom" moet in dit geval (zoals wij de term in het algemeen aanvaarden) worden verstaan alles wat
behoort tot een nalatenschap waarop krachtens de rechten van de overledene erfopvolging is verleend, met inbegrip van alle
voor- en nadelen die daaraan verbonden zijn. De nalatenschap is immers solvabel of insolvabel, en is vatbaar voor verlies of
winst, of de goederen bestaan uit lichamelijke zaken, of uit vorderingsrechten ; en onder deze omstandigheden worden zij
zeer juist eigendom genoemd.
1. Het bezit van een landgoed, of praetorisch bezit (zoals Labeo zegt), moet niet worden opgevat als het feitelijke bezit van
het goed, want het is eerder juridisch dan reëel. Wanneer dus niets lichamelijks tot het landgoed behoort, kan men volgens
Labeo niettemin praetorisch bezit verwerven.
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2. 2. Daarom omschrijven wij praetorisch bezit als het recht om een goed of de goederen die iemand bij zijn dood
toebehoorden, terug te krijgen of te behouden.
3. Praetoriaans bezit van goederen wordt niet door iemand tegen zijn wil verkregen.
4. Praetorisch bezit kan worden verkregen door gemeenten, verenigingen, decuriteurs en rechtspersonen. Dus een
vertegenwoordiger van een van de genoemde corporaties kan het verkrijgen, of iemand anders kan het doen in hun naam; en
zelfs als niemand dit bezit zou opeisen of ontvangen in naam van een gemeente, kan deze het toch verkrijgen krachtens het
edict van de Praetor.
5. Praetoriaal bezit van goederen kan worden verleend aan het hoofd van een huisgezin, alsmede aan een zoon onder
vaderlijk toezicht, mits deze het recht heeft om bij testament over zijn peculium castrense of quasi castrense te beschikken.
6. Het lijdt geen twijfel, dat het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van een persoon, die in handen van de vijand is
gestorven, kan worden verkregen, ook al is hij misschien in een toestand van slavernij gestorven.
7. Een ieder kan zelf of door bemiddeling van een ander praetoriaans bezit verkrijgen. Maar als iemand bezit voor mij opeist,
terwijl ik dat niet bevolen heb, dan is zijn daad pas wettig als ik die bekrachtigd heb. Bovendien lijdt het geen twijfel, dat als
ik sterf voordat ik zijn daad heb bekrachtigd, ik geen recht heb op het bezit van het eigendom, omdat ik niet heb ingestemd
met wat hij heeft gedaan, en mijn erfgenaam kan dat niet doen, omdat het recht om het bezit van de praetor op te eisen, niet
op hem overgaat.
8. Wanneer het praetoriaanse bezit wordt verleend nadat deugdelijke redenen zijn aangetoond, mag het nergens anders
worden verleend dan in de rechtbank, omdat de praetor een dergelijk vonnis niet zonder plechtigheid kan uitspreken; noch,
na een onderzoek, kan het praetoriaanse bezit ergens anders worden verleend dan in zijn tribunaal.
9. Er zij aan herinnerd, dat het recht van toeëigening geldt voor het praetoriaanse bezit van goederen. Als er dus meerdere
personen recht hebben op dit bezit, en één van hen verkrijgt het, dan vallen de anderen daar niet onder:
(4) Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
(Bijvoorbeeld wanneer zij afstand hebben gedaan van hun recht, of door tijdsverloop zijn uitgesloten van praetorisch bezit, of
zijn overleden voordat zij bezit opeisten) :
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
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Want de aandelen waarop de anderen recht zouden hebben gehad, als zij het bezit van het landgoed hadden opgeëist, komen
toe aan degene die het bezit heeft verkregen.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Maar wanneer de Praetor, in strijd met de bepalingen van het testament, het bezit van een bepaald deel van een nalatenschap
toezegt aan een patroon, en het bezit van de rest toezegt aan de aangewezen erfgenaam, in overeenstemming met de
bepalingen van het testament, is men van mening dat het recht van toe-eigening niet van toepassing is. Hij belooft dus
uitdrukkelijk het bezit van zijn aandeel aan de patroon, wanneer de aangewezen erfgenaam zijn aandeel niet opeist krachtens
het testament; aangezien de rechthebbenden op het recht van toe-eigening ten minste eenmaal het bezit van de nalatenschap
moeten opeisen.
(1) Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het praetoriaanse bezit, want sommige soorten van bezit worden verkregen
in strijd met de bepalingen van het testament van de erflater, en andere in overeenstemming daarmee; en soms hebben de
partijen er een wettig recht op op grond van intestaat, of hebben zij er geen recht op omdat zij van burgerlijke staat zijn
veranderd. Want hoewel de kinderen volgens het burgerlijk recht wegens hun verandering van burgerlijke staat van
rechtstreekse erfopvolging zijn uitgesloten, kan de Praetor toch om billijkheidsredenen aan dit verval van burgerschap een
einde maken. Hij verleent dus het bezit van het goed met het oog op de naleving van bepaalde wetten.
(2) Testamentaire notities worden door het Edict niet als testamenten beschouwd; want Pedius zegt in het Vijfentwintigste
Boek over het Edict dat notities geen brieven zijn.
7. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Een slaaf kan wettelijk het bezit van een landgoed worden verleend als de Praetor zeker is van zijn burgerlijke staat. Het bezit
kan ook worden toegekend aan een persoon die afwezig is en het niet opeist, als de Praetor niet weet dat dit het geval is. Ook
een vrouw kan om praetoriaal bezit verzoeken in naam van een ander.
(1) Een minderjarige onder de puberteit kan niet door de Praetor in het bezit van een goed worden gesteld, noch kan hij zich
in de zaak voegen, zonder het gezag van zijn voogd, want een voogd kan het bezit voor zijn voogd eisen, en een vader kan
dat voor zijn zoon doen.
(2) Men heeft beslist, dat het tijdstip, waarop bezit voor een minderjarige moet worden gevorderd, begint op het ogenblik, dat
de voogd of de vader er kennis van kreeg, dat de minderjarige er recht op had.
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8. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Bovendien kan een voogd het praetoriaanse bezit van een landgoed waarop zijn voogd recht heeft, niet verwerpen, omdat een
voogd het wel mag opeisen, maar niet mag verwerpen.
9. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Als er meerdere personen in verschillende graden van verwantschap recht hebben op het bezit van de praetor, zolang het
onzeker is of een van hen het recht heeft om het bezit op te eisen, of niet, is het geregeld dat de tijd niet loopt tegen een van
de laatste graden.
10. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Onbekendheid met de wet is geen voordeel om te voorkomen dat de vordering verjaart door tijdsverloop, in het geval van
praetorisch bezit van eigendom. Daarom begint voor de aangewezen erfgenaam de termijn al te lopen, voordat het testament
geopend is; het is immers voldoende, dat hij weet, dat de erflater dood is, dat hij diens naaste verwant is en dat hij toegang
had tot personen, aan wie hij raad kon vragen. Want in dit geval wordt onder kennis niet verstaan de kennis, die een
rechtsgeleerde bezit, maar de kennis, die een ieder kan bezitten of kan verkrijgen door zich tot anderen te wenden, die
geleerder zijn dan hijzelf.
11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Wanneer een voogd aanspraak maakt op het praetoriaanse bezit ten behoeve van zijn voogd, en het blijkt voor hem meer
nadeel dan voordeel op te leveren, is de voogd aansprakelijk voor een voogdijzaak.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Er is geen reden om eraan te twijfelen dat personen heel vaak praetoriaans bezit kunnen verkrijgen tegen de schatkist, en
tegen een gemeente; zoals bijvoorbeeld wanneer een ongeboren kind, een krankzinnige, of iemand die gevangen is in handen
van de vijand, aanspraak maakt op praetoriaans bezit van eigendom. Wanneer een wet, een decreet van de Senaat of een
keizerlijke grondwet verbiedt een goed in bezit te nemen, zal praetoriaal bezit ervan niet van toepassing zijn.
13. Africanus, Vragen, Boek XV.
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Het bezit van eigendom door het Edict van de Praetor wordt geweigerd aan hen die veroordeeld zijn voor een halsmisdaad,
tenzij hen volledige restitutie is verleend. Men verstaat onder iemand, die wegens een halsmisdaad is veroordeeld, de
doodstraf, of het verbod van water en vuur. Een ieder echter, die verbannen is, kan tot het praetoriaanse bezit van goederen
worden toegelaten.
14. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
Wanneer een naaste bloedverwant van de overledene beweert, dat zijn testament vervalst is, en dit bewijst na een lange tijd,
hoewel de tijd om bezit te eisen geacht wordt verstreken te zijn, en de eiser, zeker zijnde van het bewijzen van zijn
beweringen, het kan hebben opgeëist, toch, om de reden, dat hij zijn aanspraak deed gelden om zijn rechten te behouden, is
het niet onredelijk, dat hij geacht moet worden de nalatenschap te hebben aanvaard.
15. Paulus, Opinies, Boek XI.
Paulus gaf als zijn mening dat de aanvraag van een moeder, alleen, geen praetorisch bezit kon verkrijgen van een landgoed
voor haar dochter, die jonger was dan de leeftijd van puberteit, tenzij hij die het verleende duidelijk de bedoeling had om het
aan het minderjarige kind te geven.
16. Dezelfde, Zinnen, Boek III.
Wanneer de persoon, voor wie praetoriaal bezit wordt geëist, daarna krankzinnig wordt, is de betere mening, dat hij geacht
zal worden de handeling te hebben bekrachtigd, want een bekrachtiging betekent slechts de bevestiging van een vroegere eis.

Tit. 2. Betreffende het praetoriaanse bezit in geval van een testament.

(1) Paulus, Over Sabinus, Boek III.
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Praetoriaans bezit van eigendom kan in geen geval worden toegekend aan een erfgenaam wiens naam uit het testament is
gewist zodat het nauwelijks kan worden gelezen, ook al is dit onopzettelijk gebeurd; omdat het vermoeden bestaat dat de
naam niet op de juiste wijze is ingevoegd, hoewel dit bezit kan worden toegekend als de naam onleesbaar is gemaakt nadat
het testament is overgelegd. Want als het testament bestond ten tijde van het overlijden, ook al is het later vernietigd, dan kan
praetoriaal bezit van de nalatenschap worden verleend, omdat het waar is dat er ooit een testament was.

Tit. 3. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen verleend aan een krankzinnige, een zuigeling, of iemand die stom,
dood of blind is.

1. Papinianus, Vragen, Boek XV.
Titius werd vervangen als erfgenaam van een krankzinnige. De voorgeschreven tijd voor het opeisen van praetorisch bezit
loopt noch tegen de aangewezen erfgenaam, noch tegen de plaatsvervanger, zolang de krankzinnige in dezelfde toestand
blijft, en als de curator van een krankzinnige in zijn naam bezit verkrijgt, loopt de vastgestelde tijd voor het opeisen door hen
die op de hoogte zijn van de feiten, niet tegen hem. Een vader kan immers het bezit van zijn zuigeling opeisen, maar als hij
dat niet doet, wordt het kind niet om die reden uitgesloten. Maar wat moet er gebeuren als de curator weigert het verzoek in
te dienen? Zal het niet billijker en beter zijn het bezit aan de nabestaanden te geven om te voorkomen dat het goed zonder
eigenaar blijft? Als dit wordt toegegeven, kan de plaatsvervanger worden gedwongen om zekerheid te stellen aan allen aan
wie het eigendom zou moeten worden overgedragen, als de aangewezen erfgenaam zou overlijden terwijl hij krankzinnig
was, of als hij, nadat hij weer bij zinnen is gekomen, daarna zou overlijden voordat hij de nalatenschap heeft aanvaard; want
de plaatsvervanger zelf zou kunnen overlijden tijdens het leven van de krankzinnige, en toch zou hij niet tussenbeide komen
in de aanspraken van de anderen, als hij zelf zou overlijden voordat hij de nalatenschap heeft verworven.
(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Een persoon die stom, doof of blind is, kan praetorisch bezit van eigendom verkrijgen, als hij begrijpt wat er gebeurt.

2533

Tit. 4. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen in strijd met de bepalingen van het testament.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Onder de term "kinderen", wanneer die gebruikt wordt in verband met het praetoriaanse bezit van een goed in strijd met de
bepalingen van het testament, moeten we zowel natuurlijke als geadopteerde kinderen verstaan, wanneer zij ofwel tot
erfgenamen zijn benoemd, ofwel onterfd zijn.
(1) Bovendien worden de kinderen tot het praetoriaanse bezit van een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het
testament geroepen met hetzelfde recht en in dezelfde volgorde als waarin zij volgens het burgerlijk recht tot de erfopvolging
worden geroepen.
(2) Dit algemene beginsel wordt ook geacht van toepassing te zijn op postume kinderen.
(3) Pomponius meent dat wanneer kinderen terugkeren uit gevangenschap door de vijand, en het recht van postliminium
genieten, zij in strijd met de bepalingen van het testament tot praetorisch bezit kunnen worden toegelaten.
(4) Wanneer een van drie zonen door de vijand gevangen is genomen, hebben de twee overgeblevenen, die thuis zijn, recht
op praetorisch bezit van tweederde van de nalatenschap.
(5) Dezelfde regel geldt voor een postuum kind, want zolang zijn geboorte verwacht wordt, zal hij recht hebben op een deel
van de nalatenschap.
(6) De Praetor geeft het bezit van goederen aan kinderen die hun eigen meesters zijn. Want als zij geëmancipeerd zijn, of op
een andere wijze van de ouderlijke macht zijn ontheven, mogen zij het bezit van het landgoed verwerven; maar dit is niet het
geval met een geadopteerd kind, omdat het, om tot het bezit van de praetor te worden toegelaten, tot het getal der kinderen
moet worden gerekend.
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(7) Een zeker man had een zoon, en een kleinzoon bij deze laatste. Hij emancipeerde zijn zoon, adopteerde hem in plaats van
zijn kleinzoon, en emancipeerde hem vervolgens een tweede maal. De vraag rees of hij de rechten van de kleinzoon had
geschaad. De betere mening lijkt mij, dat de kleinzoon niet werd uitgesloten, daar zijn vader hetzij als kleinzoon geadopteerd
bleef, hetzij werd geëmancipeerd. Want ik meen dat de vader, eenmaal geëmancipeerd, de kleinzoon, samen met zijn vader,
krachtens de bepalingen van het Edict, recht zou moeten hebben op het bezit van de nalatenschap.
(8) Een man had een zoon en door hem een kleinzoon; de zoon werd geëmancipeerd, of, omdat hij onder het gezag van zijn
vader was gebleven, werd hij verbannen. De vraag rees of dit de rechten van de kleinzoon zou schaden. De betere mening is,
dat in beide gevallen de kleinzoon het recht moet hebben om het landgoed in bezit te hebben, want personen die verbannen
zijn, worden als dood beschouwd.
(9) Wanneer een vader en zijn zoon beiden verbannen waren, en beiden hun rechten terugkregen, zeggen wij, dat de zoon
moet worden toegelaten tot het praetoriaanse bezit van het landgoed. Wanneer echter de zoon tot de mijnen veroordeeld was,
of tot een andere straf gelijk aan dienstbaarheid, en daarna in zijn rechten hersteld werd, zal hij niettemin toegelaten worden
tot het praetoriaanse bezit van het landgoed; maar dit zal niet het geval zijn als hij niet in zijn vroegere toestand hersteld zou
worden.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Dezelfde regel is van toepassing als de vader veroordeeld wordt tot strafrechtelijke dienstbaarheid en daarna zijn rechten
terugkrijgt.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Niet alleen de geëmancipeerde kinderen zelf worden toegelaten tot het praetoriaanse bezit van goederen, maar ook hun
kinderen.
1. Wanneer een man twee kleinzoons heeft, en na emancipatie een van hen adopteert in plaats van zijn zoon, laten we dan
eens kijken of alleen hij als zoon recht heeft op praetorisch bezit. Dit berust op het vermoeden, dat de overledene genoemde
kleinzoon als zijn zoon heeft aangenomen, en als de vader van de andere kleinzoon, die hij onder zijn beheer heeft gehouden.
In dit geval is het beter te oordelen dat alleen hij recht heeft op bezit van de nalatenschap krachtens de Praetoriaanse wet.
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2. Maar indien de genoemde kleinzoon zou worden geëmancipeerd, verdient het de voorkeur te concluderen, dat hij niet in de
hoedanigheid van zoon tot het bezit gerechtigd zal zijn. Want deze zogenaamde zoon behoort niet tot het getal der kinderen,
daar zijn door adoptie verkregen recht door de emancipatie verloren is gegaan.
3. Indien ik een zoon heb, en door hem een kleinzoon, en de kleinzoon in plaats van de zoon adopteer, zullen beiden recht
hebben op praetorisch bezit; maar het is duidelijk dat indien de kleinzoon zou worden geëmancipeerd, hij geen bezit zal
mogen hebben, omdat zijn vader voorrang op hem heeft.
4. 4. Als iemand, na geëmancipeerd te zijn, zijn zoon aan zijn vader geeft om hem als zijn eigen zoon te adopteren, is het
volkomen billijk dat alle rechten die een ander geëmancipeerd kind toekomen, aan hem worden toegekend, en daarom moet
hij bij het bezit van een landgoed door de praetorias bij zijn vader worden gevoegd. Als de kleinzoon na zijn adoptie wordt
geëmancipeerd, is het volkomen rechtvaardig dat hij wordt uitgesloten, want dan neemt hij zijn eigen plaats weer in, en moet
hij niet bij zijn vader worden gevoegd.
5. 5. Indien een geëmancipeerde zoon zonder toestemming van zijn vader met een vrouw trouwt en hem een kind ter wereld
brengt, en zijn vader is overleden en de kleinzoon verzoekt om in het bezit te worden gesteld van de nalatenschap van zijn
grootvader, dan moet zijn verzoek worden ingewilligd. Want door de opheffing van de emancipatie door de Praetor verliest
een wettige zoon niet zijn rechten als zodanig; want de opheffing van de emancipatie geschiedt opdat de kinderen des te
gemakkelijker het praetoriaanse bezit van de nalatenschap kunnen verkrijgen en er niet van worden uitgesloten. En zelfs als
de zoon zou trouwen met een vrouw van zo'n slecht karakter dat een huwelijk met haar zowel voor hemzelf als voor zijn
vader oneervol zou zijn, dan nog zeggen wij dat een kind dat uit die vrouw wordt geboren, in het bezit van de goederen van
de nalatenschap moet kunnen komen, omdat zijn grootvader gebruik had kunnen maken van zijn recht om hem te onterven.
Bij de beslissing in een zaak waarin het testament als onachtzaam wordt aangevallen, moet de bevoegde magistraat bij zijn
vonnis zowel de verdiensten van de kleinzoon als de misdrijven van de vader afwegen.
6. Wanneer een geëmancipeerde zoon, die gepasseerd is, zich voor een verzoek om praetorisch bezit van de nalatenschap
geeft, verliest hij zijn recht om bezit te eisen in strijd met de bepalingen van het testament.
7. Wanneer iemand zijn kleinzoon, die hij onder zijn beheer heeft, ter adoptie aan zijn geëmancipeerde zoon geeft, zal de
vader van genoemde kleinzoon, indien zijn vader reeds overleden is, in strijd met de bepalingen van het testament, de
nalatenschap van de grootvader in bezit mogen nemen, omdat hij tot zijn familie behoort; en hijzelf kan in strijd met de
bepalingen van het testament, de nalatenschap in bezit mogen nemen.
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8. Dezelfde regel geldt, wanneer een geëmancipeerde zoon zijn eigen zoon, die na zijn emancipatie geboren is, aan zijn vader
ter adoptie geeft, en daarna overlijdt; want in dit geval moet het de genoemde kleinzoon worden toegestaan het bezit van de
nalatenschap van zijn vader te verwerven, net alsof hij niet tot een andere familie behoorde.
9. 9. Wanneer een vader door adoptie tot een gezin toetreedt en zijn zoon niet, kan de zoon dan het bezit verwerven van de
nalatenschap van zijn vader die stierf terwijl hij lid was van het adoptiefamilie? Ik denk dat de billijkste opvatting is, dat de
zoon, hoewel hij niet tot dezelfde familie als zijn vader mag behoren, toch het recht moet krijgen de goederen van diens
nalatenschap in bezit te nemen volgens de Praetoriaanse wet.
10. Kinderen die niet wettig tot erfgenaam kunnen worden benoemd, zijn niet gerechtigd het bezit van een nalatenschap te
vorderen in strijd met de bepalingen van het testament. De woorden "kunnen niet worden benoemd" hebben betrekking op
het tijdstip van het overlijden van hun vader.
11. Wanneer een van de kinderen tot erfgenaam wordt benoemd, mag hem niet worden toegestaan de nalatenschap in bezit te
nemen in strijd met de bepalingen van het testament. Want als hij krachtens het testament recht had op het bezit, wat voor nut
zou het dan hebben, hem het bezit te geven in strijd met het testament? Het is duidelijk, dat indien een ander kind een beroep
op het testament zou doen, hij in strijd met de bepalingen van het testament recht zou hebben op het bezit.
12. Wanneer echter iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde, kan hij geen bezit verkrijgen tegen het
testament in; en dit werd verklaard door Julianus in het Drieëntwintigste Boek van de Digest. Maar wat als de voorwaarde
niet wordt nageleefd? Het is waar dat hij dan bezit kan verkrijgen tegen de bepalingen van het testament in.
13. Als een geëmancipeerde zoon tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde waaraan hij niet kan voldoen, kan hij
het bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament krijgen; en hij zou het moeten krijgen, omdat hij
tot erfgenaam is benoemd, maar hij kan het niet krijgen in strijd met de bepalingen van het testament. Indien echter aan deze
voorwaarde niet is voldaan, moet hij door den Praetor in dezelfde mate worden beschermd, als wanneer hij in strijd met de
bepalingen van het testament bezit zou hebben verkregen.
14. Ook indien een kleinzoon onder een dergelijke voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, geldt dezelfde regel.
15. Wanneer een van verscheidene kinderen niet tot erfgenaam wordt benoemd, maar zijn slaaf wel, en hij beveelt hem de
nalatenschap te aanvaarden, moet hem het bezit in strijd met de bepalingen van het testament worden ontzegd.
16. Dezelfde regel is van toepassing, indien het kind verkiest te nemen wat hem is nagelaten, of aan zijn slaaf; want in dit
geval moet hem het bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament worden geweigerd.
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4. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Er zij op gewezen, dat het bezit van het goed in strijd met de bepalingen van het testament aan de kinderen wordt beloofd, of
er nu een erfgenaam is, of niet. En dit is de reden waarom wij zeggen dat de kinderen recht hebben op het bezit van de
nalatenschap in tegenstelling tot het testament zelf. In het geval van een mecenas geldt de tegenovergestelde regel.
1. Wanneer iemand een erfgenaam aanwijst die hij onder zich heeft, of hem onterft, en door hem een kleinzoon laat
overgaan, is er geen grond voor de toepassing van de Praetoriaanse wet, omdat de kleinzoon niet zijn wettige erfgenaam zal
zijn. Deze regel is ook van toepassing op verder weg gelegen graden van verwantschap.
2. Het Edict dat bezit verleent in strijd met de bepalingen van een testament, is niet van toepassing op de testamenten van
vrouwen, omdat zij geen erfgenamen hebben.
3. Wanneer een ongeboren kind is overgegaan, kan een ander kind, dat tot erfgenaam van zijn vader is benoemd, worden
toegestaan bezit te nemen van de goederen van de nalatenschap, zelfs vóór de geboorte van het eerstgenoemde kind; Omdat
het onrechtvaardig zou zijn, indien een erfgenaam, die niet is benoemd, het bezit van de nalatenschap zou opeisen, zolang dit
bezit kan worden opgeëist in strijd met de bepalingen van het testament, en het bezit niet kan worden verleend in strijd met
de bepalingen van het testament, zolang het kind, dat is overgegaan, nog niet is geboren; en zelfs indien hij vóór de geboorte
zou overlijden, zal hij niettemin het recht van bezit van de nalatenschap aan zijn erfgenaam overdragen. Dit is vooral
noodzakelijk wanneer een geëmancipeerd kind tot erfgenaam is benoemd, omdat het in de tussentijd niet in de nalatenschap
kan treden.
5. Julianus, Digest, Boek XXIV.
Als de kinderen echter overlijden voordat zij het bezit van de Praetor opeisen, is het niet onrechtvaardig dat de Praetor beslist
dat hun erfgenamen het voordeel van het bezit zullen hebben, hetzij in overeenstemming met de bepalingen van het
testament, hetzij tegengesteld aan die van het testament.
(6) Paulus, Over het Edict, Boek XL.
Wanneer een geëmancipeerde zoon een zoon heeft en daarna sterft, en de grootvader daarna sterft, zal de kleinzoon recht
hebben op praetoriaal bezit van de nalatenschap van zijn grootvader.
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1. Wanneer de grootvader zijn zoon en kleinzoon heeft geëmancipeerd, zal de kleinzoon geen recht hebben op zijn
nalatenschap tijdens het leven van de zoon, maar na de dood van zijn vader zal hij recht hebben op praetorisch bezit van de
nalatenschap van zijn grootvader.
2. Indien de kleinzoon alleen geëmancipeerd zou worden, en de grootvader, en daarna zijn vader, zou overlijden, zal de
kleinzoon, die geëmancipeerd is, recht hebben op de nalatenschap van zijn vader, krachtens het Praetoriaanse Edict, omdat
hij de erfgenaam van zijn vader zou zijn, indien hij niet bevrijd zou zijn van de zeggenschap van zijn grootvader.
3. Wanneer een zoon is geëmancipeerd, en de kleinzoon onder de macht van de grootvader is gebleven, en beiden zijn
overgegaan, zullen beiden recht hebben op het bezit van de nalatenschap, krachtens de Praetoriaanse wet.
4. Indien de geëmancipeerde zoon tot een adoptiefamilie behoorde, en een zoon heeft, zal de kleinzoon geen recht hebben op
het bezit van de nalatenschap van de natuurlijke grootvader krachtens het Praetoriaanse Edict. En zelfs indien de
geëmancipeerde zoon, nadat hem zonen zijn geboren, zich ter adoptie zou geven, geldt dezelfde regel. Het is duidelijk dat
indien een kind dat in het gezin van de adoptiegrootvader is geboren, wordt geëmancipeerd, hij recht heeft op het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn natuurlijke grootvader. Adoptie doet geen afbreuk aan de rechten van een
kind, zolang het in een vreemd gezin blijft. Bovendien kan hij, indien hij geëmancipeerd is, krachtens het Praetoriaanse Edict
het bezit van de nalatenschap van zijn ouders verkrijgen, mits hij tijdens hun leven geëmancipeerd is, en niet na hun dood;
want het staat vast dat hij na hun dood niet geëmancipeerd kan worden.
7. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Als een zoon geëmancipeerd wordt, en zijn zoon blijft onder de controle van zijn grootvader, dan zal de kleinzoon, tijdens het
leven van zijn grootvader, toegestaan worden om praetorisch bezit te verkrijgen van het landgoed van zijn vader.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
De Praetor meent niet, dat kinderen, die door onterving te schande zijn gemaakt, en van de erfopvolging zijn uitgesloten,
tegen de bepalingen van het testament in, praetorisch bezit mogen verkrijgen, zoals zij door het Burgerlijk Recht de
uitvoering van het testament van hun ouders niet verhinderen; want onder deze omstandigheden hebben zij het recht het
testament als onoordeelkundig aan te tasten, indien zij dit wensen te doen.
1. Het is niet voldoende dat een erfgenaam wordt onterfd doordat dit in enig onderdeel van het testament wordt vermeld,
maar hij moet uitdrukkelijk worden genoemd als behorende tot die graad waartegen het bezit van een nalatenschap krachtens
de Praetoriaanse wet wordt gevorderd. Indien dus de zoon in de eerste graad onterfd is en in de tweede graad is overgegaan,
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en de in de eerste graad benoemde erfgenamen geen praetorisch bezit van de nalatenschap vorderen, kan de genoemde zoon
daarvan bezit verkrijgen in strijd met de bepalingen van het testament.
2. Iedere onterving sluit niet uit, dat een kind in strijd met de bepalingen van het testament bezit van een nalatenschap
verkrijgt, maar alleen wanneer dit wettig geschiedt.
3. 3. Wanneer de onterfde zoon een van de erfgenamen is, zegt Marcellus in het negende boek van de Digesten, dat hij niet
als onterfd wordt beschouwd, en dat hij daarom volgens de Praetoriaanse wet tegen de bepalingen van het testament in, het
bezit kan opeisen van een van de andere erfgenamen.
4. Als een zoon onterfd is, en daarna tot erfgenaam benoemd wordt, en de graad waarin hij benoemd is van kracht wordt,
denk ik dat het Edict van kracht wordt met betrekking tot de andere zoon, en dat hij het bezit van de nalatenschap kan
opeisen volgens de praetoriaanse wet, tegen de voorwaarden van het testament in.
5. Wanneer een zoon in de eerste graad is overgegaan en in de tweede graad onterfd, en de in de eerste graad benoemde
erfgenamen vóór de dood van de erflater overlijden, moet worden gezegd dat de overgegane zoon geen aanspraak kan maken
op praetorisch bezit van de nalatenschap tegen de bepalingen van het testament in; want de toestand van de nalatenschap met
betrekking tot de tweede graad is zodanig dat zij niet in de eerste graad kan worden betreden, noch er praetorisch bezit van
kan worden gevorderd. Indien echter de aangewezen erfgenaam na de dood van de erflater overlijdt, is Marcellus van
mening, dat het recht van praetorisch bezit van de nalatenschap, in strijd met de bepalingen van het testament, eenmaal aan
de zoon toekomt, hij er recht op zal blijven hebben. En zelfs indien de voorwaarde, waarvan de benoeming van de erfgenaam
afhing, niet vervuld zou zijn, zegt hij, dat ook de zoon, die in die graad is overgegaan, tegen de bepalingen van het testament
in, aanspraak kan maken op het praetoriaanse bezit. Hij zegt ook, dat dezelfde regel ook zal gelden, indien een postuum kind,
dat tot erfgenaam was benoemd, niet zou worden geboren; want hij is van oordeel, dat in dit geval de zoon aanspraak zal
kunnen maken op praetorisch bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament.
6. Wanneer iemand zijn onterving met zijn eigen hand schrijft, laten we dan overwegen of hij praetorisch bezit van de
nalatenschap kan verkrijgen in strijd met de bepalingen van het testament. Marcellus zegt in het negende boek van de Digest
dat een dergelijke onterving zijn rechten schaadt, omdat de Senaat niet heeft voorgeschreven dat, wanneer iemand een of
andere handeling tegen zichzelf verricht, deze wordt geacht niet te zijn geschreven.
7. Wanneer iemand, na zijn geëmancipeerde zoon te hebben onterfd, hem arrogeert, zegt Papinianus, in het Twaalfde Boek
der Vragen, dat in een dergelijk geval altijd de natuurlijke rechten zullen prevaleren, en dat daarom een dergelijke onterving
de zoon zal schaden.
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8. 8. Met betrekking tot een vreemdeling neemt hij echter de mening van Marcellus over, dat de onterving geen afbreuk doet
aan zijn rechten, als hij later door zijn vader zou worden verworpen.
9. Wanneer een zoon uit gevangenschap is teruggekeerd onder het recht van postliminium, moet gezegd worden dat de eerder
gedane onterving hem schade zal berokkenen.
10. Indien een natuurlijke vader zijn zoon onterft, terwijl hij aan een adoptievader toebehoort, en zijn zoon daarna wordt
geëmancipeerd, zal de onterving zijn rechten schaden.
11. De Praetor wil niet, dat kinderen, die ter adoptie zijn gegeven, van het bezit van een goed worden uitgesloten, mits zij de
aangewezen erfgenamen zijn; en Labeo zegt, dat zijn besluit zeer rechtvaardig is, want de kinderen zijn niet geheel
vreemden. Indien zij dus tot erfgenamen worden benoemd, kunnen zij, in strijd met de bepalingen van het testament, het bezit
van de nalatenschap verkrijgen; maar zij alleen kunnen het Edict niet van kracht doen worden, tenzij een van de overgegane
erfgenamen het van toepassing kan doen zijn. Indien echter dit kind niet tot erfgenaam wordt benoemd, maar een ander, die
het landgoed voor hem kan verwerven, is er geen reden, waarom wij zouden toestaan, dat hij het bezit verkrijgt in strijd met
de bepalingen van het testament.
12. Bovendien, opdat deze kinderen praetorisch bezit zouden mogen verkrijgen, moeten zij de rechtstreekse afstammelingen
van de erflater zijn, want indien ik een zoon, die ik zelf heb geadopteerd, ter adoptie heb gegeven, en het Edict door mijn
andere kinderen van kracht wordt, zal het praetorisch bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament
niet aan het voornoemde kind worden verleend.
13. Praetorisch bezit in strijd met de bepalingen van het testament wordt ook verleend aan een kind dat tot een adoptiefamilie
behoort, indien hij tot erfgenaam wordt benoemd in de graad waartegen bezit van de nalatenschap kan worden gevorderd.
14. Het is niet verwonderlijk, dat een geëmancipeerde zoon, die is overgegaan, aan de benoemde erfgenamen grotere rechten
kan toekennen, dan waarop zij recht zouden hebben gehad, indien zij de enige erfgenamen waren gebleven; Want indien een
zoon, die onder het bestuur van zijn vader stond, tot erfgenaam wordt benoemd van een vierde deel van diens nalatenschap,
en een andere zoon, die geëmancipeerd is, wordt overgeplaatst, zal hij door middel van de geëmancipeerde zoon de helft van
de nalatenschap ontvangen, en indien hij geen geëmancipeerde broer had, zou hij slechts recht hebben op een twaalfde deel
van de goederen. Wanneer een erfgenaam slechts voor een zeer klein deel van een nalatenschap is aangesteld, en het Edict
van toepassing is, zal hij niet alleen recht hebben op het genot van het deel waarvoor hij tot erfgenaam is aangesteld, maar
kan hij door praetoriaal bezit nog veel meer verkrijgen. Want de Praetor besluit, wanneer hij tegen de bepalingen van het
testament in het bezit van een nalatenschap verleent, aan elk van de kinderen die aandelen te geven, waarop zij recht zouden
hebben gehad, indien hun vader bij testament was overleden, en het kind onder zijn beheer was gebleven. Het maakt dus niet
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uit of het geëmancipeerde kind, of het kind dat onder zijn gezag is gebleven, of het kind dat ter adoptie is gegeven, tot
erfgenaam is benoemd van een klein deel van de nalatenschap, hij zal niet beperkt zijn tot dat deel van de nalatenschap
waarvan hij erfgenaam is geworden, maar hij zal recht hebben op een volledig deel.
(9) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Het maakt geen verschil of de adoptievader leeft of dood is, want het enige onderzoek dat gedaan wordt is of het kind tot de
adoptie familie behoort.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Indien na de dood van de erflater de benoemde erfgenaam zich ter adoptie geeft, kan hij, in strijd met de bepalingen van het
testament, het praetoriaanse bezit van de nalatenschap verkrijgen, omdat de adoptie van de benoemde erfgenaam de andere in
het testament genoemde erfgenamen niet schaadt.
1. Indien een zoon door zijn natuurlijke vader aan zijn grootvader van moederszijde ter adoptie wordt gegeven, en het Edict
ten aanzien van een ander kind in werking treedt, is de betere mening, dat deze laatste het bezit van de nalatenschap kan
verkrijgen; want wij eisen niet, dat hij er in treedt, maar het is voldoende, dat zij aan hem wordt overgedragen, en dat zij
wettig kan worden verkregen.
2. Wanneer een zoon ter adoptie is gegeven, en hij, na de nalatenschap op last van zijn adoptievader te hebben aanvaard,
geëmancipeerd wordt, kan hij tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen;
want hijzelf zal er meer recht op hebben dan de adoptievader.
3. Er zij op gewezen, dat indien een geadopteerde zoon de nalatenschap betreedt, hem in strijd met de bepalingen van het
testament het bezit zal worden toegekend; maar dat daarentegen, indien iemand een legaat of een aandeel in de nalatenschap
ontvangt, hij in strijd met de bepalingen van het testament van het praetoriaanse bezit zal worden uitgesloten.
4. 4. Kinderen die geen recht hebben op bezit in strijd met de bepalingen van het testament, kunnen zelfs geen aandeel in de
nalatenschap krijgen, indien het Edict van toepassing is; want wat voor goeds zou het doen hen te begunstigen en hen in staat
te stellen er een deel van te hebben, daar zij nergens recht op hebben?
5. 5. Kinderen die onterfd zijn, kunnen het Edict niet van toepassing verklaren; daarom kunnen zij niet bij de anderen worden
gevoegd, wanneer de laatsten krachtens de Praetoriaanse wet in het bezit komen van een nalatenschap; en zij hebben slechts
één grond tot klagen, namelijk te beweren dat het testament onachtzaam is.
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6. Zij, die tegen de bepalingen van het testament in, ten gunste van anderen praetorisch bezit eisen, wachten niet tot de
kinderen, die gepasseerd zijn, het bezit aanvragen, maar zij kunnen het zelf te allen tijde opeisen. Want als zij eenmaal zijn
toegelaten om het ten gunste van anderen te verkrijgen, maken zij zich er niet druk over of de vroegere erfgenamen al dan
niet van plan zijn het op te eisen.
11. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer een geadopteerde zoon door zijn natuurlijke vader tot erfgenaam is benoemd, en een ander in strijd met de
bepalingen van het testament het voordeel van het Edict opeist, heeft deze laatste recht op de voorrang. Indien echter niet aan
de voorwaarde wordt voldaan, zal hij van het bezit worden uitgesloten. Ik denk dat dit ook geldt voor hem die absoluut tot
erfgenaam is benoemd, maar dat dit niet in overeenstemming met de wet is gebeurd.
1. Het bezit van een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament wordt op dezelfde wijze verdeeld als de
wettelijke erfopvolging op grond van intestaat. Derhalve zullen de kleinzonen van een zoon een enkel aandeel tussen hen
hebben.
12. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Wanneer twee zonen samen met twee kleinzonen van een andere zoon recht hebben op praetorisch bezit van een landgoed,
en een van de kleinzonen maakt er geen aanspraak op, dan komt zijn deel toe aan zijn broer; maar als een van de zonen er
geen aanspraak op maakt, profiteert zijn broer, evenals de kleinzonen, want dan wordt het landgoed in twee gelijke delen
gesplitst, waarvan de zoon het ene en de kleinzonen het andere deel zullen krijgen.
1. Wanneer er twee testamenten zijn en het ene, waarbij een zoon wordt onterfd, op de juiste wijze is opgemaakt en het
tweede, waarbij de zoon wordt gepasseerd, onvolmaakt is, kan hij die in het laatste testament wordt gepasseerd, wettelijk
aanspraak maken op het praetoriaanse bezit van de nalatenschap, indien de erfgenamen die in het tweede testament worden
genoemd, van dien aard zijn dat zij voorrang hebben boven die welke in het eerste testament worden genoemd, ingeval de
zoon zou worden uitgesloten. De regel is dus, dat wanneer hij tegen wie de zoon het praetoriaanse bezit van de nalatenschap
opeist, dit kan verkrijgen indien de zoon wordt uitgesloten, deze laatste ook wettelijk het praetoriaanse bezit kan opeisen,
maar indien hij de nalatenschap niet kan verkrijgen, de zoon ook wordt uitgesloten.
13. Julianus, Digest, Boek XXIII.
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Wanneer een geëmancipeerde zoon in strijd met de bepalingen van het testament praetoriaans bezit van een landgoed
verkrijgt, zal de aangewezen erfgenaam gedwongen zijn de landerijen en slaven die tot het landgoed behoren aan hem over te
geven; want het is niet meer dan rechtvaardig dat alles wat de aangewezen erfgenaam uit het landgoed heeft verkregen, wordt
overgedragen aan hem die de Praetor in zijn plaats heeft aangesteld.
1. Wanneer iemand twee zonen heeft, en door een hunner een kleinzoon ter adoptie geeft, en hem tot erfgenaam benoemt, na
de andere zoon te hebben gepasseerd, rijst de vraag, welke regel in dit geval moet worden gevolgd, en of de kleinzoon slechts
het aandeel van zijn vader moet verkrijgen, of een volledig aandeel in de nalatenschap. Ik antwoordde, dat wanneer een
kleinzoon ter adoptie is gegeven en tot erfgenaam is benoemd, zolang zijn vader onder toezicht van een ander staat, of
geëmancipeerd is, hij geen praetorisch bezit kan verkrijgen in strijd met de bepalingen van het testament. Indien echter zijn
vader zou overlijden voordat hij praetorisch bezit van de nalatenschap heeft verkregen, zal de kleinzoon er geen aanspraak op
kunnen maken.
2. Indien een vader, na een geëmancipeerde zoon te hebben overgedragen, zijn twee andere zonen tot erfgenamen benoemt,
waarvan de een nog onder zijn beheer is, en de ander ter adoptie is gegeven, en twee kleinzonen van deze laatste, die tot de
familie behoren, ook in het testament zijn overgedragen, dan zal de geëmancipeerde zoon, de zoon die onder zijn vaders
beheer is gebleven, en degene die ter adoptie is gegeven, tezamen met zijn twee kinderen, elk een derde deel van de
nalatenschap kunnen opeisen, zodanig dat de laatstgenoemde recht zal hebben op een zesde deel, en zijn kinderen op nog
eens een zesde deel van hetzelfde.
3. Wanneer een vader, die twee zonen had, een hunner emancipeerde, die zelf kinderen had, en daarna een der kleinzoons,
die hij tevoren geëmancipeerd had, in de plaats van zijn zoon adopteerde, en na de geëmancipeerde zoon in zijn testament te
hebben laten voorbijgaan, zou het niet meer dan billijk zijn aan de kleinzoon, die de plaats van de zoon heeft ingenomen,
vrijstelling te verlenen, en de nalatenschap in drie gedeelten te verdelen, in dier voege, dat de zoon, die onder het bestuur van
zijn vader is gebleven, er een zou hebben; de kleinzoon die in de plaats van de zoon werd aangenomen, een ander deel, en de
geëmancipeerde zoon, tezamen met zijn eigen zoon die de plaats van de kleinzoon innam, het derde deel. En zelfs als de zoon
zou sterven en een andere kleinzoon in zijn plaats zou worden geadopteerd, moet de nalatenschap in drie delen worden
verdeeld, en het zou billijk zijn dat de kleinzoon, die in plaats van de zoon was geadopteerd, niet minder zou hebben dan hij
zou hebben gehad als hij niet tot de kleinzonen had behoord, maar een vreemdeling was geadopteerd.
(14) Africanus, Vragen, Boek IV.
Indien van twee geëmancipeerde zonen de ene tot erfgenaam werd benoemd, en de andere in het testament werd gepasseerd,
en de benoemde de nalatenschap zou moeten betreden, is men van mening dat, hoewel een dergelijk geval niet uitdrukkelijk
wordt genoemd in de bewoordingen van het Edict, toch de zoon die tot erfgenaam was benoemd, geen praetorisch bezit van
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de nalatenschap kan eisen omdat hij het testament van zijn vader heeft aanvaard. Want het Edict staat niet toe, dat een
geëmancipeerde zoon het praetoriaanse bezit verkrijgt, indien hij de erfenis heeft ontvangen, hetzij van de aangewezen
erfgenaam, hetzij van hen, die krachtens de Praetoriaanse Wet het bezit opeisen in strijd met de bepalingen van het testament.
Men moet echter opmerken, dat de Praetor de benoemde erfgenaam moet beschermen, die het hem bij testament nagelaten
deel van de nalatenschap aanvaardt, mits hij daarvan niet een groter deel ontvangt dan waarop hij recht zou hebben gehad,
indien hij het praetoriaanse bezit had verkregen; en het is alleen in dit opzicht, dat hij zichzelf kan benadelen. Maar indien hij
tot erfgenaam is benoemd van een klein gedeelte van de nalatenschap, kan hij slechts dat gedeelte behouden, en zal hij
verplicht zijn de legaten te betalen, die eventueel aan vreemde erfgenamen verschuldigd zijn. Wanneer de benoemde
erfgenaam onder vaders toezicht staat, en hij een noodzakelijk erfgenaam wordt, kan men zeggen, dat hij het praetoriaanse
bezit van de nalatenschap kan opeisen, mits hij zich niet met de zaken ervan heeft bemoeid, want als hij dat wel heeft gedaan,
zal hij geacht worden dezelfde positie in te nemen als een geëmancipeerde zoon, omdat hij het testament van zijn vader heeft
goedgekeurd.
1. Een zoon, die deel uitmaakte van een adoptiefamilie, huwde en kreeg een zoon, en emancipeerde hem na de dood van zijn
adoptiefvader. Men oordeelde dat zijn kleinzoon door een besluit van de Praetor het bezit kon opeisen van de goederen van
de nalatenschap van zijn natuurlijke grootvader, tegen de wil van deze laatste in. Nogmaals, indien een geëmancipeerde zoon,
nadat hij zelf een zoon had gekregen en deze had geëmancipeerd, zich zou laten adopteren, en zou overlijden na de dood van
zijn adoptievader, kan er geen twijfel over bestaan dat hij, krachtens een decreet van de Praetor, aanspraak zou kunnen
maken op praetoriaal bezit, in strijd met de bepalingen van de testamenten van zijn vader en grootvader, om te voorkomen
dat hij anders zou worden uitgesloten van de nalatenschap van hen beiden.
(15) Marciamis, Regels, Boek V.
Wanneer een geëmancipeerde zoon in een testament wordt overgedragen, kan hij volgens mij geen aanspraak maken op het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, indien de aangewezen erfgenaam een
exceptie zou inroepen op grond van bedrog, gebaseerd op een schuld die hij aan zijn vader had; want in dat geval heeft hij als
het ware afstand gedaan van het recht om aanspraak te maken op het praetoriaanse bezit van de nalatenschap. Dit moet echter
zo worden verstaan, dat de zoon de erfgenaam die de schuld opeist, niet wil beletten zich te beroepen op de exceptie: "Indien
het bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament niet aan de zoon kan worden verleend", maar er
de voorkeur aan geeft zich te beroepen op een exceptie op grond van kwade trouw.
16. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Als een geëmancipeerde zoon zijn zoon onder de controle van de grootvader van deze laatste zou laten, en een buitenlandse
erfgenaam onder een trust zou belasten om zijn landgoed aan hem over te dragen, als hij uit de controle van zijn grootvader
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zou worden ontheven, zou het bezit van het landgoed niet aan de grootvader moeten worden gegeven door de Praetoriaanse
wet, als er reden was om te denken dat hij het eigendom van de kleinzoon zou verspillen.
17. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Als een vader zich ter adoptie geeft, en zijn zoon volgt hem niet op grond van het feit dat hij eerder geëmancipeerd is, mag de
zoon geen praetorisch bezit van het landgoed van zijn vader eisen, omdat deze tot de ene familie behoorde en de zoon tot een
andere familie behoort. Deze opvatting werd ook door Julianus gevolgd. Marcellus echter zegt dat het hem onrechtvaardig
lijkt dat de zoon wordt uitgesloten van het praetoriaanse bezit van het landgoed, om de reden dat zijn vader zich ter adoptie
gaf, want wanneer een zoon zich niet ter adoptie geeft en zijn vader wel, laat dit de zoon zonder vader; welke mening niet
onredelijk is.
18. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Wanneer echter een zoon onder voorwaarde onterfd wordt, en in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit
van de nalatenschap opeist, ook al is hij onder voorwaarde tot erfgenaam benoemd, dan wordt hij van het bezit van de
nalatenschap uitgesloten; want kinderen worden van de nalatenschap van hun ouders beroofd ten gevolge van een positief
besluit.
(1) Het behoud van een legaat en van een schenking mortis causa, alsmede de uitvoering van een trust wordt geweigerd aan
iemand die tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van een nalatenschap heeft verkregen; en het maakt
geen verschil of het legaat rechtstreeks is verkregen, dan wel door tussenkomst van een ander.
19. Tryphoninus, Disputaties, Boek XV.
Wanneer gezegd wordt dat het bezit van een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament aan de kinderen
wordt toegekend, moet dit zo begrepen worden dat het voldoende is dat er een testament was ten tijde van de dood van hun
vader, op grond waarvan zij ofwel de nalatenschap konden aanvaarden, ofwel het bezit ervan konden opeisen op grond van
het Praetoriaanse Edict; hoewel geen van deze dingen gedaan is, of achteraf gedaan had kunnen worden. Want als alle
aangewezen erfgenamen en hun plaatsvervangers vóór de erflater zouden overlijden, en er een erfgenaam zou worden
aangewezen die niet in staat was het bezit krachtens het testament te nemen, zou het zinloos zijn het bezit te eisen in strijd
met de bepalingen van het testament, dat absoluut zonder gevolg zou zijn.
20. Dezelfde, Disputaties, Boek XIX.
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Een erflater onterfde zijn zoon, die onder zijn beheer stond, en liet een ander, die hij had geëmancipeerd, overgaan. De vraag
rees onder welke omstandigheden de geëmancipeerde zoon recht zou hebben op praetorisch bezit van de nalatenschap. Ik
antwoordde, dat indien de aangewezen buitenlandse erfgenamen de nalatenschap zouden aanvaarden, de zoon die onder het
gezag van zijn vader bleef, daarvan zou zijn uitgesloten. Indien echter de genoemde erfgenamen de nalatenschap zouden
verwerpen, hetgeen zij gemakkelijk zouden kunnen doen, daar zij er niets uit zouden kunnen verkrijgen wegens hem, die in
strijd met de bepalingen van het testament recht had op het praetoriaanse bezit, en omdat de zoon, die onder het gezag van
zijn vader was gebleven, nu zijn eigen meester was geworden, de erfgenaam van zijn vader zou zijn; toch zou de
geëmancipeerde zoon, die in strijd met de bepalingen van het testament het praetoriaanse bezit had opgeëist, er alleen recht
op hebben. Maar aangezien de onterving geen kracht en gevolg heeft, wanneer een nalatenschap krachtens het testament niet
wordt aanvaard, is Julianus zeer terecht van mening, dat dit de onterfde zoon niet mag beletten, in strijd met de bepalingen
van het testament, het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn vader te verwerven. Om te voorkomen dat een
testament, dat voor het overige nietig is, alleen maar lijkt te werken wat het verwijt van onterving betreft, wordt de zaak
verwezen naar de dood van de erflater, zodat de Praetor de geëmancipeerde zoon kan beschermen tegen de rechtstreekse en
enige erfgenaam, en voor hem de helft van de erfenis veilig kan stellen. Het voordeel dat van de aangewezen buitenlandse
erfgenaam moet worden verkregen, is dus koopbaar, en daar hij wettelijk niets van de nalatenschap kan verkrijgen, kan hij,
door in de nalatenschap in te treden, de zoon die onder ouderlijk gezag blijft, uitsluiten, en zal hij ze van rechtswege in haar
geheel aan de geëmancipeerde zoon overdragen, in strijd met de bepalingen van het testament. Indien echter de aangewezen
erfgenaam de nalatenschap verwerpt, zal hij de onterfde erfgenaam, die nu de enige erfgenaam wordt, recht geven op zijn
deel van de nalatenschap. Want zoals de Praetor de geëmancipeerde erfgenaam beschermt, wanneer een nalatenschap niet
wordt aanvaard, zo zal de zoon, die onder het gezag van zijn vader is gebleven, niet absoluut worden uitgesloten, indien de
nalatenschap wordt aanvaard; maar hij zal er aanspraak op kunnen maken, tegenover de geëmancipeerde zoon, op grond van
het feit, dat het testament onachtzaam is.
(1) Laten wij echter bezien, of in het geval dat beide erfgenamen de nalatenschap van hun vader verkrijgen, de
geëmancipeerde erfgenaam verplicht is tot inbreng in de andere, daar hij daartoe niet verplicht is door de bewoordingen van
de afdeling van het Edict, krachtens welke hij het praetoriaanse bezit verkrijgt, in tegenstelling tot de bewoordingen van het
testament, daar het voorschrijft dat de geëmancipeerde erfgenaam zekerheid voor inbreng moet verschaffen aan hen, aan wie
het bezit van de nalatenschap wordt gegeven. De erfgenaam die onder het gezag van zijn vader staat, is immers niet geroepen
tot het praetoriaanse bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, omdat hij uitdrukkelijk is
onterfd. Evenmin wordt een bijdrage verlangd door die afdeling van het Edict, krachtens welke de geëmancipeerde zoon
praetoriaans bezit mag verkrijgen nadat zijn vader intestato is overleden, om de reden dat, hoewel zijn broer erfgenaam kan
zijn, de geëmancipeerde zoon toch geen praetoriaans bezit van de nalatenschap verkrijgt op grond van voornoemde afdeling.
Ik vrees dat de daad van de aangewezen erfgenaam, die de nalatenschap verwerpt, de zoon geen enkel voordeel zal brengen,
behalve dat hij daardoor de helft van de nalatenschap van zijn vader zal kunnen verkrijgen; maar hij zal daardoor niet de helft
van het bezit van de geëmancipeerde zoon verkrijgen. In een dergelijk geval zal het resultaat zijn, dat, indien de erfgenaam,
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die onder het gezag van zijn vader staat, tot een kleiner deel wordt benoemd dan waarop hij anders recht zou hebben gehad,
en indien zijn geëmancipeerde broer praetoriaal bezit van de nalatenschap heeft verkregen, hoewel de bijdrage door de
woorden van het Edict wordt aangeduid, hem toch door het besluit van de Praetor dit voordeel zal worden onthouden. Er is
echter veel meer reden, dat hem de inbreng niet ten goede komt, omdat hij, onterfd door zijn vader, in strijd met de
bepalingen van het testament niet geroepen is tot het praetoriaanse bezit van de nalatenschap; en wegens de verwerping van
de nalatenschap door de aangewezen erfgenaam zal hij tot niets gerechtigd zijn, omdat de geëmancipeerde zoon, die in strijd
met de bepalingen van het testament van de Praetor bezit heeft verkregen, de positie van de eigenlijke erfgenaam inneemt.
(2) De genoemde geëmancipeerde zoon zal genoodzaakt zijn uit zijn deel alle legaten te betalen die aan de kinderen en
ascendenten van de overledene zijn nagelaten, niet alle, maar slechts de helft; vanwege wat er van de nalatenschap voor de
zoon onder vaderlijk beheer overblijft. Er is echter geen reden voor de legatarissen om hem aan te klagen, want hij is
rechtmatig erfgenaam van de wet. Maar wanneer hij tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van de
nalatenschap heeft gekregen, moet hij, zelfs indien de aangewezen erfgenaam de nalatenschap niet aanvaardt, de legaten
betalen die hem zijn toegekend bij dat deel van het testament waartegen hij de nalatenschap in bezit heeft gekregen. In dit
geval is de situatie van de zoon die onder vaders toezicht blijft, dus in feite beter dan wanneer hij niet onterfd was.
21. Modestinus, Pandects, Boek VI.
Wanneer een man een zoon heeft, en door hem een kleinzoon onder zijn beheer, en zijn zoon ter adoptie geeft, maar zijn
kleinzoon onder zijn gezag houdt, en zijn zoon, die vervolgens door zijn adoptievader is geëmancipeerd, sterft, na
buitenlandse erfgenamen te hebben aangewezen, kan de zoon van degene die onder het beheer van zijn grootvader is
gebleven, het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn vader opeisen, hoewel hij misschien nooit onder diens beheer
is geweest. Het is dus niet onontbeerlijk, dat hij onder zijn beheer is geweest; want indien het tegendeel wordt beslist en de
zoon niet wordt geëmancipeerd, kan de kleinzoon van hem, die onder het beheer van zijn grootvader is gebleven, in strijd met
de bepalingen van het testament praetorisch bezit van de nalatenschap vorderen.
1. Dezelfde rechtsregel geldt, wanneer een zoon, geëmancipeerd zijnde, een kleinzoon van hem onder het beheer van zijn
grootvader blijft, en daarna ter adoptie aan zijn vader wordt gegeven; dat wil zeggen, hij kan praetorisch bezit van de
nalatenschap van zijn grootvader vorderen in strijd met de bepalingen van diens testament, omdat hij door deze adoptie geen
lid van een andere familie wordt.
2. 2. Indien echter mijn geëmancipeerde zoon een vreemdeling tot zoon neemt, kan deze adoptiefzoon geen praetorisch bezit
van mijn nalatenschap eisen in strijd met de bepalingen van mijn testament, om de reden dat hij nooit de relatie van
kleinzoon tot mij heeft onderhouden.
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Tit. 5. Betreffende de betaling van legaten, wanneer men in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit van
een nalatenschap heeft verkregen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Deze titel behandelt een beginsel van natuurlijke billijkheid, dat met een bepaald doel is ingevoerd, namelijk om degenen die
een testament zonder uitwerking maken door het in strijd met de bepalingen ervan in bezit te krijgen, te dwingen legaten te
betalen en trusts op te richten ten gunste van bepaalde personen, namelijk kinderen en ascendenten, echtgenotes en
schoondochters, aan wie legaten voor bruidsschatten zijn toegekend.
1. De Praetor gebruikt de begrippen bloedverwanten in opgaande lijn en kinderen in algemene zin, zonder de verschillende
graden van verwantschap te specificeren; derhalve moet aan hen ad infinitum worden betaald. Evenmin heeft de Praetor de
verschillende personen aangeduid, of zij tot het mannelijk of het vrouwelijk geslacht behoren. Het is dus een ieder, hetzij in
opgaande, hetzij in neergaande lijn, geoorloofd zijn erfenis op te eisen; mits echter de bloedverwantschap tussen hen bestaat.
2. 2. Wij staan toe, dat ook de kinderen, die door de erflater geadopteerd zijn, of die geadopteerd zijn, hun legaat opeisen,
indien zij tot aan zijn dood kinderen blijven.
3. Legaten die aan postume nakomelingen zijn nagelaten, worden eveneens uitgekeerd.
2. Julianus, Digest, Boek XXIII.
Als dus een zoon tijdens de zwangerschap van zijn vrouw geëmancipeerd wordt en tegen de bepalingen van het testament in
praetorisch bezit van een landgoed krijgt, zal hij verplicht zijn een legaat te betalen dat aan de kleinzoon is nagelaten.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
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Wanneer echter schenkingen mortis causa zijn gedaan, meen ik dat zij moeten worden gehandhaafd; maar als zij aan andere
personen zijn gegeven dan die welke hierboven zijn genoemd, ben ik van mening dat de ontvangers daarvan moeten worden
beroofd.
1. De Praetor had echter alleen afstammelingen en ascendenten op het oog, want een legaat, aan een broeder of een zuster
nagelaten, rekent hij er niet onder.
2. Bovendien is alleen dat verschuldigd, wat rechtstreeks aan de ascendenten of descendenten is nagelaten; want indien iets
nagelaten zou worden aan een slaaf, die aan hen toebehoort, of aan een persoon, die aan hun gezag onderworpen is, zullen zij
daarop geen recht hebben, want wij vragen niet door wie het legaat verkregen is, maar wie de eer ontvangen heeft.
3. Wanneer echter een legaat gezamenlijk wordt nagelaten aan een van de bovengenoemde personen en aan een ander aan
wie geen betaling moet worden gedaan, zal alleen het deel dat aan de eerstgenoemde toebehoort, worden behouden.
4. Evenzo, indien een van deze personen wordt belast met de betaling aan een vreemde van een legaat, dat aan hemzelf was
nagelaten, moet worden gezegd, dat het niet moet worden betaald, omdat hij daardoor geen voordeel zal verkrijgen.
5. 5. Indien gij een geval voorstelt, waarin een legaat aan een vreemdeling is nagelaten, en hij wordt aangeslagen om het te
betalen aan een van de nakomelingen of ascendenten van de erflater, zijn wij van oordeel, dat, onder de gegeven
omstandigheden, het moet worden betaald.
6. Bovendien, indien een legaat wordt nagelaten aan een vreemdeling onder de voorwaarde, dat hij het zal betalen aan een
van de nakomelingen van de erflater, is het volkomen juist te zeggen, dat de Praetor hem een vordering tot terugvordering
daarvan niet mag weigeren.
7. Nogmaals, alleen de legaten die wettelijk zijn nagelaten, moeten worden betaald door de personen die in strijd met de
bepalingen van het testament praetoriaal bezit van de nalatenschap verkrijgen. Het is dus juist, dat zij niet verschuldigd zijn,
wanneer een zoon praetorianus bezit verkrijgt tegen de bepalingen van het testament in.
4. Julianus, Digest, Boek XXIII.
Om deze reden gebeurt het vaak dat erfgenamen die benoemd zijn de nalatenschap verwerpen, omdat zij weten dat een
geëmancipeerde zoon bezit heeft geëist, of op het punt staat te eisen, in strijd met de bepalingen van het testament.
(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
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Een erflater benoemde zijn zoon, die nog niet de leeftijd van puberteit had bereikt, tot zijn erfgenaam, en benoemde een
plaatsvervanger voor hem, maar liet zijn geëmancipeerde zoon passeren; en beide zonen verkregen naderhand het bezit van
het landgoed door praetorius. Er werden bepaalde legaten nagelaten die door de plaatsvervanger van de minderjarige moesten
worden betaald, niet alleen aan afstammelingen en ascendenten, maar ook aan vreemden. De vraag rijst, of bij overlijden van
het minderjarige kind, de plaatsvervanger verplicht is de legaten te betalen. Men kan zeggen, dat als de genoemde
minderjarige belast is met de betaling van de legaten, deze alleen moeten worden betaald aan de nakomelingen of
ascendenten van de erflater; maar als de plaatsvervanger van de minderjarige belast is met de betaling ervan, moet hij ze
betalen aan alle legatarissen, met inachtneming van de Falcidische wet; dat wil zeggen, hij kan het vierde van de helft van de
nalatenschap van de vader die in zijn handen is gekomen, of een achtste van de gehele nalatenschap behouden.
(1) Als het genoemde minderjarige kind slechts voor een twaalfde deel tot erfgenaam wordt benoemd, is het beter dat de
plaatsvervanger de helft van de goederen aan de inbreng onderwerpt en vervolgens de legaten betaalt, nadat hij het vierde
deel heeft ingehouden dat de Falcidische wet toestaat; want zelfs als de minderjarige slechts voor een twaalfde deel tot
erfgenaam wordt benoemd, dan nog zal de aanwas de legaten verhogen waarmee de plaatsvervanger belast is.
(2) De Praetor wenst bovendien dat de legaten worden betaald aan alle kinderen, behalve aan hen aan wie hij het bezit
toekent in strijd met de bepalingen van het testament, om de hierboven vermelde redenen; omdat hij meent dat zij geen
aanspraak mogen maken op de legaten die hun zijn nagelaten nadat hij hun het praetoriaanse bezit heeft toegekend. Het kind
moet dus beslissen of hij er de voorkeur aan geeft om tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit te eisen, dan
wel zijn erfenis op te eisen. Indien hij er de voorkeur aan geeft tegen het testament in te gaan, heeft hij geen recht op de
erfenis; indien hij de erfenis aanvaardt, kan hij geen aanspraak maken op praetoriaal bezit in strijd met de bepalingen van het
testament; dat is onze huidige praktijk.
(3) Wanneer iemand tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van een nalatenschap verkrijgt, en later blijkt
dat hij niet behoort tot de kinderen die er recht op hebben, maar toch behoort tot degenen aan wie legaten moeten worden
betaald, dan is vastgesteld dat hem het recht om zijn legaat op te eisen niet zal worden ontnomen, noch door de gewone
procedure volgens de Praetoriaanse Wet, noch door die welke door het Edict van Carbonus is toegestaan.
(4) Nogmaals, een legaat kan worden geweigerd, niet alleen als iemand praetorisch bezit heeft verkregen, maar ook als hij
iets heeft ontvangen door het testament van de overledene. Het gevolg is, zoals Julianus zegt, dat indien een erfgenaam, die
in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit van de nalatenschap heeft verkregen, reeds tot plaatsvervanger
van zijn minderjarige broer is benoemd, in geval van overlijden van zijn minderjarige broer, hem een rechtsvordering tot
terugvordering van diens nalatenschap zal worden geweigerd.
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(5) Wanneer legaten worden nagelaten aan de kinderen van de erflater en aan vreemden, zal, hoewel de door de Falcidische
wet voorgeschreven aftrek bij allen zal worden toegepast en de legaten van de kinderen zal verminderen, toch, om reden dat
de legaten niet aan de vreemden zullen worden betaald, die van de kinderen worden vermeerderd.
(6) Als echter een deel van de nalatenschap aan een van de afstammelingen of ascendenten wordt nagelaten, moet het dan
voor hem behouden blijven op dezelfde manier als gebruikelijk is bij legaten? Julianus is terecht van mening dat in dit geval
voor een erfdeel dezelfde regel moet worden gevolgd als voor een legaat. Deze mening wordt bevestigd door een Rescript
van de Goddelijke Pius, aangezien landgoederen niet alleen met een eervolle titel worden geschonken, maar dergelijke
testamentaire beschikkingen ook met meer aanzien worden bekroond dan wanneer er louter legaten worden nagelaten.
(7) Bovendien moet aan de personen van deze aard alleen hun volle aandeel worden toegekend, ook al is hun een groter deel
van de nalatenschap nagelaten; want indien zij een kleiner deel hadden ontvangen, zouden zij slechts gerechtigd zijn tot
terugvordering van het hun nagelaten deel. Dezelfde regel moet in acht worden genomen met betrekking tot legaten, in
bewaring gegeven goederen en schenkingen mortis causa.
(8) Moet degene aan wie een deel van de nalatenschap is nagelaten, verplicht worden het legaat uit te keren aan alle
legatarissen, of alleen aan bepaalde bevoorrechte personen? Het wordt als de betere mening aangenomen, dat het alleen aan
de bevoorrechte personen moet worden betaald. Maar hij zal niet de enige zijn die daarvan profiteert; want als enig deel van
de nalatenschap belast is met legaten, hetzij aan afstammelingen, ascendenten of vreemden, kan men er niet aan twijfelen dat
wat niet aan de vreemden wordt betaald, ten goede komt aan de afstammelingen en ascendenten. Het enige geval waarin
legaten die niet aan vreemden zijn betaald, ten goede komen aan hem die, in strijd met de bepalingen van een testament,
praetorisch bezit eist, is dus wanneer zij niet moeten worden betaald aan legatarissen die hetzij afstammelingen hetzij
ascendenten zijn.
6. Julianus, Digest, Boek XXIII.
Salvius Aristo aan Julianus, Gegroet. Een zekere man had een geëmancipeerde zoon, en nadat hij hem in zijn testament had
laten overgaan, benoemde hij zijn vader en een vreemdeling tot zijn erfgenamen, en gaf zijn vader daarnaast een legaat. De
zoon eiste, tegen de bepalingen van het testament in, het bezit van het landgoed. Ik vroeg, of, indien beide erfgenamen in de
nalatenschap traden, of indien een van hen dat deed, of indien geen van beiden dat had moeten doen, de erfenis aan de vader
toekwam, en zo ja, op hoeveel ervan hij recht zou hebben? Ik antwoordde, dat ik dikwijls heb opgemerkt, dat de afdeling van
het Edict, waarbij een geëmancipeerde zoon, die in strijd met de bepalingen van het testament praetorianus bezit van een
nalatenschap heeft verkregen, wordt gelast legaten uit te betalen, die aan kinderen en ouders zijn nagelaten, enigszins
gebrekkig is; want als aan iemand drievierde van een nalatenschap wordt nagelaten, heeft degene aan wie het wordt nagelaten
recht op meer dan de geëmancipeerde zoon. Daarom moet dit bij decreet zo geregeld worden, dat de geëmancipeerde zoon
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zijn deel van de nalatenschap kan krijgen, en dat de aangewezen erfgenaam niet meer krijgt dan hij; en het bedrag van de
legaten moet zo geregeld worden, dat aan niemand meer wordt uitgekeerd dan aan de geëmancipeerde zoon uit hoofde van
het praetoriaanse bezit van de nalatenschap overblijft.
7. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVI.
Want volgens een constitutie van de Goddelijke Pius, gericht aan Tuscius Fuscianus, gouverneur van Numidië, moeten
ouders en kinderen, die tot erfgenamen benoemd zijn, beschermd worden tot het bedrag van hun volle aandeel, net als in het
geval van legaten, opdat deze personen door hun benoeming tot erfgenamen niet meer verkrijgen dan naar evenredigheid in
handen zou komen van iemand die in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit van de nalatenschap had
verkregen.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Laten we eens kijken wat we onder de term "volle aandelen" moeten verstaan. Veronderstel bijvoorbeeld, dat er twee
personen zijn, die in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit hebben verkregen, en dat er onder de
afstammelingen en ascendenten slechts één erfgenaam is, dan zou het derde deel van de nalatenschap het volle aandeel zijn,
dat aan ieder toekomt. Indien er echter drie personen zijn die tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit
hebben verkregen, is het volle aandeel dat aan elk van hen toekomt een vierde. Deze regel wordt ook in acht genomen bij
legaten. Wanneer echter één der nakomelingen tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit verkrijgt, en
verscheidene nakomelingen en bloedverwanten in opgaande lijn legaten hebben ontvangen, dan moet men de regel aldus
verstaan, dat een overgegane zoon recht heeft op de helft van de nalatenschap, en dat alle andere erfgenamen, die tot het getal
der nakomelingen en bloedverwanten in opgaande lijn behoren, recht hebben op de overige helft.
1. Wanneer iemand van de afstammelingen of ascendenten zowel tot erfgenaam als tot legataris wordt benoemd, zullen wij
dan voor hem alleen zijn wettelijk erfdeel behouden, of zullen wij hem ook zijn legaat uitbetalen; of zullen wij hem alleen
geven, welke van de twee hij verkiezen mag? De beste mening is, dat beide voor hem moeten worden bewaard, maar op
zodanige wijze, dat hij door beide te ontvangen niet meer heeft dan het deel van de nalatenschap, waarop hij recht heeft.
2. Indien hij, voor wie het aandeel behouden blijft, in de nalatenschap treedt, zullen de door de erflater gedane toekenningen
van vrijheid noodzakelijkerwijs door zijn aanvaarding geldig worden. Wij moeten echter nagaan, of hij die in de nalatenschap
treedt, wegens kwade trouw kan worden aangesproken. De betere mening is, dat indien hij, nadat hij door de overgegane
erfgenaam is aangemaand, in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgt, deze
aanvaardt met de belofte aan de ander zijn volle aandeel te betalen, hij enigszins schuld draagt en aansprakelijk zal zijn voor
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een vordering op grond van kwade trouw, omdat hij de nalatenschap schade toebrengt, daar de vrijheidsverlening geldig
wordt.
3. Wanneer aan de vrouw of schoondochter van de erflater iets is nagelaten boven haar bruidsschat, zal het meerdere niet
worden betaald, wanneer het praetoriaanse bezit is verkregen in strijd met de bepalingen van het testament.
4. Het lijdt geen twijfel, dat met de term "schoondochter" niet de echtgenotes van kleinzonen en anderen worden aangeduid.
5. Bovendien meen ik, dat in geval van verhoging van een bruidsschat, het legaat niet tot het volle aandeel moet worden
verminderd, wanneer het aan de echtgenote of de schoondochter is nagelaten, daar deze vrouwen er recht op hebben als een
geldige schuld.
6. De Praetor omvat niet alleen een bruidsschat als een bevoorrecht legaat, maar ook alles wat in plaats van de bruidsschat is
nagelaten; zoals bijvoorbeeld, wanneer de bruidsschat uit bepaalde goederen bestaat, en daarvoor in de plaats een som geld
kan worden nagelaten, of omgekeerd; mits echter uitdrukkelijk wordt vermeld, dat het geld in plaats van de bruidsschat is
nagelaten.
9. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Een vordering zal aan de vrouw worden toegekend, ook al is de erfenis groter dan de bruidsschat.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Ik vind dat de vrouw ook beschermd moet worden, zelfs als zij in plaats van haar bruidsschat tot erfgenaam is benoemd van
een bepaald deel van de nalatenschap.
1. Bovendien eisen wij, dat de vrouw de echtgenote van de erflater moet zijn geweest op het ogenblik van zijn overlijden.
Indien hij de bruidsschat als voorkeurslegaat aan zijn schoondochter naliet, en zij op het ogenblik van zijn overlijden gehuwd
is, is de erfenis nietig, omdat de bruidsschat nog niet opeisbaar is. Maar omdat, zolang het huwelijk bestaat, een vordering zal
worden toegewezen tegen de erfgenamen van de schoonvader, moet worden geoordeeld dat de vrouw het recht heeft om deze
bevoorrechte erfenis van haar bruidsschat op te eisen.
2. Hij, die tegen de bepalingen van het testament praetorisch bezit eist, is niet verplicht alle legaten te betalen, die in de
verschillende graden, in het testament vermeld, zijn nagelaten, maar alleen die, welke zijn nagelaten in die graad, waartegen
hij praetorisch bezit heeft verkregen. Want soms wordt bezit geëist tegen een andere graad waarin legaten moeten worden
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betaald; zoals bijvoorbeeld wanneer de erflater twee graden van erfgenamen heeft vastgesteld, en zijn geëmancipeerde zoon
heeft nagelaten, en hij toch in beide graden legaten heeft nagelaten aan afstammelingen en ascendenten. Julianus zegt dat als
iemand die in de eerste graad is benoemd nog in leven is, degene die het praetoriaanse bezit verkrijgt de legaten moet betalen
die zijn nagelaten aan kinderen en ouders in de eerste graad; als echter niemand van hen in leven is, moet hij de legaten
betalen die zijn nagelaten aan personen in de tweede graad. Maar als er bij het overlijden van de erflater niemand in leven is
die tot de eerste of de tweede graad behoort, dan schijnt de overgegane zoon ab intestato recht te hebben op het praetoriaanse
bezit en behoeven de legaten aan niemand te worden uitgekeerd. Indien echter de aangewezen erfgenamen na het overlijden
van de erflater en vóór de aanvaarding van de nalatenschap overlijden, lijkt de aanspraak op praetoriaal bezit tegen hen te
gelden; en de legaten waarmee zij waren belast, moeten niet worden betaald, maar alleen die waarmee de plaatsvervangers
zijn belast.
11. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer zowel de benoemde erfgenaam als de plaatsvervanger in leven zijn ten tijde van het overlijden van de erflater, zijn
wij van mening dat de legaten waarmee de benoemde erfgenaam belast was, betaald moeten worden, ook al kan niemand de
nalatenschap betreden.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Of de benoemde erfgenamen de nalatenschap nu aanvaarden of niet, het moet gezegd worden dat de legaten waarmee zij
belast zijn, betaald moeten worden, hoewel degenen die in de tweede graad benoemd zijn, de nalatenschap misschien
aanvaard hebben, nadat de eersten die verworpen hebben.
13. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Wij stellen ook, dat legaten, waarmee een plaatsvervanger belast is, opeisbaar zijn, wanneer de benoemde erfgenaam een
voorwaarde niet is nagekomen, die niet in zijn macht lag. Want als hij deze niet nakomt, terwijl hij daartoe in staat was, moet
hij geacht worden dezelfde positie in te nemen als een erfgenaam die weigert een nalatenschap te aanvaarden, aangezien hij
geen recht zal hebben op enig voordeel daaruit, en terecht, aangezien hij de voorwaarde niet in acht heeft genomen.
14. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Soms verkrijgt iemand het praetoriaanse bezit van een goed in strijd met de bepalingen van het testament, door een recht dat
hij overeenkomstig de bepalingen daarvan geniet; bijvoorbeeld wanneer een geëmancipeerde zoon tot erfgenaam wordt
benoemd, en een andere geëmancipeerde zoon in het testament wordt gepasseerd, en de benoemde erfgenaam het
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praetoriaanse bezit verkrijgt in strijd met de bepalingen van het testament, en de gepasseerde erfgenaam verzuimt het aan te
vragen. In dit geval is het volkomen duidelijk, dat de eerstgenoemde kan worden verplicht alle legaten te betalen, alsof geen
beroep op het Edict was gedaan; want het toeval van de gepasseerde geëmancipeerde zoon mag geen bron van winst zijn
voor de benoemde erfgenaam, alleen omdat hij die gepasseerd is, geen gebruik van zijn recht heeft gemaakt.
1. Wanneer een zoon door een erflater tot erfgenaam is benoemd, en belast is met een legaat aan een van zijn nakomelingen,
of ascendenten, en samen met de anderen praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgt in strijd met de bepalingen van het
testament, dan is het beter te besluiten dat allen die praetorisch bezit hebben verkregen in strijd met de bepalingen van het
testament, gedwongen moeten worden om dit legaat te betalen.
(15) Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, wordt overgedragen, zal hij niet verplicht zijn de legaten te betalen, ook al
zou hij tegen de voorwaarden van het testament in het bezit van de nalatenschap opeisen; omdat hij de nalatenschap zal
verkrijgen op grond van intestaat, en niet doordat hij aanspraak heeft gemaakt op praetorisch bezit. Een exceptie, gebaseerd
op bedrog, zal zijn rechten niet schaden; en het zou absurd zijn, dat hij gedwongen zou worden de legaten te betalen, omdat
hij praetorisch bezit eiste; want zonder dit zou hij recht hebben op de gehele nalatenschap als erfgenaam van rechtswege.
Vandaar dat, als er twee erfgenamen zijn die zijn overgegaan, namelijk de ene die geëmancipeerd is en de andere die nog
onder vaders toezicht stond, sommige autoriteiten van mening zijn dat de geëmancipeerde erfgenaam niet verplicht is de
legaten te betalen, omdat hij door de daad van zijn broer de helft van de nalatenschap heeft verkregen, terwijl hij, als hij de
eis niet had gesteld, recht zou hebben gehad op de gehele nalatenschap. Wat moet er dan gebeuren als de eigenlijke
erfgenaam is overgegaan? Dan geldt de regel die zojuist is genoemd. Wanneer echter een erfgenaam wordt aangewezen, die
het testament van zijn vader heeft, is hij aansprakelijk tegenover de legatarissen, zelfs indien hij nalaat het bezit van de
nalatenschap op te eisen.
1. Maar indien een der geëmancipeerde zonen tot erfgenaam wordt benoemd, en de andere wordt gepasseerd, en beiden tegen
de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen, moet degene die tot erfgenaam werd
benoemd, zowel als degene die gepasseerd werd, de legaten betalen. Indien echter de aangewezen erfgenaam de enige is, die
in strijd met de bepalingen van het testament in het bezit van de nalatenschap is gekomen, moet hij de legaten aan alle
legatarissen betalen, alsof hij de nalatenschap had aanvaard. Maar als hij de nalatenschap aanvaardt en de overgegane er
praetorisch bezit van verkrijgt, moet deze de legaten alleen aan de bevoorrechte personen uitkeren. Er rijst een vraag met
betrekking tot de aangewezen erfgenaam, en vele autoriteiten zijn van mening dat hij de legaten moet betalen aan de
bevoorrechte personen. Ik denk dat deze mening juist is, omdat de Praetor hem beschermt, omdat hij een van de kinderen is
die het bezit van de nalatenschap kunnen opeisen in strijd met de bepalingen van het testament.
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2. Hij moet ook beschermd worden met betrekking tot de helft van de nalatenschap, indien hij tot erfgenaam werd benoemd
tot een groter deel dan dat bedrag, of tot erfgenaam werd benoemd tot precies de helft. Indien hij tot erfgenaam van minder
dan de helft is benoemd, moet hij worden beschermd voor niet meer dan het bedrag waarop hij is benoemd; want hoe zou hij
recht kunnen hebben op meer, daar hij geen praetorisch bezit van de nalatenschap heeft verkregen en niet tot erfgenaam van
een groter deel is benoemd?
3. 3. Geen legaat zal worden betaald aan een vrouw die geen bruidsschat aan haar man heeft meegebracht, zelfs al wordt het
nagelaten onder het voorwendsel van de teruggave van haar bruidsschat.
4. 4. Wanneer een buitenlands erfgenaam is aangesteld onder de voorwaarde, dat een legaat zal worden nagelaten aan een
bevoorrecht persoon, zal hem, indien hij aan de erfgenaam tien aurei betaalt, een rechtsvordering worden toegestaan om zijn
legaat terug te vorderen, indien hij het zou betalen aan iemand, die in strijd met de bepalingen van het testament bezit van de
nalatenschap heeft verkregen, maar niet indien hij het zou betalen aan de aangewezen erfgenaam; want het is absurd, dat hij
het voordeel van de nalatenschap geniet, en dat de ander de last van de betaling van het legaat draagt. Maar als hij
veroordeeld zou worden om het aan Titus te betalen, moet hij het niet aan hem betalen, maar aan zijn zoon.
16. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Als wij het geval van twee kinderen veronderstellen, waarvan de ene, die onder het gezag van zijn vader stond, in diens
testament is overgegaan, en de andere, die geëmancipeerd is, door hem tot erfgenaam is benoemd, dan zal het Edict van
toepassing zijn voor zover het degene betreft die onder het ouderlijk gezag staat. Indien beiden in strijd met de bepalingen
van het testament het bezit van de praetor opeisen, zal degene die aan het gezag van zijn vader onderworpen is gebleven, niet
verplicht zijn de legaten aan de nakomelingen en ascendenten van de erflater uit te keren, daar hij ab intestato recht heeft op
het goed. Maar kan men zeggen, dat de geëmancipeerde zoon ze niet zelf moet betalen, omdat hij van de nalatenschap is
beroofd door iemand, die niet verplicht zou zijn ze te betalen, als hij alleen was? De betere opvatting is, dat hij in elk geval de
legaten aan de nakomelingen en ascendenten moet betalen; dus als hij in strijd met de bepalingen van het testament geen
praetorisch bezit heeft verkregen, moet gezegd worden dat hij beschermd moet worden met betrekking tot de helft van de
nalatenschap, en dat hij de legaten moet betalen aan de wettelijke vertegenwoordigers van de erflater. Ik betwijfel of hij
verplicht zal zijn alle legatarissen te betalen; toch moet hij, omdat hij in het volle genot is van de goederen van de erflater,
zijn gehele plicht krachtens het testament vervullen, voor zover het zijn deel van de nalatenschap betreft.
17. Ulpianus, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer een geëmancipeerde zoon in een testament is gepasseerd, en zijn vader een buitenlandse erfgenaam heeft
aangesteld, en hem heeft belast met de levering van goederen die door het bedrog van genoemde erfgenaam verloren zijn
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gegaan, nadat de nalatenschap is aanvaard, moet een praetoriaanse actie worden toegekend tegen de geëmancipeerde zoon,
dat wil zeggen, ten gunste van degene aan wie de zoon verplicht was de erfenis te betalen; omdat het de bedoeling van de
Praetor is dat het bezit van een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament moet worden toegekend zonder
afbreuk te doen aan de rechten van andere personen.
(18) Africanus, Vragen, Boek IV.
Een zoon en een kleinzoon stonden onder het beheer van hun vader, werden tot diens erfgenamen benoemd, en de erflater liet
bovendien een legaat na aan de kleinzoon. De vader van deze laatste, een andere zoon, die geëmancipeerd was, eiste het bezit
van de praetor, en de kleinzoon bleef tevreden met de erfenis. Bepaalde autoriteiten waren van mening, dat een vordering tot
terugvordering van het legaat moest worden toegewezen aan de kleinzoon tegen de zoon alleen, die onder het beheer van zijn
vader was gebleven, omdat hem niets was ontnomen, en de geëmancipeerde zoon het aandeel van zijn zoon verkreeg, dat niet
met een legaat kon worden bezwaard. De meer rechtvaardige beslissing is, dat een vordering slechts tegen de
geëmancipeerde zoon zou kunnen worden ingesteld, en wel voor niet meer dan een vierde deel van de nalatenschap,
19. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Om de reden dat als alle erfgenamen het bezit van het landgoed zouden opeisen, de helft verdeeld zou worden tussen de
kleinzoon en zijn vader.
20. Marcianus, Regels, Boek IV.
Indien de geëmancipeerde zoon in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit zou opeisen, staat vast dat de
nakomelingen en ascendenten van de erflater moeten worden beschermd. Indien echter verschillende schenkingen mortis
causa door de erflater aan bevoorrechte personen zijn gedaan, moeten zij naar evenredigheid bijdragen aan het aandeel van de
geëmancipeerde zoon, zoals dit ook gebeurt bij de verdeling van een nalatenschap en legaten.
1. Wanneer echter een vader bij testament overlijdt, kan zijn zoon zich niet beklagen over schenkingen mortis causa, daar
geen inbreng van legaten plaatsvindt.
21. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
Als het deel van een nalatenschap waarop een bevoorrecht persoon door het voordeel van de wet recht heeft, wordt
verworpen, profiteert de zoon die het praetoriaanse bezit heeft gekregen van dat deel, maar hij mag de legaten aan niemand
anders dan aan bevoorrechte personen uitkeren.
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22. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer het praetoriaanse bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament wordt gegeven aan een
geëmancipeerde zoon, die is overgegaan, de andere zoon, dat is de benoemde erfgenaam, die ook praetoriaans bezit heeft
verkregen, of die, tevreden geweest zijnde met hetgeen hij volgens het burgerlijk recht verkrijgt, geen praetoriaans bezit
aanvraagt, zal hij geen recht hebben op enig bevoorrecht legaat, dat hem mocht zijn nagelaten.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Zij van wie de Goddelijke Pius heeft verklaard dat zij konden behouden wat hun was nagelaten, of hun wettelijk erfdeel,
zullen niets verkrijgen van slaven die hun vrijheid niet hebben kunnen veiligstellen wegens praetorisch bezit dat in strijd met
de bepalingen van het testament is gegeven.
24. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVI.
De volgende vraag is gerezen, namelijk: moet hij aan wie een legaat is nagelaten onder het aantal kinderen worden gerekend,
zodat het aan hem kan worden betaald door de zoon die in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit van de
nalatenschap heeft verkregen? Besloten is, dat hij dit karakter moet behouden op het tijdstip waarop het legaat opeisbaar
wordt.
25. Marcellus, Digest, Boek IX.
Een zekere man die zijn zoon had geëmancipeerd en zijn kleinzoon onder zijn beheer had gehouden, onterfde zijn zoon,
benoemde zijn kleinzoon tot erfgenaam van een bepaald deel van zijn nalatenschap, en liet in zijn testament zijn andere
geëmancipeerde zoon overgaan. Men kan volhouden, dat de kleinzoon het recht had, in strijd met de bepalingen van het
testament, het praetoriaanse bezit van de nalatenschap op te eisen; want het praetoriaanse bezit wordt verdeeld naar
evenredigheid van het deel, dat ieder in geval van intestaat zou hebben verkregen, indien de vader geen behoorlijk erfgenaam
was geweest.
1. Een erflater, wiens zoon geadopteerd was, benoemde tot erfgenaam zijn kleinzoon, die zijn zoon daarna verwekt had, en
ging voorbij aan de geëmancipeerde zoon. Heeft deze kleinzoon krachtens het Edict recht op het bezit van het landgoed? Hij
moet niettemin worden beschermd, zoals de ascendenten en de descendenten, aan wie legaten moeten worden betaald, door
hen die tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit hebben verkregen.
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2. Indien de erflater een of meer kleinzonen bij zijn voornoemde zoon onder zijn beheer had gehouden, bestaat er geen enkele
twijfel, dat hij of zij in dezelfde mate moeten worden beschermd, als het geval zou zijn geweest, indien de kleinzoon bij zijn
zoon, of de moeder van de overledene, tot erfgenamen waren benoemd, want hij kan met hen worden vergeleken.

Tit. 6. Betreffende de collatie van goederen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Het onderwerp van deze Titel is klaarblijkelijk een billijkheid; want de Praetor staat toe, dat geëmancipeerde kinderen tegen
de bepalingen van het testament in het bezit van de nalatenschap verkrijgen, en doet hen dus delen in de vaderlijke
nalatenschap met hen, die onder het beheer van de erflater stonden; en hij meent, op grond hiervan, dat zij, die het bezit van
hun vader wensen te verkrijgen, al hun eigen bezit in de massa van de nalatenschap moeten onderbrengen.
1. De collatie treft allen aan wie praetoriaal bezit is gegeven.
2. Het is duidelijk, dat, indien de Praetor aan een minderjarige, of aan iemand anders die er recht op heeft, volledige
teruggave verleent, hij hem ook het recht teruggeeft om in strijd met de bepalingen van het testament, waarvan hij verzuimd
had gebruik te maken, het bezit van de nalatenschap te verkrijgen, en hem bovendien het voordeel van de collatie zal
teruggeven.
3. Als een zoon, die onder het beheer van zijn vader staat, tot erfgenaam wordt benoemd van drievierde deel van diens
nalatenschap, en een vreemde tot erfgenaam van het resterende vierde deel, zegt Julianus dat een geëmancipeerde zoon, die
in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit heeft verkregen, slechts gedwongen zal worden zijn eigen
bezit te collationeren naar rato van een vierde deel van de nalatenschap, omdat hij zijn broer slechts dat bedrag heeft
ontnomen. Pomponius verklaart, dat een geëmancipeerde zoon slechts verplicht is zijn eigendom te collationeren met de
kleinzonen van de erflater, die zijn eigen zonen waren.
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4. Een vader benoemde zijn zoon, die hij onder zijn beheer behield, en een vreemdeling tot zijn erfgenamen, en ging in zijn
testament over een geëmancipeerde zoon heen. Beide zonen verkregen, in strijd met de bepalingen van het testament, het
praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap. Het kan, en niet ten onrechte, worden geoordeeld, dat de geëmancipeerde zoon
slechts collatie met zijn broeder behoefde te hebben naar evenredigheid van het bedrag van het vermogen, waarvan hij hem
beroofde; want indien de zoon, die onder het beheer van de vader stond, tot erfgenaam was benoemd van minder dan de helft
van het vermogen, zou het onbillijk lijken, dat collatie zou worden geëist van hem, door wie de andere zoon een groter deel
van zijn vaders vermogen verkreeg.
5. Daarom is er grond voor collatie, zo dikwijls de erfgenaam, die onder vaderlijk gezag staat, door de tussenkomst van de
geëmancipeerde erfgenaam enig ongemak ondervindt. Wanneer dit echter niet het geval is, bestaat er geen reden voor
collatie.
6. Bovendien is het zeker niet nodig dat de geëmancipeerde zoon zijn bezit in de massa van de nalatenschap onderbrengt,
wanneer hij het door het testament van zijn vader heeft verkregen en niet meer heeft ontvangen dan de laatste hem heeft
nagelaten.
7. Indien hij de helft van de nalatenschap als legaat heeft ontvangen, of zoveel als hij kon door praetorisch bezit in strijd met
de bepalingen van het testament, moet worden gezegd dat hij niet aan collatie kan worden onderworpen.
8. Julianus zegt op dezelfde plaats, dat als, nadat de geëmancipeerde zoon het praetoriaanse bezit heeft verkregen, de zoon
die onder vaders beheer stond, komt te overlijden, de eerstgenoemde kan worden gedwongen zijn bezit zodanig in onderpand
te geven, dat hij aan zijn neef evenveel bijdraagt als hij zelf aan zijn broer zou hebben bijgedragen, als deze nog had geleefd.
Als echter de eigenlijke erfgenaam sterft voordat hij het bezit van de praetor heeft verkregen, zegt hij, dat de praetor zijn
erfgenaam moet beschermen ten belope van het deel, dat de zoon, die onder vaderlijk gezag stond, tot erfgenaam was
benoemd, mits dit zijn aandeel in de nalatenschap niet overschrijdt; maar hij staat hem niet toe in dit geval collatie aan te
vragen, omdat het bezit van de praetor niet van kracht wordt.
9. Nogmaals, de Praetor beveelt collatie aan te vragen opdat voldoende zekerheid wordt gesteld. Pomponius zegt dat
zekerheid moet worden gesteld door middel van borgstellingen; maar laten we eens kijken of die ook kunnen worden gesteld
door het storten van onderpanden. Pomponius, in het Negenenzeventigste Boek over het Edict, beweert dat zekerheid voor
collatie wettelijk kan worden gegeven door middel van borgtochten, of door verpandingen; en ik sluit mij bij deze mening
aan.
10. Indien de broeder geen zekerheid kan stellen, moet een curator van zijn aandeel worden aangesteld, bij wie het uit de
nalatenschap verkregen geld moet worden gedeponeerd, zodat de geëmancipeerde zoon kan ontvangen wat is gestort, nadat
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hij zijn eigen bezit in de massa van de nalatenschap heeft ondergebracht. Indien echter, wegens zijn halsstarrigheid, een
vordering tot inning van zijn erfdeel hem wordt geweigerd, nadat hij zich heeft borg gesteld, kan hij zijn vroegere rechten
herkrijgen.
11. Pomponius, in het Negenenzeventigste Boek van het Edict, verklaart dat zelfs collatie van het eigendom zelf kan worden
gemaakt; want hij merkt op dat collatie kan worden gemaakt hetzij door het leveren van het eigenlijke eigendom hetzij door
het uitvoeren van een obligatie. Daarom, zo zegt hij, verdeelt de geëmancipeerde erfgenaam zijn eigendom onder zijn broers,
en, hoewel hij geen zekerheid stelt, wordt aan de voorwaarden van het Edict voldaan. Wij kunnen ook oordelen, dat zij
worden nageleefd, indien hij een deel van het eigendom met hen verdeelt, en zekerheid stelt voor de inbreng van een groter
deel. Maar aangezien sommige voorwerpen verborgen kunnen blijven, zal hij die geen zekerheid stelt, de collatie niet
voldoende maken, zelfs al verdeelt hij zijn eigendom. Indien echter bekend is, waaruit het vermogen van den
geëmancipeerden zoon bestaat, zal de deling daarvan eene voldoende inning uitmaken. Indien dit niet bekend is, maar gezegd
wordt, dat bepaalde goederen niet in de gemeenschappelijke massa zijn gebracht, dan moet zekerheid worden gegeven
wegens hun onzekerheid.
12. Maar zelfs indien de geëmancipeerde zoon slechts zoveel van zijn eigen goederen in de massa van de nalatenschap van
zijn vader inbrengt als hem, buiten de collatie om, toekomt, dan wordt hij geacht voldoende te hebben bijgedragen. Dezelfde
regel geldt wanneer hij de schuldbrief van een schuldenaar aan de nalatenschap afstaat, of een stuk land of enig ander goed
overdraagt, in plaats van wat hij in de gemeenschappelijke massa zou moeten inbrengen.
13. Als de geëmancipeerde zoon verplicht is om met twee van zijn broers te collationeren, en hij doet dat met de ene, maar
niet met de andere, of hij geeft hem zekerheid, of verdeelt zijn eigen bezit met hem, dan moet overwogen worden of hij
slechts een zesde deel van de nalatenschap verliest, of dat hij beroofd moet worden van het gehele derde deel ervan. Ik meen,
dat indien hij door halsstarrigheid geen zekerheid stelt, hem een vordering tot terugvordering van het gehele derde gedeelte
moet worden geweigerd; want hij wordt niet geacht zekerheid te hebben gesteld, indien hij niet heeft voorzien in de
schadeloosstelling van alle belanghebbenden. Maar indien hij niet in staat is deze te verschaffen, moet hem slechts een
vordering tot terugvordering van de zesde worden geweigerd; op zodanige wijze echter dat hij het gebrek van de collatieband
kan opvangen met de andere middelen die wij hierboven hebben genoemd, of dat een curator kan worden aangesteld tot
behoud van zijn eigendom. Enige vergoeding moet echter worden gemaakt voor iemand die niet volledig bijdraagt om een
andere reden dan door halsstarrigheid.
14. Een kind dat tot een adoptiefamilie behoort, is verplicht tot collatie; dat wil zeggen, niet hijzelf, maar degene aan wiens
gezag hij onderworpen is, wanneer hij daartoe verplicht wordt, indien hij er de voorkeur aan geeft, in strijd met de bepalingen
van het testament, praetorisch bezit te verkrijgen. Het is duidelijk dat als zijn adoptievader hem emancipeert voordat hij
aanspraak maakt op het praetoriaanse bezit van de nalatenschap, hij niet gedwongen zal worden collatie aan te gaan, en dit
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werd verklaard in een Rescript van de Goddelijke Broeders; op voorwaarde echter dat de geëmancipeerde adoptiezoon zijn
broeders van collatie ontslaat, als dit zonder bedrog is gebeurd.
15. Noch castrense peculium, noch quasi castrense peculium is het onderwerp van collatie tussen broeders; want het is
vastgelegd in vele keizerlijke constituties dat dergelijk eigendom uitsluitend moet toebehoren aan ieder individu.
16. Maar laten we eens kijken of iemand gedwongen kan worden om goederen die door de vader zijn gegeven, of die nog
verschuldigd zijn uit hoofde van een of ander ambt, in de gemeenschappelijke massa van de nalatenschap onder te brengen.
Papinianus zegt in het Dertiende Boek der Vragen, dat hij niet gedwongen kan worden zulk een eigendom in de
gemeenschappelijke massa onder te brengen; want het moet geacht worden van particuliere aard te zijn, wegens de
verplichtingen, die aan het ambt verbonden zijn. Indien het echter toch verschuldigd zou zijn, moet de zaak geregeld worden,
zodat niet alleen hij die het ambt verkregen heeft, aansprakelijk is voor de schuld, maar dat de gemeenschappelijke last
gedragen wordt door alle erfgenamen.
17. Wanneer een zoon, gevangen genomen door de vijand, terugkeert na de dood van zijn vader, ook al had hij op dat
moment geen bezittingen, terwijl hij in handen van de vijand was, dan zal het hem toch toegestaan worden het praetoriaanse
bezit van de nalatenschap te verkrijgen, en hij moet collatie maken van de bezittingen die hij zou hebben gehad op het
moment van de dood van zijn vader, als hij niet gevangen genomen was. Hij moet ook een collatie maken, indien wordt
vastgesteld, dat hij op het tijdstip van zijn vaders dood van de vijand is losgekocht.
18. 18. Indien aan een geëmancipeerde zoon een legaat wordt nagelaten, dat ingaat op het tijdstip van zijn vaders dood, moet
hij ook de nalatenschap in collatie geven.
19. 19. Indien een vader tot erfgenaam wordt benoemd en hem een legaat wordt nagelaten, dat hij aan zijn zoon toevertrouwt
en dat bij diens overlijden moet worden betaald, moet dan ook dit legaat worden gecollationeerd, daar het een geldig legaat
is? Het moet namelijk worden beschouwd alsof het na de dood van de vader was nagelaten, en de zoon zal niet gedwongen
zijn het in de massa van de nalatenschap onder te brengen, omdat het hem op het tijdstip van zijn vaders dood niet
toebehoorde.
20. Indien een geëmancipeerde zoon een bruidsschat van zijn vrouw heeft ontvangen, zal hij niet verplicht zijn deze in de
massa van de nalatenschap onder te brengen, zelfs indien zijn vrouw vóór het overlijden van de erflater zou zijn overleden.
21. Wanneer een minderjarige, die nog niet de puberteit heeft bereikt, is verheerlijkt, heeft hij recht op een vierde deel van de
nalatenschap, overeenkomstig een Rescriptie van de Goddelijke Pius; maar laten we zien of hij, als hij aanspraak maakt op
praetorisch bezit van de nalatenschap van zijn natuurlijke vader, collatie moet maken van het genoemde vierde deel. De
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vraag is alleen of hij zijn vorderingsrecht voor het vierde al dan niet moet afstaan aan zijn erfgenaam. De betere mening is,
dat het op zijn erfgenaam overgaat, omdat de vordering een persoonlijke is, en hij dus zekerheid moet stellen om het vierde in
de massa van de nalatenschap onder te brengen. Dit geschiedt echter alleen, wanneer het recht om het vierde te verkrijgen
reeds vaststaat; want indien de adoptievader, die de erfgenaam geëmancipeerd heeft, nog leeft, moet men zeggen, dat er geen
reden bestaat, waarom zekerheid zou moeten worden gesteld; want de hoop op collatie is nog voorbarig, daar hij, wiens
vierde deel van de nalatenschap verschuldigd is, nog leeft.
22. Wanneer iemand, die collatie van zijn goederen zou moeten maken, een zoon heeft, die in het bezit is van peculium,
castrense, kan hij niet gedwongen worden, het peculium in de massa van de nalatenschap te brengen. Maar als de zoon die de
castrense peculium bezat, en van wie het bezit werd opgeëist onder het Praetoriaanse Edict, op dat moment al dood is, kan de
vader dan gedwongen worden de peculium aan de collatie te onderwerpen? Aangezien het niet noodzakelijk is dat de vader
het opeist, moet worden gezegd dat het in de massa van de nalatenschap moet worden ondergebracht; want het is noch
verworven, noch weggenomen. Ik ben verder van mening dat als een erfgenaam door de zoon is aangewezen, maar hij de
nalatenschap niet aanvaardt, en een plaatsvervanger moet hebben, het peculium in de massa van de nalatenschap moet
worden geplaatst, om de reden dat het op dat moment noch verworven, noch vervreemd is.
23. Bovendien moet de collatie plaatsvinden wanneer het eigendom niet meer aan de geëmancipeerde zoon toebehoort, en hij
zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog om het bezit ervan te ontgaan. Dit moet echter zo worden verstaan, dat het slechts
onderwerp van collatie zal zijn, wanneer hij er bedrieglijk afstand van heeft gedaan; maar indien hij iets heeft gedaan om het
bezit ervan te ontgaan, zal het niet onderwerp van collatie zijn; want in dat geval heeft hij tegen zichzelf samengespannen.
24. Als er bijvoorbeeld twee zonen zijn, die onder het bestuur van hun vader staan, en een andere, die geëmancipeerd is en
driehonderd aurei van zichzelf heeft, dan moet hij tweehonderd aurei aan zijn broeders geven, nadat hij er honderd voor
zichzelf heeft gereserveerd; want zo deelt hij gelijkelijk met hen, ook al is hij iemand, die gewoonlijk geen collatie doet.
Maar als er twee geëmancipeerde zonen zijn, die driehonderd aurei hebben, en twee van hen staan onder het toezicht van hun
vader, dan moet ook gezegd worden, dat ieder honderd aurei moet bijdragen aan iedere broeder, die onder vaders toezicht
staat, en honderd moet behouden; maar de geëmancipeerde broeders zelf zullen niet met elkander collatieplichtig zijn.
25. De collatie van een bruidsschat geschiedt op dezelfde wijze, zoodat wie haar maakt, zich ook onder hen zal rekenen, die
haar deelachtig worden.
(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer we zeggen dat een kleinzoon, geboren na de dood van zijn grootvader, in naam van een geëmancipeerde zoon het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap van deze laatste kan verkrijgen, dan zal men moeten stellen dat zijn bezit aan collatie
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onderhevig zal zijn; hoewel men niet kan zeggen dat hij, die nog niet geboren was, het bezit had op het moment van de dood
van zijn grootvader. Daarom moet hij het goed in de massa van de nalatenschap onderbrengen, ongeacht of hij het geheel van
zijn vader heeft ontvangen, dan wel slechts een legaat.
1. Onder het vermogen van een zoon wordt verstaan hetgeen hem resteert na aftrek van zijn schulden. Indien hij echter onder
voorwaarde een som geld schuldig is, moet deze niet onmiddellijk worden afgetrokken, maar moet zij toch in de massa van
de nalatenschap worden opgenomen. Anderzijds moet een zoon, die onder het beheer van zijn vader staat, hem de zekerheid
geven, dat, indien de voorwaarde vervuld is, hij hem zal beschermen met betrekking tot dat deel, waarvan hij collatie heeft
gedaan.
2. Wanneer goederen na het overlijden van de vader verloren zijn gegaan zonder dat de geëmancipeerde zoon daaraan schuld
heeft, rijst de vraag, wie het verlies zal lijden. Vele autoriteiten zijn van mening, dat bezit, dat zonder bedrog of nalatigheid
verloren is gegaan, niet aan de last van de collatie moet worden onderworpen; en dit wordt begrepen uit de woorden,
waarmee de Praetor beveelt het bezit aan collatie te onderwerpen, overeenkomstig het oordeel van een betrouwbaar burger;
want een betrouwbaar burger zou niet besluiten, dat bezit aan collatie onderworpen is, dat een persoon niet meer heeft, en dat
hij niet door bedrog of nalatigheid verloren heeft.
3. Goederen die krachtens een overeenkomst onder voorwaarde verschuldigd zijn, moeten door de geëmancipeerde zoon in
de massa van de nalatenschap worden ondergebracht. De regel is anders met betrekking tot een voorwaardelijke erfenis; want
zelfs als hij onder het toezicht van zijn vader zou staan, en de voorwaarde zou worden nagekomen na de dood van
laatstgenoemde, zal hij zelf gerechtigd zijn tot een vordering.
4. 4. Indien de geëmancipeerde zoon tegen iemand een vordering instelt wegens toegebrachte schade, behoeft hij die niet in
collatie te brengen; want een dergelijke vordering wordt eerder ingesteld ter bevrediging van wraak dan ter inning van geld.
Indien hij echter een vordering heeft, die uit diefstal voortvloeit, moet hij daarvan een collatie maken.
5. Als er drie geëmancipeerde zonen zijn, en ook twee die onder het gezag van hun vader staan, zegt Gaius Cassius, in het
Zevende Boek van het Burgerlijk Recht, dat de geëmancipeerde zonen een derde van hun privébezit in onderpand moeten
geven; zodat zij, hoewel zij niet aan elkaar bijdragen, als één individu kunnen worden beschouwd. Zij moesten zich niet
slecht behandeld voelen als zij meer bijdroegen en minder ontvingen, omdat het in hun macht lag niet om praetoriaal bezit
van het landgoed te verzoeken. Julianus stemt ook in met de mening van Cassius.
6. Als een geëmancipeerde kleinzoon, geboren uit een geëmancipeerde zoon, na de dood van zowel zijn vader als zijn
grootvader, het praetoriaanse bezit van de landgoederen van beiden zou verkrijgen, terwijl ieder een eigen erfgenaam heeft
nagelaten, dan kan de collatie die gemaakt moet worden als volgt worden uitgelegd: als hij bijvoorbeeld bezit heeft met een
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waarde van honderd aurei, moet hij vijftig bijdragen aan zijn oom en vijftig aan zijn broer, want deze verhouding geldt of we
nu kijken naar de personen zelf, of naar de delen van het landgoed waar zij recht op hebben.
7. 7. Wanneer twee geëmancipeerde kleinzonen, afstammelingen van een overleden zoon, het bezit van hun grootvader
opeisen, rijst de vraag, of zij de helft of een vierde van hun eigendom aan hun oom moeten afstaan, bij wijze van collatie. De
betere mening is, dat ieder de helft van zijn eigendom moet bijdragen, want als zij tijdens het leven van hun grootvader, en
terwijl zij onder zijn beheer stonden, bijvoorbeeld tweehonderd aurei hadden ontvangen, zou de zoon recht hebben op
honderd, en de twee broers op tweehonderd uit de nalatenschap van de grootvader.
8. Wanneer twee geëmancipeerde zonen het praetoriaanse bezit van een landgoed opeisen, en een van hen een collatie maakt,
en de ander niet, zal het aandeel van de laatste alleen ten goede komen aan de zoon die onder vaders toezicht staat, en niet
aan degene die geëmancipeerd is, aangezien het op grond van degene die onder vaders toezicht staat, is dat een actie aan de
andere wordt ontzegd.
9. Wanneer een geëmancipeerde zoon geen zekerheid kan stellen, moet hem niet onmiddellijk het praetorisch bezit worden
ontnomen, maar hij mag het behouden, totdat hij zekerheden kan vinden, in dier voege echter, dat een vordering kan worden
toegekend aan hen, die onder vaderlijk toezicht staan, tot terugvordering van enig goed, dat door uitstel kan worden
beschadigd; en zij moeten zekerheid stellen om het in de massa van de nalatenschap te plaatsen, indien ook zij tegen verlies
zijn verzekerd.
3. Julianus, Digest, Boek XXIII.
De Praetor belooft niet het bezit van de goederen van een nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament, onder
de voorwaarde dat er collatie zal plaatsvinden, maar hij laat zien wat er moet gebeuren nadat het bezit is gegeven. Anders zou
er groot voordeel worden getrokken uit een geëmancipeerde zoon, indien men niet zou begrijpen dat hij het bezit van het
landgoed in handen van de praetorias heeft gekregen, tenzij hij zekerheid had gesteld voor het maken van de collatie; want
als hij in de tussentijd zelf zou overlijden, zou hij niets aan zijn erfgenaam nalaten. En als zijn broer sterft, kan hij het
landgoed niet in het bezit van de praetorias krijgen. Wat moet er onder die omstandigheden gebeuren? Dan moet men
aannemen, dat hij het wettig bezit van de nalatenschap heeft verkregen, zelfs voordat hij zekerheid heeft gesteld; maar indien
hij geen zekerheid stelt, zal het gevolg zijn, dat de gehele nalatenschap naar de zoon gaat, die onder vaderlijk toezicht staat.
1. Een geëmancipeerde zoon is een geschil aangegaan met een minderjarige onder de puberteit, die verklaarde dat hij zijn
broer was, en onder het gezag van zijn vader stond. Ik vraag, of de geëmancipeerde zoon met hem een collatie van zijn
goederen moet maken. Paulus merkt hierover op: "Ik denk dat collatie moet geschieden, nadat een obligatie is geëist dat, als
de minderjarige de zaak verliest, hij zowel de boedel als de goederen waarvan collatie is gemaakt, zal overdragen."
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2. Julianus: Wanneer praetorisch bezit is gegeven in strijd met de bepalingen van het testament, moeten de geëmancipeerde
zonen hun bezittingen alleen collationeren met degenen die onder het beheer van hun vader blijven. De vraag rijst hoe dit kan
worden gedaan. Want indien de goederen die de vader heeft nagelaten, evenals de goederen van de geëmancipeerde zonen, in
één massa worden samengebracht en daarvan de volle aandelen worden genomen, zal het resultaat zijn dat de
geëmancipeerde zonen zullen profiteren van de door henzelf gemaakte collatie. Laten we daarom eens kijken of het voor de
geëmancipeerde zonen niet handiger is om een vierde van hun vaders nalatenschap te krijgen, en een derde van hun eigen
bezit. Wat ik bedoel zal duidelijker worden door een voorbeeld. Veronderstel dat een vader vierhonderd aurei naliet, en twee
zonen onder zijn beheer, en twee zijn geëmancipeerd. Van hen zal de een honderd en de ander zestig aurei uit zijn
nalatenschap hebben; degene, die recht zal hebben op honderd, zal in totaal honderd drie en dertig en een derde verkrijgen;
en hij, die zestig heeft ingebracht, zal honderd twintig verkrijgen, zodat het resultaat zal zijn, dat alleen zij, die onder het
beheer van hun vader zijn gebleven, het voordeel van de collatie zullen verkrijgen.
3. Geëmancipeerde zonen wordt bevolen hun eigendom in collatie te brengen met hen, die onder het beheer van hun vader
zijn gebleven.
4. 4. Daarom, zoals hij die onder het beheer van zijn vader is, de bruidsschat van zijn vrouw als voorkeurslegaat ontvangt, zo
kan ook een geëmancipeerde zoon de bruidsschat van zijn vrouw als voorkeurslegaat behouden.
5. Wanneer een geëmancipeerde zoon, die bij testament is overgegaan, zekerheid stelt met betrekking tot de collatie van zijn
goederen, terwijl hij beraadslaagt of hij al dan niet het praetoriaanse bezit van de nalatenschap zal eisen, en hij doet dit niet,
en zijn broeder spant tegen hem een proces aan op grond van het beding, dan zal hij krachtens het testament veilig zijn.
Indien hij echter bij wijze van collatie geld in bewaring heeft gegeven, kan hij dit door middel van een vordering
terugvorderen; want nadat hij heeft geweigerd om praetoriaal bezit te vragen, zal er geen reden zijn om het geld in handen
van de erfgenaam te laten blijven.
6. Een man, die twee zonen onder zijn beheer had, en ook een kleinzoon, die de zoon van een hunner was, emancipeerde
degene, door wie hij de kleinzoon had; en, na geëmancipeerd te zijn, had de zoon een andere zoon, die zijn grootvader in zijn
plaats adopteerde; en toen stierf de grootvader, hetzij bij onvermogen, hetzij na het maken van een testament, waarin zijn
geëmancipeerde zoon werd gepasseerd. De vraag rees, wat de regel zou zijn met betrekking tot het bezit van de praetor en
wat er zou moeten worden gedaan met betrekking tot de collatie. Het antwoord luidde, dat, wat het eigendom betrof, daarvan
drie delen moesten worden gemaakt, waarvan het ene aan de zoon zou toebehoren, die onder vaderlijk toezicht bleef, het
tweede aan de kleinzoon, die in plaats van de zoon was aangenomen, en het derde aan de geëmancipeerde zoon en de
kleinzoon, die onder vaderlijk toezicht was gebleven; zodat de vader alleen verplicht zou zijn tot collatie met degene, die
praetorisch bezit van de nalatenschap had verkregen.
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4. Africanus, Vragen, Boek IV.
Een geëmancipeerde zoon is niet verplicht de bruidsschat die hij aan zijn dochter heeft gegeven in onderpand te geven, omdat
deze niet wordt geacht te behoren tot het bezit van de vader van wie zij afkomstig was, zoals dat wel het geval is met dat van
de moeder.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Wanneer iemand een zoon heeft die zijn eigen meester is, en door hem een kleinzoon die onder zijn beheer staat, moet
gezegd worden dat als de kleinzoon praetorisch bezit krijgt van het landgoed van zijn geëmancipeerde vader, hij zekerheid
moet geven om zijn eigendom in collatie te plaatsen, en hij is als iemand die de zoon van een ander heeft geadopteerd; want
de Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard dat de grootvader verplicht was om zijn eigendom in de massa van
het landgoed te plaatsen. Het is waar dat in hetzelfde Rescript het volgende is toegevoegd: "Tenzij de grootvader geen
voordeel van zijn eigendom wenst te verkrijgen en bereid is zijn kleinzoon van zijn gezag te ontheffen, zodat hij na zijn
emancipatie alle voordeel van het praetoriaanse bezit van het landgoed kan genieten." Een dochter, die geboren is na de
emancipatie van haar vader, en die zijn erfgenaam is geworden, kan zich dus niet terecht beklagen over het feit dat zij door
deze gang van zaken is uitgesloten van het voordeel van de collatie; want na de dood van haar grootvader kan zij, samen met
haar broer, in het bezit van het landgoed treden. Deze reden kan niet worden aangevoerd in het geval van een adoptievader,
en toch nemen wij met betrekking tot hem dezelfde regel aan, indien hij de zoon heeft geëmancipeerd zonder enig bedrog te
plegen.
1. De bepaling betreffende de collatie treedt in werking wanneer de opgeroepene niet handelt binnen de tijd dat hij zijn
eigendom in de massa van de nalatenschap had moeten onderbrengen; temeer daar in het Edict van de Praetor is opgenomen
dat de collatie moet geschieden naar het oordeel van een goed burger.
2. Daarom zal, indien de collatie niet geschiedt overeenkomstig de voorgeschreven voorwaarden, of indien zij slechts
gedeeltelijk geschiedt, de bepaling van kracht worden.
3. En ongeacht of de zoon de collatie verricht of niet, overeenkomstig de bepalingen van het beding, of dat hij zich daaraan
onttrekt door middel van een of andere bedrieglijke handeling, zal tegen hem vonnis worden gewezen voor een bedrag gelijk
aan de waarde van het eigendom.
6. Celsius, Digest, Boek X.

2568

De vraag doet zich voor of de bruidsschat die door een grootvader van vaderskant is gegeven, aan de vader moet worden
teruggegeven na de dood van de grootvader, aangezien de vrouw tijdens het huwelijk is overleden. De billijkheid van het
geval schijnt te zijn, dat wat mijn vader aan mijn dochter heeft gegeven voor mijn rekening, hetzelfde is als wanneer ik het
zelf had gegeven, want de plicht van een grootvader jegens zijn kleindochter hangt af van de genegenheid die een vader
jegens zijn zoon koestert, en omdat de vader zijn dochter moet begiftigen, moet een grootvader zijn kleindochter begiftigen
ter wille van zijn zoon. Maar wat als de zoon door zijn vader onterfd is? Ik ben van mening, dat het niet absurd zou zijn, dat
dezelfde regel zou worden gehandhaafd in het geval van een onterfde zoon. Ik denk dat het geen onjuiste opvatting is dat de
zoon recht heeft op wat voor zijn rekening uit de nalatenschap van zijn vader is geschonken.
(7) Dezelfde, Digest, Boek XIII.
Wanneer kleinzonen in de plaats van zonen treden, moet aan hen slechts één deel worden bijgedragen bij wijze van collatie,
zodat zij één deel van het landgoed onder praetorisch bezit hebben. Zij moeten echter zelf hun bezit in de massa van de
nalatenschap onderbrengen, alsof zij allen slechts één persoon vormden.
8. Papinianus, Vragen, Boek III.
De Praetor sluit soms iemand die besluiteloos is niet uit, of wijst hem af nadat hij van gedachten is veranderd. Daarom
hebben sommige autoriteiten geoordeeld, dat een geëmancipeerde zoon, die weigerde zekerheid te stellen met betrekking tot
het onderbrengen van zijn eigendom in de massa van de nalatenschap, naderhand gehoord moest worden, als hij, nadat hij
zekerheid had gesteld, gebruik wilde maken van het voordeel van het praetoriaanse bezit van de nalatenschap; hoewel men
zou kunnen zeggen, dat hij het bezit leek te hebben afgewezen, die niet bereid was de formaliteiten in acht te nemen, door
welke het verkregen kon worden. De eerste opvatting is echter billijker, vooral wanneer tussen broers een geschil ontstaat
over het bezit van hun vader; en ik meen dat de geëmancipeerde zoon het bezit moet kunnen verkrijgen, indien hij binnen de
daarvoor gestelde termijn zekerheid stelt; want na verloop van een jaar, binnen welke tijd praetorisch bezit van een landgoed
kan worden verleend, zal het moeilijker zijn om vrijwillig uitstel bij het stellen van zekerheid te verontschuldigen.
9. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een geëmancipeerde zoon verkreeg het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn intestatoire vader. De kleinzoon van
genoemde zoon, die in de familie is gebleven, heeft recht op de helft van de nalatenschap, tezamen met het voordeel van
collatie. Indien diezelfde kleinzoon later het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn intestatoire vader zou
verkrijgen, zal hij verplicht zijn zijn eigendom in de massa van de nalatenschap onder te brengen door middel van collatie
met zijn broer, die na de emancipatie van zijn vader is geboren.
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(10) Scaevola, Vragen, Boek V.
Als een zoon die onder het gezag van zijn vader staat, na tot diens erfgenaam benoemd te zijn, in diens nalatenschap treedt,
en een geëmancipeerde zoon eist in strijd met de bepalingen van het testament het bezit daarvan op, en hijzelf doet dat niet,
dan moet er geen bijdrage bij wijze van collatie ten gunste van hem worden gedaan; en zo staat het ook in het Edict. Ik denk
echter dat hij, net zoals hij het landgoed rechtmatig kan behouden naar rato van zijn aandeel, omdat hij praetorisch bezit
ervan kan opeisen, ook zeker moet bijdragen bij wijze van collatie ten voordele van zijn broer, aangezien deze laatste onrecht
lijdt door het verkrijgen van praetorisch bezit.
11. Paulus, Opinies, Boek XI.
Paulus geeft als zijn mening dat een geëmancipeerde zoon niet verplicht is collatie te geven over een goed dat na de dood van
zijn vader op hem is overgegaan, ten gunste van zijn broer die onder vaderlijk beheer is achtergebleven, zelfs als hij het
genoemde goed heeft verkregen voordat hij er recht op had; aangezien hij geacht wordt het na de dood van zijn vader in bezit
te hebben gehad, niet zozeer uit hoofde van de schenking, als wel uit hoofde van de schuld.
12. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer iemand een vrouw verlaat die zwanger is, en zij verkrijgt het praetoriaanse bezit in naam van haar ongeboren kind,
wordt de collatie voor een tijd opgeschort; want voordat het kind geboren werd, kon niet gezegd worden dat het onder het
beheer van de overledene stond; maar nadat het geboren is, moet collatie plaatsvinden.

Tit. 7. Betreffende de collatie van de bruidsschat.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Hoewel de Praetor een dochter alleen dwingt om haar bruidsschat te collationeren als zij krachtens het Edict bezit van het
landgoed opeist; toch moet zij, als zij dat niet doet, collationeren, mits zij zich bemoeit met het landgoed van haar vader. Dit
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heeft de goddelijke Pius verklaard in een rescript aan Ulpius Adrianus; want volgens dit rescript kan een vrouw die geen
praetorisch bezit van een landgoed eist, gedwongen worden haar bruidsschat in te brengen in een collatie door middel van
een door haar mede-erfgenamen ingestelde vordering tot verdeling.
(1) Wanneer bij overeenkomst in een bruidsschat is voorzien en de vrouw deze zelf heeft bedongen, of iemand die met haar
zaken belast is, kan zij ook worden gedwongen deze in de nalatenschap in te brengen. Indien echter het beding door een
ander is gevraagd, moet worden gezegd dat er geen collatie behoeft plaats te vinden, en wanneer de bruidsschat slechts is
beloofd, dient collatie van die bruidsschat plaats te vinden.
(2) Wanneer er een kleinzoon is, zowel als een kleindochter van dezelfde zoon, en de kleindochter was begiftigd, en er was
een andere zoon, die niet de vader van de genoemde kinderen was, dan moet de kleindochter haar bruidsschat in collatie
geven alleen ten behoeve van haar broer. Bovendien, indien de kleindochter geëmancipeerd is, moet zij haar bruidsschat en
haar goederen in de nalatenschap inbrengen ten bate van haar broer alleen, en niet ten bate van haar oom.
(3) Wanneer er echter slechts één kleindochter is en geen kleinzoon van dezelfde vader, dan moet de collatie geschieden ten
gunste van de oom van vaderszijde, alsmede ten gunste van de neven en nichten van beiderlei geslacht.
(4) Wanneer er twee kleindochters zijn van verschillende zonen, dragen zij wederzijds bij in de collatie, en ten behoeve van
hun oom; indien zij dezelfde vader hebben, dragen zij alleen wederzijds bij.
(5) Wanneer een bruidsschat in de massa van een nalatenschap wordt ondergebracht, vindt een aftrek plaats van de
noodzakelijke uitgaven, doch niet van andere.
(6) Indien een echtscheiding heeft plaatsgehad en de echtgenoot insolvent is, is de vrouw niet verplicht rekenschap af te
leggen van haar gehele bruidsschat, maar slechts van zoveel als zij in handen kan krijgen, d.w.z. zoveel als haar echtgenoot in
staat is te betalen.
(7) Indien echter de vader of een vreemde een bruidsschat heeft beloofd onder een voorwaarde, moet een obligatie worden
gegeven; en dan kan de vrouw collatie maken van haar bruidsschat, zodra zij begiftigd is.
(8) Een dochter, die erfgenaam van haar vader is, moet ook haar bruidsschat bijdragen, en het resultaat zal zijn, dat wanneer
de bruidsschat beloofd is, zij haar broeder van de helft van de verplichting zal ontheffen; want het is rechtvaardiger, dat zij uit
haar eigen vermogen begiftigd wordt.
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(9) Wanneer een geëmancipeerde zoon, die tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit van de nalatenschap
heeft verkregen, een dochter heeft, die door een ander begiftigd is, zal hij niet verplicht zijn haar bruidsschat in de massa van
de nalatenschap te brengen, omdat zij geen deel van zijn eigendom uitmaakt.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Een dochter die ter adoptie is gegeven en tot erfgenaam is benoemd, moet, op dezelfde wijze als een geëmancipeerde
dochter, haar privébezit inbrengen voor collatie, evenals de bruidsschat die zij eventueel heeft ontvangen. Indien haar
adoptievader nog in leven is, zal hij de collatie moeten verrichten.
3. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Als een dochter tot erfgenaam wordt benoemd, is zij niet verplicht haar bruidsschat in de massa van de nalatenschap onder te
brengen. Als dus een ander kind van het Edict geprofiteerd heeft, moet ook zij tegen de bepalingen van het testament in het
bezit van de nalatenschap krijgen, want omdat zij haar broer geen onrecht aandoet, hoeft zij haar bruidsschat niet in te
brengen, daar wat zij door het testament verkregen heeft, veranderd wordt in wat zij zou verkrijgen door praetorisch bezit van
de nalatenschap, in strijd met de bepalingen daarvan. Het is duidelijk, dat indien zij tot erfgenaam is benoemd van een kleiner
deel van de nalatenschap dan haar wettelijk erfdeel, en zij door het praetoriaanse bezit iets anders verkrijgt, omdat haar
erfdeel daardoor groter wordt, zij verplicht zal zijn bij te dragen voor de inning, tenzij zij tevreden blijft met het aandeel dat
haar is nagelaten. Want dan zal men moeten oordelen, dat zij niet verplicht zal zijn de plicht tot collatie te vervullen, daar zij
het bezit door het testament van haar vader heeft verkregen.
(4) Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
Wanneer een vader aan zijn dochter, die hij later onterfde, een bruidsschat beloofde, of wanneer hij haar na haar emancipatie
een legaat naliet en haar in zijn testament overdroeg, dan heeft zij recht op de bruidsschat als voorkeurslegaat, evenals op het
legaat.
5. Papinianus, Opinies, Boek V.
Een geëmancipeerde zoon, die in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit had kunnen verkrijgen,
verkreeg krachtens het Edict het bezit van de nalatenschap van zijn vader op grond van intestaat. Ook een dochter, die onder
ouderlijk gezag bleef, en die samen met een broer van dezelfde familie tot erfgenaam was benoemd, herhaalde de fout van
haar geëmancipeerde broer, en verkreeg krachtens het Edict het bezit op grond van onverteerbaarheid. Zij zal niet verplicht
zijn haar bruidsschat bij wijze van collatie in te brengen ten gunste van haar broer, die tot erfgenaam werd benoemd;
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aangezien het praetoriaanse bezit waarop zij aanspraak maakte, van geen kracht of gevolg was, en zij haar gehele aandeel in
de nalatenschap krachtens het testament van haar vader zal behouden; dat wil zeggen, elk van de drie kinderen zal een derde
hebben, en er zal worden aangenomen dat het praetoriaanse bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het
testament, aangeduid als unde liberi, werd opgeëist.
1. Een dochter, die verplicht was haar bruidsschat in te brengen na de ontbinding van haar huwelijk, heeft dit uitgesteld. Zij is
verplicht rente over de bruidsschat te betalen naar het oordeel van een goed burger, daar haar geëmancipeerde broer ook zijn
inkomsten in collatie moet brengen, en zij de inkomsten van haar aandeel heeft ontvangen.
(6) Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een vader benoemde zijn geëmancipeerde zoon tot erfgenaam, en onterfde zijn dochter, die, nadat zij een vordering had
ingesteld om het testament onachtzaam te verklaren, de helft van de nalatenschap terugkreeg. Ik gaf als mijn mening dat haar
broer niet gedwongen mocht worden zijn eigen bezit in de massa van de nalatenschap onder te brengen; want het is
vastgesteld dat onder zulke omstandigheden zelfs legaten van vrijheid geldig zijn.
7. Paulus, Opinies, Boek XI.
Noch zal zij haar bruidsschat bijdragen ten gunste van haar broers, daar de laatsten erfgenamen zijn krachtens een ander recht
dan het hare.
(8. Papinius, Opinien, Boek XI.
Een vader gaf zijn dochter bij haar huwelijk naast haar bruidsschat bepaalde goederen, hield haar onder zijn beheer en
benoemde haar tot mede-erfgenaam met haar broers, op voorwaarde, dat zij haar bruidsschat en alle andere goederen, die hij
haar bij haar huwelijk had gegeven, bij wijze van collatie zou inbrengen. Aangezien de dochter de nalatenschap niet
aanvaardde, werd geoordeeld dat zij een exceptie van kwade trouw kon inroepen tegen haar broers, die een vordering
instelden tot terugvordering van de goederen die niet in de bruidsschat waren begrepen, op grond dat het haar bedoeling was
dat haar vader haar de ene of de andere van deze goederen zou geven.
9. Tryphoninus, Disputaties, Boek VI.
De vraag werd opgeworpen of een dochter die samen met haar broers een behoorlijke erfgenaam van haar vader was en,
tevreden met haar bruidsschat, weigerde het landgoed te aanvaarden, gedwongen kon worden het in collatie te geven. De
Goddelijke Marcus verklaarde in een Rescript dat, indien zij de nalatenschap van haar vader niet aanvaardde, zij daartoe niet
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kon worden gedwongen. De gegeven bruidsschat blijft dus niet alleen in handen van de echtgenoot, maar kan ook, indien zij
is toegezegd, worden ingevorderd bij haar broers, en wordt als schuld beschouwd, daar zij niet meer tot het vermogen van de
vader behoort.

Tit. 8. Betreffende de bijdrage, te doen tussen een geëmancipeerde zoon en zijn kinderen.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XL.
Wanneer iemand van hen aan wie de Praetor het bezit van een landgoed toezegt, op het moment van de dood van zijn vader
niet onder vaderlijk toezicht staat, en hij kinderen heeft die deel uitmaken van het gezin van de erflater, en het landgoed hen
in eigen recht zal toebehoren, en zij niet zijn onterfd, het bezit van zijn erfdeel, dat hem zou hebben toebehoord, indien hij
onder het bestuur van zijn vader was gebleven, hem door de Praetor wordt gegeven, zodanig dat zijn erfdeel in twee delen zal
worden gesplitst, waarvan het ene aan hem en het andere aan zijn kinderen zal toebehoren, en hij verplicht zal zijn zijn eigen
bezit in collatie te geven, alleen ten behoeve van hen.
1. Deze afdeling van het Edict is volkomen billijk, daar zij bepaalt, dat de geëmancipeerde zoon niet alleen de nalatenschap
kan verkrijgen, en daardoor de kleinzoons uitsluiten, die onder vaderlijk toezicht blijven, en dat de kleinzoons hun vader niet
kunnen tegenwerken met het argument, dat zij zelf onder het toezicht van de erflater stonden.
2. Het geval waarin een zoon ter adoptie wordt gegeven, en een kleinzoon, die onder het beheer van zijn natuurlijke
grootvader staat, met hem in de nalatenschap wordt verenigd, wordt ook in deze afdeling van het Edict genoemd. Bovendien
wordt de kleinzoon met zijn geëmancipeerde vader verenigd, ongeacht of zijn vader is overgegaan, dan wel tot erfgenaam is
benoemd. Er is echter dit verschil tussen een ter adoptie gegeven zoon en een geëmancipeerde, namelijk: de kleinzoon wordt
niet met de ter adoptie gegeven zoon verenigd, tenzij hij tot erfgenaam is benoemd, en een derde deel verantwoordelijk is
voor het in werking treden van het Edict; maar hij wordt met een geëmancipeerde zoon verenigd, ongeacht of deze bij
testament tot erfgenaam is benoemd of is overgegaan.
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3. Julianus zegt dat, wanneer een zoon onder vaders toezicht tot erfgenaam is benoemd voor tweederde van het landgoed, en
een geëmancipeerde zoon voor eenderde, als de kleinzoon die is overgegaan in strijd met de bepalingen van het testament
praetorisch bezit zou verkrijgen, hij van zijn oom eenzesde en van zijn vader een twaalfde van het landgoed zal nemen.
4. 4. Indien de geëmancipeerde vader onterfd wordt, en zijn kinderen, de kleinzoons van de erflater onder vaders toezicht,
worden gepasseerd, dan mogen deze kleinzoons het praetoriaanse bezit verkrijgen; want het is absurd, dat zij, daar zij met
hun vader verenigd waren, en hij in het testament gepasseerd werd, niet tot het praetoriaanse bezit worden toegelaten,
wanneer hun vader hetzij tot erfgenaam is benoemd, hetzij onterfd is.
5. 5. Indien de oom van genoemde kleinkinderen, die onder het ouderlijk gezag stond, in het testament is overgegaan, en hun
vader onterfd is, moeten genoemde kleinkinderen worden toegelaten tot het praetorisch bezit, daar hun vader, onterfd zijnde,
als dood wordt beschouwd.
6. Scaevola zegt, dat indien een vader, die onder vaderlijk gezag blijft, hetzij wordt onterfd, hetzij tot erfgenaam wordt
benoemd, een zoon, uit hem geboren, hetzij hij aan het vaderlijk gezag onderworpen blijft, hetzij hij geëmancipeerd is, niet
tot de erfopvolging van zijn grootvader kan en mag worden geroepen; want de Praetor voorziet slechts in een kleinzoon,
zolang hij onder het gezag van de erflater blijft, daar zijn vader geëmancipeerd is. Opdat deze afdeling van het Edict van
toepassing zou zijn, moeten de kinderen dus in de familie blijven, dat wil zeggen, in de familie waarvan het bezit wordt
opgeëist. Indien echter een postuum kind, dat vóór zijn emancipatie is verwekt, aan de geëmancipeerde zoon zou worden
geboren, moet dezelfde regel van toepassing worden geacht.
7. De Praetor roept niet alle afstammelingen zonder onderscheid tot de erfopvolging, maar naar hun verschillende graden; dat
wil zeggen, eerst de directe erfgenamen, bijvoorbeeld de kleinzonen, als die er zijn, en als die er niet zijn, die van een lagere
graad; maar we moeten ze niet door elkaar halen. Het is duidelijk, dat als een kleinzoon afstamt van een geëmancipeerde
zoon, en een achterkleinzoon van een andere kleinzoon, moet worden gezegd, dat beiden moeten worden samengevoegd,
want beiden zijn opgevolgd in de plaats van de rechtstreekse erfgenamen.
8. 8. Indien een kleinzoon krachtens de wet van postliminium zou terugkeren, moet worden geoordeeld, dat hij met zijn
geëmancipeerde vader moet worden gevoegd.
9. Als een vader een van zijn twee zonen, die hij beiden onder zijn beheer heeft, emancipeert en door een van hen in plaats
van zijn zoon een kleinzoon adopteert, en als hij, nadat hij zijn geëmancipeerde zoon in zijn testament heeft laten passeren,
overlijdt, moet volgens Julianus de kleinzoon die in plaats van de zoon is geadopteerd, worden ontlast, zodat hij in de
hoedanigheid van zoon dat deel van de nalatenschap krijgt waarop een vreemdeling recht zou hebben gehad als hij door de
erflater was geadopteerd. Hij zegt dat het resultaat zal zijn dat de zoon die onder vaders toezicht staat, recht zal hebben op
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een derde deel van de nalatenschap; dat de kleinzoon die in plaats van de zoon is aangenomen, recht zal hebben op nog eens
een derde deel; en dat de geëmancipeerde zoon het resterende derde deel zal verdelen met de andere kleinzoon die onder het
toezicht van de erflater blijft.
10. Het maakt geen verschil op welk deel van de nalatenschap de kleinzoon recht kan hebben, of zelfs of het zeer klein is;
want in het geval dat het onbeduidend is, zijn wij nog steeds van mening dat er grond zal zijn voor de toepassing van deze
afdeling van het Edict.
11. De nalatenschap wordt tussen de zoon en zijn kinderen verdeeld, zodat hij de ene helft verkrijgt en zij de andere helft.
Indien men dus veronderstelt, dat er slechts één geëmancipeerde zoon is, en twee kleinzoons, die onder vaders toezicht
blijven, en dat er buiten deze twee geen andere nakomelingen zijn, dan zal de geëmancipeerde zoon recht hebben op de helft
van de nalatenschap, en de twee kleinzoons op de andere helft, na verdeling in vierden. Indien er nog een zoon is, van wie
geen kleinzoons zijn opgeklommen, heeft hij recht op de helft van de nalatenschap, en de andere zoon, tezamen met zijn
zoons, op de andere helft, zodat hij zelf een vierde deel van de nalatenschap heeft, en het andere vierde deel onder zijn
kinderen zal worden verdeeld. Indien echter beide zonen zijn geëmancipeerd, en zij beiden nakomelingen hebben, zal het
gevolg zijn dat ieder de helft van de nalatenschap met zijn kinderen moet verdelen, zodat zij zelf ieder een vierde zullen
hebben, en hun kinderen respectievelijk het resterende vierde. Indien de een twee zonen heeft, en de ander drie, zal een
vierde deel onder de twee, en het andere deel onder de drie kinderen worden verdeeld.
12. Indien een der kleinkinderen weigert zijn aandeel in de nalatenschap te aanvaarden, zal het gevolg zijn, dat zijn aandeel
niet aan zijn vader zal toebehoren, maar bij voorkeur aan zijn broeder. Weigeren echter alle kleinkinderen hun deel, dan zal
geen van die delen aan de oom toekomen, maar alleen aan de vader. Weigert echter hun vader, dan zullen zij aan hun oom
toekomen.
13. Indien een geëmancipeerde zoon geen kinderen heeft, die onder het beheer van hun grootvader staan, moet de erflater zijn
goederen in collatie geven ten bate van zijn broers. Indien er kleinkinderen zijn, wenst de Praetor dat hij alleen collatie maakt
ten behoeve van die van zijn kinderen die onder het beheer van hun grootvader staan. Dit is redelijk, omdat hij door het
verkrijgen van praetoriaal bezit van de nalatenschap alleen de rechten van zijn kinderen schaadt.
14. Laten wij nu zien, hoeveel hij ten hunnen behoeve moet bijdragen. En inderdaad, wanneer de geëmancipeerde zoon ten
gunste van zijn broers collatieert, trekt hij dan altijd zijn eigen aandeel voor zichzelf af? En moet hij in bovengenoemd geval
zijn gehele aandeel aftrekken, of moet slechts de helft van zijn eigen privé-bezit in de massa van de nalatenschap worden
ondergebracht, omdat hij slechts recht heeft op de helft van het aandeel van wat door praetorisch bezit is verkregen? Ik meen,
dat hij slechts de helft van zijn eigen particulier bezit ten behoeve van hen moet inbrengen; maar ook al is een zoon
geëmancipeerd, en blijft de andere onder het beheer van de erflater, dan zal de geëmancipeerde zoon slechts een aandeel
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inbrengen ten behoeve van de twee kleinzoons, en een derde ten behoeve van de oom van degenen, die onder het beheer van
de erflater zijn gebleven, en zal hij zelf recht hebben op het andere derde. Want wat door de geëmancipeerde oom ten
behoeve van de kleinzoons in collatie wordt gebracht, zullen zij zelf niet ten behoeve van hun eigen vader in collatie brengen;
want zij verkrijgen dit niet uit de nalatenschap van hun grootvader, maar het geschiedt op grond van goederen, die zij later
hebben ontvangen.
15. Het resultaat zal dus zijn, dat als de geëmancipeerde vader honderd aurei onder zijn bezittingen heeft, hij er vijftig voor
zichzelf houdt en de overige vijftig in collatie geeft aan alle kleinkinderen, dat wil zeggen aan zijn eigen kinderen; Of als hij
een kleinzoon heeft, en twee achterkleinzonen bij een andere kleinzoon, dan moet hij de vijftig aurei zo verdelen, dat de
kleinzoon er vijfentwintig heeft, en de achterkleinzonen samen vijfentwintig; want beiden hebben slechts recht op één
aandeel in het praetoriaanse bezit van de nalatenschap.
16. Scaevola bespreekt op ingenieuze wijze de volgende vraag, namelijk: wanneer er een zoon is die onder het beheer van
zijn vader staat, en een andere geëmancipeerd is, en een kleinzoon van een overleden zoon die onder het beheer van de
erflater staat, en een andere kleinzoon die geëmancipeerd is, hoeveel moet de geëmancipeerde oom in collatie brengen ten
behoeve van zijn neven, en hoeveel ten behoeve van die van zijn broer? Hij zegt, dat men kan oordelen, dat het goed in drie
delen moet worden verdeeld, waarvan hij er een behoudt, een ten gunste van zijn broeder in onderpand wordt gegeven, en
een ten gunste van zijn neven, hoewel de laatsten, als zij met hun vader in de nalatenschap van hun grootvader delen, minder
zullen hebben dan hun oom. Deze mening is juist.
17. Zelfs indien er twee kleinzonen zijn bij dezelfde zoon, en deze geëmancipeerd zijn, en een achterkleinzoon bij een van
hen onder het beheer van de overledene stond, zal de ene kleinzoon het ene aandeel in de nalatenschap hebben en de andere
kleinzoon, tezamen met zijn zoon, recht hebben op het andere.
18. Indien er een kleinzoon is, en twee achterkleinzonen bij een andere kleinzoon die overleden is, en een van de genoemde
achterkleinzonen is geëmancipeerd, zal hij alleen collatie maken ten behoeve van zijn broer, of indien hij geen broer heeft,
ten behoeve van zijn oom, en niet ten behoeve van die van zijn oudoom.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
In dit deel van het Edict maakt de Praetor geen bepaling met betrekking tot legaten die de kleinzoon moet betalen aan
bevoorrechte personen. Wat hierover eerder is gezegd, is hier van toepassing, want het is absurd dat de vader van de
kleinzoon verplicht zou zijn dergelijke legaten te betalen, en dat de kleinzoon meer zou hebben, terwijl hij, onder dezelfde
omstandigheden, volgens de Praetoriaanse wet tot hetzelfde aandeel wordt geroepen.
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3. Marcellus, Digest, Boek IX.
Een vader die twee zonen had, emancipeerde een van hen, en behield zijn kleinzoon door deze laatste onder zijn beheer. De
geëmancipeerde zoon had zelf een zoon, die door zijn vader onterfd werd. Ik vraag, indien zijn broer en de geëmancipeerde
zoon zelf in het testament zouden worden overgeschreven, en de kleinzoons van de geëmancipeerde zoon door de grootvader
tot erfgenamen van zijn nalatenschap worden benoemd, wat zou dan de regel zijn, in geval van praetorisch bezit, en welk
verschil zou het maken, indien men veronderstelt, dat de geëmancipeerde zoon, van wie de kleinzoons afstammen, eveneens
in het testament zou worden overgeschreven? Ik antwoordde, dat indien de erflater zijn zoon zou hebben geëmancipeerd, en
de kleinzoon van laatstgenoemde onder zijn beheer zou hebben gehouden, en de geëmancipeerde zoon een zoon zou hebben,
en beide kleinzonen tot erfgenamen zouden worden benoemd, en hun vader zou worden onterfd, en de andere zoon zou
overgaan, deze laatste alleen het praetorisch bezit zou kunnen opeisen in strijd met de bepalingen van het testament; want de
onterfde zoon is een beletsel voor zijn eigen kinderen, geboren na de emancipatie. De kleinzoon, die onder het gezag van zijn
grootvader blijft, zou echter het praetoriaanse bezit moeten krijgen; want als zijn vader, die geëmancipeerd was, in het
testament wordt genoemd, kan hij het praetoriaanse bezit van de nalatenschap verkrijgen op grond van de door Julianus
ingevoerde afdeling van het Edict, dat wil zeggen, op grond van de nieuwe clausule. Ook zou hij niet in een slechtere
toestand verkeren omdat zijn vader onterfd was, en hem moet dezelfde tegenprestatie worden bewezen als wanneer hij zelf
bij testament zou zijn overgegaan. De toestand van zijn broer echter, die na de emancipatie geboren is, is anders; want de
nalatenschap moet te zijnen gunste behouden blijven, voor zover het zijn gehele aandeel betreft, zoals keizer Antoninus in
een Rescript met betrekking tot een kleindochter, het kind van de dochter van de erflater, heeft verklaard.
4. Modestinus, Pandects, Boek XVI.
Een zekere man, die zijn zoon had geëmancipeerd, behield de kinderen van deze laatste onder zijn beheer. De
geëmancipeerde zoon, die kinderen had gekregen, stierf daarna. Er werd besloten dat de kleinkinderen die onder het gezag
van hun grootvader bleven, krachtens een speciaal decreet recht hadden op het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van
laatstgenoemde, samen met degenen die na de emancipatie waren geboren, met dien verstande dat, indien de grootvader de
nalatenschap van zijn zoon wilde verkrijgen door middel van zijn kleinkinderen, hij zijn eigendom in onderpand kon geven,
of hij hen kon emanciperen, zodat zij voor zichzelf het voordeel van de nalatenschap van hun vader zouden kunnen
verkrijgen. Dit verklaarde de Goddelijke Marcus in een Rescript.
5. Dezelfde, Verschillen, Boek VI.
Als de onterfde kleinzoon erfgenaam zou worden van degene die de grootvader tot zijn erfgenaam benoemde, en vervolgens
zijn geëmancipeerde vader, die in het testament was gepasseerd, in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch
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bezit zou verkrijgen van het landgoed van zijn vader, zou de kleinzoon niet met zijn vader kunnen worden verenigd, maar als
vreemdeling worden uitgesloten, omdat hij niet de erfgenaam is van zijn grootvader in zijn eigen recht.
(6) Scaevola, Vragen, Boek V.
Wanneer iemand die een zoon onder zijn beheer heeft, een vreemdeling adopteert in de plaats van zijn kleinzoon, net alsof hij
uit zijn zoon geboren was, en naderhand zijn zoon geëmancipeerd heeft, zal de kleinzoon niet met de geëmancipeerde zoon in
het praetorisch bezit worden gevoegd, omdat hij opgehouden heeft onder de kinderen van de laatste te zijn opgenomen.
7. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVI.
Als een erflater, na de emancipatie van zijn zoon, een kleinzoon heeft bij deze laatste, moet zijn deel van de nalatenschap van
zijn grootvader voor hem behouden blijven. Laten wij echter zien, hoeveel dit zal bedragen. Want stel, dat de kleinzoon tot
mede-erfgenaam met zijn oom is benoemd, en dat de vader van die kleinzoon, die in het testament is gepasseerd, in strijd met
de testamentaire bepalingen, overeenkomstig de bepalingen van het Praetoriaanse Edict, het bezit van de nalatenschap in
twee delen zou verkrijgen, dan zou de nalatenschap in twee delen worden gesplitst. Maar nu, na de afkondiging van de
grondwet van de goddelijke Pius, moet het deel dat de kleinzoon toekomt dan zijn gehele deel zijn, of slechts een vierde?
Want als hij na zijn geboorte onder het gezag van zijn grootvader heeft gestaan, wordt hij met zijn vader verenigd en hebben
beiden samen recht op de helft van de nalatenschap. Veronderstellen wij, dat er nog een kleinzoon was, die van dezelfde zoon
afstamde en tot de familie van de grootvader behoorde, dan zouden de beide kleinzoons samen recht hebben op een vierde
deel van de nalatenschap, indien hun vader tegen de bepalingen van het testament in praetorisch bezit had verkregen, en zij
onder het gezag van hun grootvader hadden gestaan. Moet hij, die niet in de familie was gebleven, nu een achtste deel van de
nalatenschap krijgen? En wie moet van zijn deel worden beroofd om te verkrijgen wat hem gegeven is? Zou het alleen van
zijn vader worden genomen, of ook van zijn oom? Ik denk dat het alleen van zijn oom zou worden genomen, omdat hij
gedwongen zou zijn de erfenis te betalen die aan de genoemde kleinzoon is nagelaten.

Tit. 9. Betreffende de plaatsing van een ongeboren kind in het bezit van een nalatenschap, en zijn curator.
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(1) Ulpiamis, Over het Edict, Boek XLI.
De Praetor voorziet niet alleen in het welzijn van de kinderen die reeds geboren zijn, maar verwaarloost ook niet de kinderen
die nog ongeboren zijn; want hij beschermt hun belangen in een van de afdelingen van het Edict door een ongeboren kind in
het bezit van een landgoed te stellen in plaats van praetoriaal bezit in strijd met de bepalingen van het testament.
1. Het is absoluut noodzakelijk dat de vrouw zwanger is, en het is voor haar niet voldoende alleen te beweren dat zij in deze
toestand verkeert. Daarom is een dergelijke toekenning van het bezit van een nalatenschap niet geldig, tenzij zij op het
tijdstip van het overlijden van de erflater werkelijk zwanger was, op grond waarvan zij vordert in het bezit te worden gesteld.
2. 2. Een ongeboren kind wordt in het bezit van een nalatenschap gesteld, wanneer het niet wordt onterfd, en wanneer het
later onder de eigenlijke erfgenamen zal worden opgenomen. Wanneer het echter onzeker is of dit het geval zal zijn, plaatsen
wij soms het ongeboren kind in het bezit, indien het onder bepaalde omstandigheden een wettig erfgenaam kan worden;
omdat het soms billijker is onnodige kosten te maken dan alimentatie te weigeren aan iemand die eigenaar van de
nalatenschap kan worden.
3. Daarom, als de onterving in de volgende bewoordingen wordt uitgedrukt: "Indien mij een zoon geboren wordt, laat hem
onterven", omdat er een dochter geboren kan worden, of verscheidene zonen, of een zoon en een dochter, en in elk van deze
gevallen zal het ongeboren kind in het bezit van de nalatenschap worden gesteld; Want zolang het nog onzeker is wat de
geboorte zal zijn, is het beter dat het onterfde kind wordt onderhouden, dan dat het onterfde kind van honger omkomt, en elke
vermindering van de nalatenschap die om deze reden wordt gedaan, moet worden bekrachtigd, ook al wordt het kind dat van
de nalatenschap was uitgesloten, geboren.
4. 4. Dezelfde regel is van toepassing, indien de vrouw, die de nalatenschap bezat, een miskraam zou krijgen.
5. Indien echter het postume kind onder een voorwaarde onterfd werd, terwijl de voorwaarde hangende is, nemen wij de
mening van Pedius over, die vond, dat het ongeboren kind in het bezit van de nalatenschap gesteld moest worden; omdat het
in geval van onzekerheid altijd beter is, dat het ondersteund wordt.
6. Wanneer een ongeboren kind in de eerste plaats is onterfd, en als plaatsvervanger is overgegaan, ontkent Marcellus dat het
in het bezit kan worden gesteld terwijl de aangewezen erfgenamen in leven zijn, om de reden dat het onterfd was; hetgeen
waar is.
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7. Indien daarentegen een ongeboren kind als een der aangewezen erfgenamen is overgegaan en als plaatsvervanger is
onterfd, moet het bij leven van de aangewezen erfgenamen in het bezit van de nalatenschap worden gesteld. Indien deze
echter niet in leven zijn, zegt hij, dat dit niet moet geschieden, omdat de nalatenschap overgaat naar de mate waarin het kind
onterfd is.
8. Wanneer een zoon door de vijand gevangen is genomen, en zijn vrouw zwanger is, moet zij in het bezit van de
nalatenschap van haar schoonvader worden gesteld, want er zou zich een geval kunnen voordoen, waarin het kind, na zijn
geboorte, een rechtstreeks erfgenaam kan worden; zoals bijvoorbeeld, indien zijn vader in de handen van de vijand zou
sterven.
9. Indien echter iemand een ongeboren kind onterft als volgt: "Indien mij een kind geboren wordt binnen drie maanden na
mijn dood, laat het dan onterven," of "Na drie maanden," wordt het ongeboren kind in het bezit gesteld, omdat er een kans
bestaat dat het een rechtstreekse erfgenaam kan worden. In dit soort gevallen moet de Praetor altijd zeer toegeeflijk zijn,
opdat het kind waarvan de geboorte verwacht wordt, niet sterft voordat het geboren is.
10. Ook hier noemt de Praetor nooit de naam van de echtgenote, omdat het kan gebeuren dat de vrouw die beweert dat zij
zwanger is van haar man, misschien niet zijn echtgenote was ten tijde van zijn overlijden.
11. Het ongeboren kind van een geëmancipeerde zoon kan ook het bezit van zijn nalatenschap verkrijgen. Daarom wordt in
het Zevenentwintigste Boek van de Digest de vraag gesteld, of, indien een zoon die geëmancipeerd was terwijl zijn vrouw
zwanger was, naderhand zou overlijden, en zijn vader eveneens zou overlijden, het ongeboren kind in het bezit kan worden
gesteld van de nalatenschap van zijn geëmancipeerde vader. En hij zegt zeer juist, dat er geen reden is, waarom het
ongeboren kind, dat volgens het Edict in het bezit mag komen, daarvan zou worden uitgesloten; want het is volkomen
rechtvaardig, te voorzien in het kind, dat na zijn geboorte recht zal hebben op het bezit van de nalatenschap. Indien zijn
grootvader nog in leven is, staat men ook toe, dat het ongeboren kind bezit krijgt van het landgoed van zijn vader.
12. Indien een geadopteerde zoon overlijdt, zijn vrouw zwanger achterlatend, en vervolgens de adoptievader overlijdt, zal het
ongeboren kind in het bezit van de nalatenschap van zijn adoptievader worden gesteld. Maar laten wij nagaan of hij ook in
het bezit komt van de nalatenschap van de vader die zijn zoon ter adoptie heeft gegeven. Indien deze postume kleinzoon tot
erfgenaam van zijn natuurlijke grootvader wordt benoemd, zal hij in het bezit van diens nalatenschap worden gesteld, want
indien er bij zijn geboorte geen ander kind was, zou hem overeenkomstig de bepalingen van het testament het praetoriaanse
bezit kunnen worden gegeven; of indien er andere kinderen waren, die waren overgegaan, zou hij ook, samen met hen, tegen
de bepalingen van het testament in het praetoriaanse bezit kunnen verkrijgen.

2581

13. Als een vader zijn zoon emancipeert terwijl zijn schoondochter zwanger is, moet het ongeboren kind niet absoluut
worden uitgesloten; want nadat het geboren is, kan het met de vader worden verenigd krachtens de nieuwe clausule van het
Edict. En in het algemeen, in die gevallen waarin een kind, na zijn geboorte, met zijn vader in de erfopvolging kan worden
verenigd, moet het worden toegestaan het bezit te verkrijgen voordat het geboren is.
14. Wanneer de vrouw die in het bezit van een nalatenschap wenst te worden gesteld, niet de echtgenote van de erflater is,
noch zijn schoondochter, noch ooit een dergelijke betrekking tot hem heeft gehad, of wanneer wordt beweerd dat zij niet
zwanger van hem is, zal de praetor een vonnis uitspreken, zoals onder het Edict van Carbonus. Dit verklaarde de goddelijke
Hadrianus in een Rescript aan Praetor Claudius Proculus, waarin hij hem opdroeg de zaak in kort geding te behandelen; en
als het duidelijk was dat de vrouw die het landgoed in naam van haar ongeboren kind in bezit wenste te krijgen, zich schuldig
had gemaakt aan bedrog, moest hij niet in haar voordeel beslissen. Indien echter enige twijfel zou bestaan, werd hem
opgedragen, het ongeboren kind geen schade te berokkenen, maar het in het bezit van de nalatenschap te stellen. Hieruit
blijkt, dat, tenzij de vrouw klaarblijkelijk schuldig was aan bedrog, zij een beslissing van de Praetor kon eisen; en in geval
van gerede twijfel of zij zwanger was van haar man, moest zij beschermd worden door een vonnis, opdat de rechten van het
ongeboren kind niet geschaad zouden worden. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer een geschil rijst met betrekking tot
de maatschappelijke positie van de vrouw.
15. 15. In het algemeen twijfelen wij er niet aan, dat de Praetor het ongeboren kind zal helpen in alle gevallen waarin hij
krachtens het decreet van Carbonius het bezit van het reeds geboren kind pleegt toe te kennen; en dit geschiedt des te
gemakkelijker omdat het geval van het ongeboren kind met meer toegeeflijkheid wordt behandeld dan dat van het reeds
geboren kind; want aan het eerstgenoemde wordt de voorkeur gegeven, opdat het ter wereld kan worden gebracht. Een kind
wordt na zijn geboorte bevoordeeld, opdat het in het gezin kan worden grootgebracht, en een ongeboren kind moet worden
ondersteund, want als het niet de zoon van zijn vermeende vader is, zal het toch aan de Staat worden geboren.
16. Indien iemand, nadat hij zijn eerste vrouw zwanger heeft gemaakt, een tweede huwt, en ook haar zwanger maakt, en dan
sterft, zal het Edict voor beide gevallen volstaan, mits niemand het recht van een der beide vrouwen betwist, of een der beide
van bedrog beschuldigt.
17. 17. Bovendien, wanneer een ongeboren kind in het bezit van een nalatenschap wordt gesteld, vraagt de moeder
gewoonlijk, dat er een curator voor haar en voor de nalatenschap wordt aangesteld. Wordt echter alleen voor het kind een
curator benoemd, dan mogen de schuldeisers van de nalatenschap de goederen in bewaring nemen; wordt echter niet alleen
voor het kind, maar ook voor de nalatenschap een curator benoemd, dan kunnen de schuldeisers gerust zijn, daar de curator
de verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Daarom moet een curator worden aangesteld voor de nalatenschap na een
onderzoek naar de solvabiliteit ervan; en de schuldeisers, of enige andere persoon die er belang bij heeft, moeten erop toezien
dat de curator solvabel is, en niet iemand is die recht zal hebben op de nalatenschap, in geval het kind niet geboren wordt.
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18. De huidige praktijk is om dezelfde curator te benoemen voor zowel het goed als het kind. Indien echter schuldeisers, of
iemand die hoopt de nalatenschap te kunnen opvolgen, opduiken, moet de benoeming zorgvuldiger en omzichtiger
geschieden, en moeten meerdere curatoren worden benoemd, indien daarom wordt verzocht.
19. 19. Bovendien moet een vrouw, die in het bezit van een nalatenschap is gesteld, uit dat vermogen alleen die dingen
nemen, zonder welke haar kind niet kan worden gevoed of geboren; en het is met dit doel, dat een curator moet worden
aangesteld, die voedsel, drank, kleding en onderdak aan de vrouw verschaft, in verhouding tot de middelen en de stand van
de overledene, en die van de vrouw.
20. 20. De aftrek die nodig is voor deze uitgaven moet eerst gedaan worden van het gereed geld dat tot de nalatenschap
behoort, en, als dat er niet is, van de goederen die de grootste kosten voor de nalatenschap veroorzaken, eerder dan van die
welke haar door hun inkomsten vermeerderen.
21. Nogmaals, als er enig gevaar bestaat dat een deel van het bezit door verovering wordt verkregen, of dat schuldenaren van
de nalatenschap door tijdsverloop van hun aansprakelijkheid worden ontheven, moet de curator ook deze zaken in het oog
houden.
22. Daarom moet hij de plichten van zijn ambt vervullen zoals de curatoren en de voogden van de armen gewoon zijn te
doen.
23. Een curator wordt gekozen uit hen, die benoemd zijn tot voogden van een postuum kind; of uit de naaste verwanten en
connecties; of uit de plaatsvervangers; of uit de vrienden of schuldeisers van de overledene. Een persoon die als solvabel
wordt beschouwd moet worden gekozen; en als er enige twijfel bestaat over het persoonlijke karakter van degenen die
hierboven zijn genoemd, moet een eerbaar man worden gekozen.
24. Als er nog geen curator benoemd wordt (omdat er vaak niet om gevraagd wordt, of omdat het te laat gebeurt, of omdat de
benoeming te laat gebeurt), dan zegt Servius dat de testamentaire erfgenaam of de plaatsvervanger het goed niet hoeft te
verzegelen, maar er een inventaris van moet maken, en aan de vrouw moet toewijzen wat zij nodig heeft.
25. Hij zegt ook, dat de erfgenaam een bewaarder moet aanstellen, die zorg draagt voor goederen, die niet op een andere
manier bewaard kunnen worden, zoals bijvoorbeeld kudden of graan, en wijnoogsten, wanneer de oogst niet is
binnengehaald. Als er onenigheid zou ontstaan over hoeveel er van de nalatenschap moet worden genomen, moet er een
scheidsrechter worden aangesteld.
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26. Ik denk dat dit alles is opgelost wanneer een curator is aangesteld; de verkoopakten en de inventaris van de nalatenschap
moeten echter door hem worden ondertekend.
27. Het ongeboren kind moet in het bezit blijven totdat het ter wereld komt; of totdat de moeder een miskraam krijgt; of
totdat het zeker is dat zij niet zwanger is.
28. Als zij, goed wetende dat zij niet zwanger was, een deel van de nalatenschap zou gebruiken, zegt Labeo, dat het uit haar
vermogen moet worden genomen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Als zij een kind zou krijgen dat uitgesloten is van het landgoed, moet zij zich terugtrekken.
3. Hermogenianus, Epitomes of La/w, Boek III.
Als een uitgave door haar te goeder trouw is gedaan, mag die niet op haar worden verhaald.
4. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Ook moet een woning voor de vrouw worden gehuurd, als de overledene geen huis had.
1. De slaven van de vrouw moeten eveneens van levensonderhoud worden voorzien - voor zover zij nodig zijn voor haar
dienst - in overeenstemming met haar sociale rang.
(5) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
De curator van het ongeboren kind moet de vrouw ook van levensonderhoud voorzien; want het maakt geen verschil of zij
een bruidsschat heeft waarmee zij in haar onderhoud kan voorzien, of niet, want wat haar wordt verstrekt, wordt geacht te
zijn gegeven voor haar ongeboren kind.
1. 5. Wanneer een curator is aangesteld voor een ongeboren kind, moet hij zorg dragen voor de betaling van de schulden van
de nalatenschap, vooral van die waarvan de niet-betaling geldboetes met zich meebrengt, of waarvoor waardevolle
pandrechten als onderpand zijn gegeven.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLI.
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Wanneer een postume erfgenaam wordt benoemd die een vreemdeling is, zal het ongeboren kind niet in het bezit van de
nalatenschap worden gesteld, tenzij zijn moeder niet op een andere manier in haar levensonderhoud kan voorzien; want wij
zijn van mening dat alimentatie niet mag worden ontzegd aan iemand die, na zijn geboorte, de bezitter van de nalatenschap
zal worden.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLI.
Wanneer iemand erfgenaam ab intestato wordt, is het ook in dit geval toegestaan, dat een ongeboren kind bezit van de
nalatenschap verkrijgt; dat wil zeggen, indien het een zodanig kind is, dat het, wanneer het geboren wordt, recht zal hebben
op praetoriaal bezit; en in alle secties van het Edict wordt een ongeboren kind beschouwd als een overlevende.
1. Soms, maar niet zonder onderscheid, mag een ongeboren kind niet in het bezit van de nalatenschap worden gesteld; maar
alleen nadat een behoorlijke reden is aangetoond, wanneer iemand zijn recht betwist. Dit heeft echter alleen betrekking op
een ongeboren kind dat, samen met andere kinderen van de overledene, in het bezit kan komen. Maar als het als nabestaande
in het bezit wordt gesteld, of krachtens een andere afdeling van het Edict, moet worden gezegd dat een onderzoek niet nodig
zal zijn; want het is niet rechtvaardig dat het kind door het bezit van een ander wordt onderhouden totdat het de puberteit
heeft bereikt, omdat de beslechting van de controverse tot die tijd moet worden uitgesteld. Het staat vast, dat alle
controversen betreffende de toestand der kinderen moeten worden uitgesteld, totdat zij in de puberteit zijn gekomen; niet dat
het kind gedurende het bestaan der geschillen in het bezit kan blijven, maar dat het uitstel zonder bezit moet zijn.
2. Bovendien, hoewel de Praetor het ongeboren kind in het bezit kan stellen van het landgoed, samen met degenen aan wie
hij het reeds heeft toegekend; toch kan het ongeboren kind alleen worden toegestaan om het bezit van het goed te houden.
8. Paulus, Over overspel, Boek I.
Wanneer een vrouw in het bezit wordt gesteld van een goed in naam van haar ongeboren kind, heeft de Goddelijke Hadrianus
in een Rescript, gericht aan Calpurnius Flaccus, verklaard dat een beschuldiging van overspel moet worden uitgesteld, opdat
het kind geen onrecht wordt aangedaan.
(9) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een ongeboren kind in het bezit van een landgoed wordt gesteld, moet wat uit het landgoed wordt genomen om het
te onderhouden, als schuld worden afgetrokken.
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10. Paulus, Vragen, Boek VII.
Een postuum kind, ongeacht wanneer het geboren wordt, mits het verwekt is ten tijde van het overlijden van de erflater, kan
praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen, want de Praetor stelt het in bezit krachtens alle afdelingen van het Edict
waardoor het dit kan verkrijgen, maar het wordt niet in bezit gesteld, indien het, na zijn geboorte, er geen recht op heeft.

Tit. 10. Betreffende het Edict van Carbonus.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLI.
Als er een geschil ontstaat over de vraag of een kind onder de puberteit moet worden gerekend tot de nakomelingen van de
overledene, zal het bezit ervan worden gegeven na het aantonen van een geldige reden, net alsof er geen geschil over de zaak
was ontstaan; en, nadat onderzoek heeft plaatsgevonden, zal de beslissing worden uitgesteld tot het moment dat het kind de
puberteit heeft bereikt.
(1) Indien geen zekerheid voor de minderjarige wordt gesteld aan hem die de kwestie aan de orde stelt, beveelt de Praetor
hem om samen met de minderjarige in het bezit van het landgoed te worden gesteld.
(2) Niet alleen mannen, maar ook vrouwen die afstammen van mannen, hebben recht op het voordeel van het Edict van
Carbonus.
(3) In het algemeen zeggen wij, dat recht op het voordeel van het edict van Carbonius hebben zij, die in strijd met de
bepalingen van het testament praetorisch bezit van een nalatenschap kunnen verkrijgen; maar zij hebben er geen recht op, die
uitgesloten zijn van het verkrijgen van zulk bezit.
(4) Indien een kind het onderwerp van een dergelijke controverse wordt, namelijk wanneer wordt ontkend dat hij tot de
nakomelingen van de overledene behoort, en de vraag niet door een vreemde, maar door zijn eigen vader wordt opgeworpen;
zoals bijvoorbeeld wanneer een kleinzoon beweert dat zijn vader is geëmancipeerd en dat hij onder het gezag van zijn
grootvader is gebleven, en vraagt om bij zijn vader te worden gevoegd, moet de beslissing in deze zaak dan worden
uitgesteld? De beste mening is van wel; want het maakt weinig verschil wie de controverse opwerpt, want zelfs als de erflater
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ontkent dat hij tot zijn nakomelingen behoorde, en hij hem niettemin niet onterfd heeft, zal er grond zijn voor de toepassing
van het edict van Carbonus.
(5) Als iemand niet alleen ontkent dat het kind het recht heeft om tot de nakomelingen van de erflater te behoren, maar zelfs
beweert dat het een slaaf is, bijvoorbeeld geboren uit een slavin, dan is er volgens Julianus grond voor toepassing van het
edict van Carbonus, wat de goddelijke Pius ook in een Rescript heeft verklaard. Want er moet grote voorzichtigheid betracht
worden ten opzichte van hen die met een ernstig onrecht bedreigd worden; want als dat niet zo was, zou iedere zeer
vermetele man een minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt, schade kunnen toebrengen door veel ernstige laster en
onwaarheden over hem te vertellen.
(6) Dezelfde regel is van toepassing, zelfs wanneer van de overledene zelf wordt gezegd dat hij een slaaf was.
(7) Er zal ook grond zijn voor de toepassing van het Edict van Carbonus, wanneer de schatkist de vraag opwerpt naar de
status van een minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt.
(8) Pomponius, in het Negenenzeventigste Boek van het Edict, zegt dat wanneer een zoon tot erfgenaam wordt benoemd, of
wordt onterfd, het Edict van Carbonus niet van toepassing is, ook al wordt ontkend dat hij een zoon is; omdat hij als het ware
tot erfgenaam wordt benoemd, heeft hij het bezit van de nalatenschap, ook al is hij geen zoon, of hij zal worden uitgesloten
omdat hij wordt onterfd, ook al zou blijken dat hij een zoon is; tenzij een postuum kind tot erfgenaam wordt benoemd, en na
zijn geboorte wordt ontkend dat hij een zoon is, hoewel wordt gezegd dat hij onder vaders toezicht staat; in dat geval moet
hem alleen het bezit van de praetorij worden gegeven naar evenredigheid van het erfdeel dat hij tot erfgenaam heeft
benoemd.
(9) Hij is ook van mening dat wanneer iemand zijn zoon heeft onterfd, omdat hij zei dat hij in overspel was verwekt, of
wanneer er onenigheid bestond over de vraag of hij onder zijn kinderen moest worden gerekend, hij krachtens deze afdeling
van het Edict recht zal hebben op het bezit van de nalatenschap; want omdat hij was onterfd zonder daarvoor enige reden op
te geven, zou hij geen recht hebben op het bezit van de nalatenschap. Dezelfde regel zal gelden wanneer de volgende clausule
in een testament was opgenomen: "Laat ieder die zegt dat hij mijn zoon is, onterfd worden", want een zoon wordt niet op
deze manier onterfd.
(10) Indien iemand zijn zoon tot erfgenaam benoemt van een zeer klein deel van zijn nalatenschap, als volgt: "Laat die-endie, geboren uit die-en-die vrouw, mijn erfgenaam zijn," en die zoon vervolgens niet erkent dat zijn vader bij verstek is
overleden en dat hij zijn wettige erfgenaam was, dan maakt het verschil of zijn mede-erfgenamen ontkennen dat hij de zoon
van de erflater is, dan wel of zij zeggen dat het testament geldig is. Indien zij zeggen dat het testament geldig is, moet het
geschil niet worden uitgesteld en is het decreet-Carbian niet van toepassing. Ontkennen zij echter, dat hij de zoon van de
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erflater is, en beweren zij, dat de nalatenschap hun als naaste bloedverwanten toebehoort, dan zal het bezit van de
nalatenschap aan de minderjarige worden gegeven, en zal de beslissing van het geschil worden uitgesteld, totdat hij de
puberteitsleeftijd heeft bereikt.
(11) Indien de moeder ervan wordt beschuldigd een fictief kind te hebben verwekt, rijst de vraag of de beslissing over de
burgerlijke staat van het kind moet worden uitgesteld. Wanneer alleen de burgerlijke staat van het kind in twijfel wordt
getrokken, moet de kwestie worden uitgesteld tot de leeftijd van de puberteit, omdat er reden kan zijn om te vrezen dat de
zaak niet naar behoren zal worden verdedigd. Maar wanneer de moeder zelf beschuldigd wordt, omdat er geen twijfel aan
bestaat dat zij vanaf het eerste ogenblik de burgerlijke staat van het kind met de grootste goede trouw en standvastigheid zal
verdedigen, moet er zonder twijfel een onderzoek worden ingesteld, en als na het onderzoek blijkt dat het kind suppositious
was, moet elke vordering tot verhaal van de nalatenschap aan haar worden geweigerd, en blijft alles in dezelfde toestand als
wanneer het kind niet tot erfgenaam was benoemd.
2. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Ook al is de vrouw van wie wordt gezegd dat zij een vermeend kind heeft ingebracht, dood, toch moet er, als er anderen bij
de misdaad betrokken zijn, onmiddellijk een onderzoek plaatsvinden. Wanneer er echter niemand is die gestraft kan worden,
omdat allen die aan het vergrijp hebben deelgenomen, dood zijn, moet het onderzoek worden uitgesteld tot het tijdstip van de
puberteit, overeenkomstig het Edict van Carbonus.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Het edict van Carbonus is zowel van toepassing op het bezit van een goed door de praetor in strijd met de bepalingen van het
testament, als op het bezit ab intestato; want in sommige gevallen kan de toepassing van het edict noodzakelijk worden,
wanneer het bezit door de praetor in overeenstemming met de bepalingen van het testament is toegestaan; bijvoorbeeld
wanneer de erflater een erfgenaam als volgt heeft aangewezen: "Laat mijn postuum geboren kind, hetzij een jongen of een
meisje, mijn erfgenaam zijn", en wordt ontkend dat de verklaring in het testament waar is.
(1) Wanneer een vraag rijst in verband met een trust of een legaat, kan de zaak worden uitgesteld tot het tijdstip van de
puberteit; zoals de Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript aan Claudius Hadrianus.
(2) Hoewel het zeker is dat het bezit van de praetor krachtens het edict van Carbonus niet aan een aangewezen erfgenaam is
toegezegd, bestaat er toch geen twijfel over dat elke vraag over zijn toestand moet worden uitgesteld tot hij de puberteit heeft
bereikt. Indien dus tegelijkertijd een geschil rijst over het vermogen van zijn vader en zijn eigen toestand, zal dit Edict van
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toepassing zijn. Indien echter alleen zijn burgerlijke staat in geschil is, zal de kwestie worden uitgesteld tot het tijdstip van
zijn puberteit, niet krachtens het Edict van Carbonus, maar overeenkomstig de Keizerlijke Constituties.
(3) Het Edict van Carbonius geeft geen vrijstelling aan kinderen die de puberteit hebben bereikt, ook al zijn zij jonger dan
vijfentwintig jaar. Indien echter een kind, dat de puberteit heeft bereikt, zich voordoet als jonger dan vijfentwintig jaar, en het
landgoed in bezit krijgt van de praetor, moet gezegd worden, dat het decreet nietig is. Want ook al zou hij nog niet de
puberleeftijd hebben bereikt, zodra hij die leeftijd heeft bereikt, eindigt het voordeel van het bezit van de nalatenschap.
(4) In dit soort gevallen wordt een onderzoek ingesteld om te voorkomen dat bezit van een landgoed wordt gegeven, als het
bedrog van hen die bezit van eigendom eisen ten behoeve van kinderen duidelijk moet worden vastgesteld; daarom moet de
Praetor, wanneer bezit wordt geëist onder het edict van Carbonus, onmiddellijk kennis nemen van de zaak. Indien hij
vaststelt, dat de zaak gemakkelijk kan worden beslist, en het positief bewezen is, dat het kind geen zoon is, kan hij weigeren
het Carbonische bezit van het landgoed toe te kennen. Maar als hij vaststelt, dat er twijfel bestaat, dat wil zeggen, dat er een
gering bewijs ten gunste van het kind is, en het niet duidelijk blijkt, dat het niet de zoon van de erflater is, zal hij hem het
vruchtgebruik van de nalatenschap toekennen.
(5) Er zijn twee redenen voor dit onderzoek: de ene is, om vast te stellen of het bezit op grond van Koolstof, dat het voordeel
geeft, dat de minderjarige het bezit van de praetor kan verkrijgen, alsof er geen geschil was gerezen, moet worden toegekend;
en de andere is, om vast te stellen of een beslissing onmiddellijk moet worden genomen, of moet worden uitgesteld tot de
leeftijd van de puberteit. De Praetor moet zorgvuldig nagaan, of het voor de minderjarige gunstig is, dat de beslissing
terstond wordt genomen, dan wel of het beter is, deze uit te stellen tot hij de puberteitsleeftijd heeft bereikt; en dit moet hij in
elk geval vernemen van de bloedverwanten, de moeder en de voogden van de minderjarige. Veronderstel bijvoorbeeld, dat er
bepaalde getuigen zijn, die, indien de beslissing van de zaak wordt uitgesteld, hetzij van gedachten kunnen veranderen, hetzij
kunnen sterven, of wier getuigenis na een lange tijd niet meer dezelfde kracht zal hebben. Of, stel dat er een oude
vroedvrouw is, of bepaalde slavinnen, die de waarheid kunnen vertellen met betrekking tot het kind; of dat er bepaalde
documenten bestaan die essentieel zijn voor zijn succes; of dat er andere bewijzen zijn, en dat de minderjarige meer schade
zal lijden als het onderzoek wordt uitgesteld, dan dat hij voordeel zal hebben als de zaak niet onmiddellijk wordt beslist.
Veronderstel, dat de minderjarige geen zekerheid kan stellen, en dat zij, die toestemming hebben gekregen het landgoed in
bezit te nemen, de personen zijn, die de controverse daarover hebben opgeworpen, en die veel van het eigendom, dat aan hem
toebehoort, kunnen onttrekken, veranderen of vernietigen; dan zou het dwaas of onrechtvaardig zijn, indien de Praetor de
zaak zou uitstellen tot de puberteit, tot ernstig nadeel van hem, die verlangt, dat de zaak wordt opgelost. De goddelijke
Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Waar de beslissing gewoonlijk wordt uitgesteld tot de puberteit, geschiedt dit ten
gunste van de minderjarigen, opdat deze toestand niet in gevaar wordt gebracht voordat zij in staat zijn zichzelf te
beschermen. Bovendien, indien zij personen hebben door wie zij behoorlijk kunnen worden verdedigd, en indien het in het
belang van de minderjarigen is, dat de zaak spoedig voor de rechter wordt gebracht en dat er een vonnis wordt gewezen, en
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de voogden van de minderjarigen dit wensen, moet hetgeen ten behoeve van de minderjarigen is uitgedacht, niet tegen hen
worden aangewend, en moet hun toestand in onzekerheid blijven, wanneer zij onomstotelijk kan worden vastgesteld."
(6) Indien de moeder van de minderjarige, na ervan beschuldigd te zijn een fictief kind te hebben ingebracht, haar gelijk
haalt, kan de vraag naar de toestand van het kind nog onopgelost blijven; zo kan bijvoorbeeld worden beweerd dat het niet
door de overledene is verwekt, of, indien dit wel het geval was, dat het niet in het huwelijk is geboren.
(7) Indien degene die de toestand van het kind betwistte, en beweerde dat hijzelf de enige zoon was, zou overlijden, en zijn
moeder zijn erfgenaam zou worden, en met betrekking tot de minderjarige dezelfde betwisting zou inbrengen als haar eigen
zoon deed, door te verklaren dat hij uit een andere vrouw geboren was; Dat wil zeggen, als zij zou ontkennen dat hij het kind
van de overledene was, en dat zij daarom zelf recht had op de hele nalatenschap van de overleden zoon, als zijn erfgenaam,
dan zegt Julianus dat er pas een beslissing moet worden genomen als hij de puberteit heeft bereikt, omdat het geen verschil
maakt of degene die de vraag stelt dit in zijn eigen naam doet, of in die van de nalatenschap. Het is duidelijk dat als de
moeder toegeeft dat het kind de zoon van de overledene is, en daarom voor zichzelf slechts de helft van de nalatenschap van
de vader opeist, de beslissing in deze zaak niet moet worden uitgesteld tot de puberteit; want zij betwist niet de aanspraak van
de minderjarige op de nalatenschap van zijn vader, maar op die van zijn broer.
(8) Julianus zegt op dezelfde plaats, dat als er een geschil ontstaat over de staat van twee minderjarigen die nog niet de
puberteit hebben bereikt, en één van hen bereikt die leeftijd, zij moeten wachten tot de ander ook de puberteit heeft bereikt,
zodat de staat van beiden zo kan worden vastgesteld, dat de rechten van degene die de puberteit nog niet heeft bereikt, niet
worden geschaad door een beslissing die wordt genomen tegen degene die die leeftijd wel heeft bereikt.
(9. Het maakt weinig verschil of de eiser een minderjarige is die de puberteitsleeftijd nog niet heeft bereikt, of de bezitter van
de nalatenschap die de vraag naar de toestand van de minderjarige opwerpt, want of hij het bezit of het opeist, de beslissing
moet worden uitgesteld tot het tijdstip van de puberteit.
(10) Wanneer twee minderjarigen beneden de puberteit een vraag stellen over de toestand van elkander, maakt het verschil of
de een van hen beweert dat hij de enige zoon is, dan wel of de ander beweert dat hij ook een zoon is. Want indien de een
zegt, dat hij de enige zoon is, moet worden geoordeeld, dat de beslissing van de zaak moet worden uitgesteld, totdat beiden
de puberteit hebben bereikt, ongeacht of de eiser dan wel de bezitter degene is, die aanleiding geeft tot het geschil. Indien
echter de een zegt, dat hij de enige zoon is, en de ander zegt, dat hij ook een zoon is, en de eerstgenoemde de puberteit
bereikt, moet de beslissing worden uitgesteld wegens de jeugdigheid van degene, die beweert, dat hij een zoon is; maar dit
moet gedeeltelijk geschieden en niet geheel, want er is geen geschil over de helft van de nalatenschap. Wanneer hij, die
verklaart ook een zoon te zijn, als eerste de puberteitsleeftijd bereikt, en hij, die beweert, dat hij de eenige zoon is, die leeftijd
nog niet heeft bereikt, zal de beslissing niet worden uitgesteld; want er is geen geschil over den toestand van den
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laatstgenoemde, daar hij het is, die de zaak betwist, daar hij, die de puberteit heeft bereikt, zegt, dat hij een zoon is, niet
ontkent, dat de ander ook een zoon is.
(11) Wanneer een slaaf, die tot vrijheid is veroordeeld en tot erfgenaam is benoemd, de hoedanigheid van een minderjarige
betwist, van wie wordt gezegd dat hij de zoon van de erflater is en het testament van zijn vader heeft gebroken, dan zegt
Julianus dat de beslissing zowel over de nalatenschap als over het legaat van de vrijheid moet worden uitgesteld tot de
leeftijd van de puberteit; want geen van beide vragen kan in één keer worden beantwoord zonder de rechten te schaden van
hem die zegt dat hij de zoon van de erflater is. Ook andere kwesties, die betrekking hebben op testamentaire vrijheidslegaten,
en die hangende zijn, moeten worden uitgesteld tot het tijdstip van de puberteit.
(12) Wanneer een minderjarige onder de puberteit verschijnt, en beweert dat hij de zoon van de overledene is, en de
schuldenaars van de nalatenschap ontkennen dat dit waar is, maar zeggen dat de goederen van de overleden erflater
toebehoren aan een verwant, die bijvoorbeeld buiten zee is, moet het kind zijn toevlucht nemen tot het edict van Carbonus;
maar het belang van de afwezige moet worden geraadpleegd door te eisen dat zekerheid wordt gesteld.
(13) De Praetors spannen zich in om degenen aan wie het bezit krachtens het edict van Carbonius is gegeven, daadwerkelijk
in het bezit te stellen. Als echter een bezitter van het bezit onder het edict van Carbonus zou proberen aanspraak te maken op
het landgoed, of op een bepaald goed dat daartoe behoort, zegt Julianus in het vierentwintigste boek van de Digest zeer
terecht dat hij door een uitzondering moet worden uitgesloten, want hij moet tevreden blijven met het voorrecht van bezit dat
de Praetor hem intussen heeft verleend. Daarom zegt hij, dat hij, als hij aanspraak wil maken op de nalatenschap of op enig
goed dat er deel van uitmaakt, dit moet doen door middel van een rechtstreekse vordering in de hoedanigheid van erfgenaam;
zodat na zijn verzoek kan worden vastgesteld of hij erfgenaam is en tot de kinderen behoort, zodat het vermoeden van
Carbonisch bezit van de nalatenschap zijn tegenstanders geen schade kan berokkenen. Dit oordeel is zowel redelijk als
rechtvaardig.
(14) Bovendien wordt dit bezit binnen het jaar toegekend, net als het gewone bezit dat aan kinderen wordt gegeven.
(15) Het is echter noodzakelijk dat hij die beweert dat hij een zoon is, niet alleen het bezit van de nalatenschap van Carbonian
krijgt, maar ook het gewone bezit van de praetorianus eist.
(16) De termijnen die nodig zijn voor het verkrijgen van beide bezittingen lopen afzonderlijk. De termijn die het gewone
praetoriaanse bezit tot doel heeft, loopt vanaf het tijdstip waarop de zoon wist dat zijn vader dood was, en de bevoegdheid
had om het praetoriaanse bezit van de nalatenschap op te eisen; en die van het Carbonische bezit loopt vanaf het tijdstip
waarop de zoon wist dat zijn toestand werd betwist.
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4. Julianus, Digest, Boek XX.
Daarom, als een kind geen bezit van het landgoed eist krachtens de eerste afdeling, kan hij in sommige gevallen bezit
verkrijgen krachtens de volgende afdeling van het Carboniaanse Edict, en soms kan hij dat niet; want als er onmiddellijk na
de dood van de vader een controverse zou ontstaan over de vraag of hij bezit van het landgoed kon eisen met de andere
kinderen, zal het jaar geacht worden op hetzelfde moment te zijn verstreken, voor zover het beide perioden betreft. Indien hij
echter na het verstrijken van een bepaalde termijn vaststelt, dat zijn rechten worden betwist, kan hij, ook al is de termijn
verstreken, gedurende welke hij het bezit van de nalatenschap op grond van de eerste afdeling van het Edict had kunnen
opeisen, het op grond van de tweede afdeling opeisen; en wanneer hij het bezit heeft verkregen, kan hij altijd een beroep doen
op de bezitsvorderingen. Maar wanneer het vonnis tegen hem is uitgesproken nadat hij de puberteit heeft bereikt, zullen de
vorderingen hem worden geweigerd.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLI.
Indien hij, die tegen de minderjarige een aanklacht indient, een van de kinderen van de overledene is, zal het resultaat zijn, of
hij, wiens toestand in geschil is, zekerheid geeft, of dat hij dit niet doet, hij zal toch in het bezit worden gesteld.
(1) Als het kind beneden de puberteit niet wordt verdedigd, en dus zijn tegenpartij in het bezit wordt gesteld, wie zal dan het
recht hebben om de rechtsvorderingen in te stellen waarin de nalatenschap is geïnteresseerd? Julianus, in het vierentwintigste
boek van de Digest, zegt dat een curator moet worden aangesteld die alles in handen kan nemen en de vorderingen kan
instellen. Hij zegt bovendien dat het degene die met de minderjarige in het bezit is gesteld, niet verboden is een proces aan te
spannen tegen de curator, want op die manier wordt de nalatenschap geen schade berokkend, omdat hij zijn vorderingen
wettelijk tegen de minderjarige zelf kan instellen, als deze zekerheid heeft gesteld.
(2) Wanneer een minderjarige onder de puberteit geen zekerheid stelt, wordt zijn tegenpartij in het bezit gesteld, of hij zelf
zekerheid stelt of niet. Indien zijn tegenpartij wenst dat het beheer van het goed aan hem wordt toevertrouwd, moet hij
zekerheid stellen ten gunste van de minderjarige; indien hij dit echter niet doet, moet een curator worden benoemd door wie
het beheer van het goed zal worden gevoerd. En als de tegenspreker zekerheid stelt, moet hij alle goederen verkopen die door
uitstel kunnen worden vernietigd of in waarde verminderd, en hij moet ook alle schulden van de schuldenaars innen, als zij
door het verstrijken van de tijd zullen worden vrijgegeven; de rest van de nalatenschap moet hij samen met de minderjarige
in bezit houden.
(3) Laten wij bovendien zien of hij die krachtens het edict van Carbonus in het bezit is gesteld, de nalatenschap kan
verkleinen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Als de minderjarige zekerheid heeft gesteld, kan hij een deel van de
nalatenschap gebruiken om in zijn onderhoud te voorzien, ongeacht of hem daartoe een machtiging is verleend, of niet; en hij
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moet de rest van de nalatenschap teruggeven aan degene die er aanspraak op maakt. Indien hij echter geen zekerheid kan
stellen en het duidelijk is dat hij anders niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, moet hij in het bezit worden gesteld
teneinde hem in staat te stellen het nodige voor zijn levensonderhoud te verkrijgen. Het behoeft geen verwondering te
wekken, dat iemand, die misschien niet de zoon van de overledene blijkt te zijn, een deel van het vermogen tot zijn
onderhoud mag gebruiken, daar een ongeboren kind door de Edicten in het bezit van het gehele vermogen wordt gesteld, en
aan zijn moeder steun wordt gegeven ten behoeve van een kind dat misschien niet geboren wordt; en er moet meer zorg
worden besteed om te voorkomen, dat de zoon van honger sterft, dan om te voorkomen, dat een geringer deel van het
vermogen in handen van de eiser komt, indien mocht worden beslist, dat het kind niet de zoon van de overledene was.
(4) Ik meen, dat in elk geval van de Praetor moet worden verlangd, dat de documenten van de nalatenschap niet in handen
van de tegenpartij worden gesteld, indien deze ze in bezit krijgt; anders zou de minderjarige kunnen worden bedrogen, hetzij
doordat zijn tegenpartij door middel daarvan inlichtingen verkrijgt, hetzij doordat hij in staat wordt gesteld ze te doen
verdwijnen.
(5) Wanneer noch de minderjarige, noch zijn tegenpartij zekerheid stelt, moet een curator worden benoemd, die het beheer
over het goed voert en het afgeeft aan wie de zaak wint. Wat moet er echter gebeuren als de voogden van de minderjarige het
beheer opeisen? Zij mogen niet gehoord worden, tenzij zij zekerheid stellen in naam van de minderjarige, of tenzij zij zelf tot
curator benoemd worden.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
De vraag rijst of een vonnis kan worden uitgesproken met betrekking tot het eigendom van een moeder. En in feite kan in dit
geval geen vonnis worden uitgesproken, onder het Edict van Carbonus; want er moet een lang uitstel worden verleend,
waardoor de beslissing wordt uitgesteld tot de puberteit.
1. Julianus zegt dat het duidelijk is dat als er een controverse ontstaat met betrekking tot de goederen van vader en moeder,
op hetzelfde moment, of zelfs met betrekking tot dat van een broer, de beslissing van de controverse moet worden uitgesteld
tot de tijd van de puberteit.
2. Er zal grond zijn voor de toepassing van dit Edict, zelfs indien de kinderen het praetoriaanse bezit ab intestato zouden
verkrijgen; zelfs wanneer zij het opeisen krachtens de laatste Secties van het Edict, waar de erfgenamen van rechtswege tot
de erfopvolging worden geroepen naarmate zij eigenlijke erfgenamen zijn, of krachtens die Sectie door welke het bezit wordt
toegekend aan cognaten.
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3. Want als alleen zijn hoedanigheid in het geding is, zoals bijvoorbeeld wanneer hij slaaf zou zijn en er geen geschil is over
de nalatenschap, dan moet onder zulke omstandigheden de kwestie van zijn vrijheid onmiddellijk worden opgelost.
4. Als hij, die een geschil aangaande de minderjarige aan de orde stelt, tegelijk met hem in het bezit wordt gesteld, moet hij
niet worden ondersteund uit de goederen van de overledene, noch kan hij iets uit de nalatenschap nemen, want dit bezit wordt
hem alleen in plaats van zekerheid gegeven.
5. 5. Niet alleen moet aan de minderjarige ondersteuning worden verleend, maar ook geld voor zijn opvoeding, en alle andere
noodzakelijke uitgaven moeten worden betaald overeenkomstig het bedrag van de nalatenschap.
6. De vraag rijst of hij die krachtens het edict van Carbonus in het bezit is gesteld, na het bereiken van de puberteit de rol van
eiser voor het gerecht kan vervullen. Het staat vast, dat hij als gedaagde kan optreden, vooral wanneer hij zekerheid stelt.
Indien hij geen zekerheid stelt en daartoe ook niet bereid is, kan tegen hem als bezitter van de nalatenschap een proces
worden aangespannen. Als hij dan geen zekerheid stelt, gaat het bezit over op zijn tegenpartij, op voorwaarde dat deze het
verbiedt; net alsof het landgoed vanaf dat moment voor het eerst door hem was opgeëist.
(7) Julianus, Digest, Boek XXIV.
Als ontkend wordt dat een minderjarige wettig geadopteerd is, en om die reden zijn recht op de nalatenschap van zijn vader
wordt betwist, zal het niet onrechtvaardig zijn dat een soortgelijk vonnis wordt uitgesproken als de vonnissen die onder het
Edict van Carbonus zijn uitgevaardigd.
1. Evenzo, wanneer een minderjarige, beneden de leeftijd van puberteit, in adoptie zou zijn gegeven, en derhalve zijn recht
op de nalatenschap van zijn natuurlijke vader wordt ontkend, aangezien in dit geval de vraag rijst of hij als zoon recht heeft
op de nalatenschap, zal er grond zijn voor de toepassing van het Edict van Carbonus.
2. Indien men echter veronderstelt, dat de zoon onterfd is, zal het niet nodig zijn de beslissing van de controverse uit te stellen
tot de leeftijd van de puberteit, omdat de vraag niet het recht van de zoon zelf betreft, maar de geldigheid van het testament.
3. Indien de moeder van degene, wier vrijheid en aanspraak op de nalatenschap van zijn vader in geschil zijn, voor het
gerecht wordt geroepen om te getuigen in een geding, aangespannen om zijn vrijheid vast te stellen, moet de beslissing met
betrekking tot zijn moeder niet altijd worden uitgesteld tot de tijd van de puberteit; want er zijn gevallen, waarin de zaken
van hen, van wie wordt gezegd dat zij veronderstelde kinderen zijn, zonder uitstel worden beslist.
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4. Telkens wanneer op grond van het Edict van Carbonus een vonnis wordt gewezen, wordt de zaak geacht zich in dezelfde
toestand te bevinden als waarin zij zich zou hebben bevonden, indien geen controverse was gerezen met betrekking tot
degene die praetorisch bezit van het landgoed heeft verkregen.
5. Nogmaals, wanneer twee broers krachtens dit decreet in het bezit zijn gesteld, en een van hen weigert zijn aandeel in de
nalatenschap van zijn vader te verdedigen, zal de ander gedwongen zijn de gehele nalatenschap te verdedigen, of deze geheel
aan de schuldeisers af te staan.
6. Soms verkrijgt een onterfde zoon bezit van de nalatenschap krachtens het Carbonische Edict, wanneer hij geen praetorisch
bezit eist in strijd met de bepalingen van het testament, maar, op grond van intestaat, dat aan kinderen wordt toegekend;
omdat hij ontkent dat het testament van zijn vader van dien aard is dat praetorisch bezit krachtens dit testament kan worden
gegeven, aangezien wordt beweerd dat hij niet zijn zoon is.
7. Indien een minderjarige het bezit van de nalatenschap van een vrijgelatene van zijn vader opeist, en ontkend wordt, dat hij
de zoon van de patroon is, om de reden, dat er geen geschil is met betrekking tot de nalatenschap van zijn vader, moet de
vaststelling van de controverse niet worden uitgesteld. Indien echter deze controverse mocht ontstaan nadat een vonnis
krachtens het Edict van Carbonus is gewezen, moet de vaststelling daarvan worden uitgesteld tot het tijdstip van de puberteit.
8. De vraag rees, of een minderjarige tegelijk met de aangewezen erfgenamen, die het volgens de bepalingen van het
testament verkregen, het bezit krachtens het Edict van Carbonus kon hebben. Ik antwoordde dat als hij niet de zoon was, of
geen praetorisch bezit van het landgoed had verkregen in strijd met de bepalingen van het testament, op grond van intestaat,
hij het kon verkrijgen onder het edict van Carbonus, op hetzelfde moment dat de aangewezen erfgenamen praetorisch bezit
van het landgoed verwierven in overeenstemming met de bepalingen van het testament.
(8) Africanus, Vragen, Boek IV.
De persoon van wie ik verklaar dat hij mijn zoon is, en onder mijn toezicht staat, is overleden. Een minderjarige, onder de
leeftijd van puberteit, verscheen, die beweerde dat de overledene de vader van een gezin was, en dat het landgoed aan hem
toebehoorde. Er werd geoordeeld dat het vonnis moest worden uitgesproken.
1. Nogmaals, mijn geëmancipeerde zoon overleed bij onvermogen, nalatende een zoon beneden de leeftijd van puberteit, die
beweerde dat hij de rechtstreekse erfgenaam was. Ik beweer dat deze zoon was verwekt voordat de emancipatie plaatsvond,
en daarom onder mijn beheer stond, en dat de nalatenschap van de geëmancipeerde zoon aan mij toebehoorde. Het stond vast
dat dit kind de zoon van de overledene was, maar er rees een vraag over zijn juridische toestand, dat wil zeggen of hij al dan
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niet onder het gezag van zijn vader stond; en er bestaat geen enkele twijfel over dat het Edict van Carbonië in dit geval van
toepassing is.
9. Neratius, Perkamenten, Boek VI.
Labeo verklaarde dat wanneer een minderjarige verondersteld wordt te zijn, en er een controverse ontstaat over zijn recht op
het landgoed van zijn vader, de Praetor erop moet toezien dat hij dit in bezit krijgt. Ik denk dat Labeo bedoelde dat dit van
toepassing is op een kind dat na de dood van zijn vader is geboren en dat beweert zijn zoon te zijn, ook al dacht de
overledene dat hij geen kinderen had; want hij die erkend is door degene wiens nalatenschap in geschil is, heeft er een meer
billijke aanspraak op dan een postuum kind.
10. Marcellus, Digest, Boek VII.
Wanneer een vrouw, aan wie de erfgenaam een eed heeft afgelegd, zweert dat zij zwanger is, moet het bezit van de
nalatenschap worden toegekend volgens het edict van Carbonus, of het moet worden geweigerd als zij de erfgenaam de eed
heeft afgelegd; want het bezit moet worden gegeven nadat er een goede reden is aangetoond om te voorkomen dat de
erfgenaam wordt benadeeld als het wordt gegeven; of als het wordt geweigerd, om te voorkomen dat de minderjarige van zijn
wettelijke rechten wordt beroofd.
11. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
Er is geen grond voor de toepassing van het Edict van Carbonus, wanneer de zoon, wiens burgerlijke staat wordt betwist,
geen erfgenaam kan worden zonder tussenkomst van de Praetor; bijvoorbeeld, wanneer hij is aangesteld. Dezelfde regel
geldt, wanneer vaststaat, dat hij geen erfgenaam kan zijn, ook al is hij de zoon; bijvoorbeeld, wanneer Titius tot erfgenaam is
benoemd, en een postuum kind of een onterfde minderjarige moet worden geweigerd de zoon van de erflater te zijn. Het
maakt ook geen verschil welk belang de minderjarige er bij kan hebben, dat bewezen wordt dat hij de zoon is, met betrekking
tot andere zaken, bijvoorbeeld om het eigendom van zijn broer van een andere moeder te verkrijgen, of om rechten te
verwerven over vrijgelatenen en begraafplaatsen; want het staat vast, dat deze gevallen niet onder het edict van Carbonus
vallen.
12. Dezelfde, Vragen, Boek XIV.
Een benoemde erfgenaam, tegen wie een minderjarige zoon, waarvan gezegd wordt dat hij suppositious is, krachtens de
eerste afdeling van het Edict het praetoriaanse bezit eist, zoals in het geval van een erfgenaam van rechtswege, kan in de
tussentijd geen bezit verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het testament. Indien echter in de tussentijd hetzij de
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benoemde erfgenaam, hetzij de rechtmatige erfgenaam komt te overlijden, moet aan zijn erfgenamen vrijstelling worden
verleend. Want wat als zij niet in de nalatenschap hadden kunnen treden, omdat de wet hen verhinderde, of omdat de
beslissing van het geschil twijfelachtig was?
13. Paulus, Opinies, Boek XI.
Titia kreeg een postuum kind na de dood van haar man, en Sempronius bracht een beschuldiging van overspel tegen haar uit
voor de gouverneur van de provincie. Ik vraag of de berechting van de beschuldiging van overspel moet worden uitgesteld tot
de leeftijd van de puberteit, opdat de rechten van het postume kind niet worden geschaad. Paulus antwoordde dat als er geen
twijfel bestaat over het recht van de minderjarige op de nalatenschap van haar vader, haar voogden geen reden hebben om de
berechting van overspel uit te stellen totdat hun pupil de puberteit heeft bereikt.
14. Scaevola, Opinies, Boek II.
De vraag doet zich voor of een minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt en door het edict van Carbonus in het bezit
is gekomen van een landgoed, en die leeftijd bereikt voordat het bezit aan hem is overgedragen, de plichten van eiser kan
vervullen. Het antwoord luidde, dat hij het bewijs moet leveren van elke vordering die hij tegen de bezitter maakt.
15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Dit bezit komt de minderjarige ten goede als zekerheid wordt gesteld, niet alleen voor het verkrijgen van het feitelijke bezit,
maar ook voor het terugvorderen van goederen, het innen van schulden, het geven van bruidsschatten, en voor al het andere
waarvan wij reeds hebben gezegd dat het vatbaar is voor inbreng in collatie.
16. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Zoals zekerheid wordt gegeven aan een geëmancipeerde zoon met betrekking tot het bezit van zijn vader, zo moet die ook
worden gegeven aan een minderjarige met betrekking tot het bezit dat hij zelf in collatie geeft.

Tit. 11. Betreffende het praetoriaanse bezit van een nalatenschap overeenkomstig de bepalingen van het testament.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
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Onder een testament moeten we verstaan elk soort materiaal waarop het geschreven is; daarom, of het nu geschreven is op
houten tafelen, of op die van enig ander soort materiaal, of op papyrus, of perkament, of op de huid van welk dier dan ook,
het wordt ook terecht een testament genoemd.
(1) Krachtens deze afdeling van het Edict bekrachtigt de Praetor niet alle testamenten, maar alleen de laatste, dat wil zeggen,
die welke het laatst zijn opgemaakt en waarna geen andere meer zijn opgemaakt. Een laatste testament is niet een testament
dat op het tijdstip van overlijden is opgemaakt, maar een testament waarna geen ander meer is opgemaakt, ook al is het oud.
(2) Het is voldoende dat er een testament is, ook al wordt het misschien niet overgelegd, als het zeker is dat het bestaat.
Indien het testament in het bezit is van een dief of van iemand bij wie het in bewaring is gegeven, dan lijdt het geen twijfel
dat het in het bezit van de praetorias moet worden gesteld; het is immers niet nodig het testament te openen om het in het
bezit van de praetorias te krijgen overeenkomstig de bepalingen van het testament.
(3) Ook moet het testament op het tijdstip van het overlijden van de erflater hebben bestaan, ook al is het nadien opgehouden
te bestaan; wanneer het nadien is vernietigd, kan dus het praetoriaanse bezit worden geëist.
(4) Niettemin wordt geëist, dat de erfgenaam het bestaan van het testament kent en er zeker van is, dat hij door de bepalingen
ervan in het bezit van de nalatenschap is gesteld.
(5) Wanneer iemand twee afschriften van zijn testament maakt en één ervan blijft bestaan, terwijl het andere wordt
vernietigd, wordt het testament geacht te bestaan en kan het bezit van de nalatenschap door praetorius worden opgeëist.
(6) Zelfs indien de erflater twee testamenten heeft gemaakt en ze tegelijkertijd heeft verzegeld, en in elk testament
verschillende erfgenamen heeft aangewezen, en beide testamenten bestaan, kan het bezit van de nalatenschap krachtens beide
worden verkregen, omdat zij als één akte en als de laatste wil van de erflater worden beschouwd.
(7) Indien echter een erflater een testament maakt, en ook een afschrift daarvan, en indien het testament, dat hij als zijn
testament bedoelde, bestaat, kan men het bezit van de nalatenschap opeisen; maar Pomponius zegt, dat indien alleen het
afschrift bestaat, men geen bezit van de nalatenschap kan opeisen.
(8) De praetor eist, dat iemand testamentair in het bezit is, niet alleen op het tijdstip waarop hij zijn testament maakt, maar
ook op het tijdstip van zijn overlijden; indien dus een minderjarige onder de puberteit of een krankzinnige of iemand anders
die niet testamentair in het bezit is, een testament maakt en daarna daartoe bekwaam wordt en sterft, kan geen praetorisch
bezit van zijn nalatenschap worden geëist. Indien echter een zoon die onder vaders gezag staat, meent dat hij aan het hoofd
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van een gezin staat, terwijl hij dat niet is, een testament maakt, en later bij zijn dood zijn eigen meester blijkt te zijn, kan het
bezit van zijn nalatenschap overeenkomstig de bepalingen van het testament niet worden opgeëist volgens de bepalingen van
het Praetoriaanse Edict. Indien echter een zoon die onder vaders gezag stond en veteraan was, een testament maakt waarin hij
over zijn castrense peculium beschikt, en daarna wordt geëmancipeerd, of gezinshoofd wordt en dan sterft, kan het bezit van
zijn nalatenschap door de praetorias worden gevorderd. Indien iemand op beide voornoemde tijdstippen de bevoegdheid
heeft een testament op te maken, maar deze bevoegdheid in de tussenliggende tijd niet heeft, kan overeenkomstig de
bepalingen van zijn testament het praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap worden opgeëist.
(9) Bovendien, indien iemand een testament maakt en daarna de testamentaire bevoegdheid wordt ontnomen, hetzij doordat
hij krankzinnig wordt, hetzij omdat hem verboden werd zijn goederen te beheren, kan het bezit van zijn nalatenschap
krachtens het Edict worden opgeëist, omdat zijn testament rechtsgeldig is. In het algemeen kan dit worden gezegd van alle
personen van deze aard, die op het ogenblik van hun dood de wilsbekwaamheid hebben verloren; hun voor dat tijdstip
gemaakte testamenten zijn echter geldig.
(10) Wanneer het koord, dat de tafelen van het testament samenhoudt, wordt doorgesneden, ook al geschiedde dit tegen de
wil van de erflater, kan het bezit van de nalatenschap door de praetorias worden opgeëist. Indien echter de erflater zelf het
koord doorknipt, wordt het testament niet geacht te zijn verzegeld en kan het bezit van de nalatenschap niet worden opgeëist.
(11) Indien de tafelen, waarop het testament is geschreven, door muizen worden aangevreten, of het koord op andere wijze
wordt gebroken, hetzij door ouderdom, hetzij door de vochtigheid van de plaats waar het werd neergelegd, hetzij door een
val, wordt het testament geacht te zijn verzegeld; vooral indien men veronderstelt dat het met slechts één koord is
vastgemaakt. Indien een koord drie- of viermaal om de tafelen is gewonden, moet men aannemen, dat zij verzegeld zijn, ook
al is het op één plaats doorgesneden of aangevreten.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLI.
De Praetor heeft in het Edict een zeer rechtvaardige volgorde van opvolging gekozen. Want hij wil in de eerste plaats dat de
kinderen het bezit van de nalatenschap krijgen, tegen de bepalingen van het testament in, en vervolgens, als dat niet gebeurt,
moet het testament van de overledene worden nageleefd. Daarom moet de zaak worden opgeschort gedurende de tijd
gedurende welke de kinderen het bezit van de nalatenschap kunnen opeisen. Wanneer deze termijn is verstreken, of indien zij
voordien overlijden, of de nalatenschap verwerpen, of het recht verliezen om het bezit ervan op te eisen, dan zal het bezit van
de nalatenschap krachtens het Praetoriaanse Edict terugkeren naar de aangewezen erfgenamen.
(1) Wanneer een zoon tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde, stelt Julianus zeer juist dat hij het bezit van de
nalatenschap kan opeisen in overeenstemming met de voorwaarden van het testament, in de hoedanigheid van benoemd
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erfgenaam, ongeacht wat de voorwaarde is, zelfs als die als volgt luidt: "wanneer een schip uit Azië zal arriveren". En al is de
voorwaarde niet vervuld, toch moet de Praetor de zoon, die hij overeenkomstig de bepalingen van het testament in bezit laat
nemen, beschermen, ook al had hij het bezit reeds verkregen in strijd met die bepalingen. Deze bescherming is in het
bijzonder nodig voor een zoon die geëmancipeerd is.
(2) Iedere aangewezen erfgenaam krijgt het bezit van de nalatenschap naar evenredigheid van het hem nagelaten deel
daarvan, in dier voege echter, dat, indien er niemand is die het met hem opeist, hij het alleene bezit kan hebben. Niettemin
zal, zolang een der erfgenamen beraadslaagt of hij al dan niet praetorisch bezit van de nalatenschap zal nemen, het bezit van
het aandeel van zijn mede-erfgenaam aan deze laatste niet worden toegestaan.
(3) Wanneer een plaatsvervanger is aangewezen voor een erfgenaam, indien deze binnen tien jaren sterft, en een andere,
indien hij tussen tien en veertien jaren sterft, en de erfgenaam sterft vóór hij tien jaren oud is, zal de eerste plaatsvervanger
erfgenaam worden en praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen; maar indien de erfgenaam na zijn tien jaren en vóór
hij veertien jaren oud is, sterft, zal de tweede plaatsvervanger erfgenaam worden en bezit verkrijgen; maar beiden kunnen
niet worden verenigd, daar elk van hen onder een verschillende voorwaarde is geplaatst.
(4) Het bezit van een nalatenschap volgens de bepalingen van het testament wordt toegekend aan de erfgenamen die in de
eerste graad benoemd zijn, en daarna, als zij er geen aanspraak op maken, aan de plaatsvervangers die daarna in rang komen,
evenals aan hen die voor de plaatsvervangers in de plaats zijn getreden; en wij kennen het bezit aan de plaatsvervangers toe
in regelmatige rangorde. Wij moeten onder erfgenamen verstaan, die in de eerste graad als eersten worden aangewezen; want
daar zij het voorrangsrecht hebben om de nalatenschap te aanvaarden, zo moeten zij ook de eersten zijn, die recht hebben op
praetorisch bezit.
(5) Indien iemand in zijn testament zegt: "Laat de eerste erfgenaam zijn van de helft van mijn nalatenschap en indien hij mijn
erfgenaam niet wordt, laat de tweede mijn erfgenaam zijn; laat de derde mijn erfgenaam zijn van de helft van mijn
nalatenschap en indien hij mijn erfgenaam niet wordt, laat de vierde mijn erfgenaam zijn", dan zijn de eerste en de derde
degenen, die het recht zullen hebben het praetoriaanse bezit van de nalatenschap te verkrijgen.
(6) Als iemand erfgenamen benoemt als volgt: "Laat een van mijn broers die met Seia trouwt erfgenaam zijn van drievierde
deel van mijn nalatenschap, en laat degene die niet met haar trouwt erfgenaam zijn van een vierde deel daarvan", dan is het
duidelijk dat als Seia sterft, de erfgenamen recht hebben op gelijke delen van de nalatenschap. Als zij echter met een van hen
gehuwd is, heeft hij recht op respectievelijk drievierde en de ander op eenvierde deel van de nalatenschap; maar geen van
beiden kan het bezit van de praetor opeisen voordat aan de voorwaarde is voldaan.
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(7) Indien de naam van de erfgenaam opzettelijk is uitgewist, staat het buiten twijfel, dat hij geen praetorisch bezit van de
nalatenschap kan vorderen, evenmin als iemand, die zonder overleg met de erflater tot erfgenaam is benoemd; want hij wordt
geacht niet te zijn aangewezen, die de erflater niet heeft willen benoemen.
(8. Wanneer twee erfgenamen zijn aangewezen, namelijk de eerste en de tweede, en een derde in de plaats van de tweede
wordt gesteld, zal, indien de tweede weigert de nalatenschap in bezit te nemen, de derde in zijn plaats treden. Indien echter de
derde weigert de nalatenschap te betreden of er bezit van te nemen, keert het bezit ervan terug naar de eerste; het is ook niet
nodig dat hij er bezit van eist, want het komt hem van rechtswege toe, zoals het bezit van een aangewezen erfgenaam op
dezelfde wijze toekomt als zijn erfdeel.
(9) Wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd, komt het praetoriaanse bezit van de nalatenschap toe aan zijn meester,
aan wie de nalatenschap zal toebehoren; want het praetoriaanse bezit volgt op de eigendom van het goed. Als dus op het
tijdstip van de dood van de erflater de benoemde erfgenaam, Stichus, slaaf was van Sempronius, en Sempronius hem niet
heeft bevolen het landgoed te betreden wegens zijn dood, of omdat hij de slaaf had vervreemd, en deze laatste eigendom was
geworden van Septitius, dan zal het resultaat zijn dat als Septitius de slaaf zou bevelen het landgoed te aanvaarden, het
praetoriaanse bezit daarvan aan Septitius zal worden gegeven, want het landgoed zal aan hem toebehoren. Daarom zullen wij,
als een slaaf achtereenvolgens drie of vier meesters heeft gehad, de laatste van hen het bezit van de praetorias geven.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Het is waar dat ieder postuum kind dat nog niet geboren was ten tijde van het overlijden van de erflater, na zijn geboorte het
bezit van het landgoed kan opeisen.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLII.
De term "papyrus" slaat niet alleen op wat nieuw is, maar ook op wat al in gebruik was. Als dus iemand zijn testament opstelt
op een blad waarvan de rugzijde reeds beschreven is, kan men op grond van zulk een testament praetorisch bezit van
eigendom verkrijgen.
5. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Wanneer iemand tot erfgenaam wordt benoemd onder een voorwaarde, en nadat hij het praetoriaanse bezit overeenkomstig
de bepalingen van het testament heeft verkregen, de voorwaarde niet wordt vervuld, zal het gevolg zijn dat het bezit in de
tussentijd in handen van de bezitter blijft; zoals bijvoorbeeld wanneer een geëmancipeerde zoon voorwaardelijk tot
erfgenaam wordt benoemd. Want als aan de voorwaarde niet wordt voldaan, zegt Julianus dat hij desondanks praetorisch
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bezit kan verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het testament; maar hij zegt ook dat hij moet worden beschermd als
hij iemand is die als rechtmatig erfgenaam praetorisch bezit van de nalatenschap kan verkrijgen. Dit is onze huidige praktijk.
(1) Laten wij zien of legaten door deze erfgenamen moeten worden betaald. De zoon, die als het ware in strijd met de
bepalingen van het testament in het bezit is gekomen, wordt weliswaar geacht het landgoed te bezitten krachtens zijn
benoeming, maar de anderen bezitten het als erfgenamen van rechtswege; daarom is de zoon alleen verplicht de legaten te
betalen die aan de nakomelingen en ascendenten zijn nagelaten, maar niet die welke aan anderen zijn nagelaten. Het is
duidelijk, dat een trust moet worden uitgevoerd ten behoeve van hem, die er als erfgenaam recht op had; want anders zou het
schijnen, dat het praetoriaanse bezit krachtens de bepalingen van het testament was opgeëist met het doel hem te bedriegen.
6. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Zij die voorwaardelijk tot erfgenaam zijn benoemd, kunnen overeenkomstig de bepalingen van het testament het
praetoriaanse bezit opeisen, zelfs zolang de voorwaarde hangende is, en nog niet vervuld is, mits zij wettig benoemd zijn;
want wanneer iemand onwettig benoemd is, zal zijn benoeming hem geen voordeel opleveren bij het verkrijgen van het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap.
7. Julianus, Digest, Boek XXIII.
Wanneer de tafelen van het testament op verschillende plaatsen verzegeld waren, en sommige zegels verbroken zijn, maar er
nog zeven over zijn, zal dit voldoende zijn om praetorisch bezit van de nalatenschap te kunnen verkrijgen; net zoals wanneer
de zegels van zeven getuigen verschijnen, hoewel zij misschien niet de zegels omvatten van allen die het testament
verzegelden.
8. Dezelfde, Digest, Boek XXIV.
Als in een testament het volgende is ingevoegd: "Laat Sempronius erfgenaam zijn van de helft van mijn nalatenschap; laat
Titius erfgenaam zijn van een derde deel van mijn nalatenschap, als er een schip uit Azië zou aankomen; en laat genoemde
Titius erfgenaam zijn van een zesde deel van mijn nalatenschap, als er geen schip uit Azië zou aankomen", dan wordt Titius
in dit geval niet benoemd tot erfgenaam van twee verschillende delen van de nalatenschap, maar wordt hij geacht in de plaats
van zichzelf te treden, en daarom wordt hij geacht geen recht te hebben op een groter deel dan een derde deel. In
overeenstemming met deze verklaring zal Titius, aangezien een zesde deel van de nalatenschap onbeschikbaar blijft, niet
alleen een derde deel daarvan krachtens het Praetoriaanse Edict in bezit krijgen, maar ook het zesde deel dat hem toekomt.
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(1) Wanneer een plaatsvervanger wordt aangewezen voor een zoon die nog niet de puberteit heeft bereikt, als volgt: "Indien
mijn zoon sterft voordat hij de puberteit heeft bereikt, laat Titius dan mijn erfgenaam zijn", dan kan hij aanspraak maken op
het landgoed alsof het woord "mijn" er niet aan was toegevoegd, en hij kan er ook het praetoriaanse bezit van verkrijgen.
(2) Indien een vergissing is gemaakt in de naam of de familienaam van degene die recht heeft op de nalatenschap, kan hij
niettemin praetorisch bezit daarvan verkrijgen.
(3) Wanneer bovendien de naam van de erfgenaam in het testament op wens van de erflater is doorgehaald, ook al is die nog
leesbaar, wordt hij niet geacht te zijn aangewezen, zodat hij hetzij in de nalatenschap kan treden, hetzij daarvan
overeenkomstig het burgerlijk recht het praetoriaanse bezit kan eisen.
(4) Een zekere man stelde zijn testament schriftelijk op, maar benoemde mondeling een plaatsvervanger voor zijn zoon, die
nog niet de puberleeftijd had bereikt. Ik gaf als mijn mening dat de bedoeling van de Praetor bij het verlenen van het bezit
van de nalatenschap was, dat de erfgenamen van de zoon en die van de vader afzonderlijk moesten worden beschouwd. Want
zoals het praetoriaanse bezit van een nalatenschap wordt verleend aan de aangewezen erfgenaam van de zoon afzonderlijk
van de erfgenamen van de vader, zo moet het ook worden verleend afzonderlijk van de aangewezen erfgenamen van de
vader, wanneer de erfgenaam mondeling is aangewezen.
9. Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
Opdat praetorisch bezit van een nalatenschap kan worden verleend overeenkomstig de pupillaire substitutie, moet worden
onderzocht of het testament van de vader verzegeld was, ook al was het gedeelte dat de substitutie bevatte, niet verzegeld
overgelegd.
10. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer een slaaf voorwaardelijk tot erfgenaam wordt benoemd, bestaat er enige twijfel over de vraag of hij al dan niet
praetorisch bezit van de nalatenschap kan verkrijgen. Onze Scaevola is van mening dat hij het kan verkrijgen.
11. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
"Laat Titius de erfgenaam zijn van degene van mijn kinderen die als laatste zal sterven voordat hij de puberleeftijd heeft
bereikt." Als de twee kinderen in een verafgelegen plaats zouden sterven, en de plaatsvervanger niet wist wie van hen het
laatst gestorven was, moest de mening van Julianus worden gevolgd, die inhield dat, vanwege de onzekerheid van de
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toestand, het bezit van de nalatenschap van zelfs degene die het eerst gestorven was, door de plaatsvervanger kon worden
opgeëist.
(1) Wanneer een zoon, die tot erfgenaam was benoemd, na de dood van zijn vader uit gevangenschap terugkeert, kan hij
praetorisch bezit van zijn nalatenschap verkrijgen, en de termijn van een jaar waarin hij dat kan doen wordt berekend vanaf
de dag van zijn terugkeer.
(2) Titius gaf zich, na zijn testament gemaakt te hebben, over aan de arrogantie, en stierf vervolgens, nadat hij zijn eigen
meester was geworden. Indien de aangewezen erfgenaam het bezit van de praetor opeist, zal hij door een exceptie op grond
van bedrog worden uitgesloten; want door zich te laten arresteren, heeft de erflater al zijn goederen, samen met zichzelf,
overgedragen aan het gezin en de huishouding van een ander. Het is duidelijk, dat indien de erflater, nu hij eigen meester is
geworden, in een codicil of in een andere akte verklaart, dat hij wenst te sterven zonder zijn testament te wijzigen, het buiten
werking gestelde testament door deze latere verklaring wordt hersteld, op dezelfde wijze als wanneer hij een ander testament
zou hebben gemaakt en dit zou hebben verscheurd, zodat het eerste van kracht zou zijn gebleven. Evenmin moet iemand
denken dat een testament kan worden gemaakt door de enkele uiting van een wens; want in dit geval wordt geen enkele vraag
opgeworpen met betrekking tot de wettigheid van de akte, maar alleen met betrekking tot de kracht van de exceptie die,
onder deze omstandigheden, tegen de eiser kan worden ingesteld, welke moet afhangen van de persoon van de wederpartij.
12. Paulus, Vragen, Boek VII.
Opdat de benoemde erfgenaam het praetoriaanse bezit van de nalatenschap kan verkrijgen, denk ik dat vereist moet worden
dat zijn identiteit wordt vastgesteld door een passende aanwijzing, zodat het aandeel waarop hij recht heeft kan worden
gevonden, zelfs als hij zonder aandeel is benoemd; want als een erfgenaam zonder aandeel is benoemd, kan hij een
onverdeeld aandeel nemen, of een ander deel van de nalatenschap. Indien echter de erfgenaam op zodanige wijze is
aangewezen, dat het lijkt alsof hij door het testament is uitgesloten, omdat het aandeel in de nalatenschap waarop hij is
aangewezen, niet kan worden gevonden, verkrijgt hij geen praetorisch bezit. Dit doet zich voor, wanneer iemand een
erfgenaam aanwijst als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn van hetzelfde deel van mijn nalatenschap als waartoe ik hem
bij mijn eerste testament heb aangewezen," of "Laat hem mijn erfgenaam zijn van hetzelfde deel als waartoe ik hem bij mijn
codicil heb aangewezen," en men moet vaststellen, dat hij niet is aangewezen. Als ik echter zeg: "Laat Titius mijn erfgenaam
zijn als ik hem in mijn eerste testament heb benoemd tot erfgenaam van de helft van mijn nalatenschap," of "Laat hem mijn
erfgenaam zijn als ik hem in mijn codicil heb benoemd tot erfgenaam van de helft van mijn nalatenschap," dan kan hij bezit
krijgen van mijn nalatenschap, want hij is voorwaardelijk tot erfgenaam benoemd.
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Tit. 12. Betreffende het praetoriaanse bezit wanneer een zoon door zijn vader is gemanumitteerd.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Een zoon die door zijn vader is geëmancipeerd, verkeert in dezelfde toestand, wat betreft praetoriaans bezit in strijd met de
bepalingen van het testament, als die van een vrijgelatene. Dit komt de Praetor volkomen billijk voor, omdat de zoon het
voordeel verkrijgt van het bezit van zijn vader, terwijl, indien hij onder vaders toezicht stond en iets voor zichzelf zou
verwerven, zijn vader daarvan het voordeel zou genieten. Daarom werd de regel ingesteld, dat het de vader moest worden
toegestaan, in strijd met de bepalingen van het testament, praetorisch bezit te verkrijgen, zoals het een beschermheer is
toegestaan te doen.
(1) Daarom worden personen die gemanumitteerd zijn in het Edict als volgt opgesomd: "Hij die geëmancipeerd was door zijn
vader, of door zijn grootvader van vaderszijde, of door zijn overgrootvader van vaderszijde."
(2) Wanneer een kleinzoon, die door zijn grootvader is gemanumitteerd, zich in arrogatie aan zijn vader overgeeft, zelfs
indien hij zou overlijden terwijl hij nog onder vaders gezag staat, of zou overlijden na te zijn gemanumitteerd, zal zijn
grootvader alleen worden toegelaten tot de erfopvolging overeenkomstig de interpretatie van het Edict; omdat de Praetor het
bezit van de nalatenschap toekent, net zoals in het geval van een slaaf die uit de dienstbaarheid is gemanumitteerd. Indien dit
echter het geval zou zijn, of indien de zoon niet zou worden verkregen, omdat de verkrijging van een vrijgelatene niet is
toegestaan, of indien dit bedrieglijk zou geschieden, zouden de rechten van de beschermheer niettemin onaangetast blijven.
(3) Indien een vader geld heeft ontvangen om hem ertoe te bewegen zijn zoon te emanciperen, of indien de zoon hem
naderhand, tijdens zijn leven, genoeg zou betalen om hem te beletten zich tegen zijn wil te verzetten, zal hij door een
exceptie op grond van kwade trouw worden verhinderd.
(4) Er is nog een ander geval waarin een vader geen bezit kan verkrijgen van de nalatenschap van zijn geëmancipeerde zoon,
in strijd met de bepalingen van het testament, en dat is wanneer de zoon toevallig in het leger gaat; want de Goddelijke Pius
heeft in een Rescript verklaard dat de vader onder deze omstandigheden geen bezit kan verkrijgen van de nalatenschap van
zijn geëmancipeerde zoon in strijd met de bepalingen van het testament.

2605

(5) Het staat vast dat de kinderen van een vader, die zijn zoon heeft gemanumitteerd, niet tegen de bepalingen van het
testament in het bezit kunnen komen van de nalatenschap van deze laatste, ook al kunnen de kinderen van een mecenas dat
wel.
(6) Julianus zegt dat wanneer een vader het bezit van zijn geëmancipeerde zoon heeft verkregen, tegen de bepalingen van het
testament in, hij het vroegere voorrecht behoudt dat hij zonder manumissie genoot; want hij mag niet worden benadeeld
omdat hij de rechten van een patroon bezat, aangezien hij nog steeds een vader is.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Een vader moet niet als de gelijke van een patroon worden beschouwd, in zoverre hem de Favische of Calvische Actie kan
worden verleend, om de reden dat het onrechtvaardig is, dat vrijgeborenen niet onbeperkt de bevoegdheid hebben hun
eigendom te vervreemden.
3. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Paconius zegt dat als een zoon, die door zijn vader geëmancipeerd en gemanumitteerd is, enkele onfatsoenlijke personen tot
erfgenaam benoemt (zoals bijvoorbeeld prostituees), het bezit van zijn gehele nalatenschap, in strijd met de bepalingen van
het testament, aan zijn vader wordt gegeven; anders zou hij slechts recht hebben op de helft van de nalatenschap, als er geen
onfatsoenlijke erfgenaam was benoemd.
(1. Indien een geëmancipeerde zoon in zijn testament zijn vader overgeeft of hem tot erfgenaam benoemt, is de vader, voor
zover het het hem toekomende erfdeel betreft, niet tot enig vertrouwen verplicht, ook al treedt hij daarop in. Wanneer echter
een dochter of een kleindochter wordt gemanumitteerd, en de vader of grootvader, die bij testament is overgegaan, het bezit
van de nalatenschap opeist, geldt dezelfde regel als in het geval van een zoon.
4. Marcellus, Digest, Boek IX.
De Praetor maakt geen bepaling in het Edict met betrekking tot een vader die zijn zoon heeft geëmancipeerd, en hem
bepaalde voorwaarden heeft opgelegd als tegenprestatie voor het verlenen van zijn vrijheid; en daarom kan de vader geen
geldig beding maken met betrekking tot enige diensten die door zijn zoon moeten worden verricht.
5. Papinianus, Vragen, Boek XI.
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De goddelijke Trajanus dwong een vader zijn zoon te emanciperen, die hij slecht en in strijd met de vaderlijke genegenheid
had behandeld; en de zoon, die daarna stierf, verklaarde de vader dat hij recht had op het bezit van zijn landgoed, omdat hij
hem had gemanumitteerd. Dit werd hem echter geweigerd op advies van Neratius Priscus en Aristo, aangezien de
emancipatie had plaatsgevonden uit noodzaak, wegens het ontbreken van vaderlijke genegenheid.

Tit. 13. Betreffende het praetoriaanse bezit van een landgoed in het geval van het testament van een soldaat.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Het lijdt geen twijfel, dat de wensen van hen, die hun testament maken terwijl zij te wapen zijn tegen de vijand, op welke
wijze dan ook, en die sterven terwijl zij in het leger zijn, in acht genomen moeten worden. Want hoewel de toestand van een
soldaat verschilt van die van de personen die door de keizerlijke grondwetten bevoorrecht zijn, is het toch niet meer dan
redelijk dat mannen die voortdurend ten strijde trekken, aan dezelfde gevaren blootstaan en dat zij voor zichzelf dezelfde
voorrechten opeisen. Daarom kunnen allen die zich in een zodanige positie bevinden dat zij geen testament kunnen opmaken
volgens het militaire recht, als zij in de trein van het leger worden aangetroffen en daar sterven, testamenten opmaken op de
manier die zij wensen en op de manier die zij kunnen, of zij nu gouverneurs van provincies zijn, keizerlijke afgevaardigden,
of anderen die niet in staat zijn om volgens het militaire recht te testeren.
(1) Bovendien lijdt het geen twijfel dat de kapiteins van schepen en de commandanten van triemma's testamenten kunnen
maken volgens het militair recht. Alle roeiers en matrozen van vloten worden als soldaten beschouwd, en ook de wachtposten
worden als zodanig aangemerkt; en het lijdt geen twijfel dat zij allen testamentair kunnen zijn volgens het militair recht.
(2. Indien een soldaat van het ene commando naar het andere wordt overgeplaatst, ook al heeft hij het ene commando
verlaten en is hij nog niet bij een ander commando ingeschreven, dan kan hij niettemin een testament maken volgens de
militaire wet; want hij is nog steeds soldaat, ook al is hij nog niet bij een bepaald legioen ingedeeld.
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Tit. 14. Betreffende het recht van patronaat.

1. Ulpianus, Over het ambt van Proconsul, Boek IX.
Gouverneurs moeten de klachten van beschermheren tegen hun vrijgelatenen horen, en hun zaken moeten zonder uitstel
worden berecht; want als een vrijgelatene ondankbaar is, mag hij niet ongestraft blijven. Wanneer echter de vrijgelatene de
plicht verzuimt, die hij aan zijn beschermheer, zijn beschermvrouwe of hun kinderen verschuldigd is, moet hij slechts licht
gestraft worden, met de waarschuwing, dat een zwaardere straf zal worden opgelegd, indien hij opnieuw reden tot klagen
geeft, en dan worden ontslagen. Maar als hij zich schuldig maakt aan belediging of mishandeling van zijn beschermheren,
moet hij tijdelijk in ballingschap worden gezonden. Indien hij hun persoonlijk geweld aandoet, moet hij tot de mijnen worden
veroordeeld. Dezelfde regel is van toepassing, als hij hun ergernis heeft bezorgd door middel van een tergend proces, of een
informant tegen hen heeft gesmeed, of heeft geprobeerd een aanklacht tegen hen in te dienen.
2. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Vrijgelatenen mogen door hun beschermheren niet verboden worden om wettige zaken te doen.
3. Marcianus, Instituten, Boek II.
Wanneer iemand tot testamentair voogd wordt benoemd, en hem een slavin wordt nagelaten, en hem gevraagd wordt haar te
manumiteren, en hij, nadat hij dit gedaan heeft, een erfenis ontvangt en zich verontschuldigt van het aanvaarden van de
voogdij over de minderjarige, hebben de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript verklaard dat, hoewel hij in feite
een beschermheer van de slavin was, hij ontzet moest worden van alle rechten die verbonden zijn aan de toestand van
beschermheer.
4. Dezelfde, Instituten, Boek V.
De keizers Severus en Antoninus verklaarden zeer juist in een Rescript dat de rechten over vrijgelatenen behouden blijven
voor kinderen, wanneer hun vader veroordeeld is wegens verraad; net zoals zulke rechten behouden blijven voor de kinderen
van hen die om een andere reden gestraft zijn.
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5. Dezelfde, Instituten, Boek XIII.
De goddelijke Claudius beval dat een vrijgelatene, van wie bewezen was dat hij informanten ertoe had aangezet om de
burgerlijke staat van zijn beschermheer in twijfel te trekken, opnieuw slaaf van de beschermheer moest worden.
(1) In een Rescript van onze Keizer is bepaald dat indien een patroon zijn vrijgelatene niet steunt, hij zijn recht op patronaat
verliest.
6. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek II.
Wie zijn vrijgelatene laat zweren dat hij niet zal trouwen en geen kinderen zal krijgen, bevindt zich in dezelfde positie als
iemand die zijn vrijgelatene dwingt te zweren dat zij niet zal trouwen en geen kinderen zal krijgen. Indien echter zijn zoon dit
doet, zonder medeweten van zijn vader, of indien hij een beding aangaat met de vrijboer, zal dit hem geenszins schaden;
maar indien een zoon, die onder het toezicht van zijn vader staat, dit doet op diens bevel, is het duidelijk, dat hij aansprakelijk
zal zijn volgens de bovengenoemde wet.
(1) Een patroon bedong voor honderd dagen arbeid te verrichten, of vijf aurei te betalen voor elke dag door zijn vrijgelatene.
Deze overeenkomst schijnt niet in strijd met de wet te zijn, omdat de vrijgelatene de macht heeft de arbeid te verrichten.
(2) Hoewel niemand door deze wet wordt uitgezonderd, moet zij toch alleen worden opgevat als betrekking hebbend op hen
die kinderen kunnen krijgen. Daarom, als iemand een vrijgelatene die gecastreerd is, zou dwingen om zo'n eed af te leggen,
moet gezegd worden dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden volgens deze wet.
(3) Indien een patroon zijn vrijgemaakte vrouw zou dwingen te zweren met hem te trouwen, en hij doet dit met de bedoeling
haar te huwen, dan zal hij niet geacht worden iets onwettigs gedaan te hebben. Indien de beschermheer echter niet met haar
trouwt, en haar alleen verplicht de eed af te leggen om te voorkomen dat zij met een ander trouwt, zegt Julianus dat hij
bedrog heeft gepleegd tegen de wet, en dat hij aansprakelijk moet worden gesteld, net als wanneer hij zijn vrijster had
gedwongen te zweren helemaal niet te trouwen.
(4) De Lex Julia staat een eed toe met betrekking tot huwelijken tussen verschillende orden, die in dit geval wordt opgelegd
aan een vrije man of een vrije vrouw, om niet te trouwen, mits zij een wettig huwelijk willen sluiten.
7. Modestinus, Over Manumissies.
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De Goddelijke Vespasianus verordonneerde dat als een slavin volgens deze wet verkocht was op voorwaarde dat zij niet
geprostitueerd zou worden, en zij zou geprostitueerd worden, dat zij dan vrij zou worden; en dat als zij daarna in het bezit
van een andere koper zou komen, zonder deze voorwaarde, dat zij dan vrij zou zijn krachtens de verkoop, en de vrijster van
de vorige verkoper zou worden.
(1) In de decreten van de Keizers is bepaald dat de Gouverneurs van de provincies, die jurisdictie hebben over de klachten
van beschermheren, straffen moeten opleggen aan hun vrijgelatenen in verhouding tot de ernst van hun overtredingen. Deze
straffen worden soms geëist in het geval van een ondankbare vrijgelatene, en hij wordt ofwel beroofd van een deel van zijn
eigendom dat aan zijn beschermheer is gegeven, ofwel hij wordt gegeseld met zwepen, en daarna ontslagen.
8. Dezelfde, Regels, Boek VI.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat wanneer een slaaf werd gemanumitteerd door een zoon onder vaders
toezicht, die soldaat was, hij de vrijgelatene werd van de soldaat en niet van zijn vader.
(1) Een slaaf die niet is gemanumitteerd, verkrijgt zijn vrijheid wanneer hij wordt verkocht onder de voorwaarde dat hij
binnen een bepaalde tijd wordt gemanumitteerd; en na het verstrijken van die tijd wordt hij de vrijgekochte man van de
koper, ook al is hij niet gemanumitteerd.
9. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Zonen, die weigeren de goederen van hun vaders te aanvaarden, verliezen niet hun rechten op de vrijgekochtenen van dezen.
Dezelfde regel geldt voor een geëmancipeerde zoon.
(1) Sommige meesters, die hun rechten als patroon over de goederen van hun vrijgelatenen niet behouden, worden door de
wet uitgezonderd, zoals in het geval van iemand die ter dood veroordeeld is, en niet in zijn burgerlijke rechten is hersteld; of
iemand die de informant is geweest van een misdaad begaan door zijn vrijgelatene; of wanneer een zoon, ouder dan
vijfentwintig jaar, een vrijgelatene, die aan zijn vader toebehoort, van een halsmisdaad heeft beschuldigd.
10. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Men heeft besloten dat een beschermheer die zijn vrijgelatene van een halsmisdaad heeft beschuldigd, in strijd met de
bepalingen van het testament uitgesloten is van het praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap. Labeo meent dat de
beschuldiging van een halsmisdaad zowel misdaden moet omvatten waarop de doodstraf staat, als misdaden die met
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verbanning worden bestraft. Onder aanklager wordt verstaan degene die de naam van de vermeende schuldige heeft
genoemd, tenzij deze om immuniteit verzoekt. Servilius zegt dat dit ook de mening van Proculus was.
11. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Bovendien zal hij niet toegelaten worden tot de erfopvolging van zijn intestaat vrijgelatene, die hem door de Wet van de
Twaalf Tafelen wordt toegekend.
12. Modestinus, Opinies, Boek I.
Gaius Seius, gestorven na het maken van zijn testament, benoemde zijn vrijgelatene Julius, samen met zijn zonen, tot
erfgenaam van een deel van zijn nalatenschap, alsof het zijn eigen kind was geweest. Ik vraag of zo'n benoeming de
burgerlijke staat van de vrijgelatene kan veranderen. Modestinus gaf als zijn mening dat het zijn toestand niet zou
veranderen.
13. Dezelfde, Pandects, Boek I.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan een slaaf die deel uitmaakt van zijn peculium niet manumitteren, tenzij hij dit
doet op bevel van zijn vader; en de slaaf, nadat hij is gemanumitteerd, wordt de vrijgelatene van de vader.
14. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Als ik voor de rechtbank zou zweren dat ik de beschermheer ben van een bepaalde slaaf, dan moet worden geoordeeld dat ik
in die hoedanigheid geen recht heb op zijn nalatenschap, omdat een eed geen beschermheer is. De zaak zou echter anders
zijn, als voor de rechter was beslist dat ik zijn beschermheer was, want dan blijft het vonnis in stand.
15. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Wie zijn vrijgekochte man dwingt zich in strijd met de Lex Aelia Sentia te laten beëdigen, zal noch hijzelf, noch zijn
kinderen enig recht hebben op de vrijgekochte man.
16. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Wanneer een vrije man bedrog pleegt tegen de wet, opdat hij zou sterven ter waarde van minder dan honderdduizend
sestertiën, is zijn daad van rechtswege nietig; en daarom zal zijn beschermheer hem opvolgen als een vrije man die een
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landgoed van dat bedrag bezat. Al hetgeen hij heeft vervreemd, om welke reden dan ook, zal dus van geen kracht of gevolg
zijn. Het is duidelijk dat, indien hij enig goed vervreemdt met het doel zijn patroon te bedriegen, en hij, na dit gedaan te
hebben, meer waard blijft dan honderdduizend sestertiën, de vervreemding geldig zal zijn, maar elk goed dat bedrieglijk
vervreemd is, kan worden teruggevorderd door de Faviaanse of de Calvisiaanse actie. Julianus heeft dit dikwijls verklaard, en
het is onze praktijk. De reden voor dit verschil is dat elke vervreemding van iets met het doel de wet te bedriegen, nietig is.
Bovendien is hij schuldig aan bedrog, die de waarde van zijn nalatenschap vermindert tot minder dan honderdduizend
sestertiën met het doel de bepalingen van de wet te omzeilen. Maar als hij, nadat de vervreemding heeft plaatsgevonden, nog
steeds eigenaar is van een goed met een waarde van honderdduizend sestertiën, wordt hij niet geacht bedrog te hebben
gepleegd tegen de wet, maar alleen tegen zijn opdrachtgever; en daarom kan het goed dat hij heeft vervreemd, worden
teruggevorderd, hetzij door de Faviaanse, hetzij door de Calvisiaanse Actie.
(1) Wanneer iemand, om de waarde van zijn eigendom te verminderen tot onder de honderdduizend sestertiën, in één keer
verschillende voorwerpen vervreemdt, zodat hij door de herroeping van de verkoop van één daarvan, of van gedeelten
daarvan, meer waard zal zijn dan honderdduizend sestertiën, is het dan nodig dat wij de verkoop van alle voorwerpen
herroepen, of die van elk daarvan pro rata, om zijn fortuin gelijk te maken aan honderdduizend sestertiën? De betere mening
is, dat de vervreemding van alle voorwerpen van geen kracht of gevolg is.
(2) Indien iemand niet al zijn goederen in één keer verkoopt, maar een deel ervan op het ene moment, en een deel ervan op
een ander moment, zal de latere vervreemding niet van rechtswege worden herroepen, maar de eerste wel; en er zal grond
zijn voor het instellen van de Faviaanse Actie met betrekking tot het laatst vervreemde goed.
17. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
De Goddelijke Broeders verklaarden het volgende in een Rescript: "Wij hebben van de meest geleerden in de wet vernomen,
dat het soms twijfelachtig was of een kleinzoon het bezit van zijn grootvader in strijd met de bepalingen van het testament
kon opeisen, als zijn vader, die ouder dan vijfentwintig jaar was, hem van een halsmisdaad had beschuldigd. Het is waar dat
Proculus, een jurist met veel gezag, van mening was dat in een dergelijk geval de kleinzoon niet in het bezit van de praetorij
mocht worden gesteld; en wij hebben deze mening overgenomen toen wij een Rescript uitvaardigden in antwoord op het
verzoek van Caesidia Longina. Maar onze vriend Volusius Maecianus, Praetor van het Burgerlijk Recht, en iemand die de
grootste aandacht besteedt aan oude en goed gefundeerde precedenten, beïnvloed door zijn respect voor Ons Rescript (zoals
hij ons verklaarde) meende niet dat hij anders kon beslissen. Maar na uitvoerig overleg met Maecianus zelf en met andere
rechtsgeleerde vrienden van ons, lijkt de beste mening te zijn, dat een kleinzoon niet wordt uitgesloten van de nalatenschap
van zijn vrijgekochte grootvader, noch door de woorden, noch door de geest van de wet, noch door het decreet van de
Praetor, noch voor eigen rekening, noch door het stigma dat aan zijn vader kleeft. Wij zijn ons er ook van bewust dat deze
mening door vele eminente juristen is aangehangen, evenals door die zeer illustere man Salvius Julianus, onze vriend."
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(1) Ook rees de vraag, indien een zoon de vrijgelatene van zijn vader beschuldigde van een halsmisdaad, of dit de rechten van
zijn kinderen zou schaden. Proculus was van mening dat het stigma dat aan de zoon van de beschermheer kleeft, zijn
kinderen zou schaden. Julianus ontkent echter dat dit het geval is; en men moet ervan uitgaan dat de mening van Julianus
moet worden gevolgd.
18. Scaevola, Meningen, Boek IV.
Ik vraag of een vrije man door zijn beschermheer kan worden belet om in dezelfde kolonie dezelfde soort zaken te doen die
zijn beschermheer doet. Scaevola antwoordt, dat men hem dat niet kan beletten.
19. Paulus, Zinnen, Boek I.
Een vrije man is ondankbaar als hij geen respect toont voor zijn beschermheer, of weigert diens eigendom te beheren, of de
voogdij over diens kinderen op zich te nemen.
20. Dezelfde, Zinnen, Boek III.
Wanneer een vrijgelatene sterft na het maken van zijn testament, krijgt zijn patroon de macht om ofwel betaling te eisen van
wat verschuldigd was voor het verlenen van zijn vrijheid, ofwel het praetoriaanse bezit van een deel van zijn nalatenschap; en
zelfs als de vrijgelatene bij testament zou sterven, zal de patroon nog steeds de keuze hebben tussen deze twee dingen.
21. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Als de patroon of de vrijgelatene verbannen is geweest, en daarna weer in zijn burgerlijke staat hersteld is, zal het recht van
patronaat, evenals dat om in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit te eisen, dat verloren is gegaan,
hersteld worden; en dit recht blijft behouden, zelfs als de patroon of de vrijgelatene na veroordeeld te zijn tot de mijnen, weer
in zijn oude staat hersteld zou worden.
(1) Een patroon is uitgesloten van het praetoriaanse bezit in strijd met de bepalingen van het testament, wanneer hij tot
erfgenaam is benoemd van slechts een twaalfde deel van de nalatenschap; en wat nodig is om het bedrag aan te vullen
waarop hij recht heeft, kan via zijn slaaf worden verkregen door een legaat van de vrijgelatene, dat onvoorwaardelijk en
onverwijld opeisbaar is, hetzij door hem de nalatenschap na te laten, hetzij door een legaat, hetzij door een som geld,
betaalbaar krachtens een trust.
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(2) Wanneer slechts één van twee erfgenamen is aangewezen tot erfgenaam van hetgeen hem onvoorwaardelijk en
onverwijld toekomt, kan hij geen praetorisch bezit tegen de bepalingen van het testament vorderen; zelfs indien hem een
geringer bedrag is nagelaten dan waarop hij recht had, en hij in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit
van de nalatenschap zou vorderen, komt het aandeel van de andere erfgenaam hem toe.
(3) Indien de natuurlijke kinderen van een vrijgelatene, die door hem onterfd was, door middel van hun slaven een deel van
de nalatenschap van hun vader beërven, terwijl een vreemdeling tot erfgenaam van de rest is benoemd, zal dit het recht van
de patroon aantasten.
(4. Wanneer de zoon van een vrijgelatene tot zijn erfgenaam wordt benoemd, en de nalatenschap verwerpt, zal de patroon
niet worden uitgesloten.
22. Gaius, Over bijzondere gevallen.
Het staat vast, dat zelfs wanneer de zoon van een patrones onder ouderlijk gezag staat, de nalatenschap hem toch van
rechtswege toebehoort.
23. Tryphoninus, Disputaties, Boek XV.
Wanneer een zoon de dood van een vader onaangeroerd liet, en een slaaf, die de moordenaar had opgespoord, op grond
daarvan zijn vrijheid had verdiend, was ik van mening dat de zoon niet als beschermheer van de slaaf mocht worden
beschouwd, omdat hij onwaardig was.
(1) In een geval waarin een vals codicil was opgesteld, dat aanvankelijk voor echt werd gehouden, en de erfgenaam,
onwetend van het feit, aan bepaalde slaven de vrijheid verleende krachtens een trust die door genoemd codicil was
geschapen, werd in een Rescript van de Goddelijke Hadrianus bepaald dat de slaven vrij zouden zijn, maar dat zij de
erfgenaam hun volledige waarde moesten betalen. En men oordeelde terecht dat de genoemde slaven de gemanumitteerde
vrijgelatenen van de erfgenaam moesten worden, omdat zijn recht op hen als beschermheer nog steeds van kracht was.
24. Paulus, In het Eerste van de Zes Boeken van de Keizerlijke Besluiten, genomen in de Raad; of de Keizerlijke Besluiten.
Camelia Pia ging in beroep tegen het vonnis van Hermogenes, dat bepaalde dat de rechter die bevoegd was over een tussen
haar en haar mede-erfgenaam te verdelen nalatenschap, niet alleen de goederen, maar ook de vrijgelatenen had verdeeld.
Besloten werd dat dit niet in overeenstemming met enige wet was gebeurd, en dat de verdeling van de vrijgelatenen nietig
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was; maar dat de benoeming van de door de rechter getroffen voorzieningen onder de mede-erfgenamen zonder enige
wijziging moest worden bevestigd.

Tit. 15. Betreffende de eerbied, die aan ouders en beschermheren betoond moet worden.

1. Ulpianus, Opinies, Boek I.
De kinderlijke genegenheid die aan ouders verschuldigd is, moet ook door soldaten worden betoond. Daarom, als een zoon,
die soldaat is, een ongepaste daad jegens zijn vader begaat, moet hij gestraft worden in verhouding tot zijn overtreding.
(1) De kinderlijke genegenheid tussen een moeder en een zoon die samen uit de slavernij zijn bevrijd, moet in stand worden
gehouden in overeenstemming met de natuurwet.
(2) Indien een zoon door het gebruik van scheldwoorden zijn vader of zijn moeder, die hij moet respecteren, beledigt of een
van beiden onheus bejegent, straft de prefect van de stad het misdrijf, dat de openbare orde aantast, in verhouding tot de ernst
ervan.
(3) Een zoon die zijn vader en moeder, door wie hij erkent te zijn opgevoed, als boosdoeners betitelt, moet als onwaardig
worden beschouwd om soldaat te zijn.
2. Julianus, Digest, Boek XIV.
De eerbied die verschuldigd is aan ouders en beschermheren is van dien aard, dat een vordering wegens bedrog of
verwonding niet tegen hen kan worden ingesteld, ook al kunnen zij door een advocaat verschijnen; want hoewel zij volgens
de bewoordingen van het Edict, indien tegen hen vonnis wordt gewezen, niet als berucht kunnen worden beschouwd; toch
zullen zij, volgens de publieke opinie zelf, niet ontkomen aan de beschuldiging van schandelijkheid door de procedure zelf.
(1) Het is ook verboden om een vonnis wegens gewelddadig bezit tegen hen uit te spreken. 3. Marcellus, Opinies.
Titius kocht een slavenjongen en liet hem na verloop van jaren verkopen, maar nadat hij gesmeekt was hem te manumiteren,
deed hij dat, nadat hij van hem een som geld als waarde had ontvangen. Ik vraag of de zoon en erfgenaam van de meester die
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hem zijn manumitum gaf, de vrijgelatene kan beschuldigen van ondankbaarheid. Het antwoord was, dat hij dat kon doen,
indien er geen andere belemmering was; want het maakt een groot verschil, wanneer iemand zijn slaaf de vrijheid heeft
gegeven tegen geld, van hem of van een vriend van hem verkregen, en wanneer een slaaf, die aan een ander had toebehoord,
zijn eigendom wordt en hem een som geld betaalt voor zijn vrijheid. Want de eerste verleent hem een voordeel, hoewel het
niet om niet is; de tweede daarentegen kan geacht worden niets anders te hebben gedaan dan hem zijn hulp te hebben
geleend.
4. Marcianus, Openbare Besluiten, Boek II.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat een ondankbare vrijgekochte kon worden aangeklaagd
door de gemachtigde van zijn beschermheer.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Een ouder, een beschermheer, een beschermvrouwe, of de kinderen van verwanten van laatstgenoemden, zullen niet
aansprakelijk zijn voor een rechtsvordering in factum wegens een transactie, waarbij van hen wordt gezegd dat zij een
geldsom hebben ontvangen, als tegenprestatie voor het al dan niet verrichten van een of andere handeling.
(1) Noch zullen tegen hen vorderingen worden ingesteld die een moreel wangedrag inhouden, of die gebaseerd zijn op kwade
trouw of bedrog.
6. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Noch kan tegen hen een proces worden aangespannen wegens het corrumperen van een slaaf:
7. 7. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Hoewel zulke acties geen morele verdorvenheid mogen inhouden.
(1) En het vonnis zal tegen hen alleen worden uitgesproken voor het bedrag dat zij kunnen betalen.
(2) Noch kunnen zij worden tegengeworpen met excepties op grond van kwade trouw, of wegens dwang, of vrees, of wegens
onteigeningen, of wegens enige door geweld geleden schade.
(3) Wanneer deze personen een eed afleggen, zijn zij niet verplicht te zweren dat dit niet met boze opzet is gebeurd.
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(4) Wanneer een vrijgelatene beweert dat zijn beschermvrouwe op bedrieglijke wijze in het bezit is gesteld van een landgoed
op naam van haar ongeboren kind, zal hij niet worden gehoord, omdat hij zijn beschermvrouwe niet van bedrog kan
beschuldigen, want zulke personen hebben recht op eerbied; zoals in de Afdelingen van het Edict staat.
(5) De eerbied is echter alleen verschuldigd aan hen persoonlijk, en niet aan hen die hen vertegenwoordigen; maar als zij zelf
voor anderen zouden verschijnen, hebben zij nog steeds recht op eerbied.
8. Paulus, Over het Edict, Boek X.
De erfgenaam van een vrijgelatene heeft alle rechten van een vreemdeling tegenover de beschermheer van de overledene.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVI.
De personen van een vader en een beschermheer moeten altijd eervol en heilig lijken in de ogen van een vrijgekochte en een
zoon.
10. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVII.
Een vader heeft niet het recht zijn geëmancipeerde zoon enige verplichting op te leggen, omdat hij hem zijn vrijheid heeft
geschonken, om de reden dat niets van dien aard aan kinderen kan worden opgelegd. Evenmin kan iemand zeggen dat een
zoon door een eed gebonden is aan zijn vader, die hem manumitteert, zoals een vrijgelatene dat is aan zijn beschermheer,
aangezien kinderen hun ouders genegenheid verschuldigd zijn en geen onterende diensten.
11. Papinianus, Opinies, Boek XIII.
Een vrije vrouw wordt niet ondankbaar geacht omdat zij haar beroep uitoefent tegen de wil van haar beschermheer in.
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Boek XXXVIII.
1. Betreffende de diensten van vrijgelatenen.
2. 2. Aangaande het eigendom van vrijgelatenen.
3. Betreffende de vrijgelatenen van de gemeenten.
4. Betreffende de toewijzing van vrijgemaakten.
5. Wanneer iets gedaan wordt om de patroon te bedriegen.
6. Wanneer er geen testament is, waardoor de kinderen kunnen worden begunstigd.
7. Betreffende het bezit van de praetor door de agnaten.
8. Wat betreft het praetoriaanse bezit dat aan bloedverwanten wordt toegekend.
9. Betreffende het successie-edict.
10. Over de graden van verwantschap en verwantschap en hun verschillende namen.
11. Over het bezit van de praetor met betrekking tot man en vrouw.
12. Over de erfopvolging van veteranen en soldaten.
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13. 13. Voor hen die geen recht hebben op het bezit van een landgoed door de praetorias.
14. 14. Wat betreft het praetoriaanse bezit van goederen die door bijzondere wetten of decreten van de Senaat zijn toegekend.
15. Welke volgorde moet worden aangehouden bij het verlenen van praetoriaal bezit.
16. 16. Wat betreft de erfgenamen en wettige erfgenamen.
17. Over de Tertullianus- en Orphitianus-decreten van de Senaat.

Tit. 1. Betreffende de diensten van vrijgelatenen.

1. Paulus, over verschillende passages.
De bovengenoemde diensten betekenen dagelijkse arbeid.
(0) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
22. De Praetor vaardigde dit Edict uit om de eisen voor diensten, opgelegd als tegenprestatie voor het verlenen van vrijheid,
te beperken; want hij merkte dat de eisen voor diensten, opgelegd als tegenprestatie voor vrijheid, buitensporig toenamen,
met het doel om de vrijgelatenen te onderdrukken en te ergeren.
23. Daarom belooft de Praetor in de eerste plaats dat hij handelingen zal toestaan met het oog op het eisen van diensten die
door vrijgelatenen moeten worden verricht.
3. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
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Wanneer een beschermheer heeft bedongen dat zijn vrijgelatenen diensten zullen verrichten, kan hij die pas eisen nadat de
tijd is verstreken dat zij verschuldigd zijn.
(1) Evenmin kan een deel van de diensten worden verricht door de vrijgelatenen die een bepaald aantal uren werken, omdat
de verplichting de arbeid van een hele dag vereist. Vandaar dat een vrijgelatene, die slechts zes uren in de voormiddag heeft
gewerkt, niet voor de gehele dag van arbeid wordt vrijgesteld.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
Een slaaf die door twee meesters werd gemanumitteerd, beloofde zijn diensten aan beiden. Nu een van hen is gestorven, is er
geen reden waarom de zoon van de slaaf geen aanspraak op zijn diensten zou kunnen maken, ook al is de andere meester nog
in leven. Dit heeft niets gemeen met de erfopvolging of het praetorisch bezit van een landgoed; want van vrijgelatenen
worden diensten verlangd alsof hun geld was geleend. Dit was de mening van Aristo, en ik denk dat die juist is; want men is
van mening dat een vordering moet worden toegewezen aan een buitenlandse erfgenaam voor diensten die verschuldigd
waren, maar niet waren verricht, zonder dat men hoeft te vrezen dat hij door een uitzondering wordt uitgesloten; en daarom
moet de vordering worden toegewezen aan de zoon, zelfs als de andere beschermheer nog leeft.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Als iemand bedingt dat er diensten worden bewezen ten behoeve van hemzelf en zijn kinderen, zal de bedinginging ook
gelden voor zijn postume erfgenamen.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVI.
De diensten die tot een handel behoren, en andere die gelijk zijn aan de betaling van geld, gaan over op de erfgenaam; maar
die welke betrekking hebben op de plichten van de vrijgelatenen, gaan niet op hem over.
6. Dezelfde, Over Sabinus, Boeh XXVIII.
Opdat in een dergelijk geval de verplichting van een eed in overeenstemming met de wet kan worden aangegaan, is het
noodzakelijk dat degene die de eed aflegt een vrij man is, en dat hij dit doet uit hoofde van de vrijheid die hij heeft
ontvangen.
(0) De vraag rijst, als iemand een erfenis nalaat aan zijn vrijgelatene, op voorwaarde dat deze zweert tien aurei te betalen aan
zijn zoon, in plaats van zijn diensten te verlenen, of hij dan gebonden zal zijn aan de eed. Celsus Juventius zegt dat hij
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gebonden zal zijn, en dat het weinig verschil maakt om welke reden de vrijgemaakte man een eed aflegt met betrekking tot
zijn diensten. Ik ga akkoord met de mening van Celsus.
(1) Opdat de eed bindend zou zijn, moet de vrijgelatene hem afleggen na zijn manumissie, en hij zal evenzeer gebonden zijn
of hij hem onmiddellijk aflegt, of na een bepaalde tijd.
(2) Bovendien moet hij zweren dat hij zijn diensten, een geschenk of een gift zal geven; en hij kan welke diensten dan ook
beloven, mits zij wettig en behoorlijk kunnen worden voorgesteld.
(3) In een Rescript van de Goddelijke Hadrianus, en ook daarna van andere Keizers, werd verklaard dat een eis tot
dienstverlening niet kan worden gesteld tegen iemand die zijn vrijheid heeft verkregen als tegenprestatie voor de uitvoering
van een vertrouwen.
(4) De vordering tot het verrichten van diensten zal tegen een minderjarige worden toegewezen wanneer hij de
puberteitsleeftijd bereikt, en soms zelfs terwijl hij die leeftijd nog niet heeft bereikt; want diensten kunnen door hem worden
verricht als hij kopiist is, of iemand die de namen van burgers kent, of een boekhouder, of een toneelspeler, of de bedienaar
van enig ander soort plezier.
(5) Als de kinderen van een mecenas zijn aangesteld in ongelijke delen van de nalatenschap, hebben zij dan recht op een
vordering om het verrichten van de diensten van vrijgelatenen af te dwingen, overeenkomstig hun erfelijk recht op de
nalatenschap, of op hun aandelen? Ik denk dat het beter is te oordelen dat zij een vordering kunnen instellen naar
evenredigheid van hun erfelijk recht op de nalatenschap.
(6) Het maakt echter weinig verschil of de kinderen onder het beheer van de patroon stonden, of waren geëmancipeerd.
(7) Indien een patroon zijn zoon, die hij in adoptie had gegeven, tot erfgenaam benoemt, is de betere mening, dat hij recht
heeft op de diensten van de vrijgelatenen.
(8) De kinderen van een beschermvrouwe zijn niet uitgesloten van het vorderen van diensten van de vrijgemaakten van hun
moeder.
23. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
Wanneer een vrijgelatene gezworen heeft zijn diensten aan twee beschermheren te bewijzen, wordt door Labeo geoordeeld,
dat hij aan elk van hen een deel daarvan verschuldigd is, en dat dit van hem kan worden gevorderd; want er worden
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voortdurend diensten gevorderd, die op dat tijdstip niet zijn en niet konden worden verricht. Dit doet zich voor of de
vrijgelatene gezworen of beloofd heeft aan de beschermheren zelf, of aan een slaaf die aan beiden toebehoort, om zijn
diensten te bewijzen, of wanneer er verschillende erfgenamen van één beschermheer zijn.
23. Het staat vast dat een ieder als borg kan optreden voor een vrijgemaakte die een eed aflegt tot het verlenen van zijn
diensten.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Diensten zijn geen eigendom dat, naar de aard der dingen, bestaat.
23. Diensten echter, die moeten worden verricht uit een gevoel van verplichting, en die hierna moeten worden verricht, zijn
aan niemand anders verschuldigd dan aan de patroon; aangezien hun eigendom hecht aan de persoon van degene die ze
verricht, en aan die van hem aan wie ze worden verleend. Diensten met betrekking tot een vak, en andere van dezelfde
omschrijving, kunnen door iedereen en aan wie dan ook worden verleend; want wanneer zij betrekking hebben op een vak,
kunnen zij in opdracht van de patroon aan een ander worden verleend.
23. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
De slaaf van een patroon kan met betrekking tot een vrije man niet het volgende beding maken: "Beloof je mij je diensten te
bewijzen?" Vandaar dat het beding gemaakt moet worden voor de diensten die aan zijn patroon bewezen moeten worden.
0. 0. Wanneer een vrije man met betrekking tot zijn diensten de volgende eed aflegt: "Ik zweer mijn diensten te bewijzen aan
mijn patroon, of aan Lucius Titius," kan hij niet worden ontheven van die welke hij aan zijn patroon verschuldigd is door zijn
diensten aan Lucius Titius te bewijzen.
13. Julianus, Digest, Boek XXII.
Het maakt geen verschil of Lucius Titius een vreemdeling is, of de zoon van de beschermheer:
14. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Omdat de aan Lucius Titius bewezen diensten anders zijn dan die waar de beschermheer recht op heeft. Wanneer echter de
vrijgelatene een zekere som geld belooft aan zijn patroon, die arm is, als tegenprestatie voor het ontvangen van zijn vrijheid,
of dit belooft aan Titius, dan zal de toevoeging van de naam van Titius zeker geldig zijn.
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15. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Wanneer een slaaf volgens deze wet is gekocht, onder de voorwaarde dat hij zal worden gemanumitteerd, en hij verkrijgt zijn
vrijheid in overeenstemming met de grondwet van de Goddelijke Marcus, dan zullen alle diensten die hem zijn opgelegd van
geen kracht of gevolg zijn.
(1) Evenmin kunnen diensten worden geëist van een vrijgelatene aan wie eigendom is toegewezen krachtens de Grondwet
van de Goddelijke Marcus die is uitgevaardigd tot behoud van de vrijheid van slaven, ongeacht of zij hun vrijheid
rechtstreeks hebben verkregen of overeenkomstig de voorwaarden van een trust, zelfs als degenen die haar als begunstigden
van een trust hebben verkregen, de vrijgelatenen van de persoon zelf worden; want zij worden geen vrijgelatenen onder
dezelfde omstandigheden als slaven die wij manumiteren zonder daartoe te zijn gedwongen.
(2) De vordering tot het verrichten van diensten is ontvankelijk wanneer de tijd voor het verrichten ervan is verstreken; de
tijd kan echter niet verstrijken voordat de diensten verschuldigd zijn, en zij beginnen verschuldigd te zijn nadat de tijd voor
het verrichten ervan is aangegeven.
(3) Zelfs indien de vrijgelatene een vrouw heeft, wordt zijn patroon niet verhinderd zijn diensten te eisen.
(4) Indien de patroon een minderjarige is, die nog niet de puberteit heeft bereikt, wordt zijn vrijgelatene niet geacht met zijn
toestemming te zijn gehuwd, tenzij het gezag van zijn voogd dit bevestigt.
(5) Wanneer het huwelijk van een vrijgemaakte vrouw door haar patroon wordt bekrachtigd, zal dit hem beletten zich
daartegen later te verzetten.
16. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Het is duidelijk dat, wanneer de vrije vrouw ophoudt getrouwd te zijn, haar diensten kunnen worden opgeëist, zoals bijna alle
autoriteiten stellen.
(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Een vrijgelatene, nadat zijn diensten zijn aangegeven, wordt zo ziek dat hij ze niet kan verrichten. Zal hij aansprakelijk zijn,
omdat het duidelijk is dat het niet zijn schuld is dat hij de diensten niet verricht?
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17. Diensten kunnen niet gedeeltelijk beloofd, verricht, verschuldigd of geëist worden. Daarom gaf Papinianus de volgende
mening, namelijk: wanneer er verscheidene afzonderlijke diensten zijn en niet slechts één, en de patroon die ze bedong
verscheidene erfgenamen naliet, is het waar dat de verplichting verdeeld moet worden in verhouding tot het aantal van de
erfgenamen. Tenslotte zegt Celsus, in het Twaalfde Boek, dat als een vrijgelatene, die twee beschermheren heeft, zweert dat
hij duizend diensten zal verlenen aan een slaaf die zij gemeenschappelijk hebben, aan ieder vijfhonderd in plaats van duizend
de helft van de diensten verschuldigd zal zijn.
(1) Paulus, Over het Edict, Boek XL.
Een vrijgelatene moet aan zijn beschermheer die diensten bewijzen, die behoren tot een vak, dat hij na zijn manumissie
geleerd heeft, mits zij eervol en zonder gevaar voor het leven kunnen worden verricht; maar die, welke hij ten tijde van zijn
manumissie geleerd heeft, moeten niet altijd bewezen worden. Indien hij echter na zijne manumissie een oneervol beroep
heeft aangenomen, moet hij die diensten verrichten, welke hij had kunnen verrichten op het tijdstip, waarop hij zijne vrijheid
verkreeg.
2. 2. Aan een beschermheer moeten zodanige diensten worden bewezen als in overeenstemming zijn met de leeftijd, rang,
gezondheid, behoeften en levenswijze van beide partijen.
3. Dezelfde, over het recht van beschermheerschap.
Een beschermheer mag niet gehoord worden, als hij diensten eist, die de leeftijd van de vrijgelatene niet toelaat, of de
zwakheid van zijn lichaam niet kan verdragen, of door de uitvoering waarvan zijn toestand, of levenswijze schadelijk zal
worden beïnvloed.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek XL.
Sabinus, in het Vijfde Boek van het Edict van de Urban Praetor, zegt dat een vrijgelatene zijn diensten moet bewijzen, en in
zijn eigen voedsel en kleding moet voorzien. Als hij echter niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, moet zijn voedsel hem
worden verstrekt door zijn beschermheer.
5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Het is duidelijk dat van een vrije man geen diensten mogen worden verlangd zonder hem bepaalde dagen te geven waarop hij
die kan verrichten, en hem voldoende tijd te gunnen om genoeg te verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien.
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6. Paulus, Over het Edict, Boek XL.
Als dit niet gebeurt, zal de Praetor niet toestaan dat de diensten van een vrijgelatene aan zijn beschermheer worden bewezen.
Dit is volkomen juist, omdat ieder van hen op eigen kosten moet leveren wat hij beloofd heeft, zolang wat hij verschuldigd is,
bestaat.
7. Proculus zegt, dat een vrijgelatene uit zijn provincie naar Rome moet gaan om zijn diensten te bewijzen; maar als hij dat
doet, verliest de patroon de tijd die hij verbruikt heeft door naar Rome te komen. Dit is het geval, mits de patroon, als goed
burger en zorgvuldig hoofd van een huishouding, te Rome verblijft, of naar de provincie reist; maar als hij over de wereld wil
zwerven, moet de noodzaak om hem overal te volgen niet aan de vrijheer worden opgelegd.
8. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Want de diensten moeten worden bewezen in de plaats waar de beschermheer verblijft, en natuurlijk op zijn kosten voor
voedsel en vervoer.
9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Wanneer een beschermheer diensten verlangt, wordt de bepaling van kracht wanneer de beschermheer de eis stelt, en de
vrijgelatene ze niet verricht. Het maakt ook geen verschil of de woorden "wanneer ik ze eis" worden toegevoegd of niet;
omdat de ene regel van toepassing is op de diensten van de vrijgelatene, en de andere op andere zaken. Want daar het
verrichten van diensten niets anders is dan het vervullen van een plicht, is het ongerijmd te veronderstellen, dat een plicht op
een andere dag zou moeten worden vervuld, dan op de dag, waarop degene, die er recht op heeft, wenst, dat hij geschiedt.
10. Wanneer een vrijgelatene zijn patroon belooft hem diensten te bewijzen, en zijn kinderen daar niet onder verstaat, dan is
het geregeld, dat de diensten alleen aan zijn kinderen verschuldigd zijn, indien zij de erfgenamen van hun vader worden.
Julianus is van mening, dat zelfs indien zij erfgenamen van hun vader worden, zij alleen het voordeel van de diensten van de
vrijheer kunnen opeisen, wanneer zij geen erfgenamen zijn geworden door toedoen van een ander. Als dus iemand, na zijn
geëmancipeerde zoon onterfd te hebben, zijn slaaf tot erfgenaam benoemt, en de eerstgenoemde slaaf wordt zijn erfgenaam
door tussenkomst van de eerstgenoemde slaaf, dan moet het hem verboden worden de diensten van de vrijgelatene op te
eisen; net zoals het een beschermheer verboden zou zijn, die zijn vrijgelatenen geen diensten opdroeg, of de diensten die hij
opdroeg, verkocht.
11. 11. In elk geval moet worden opgemerkt, dat bij elke soort van diensten aan de vrijgemaakte de tijd moet worden
gegeven, die nodig is voor de goede verzorging van zijn lichaam.
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12. Julianus, Digest, Boek XXII.
Diensten zoals die door een vrije man worden beloofd, verschillen wezenlijk van de diensten die verbonden zijn aan een vak
of een beroep; vandaar dat als de vrije man een ambachtsman is, of een schilder, hij zolang hij op deze manier tewerkgesteld
is, verplicht zal zijn om zijn beschermheer dit soort diensten te verlenen. Daarom, zoals iemand kan bedingen dat hij diensten
met betrekking tot een vak verricht voor zijn eigen voordeel of voor dat van Titius, zo kan ook een patroon wettig met zijn
vrijgelatene bedingen dat zijn diensten worden verricht hetzij voor hemzelf, hetzij voor Sempronius; en de vrijgelatene zal
van zijn verplichting worden bevrijd door zijn diensten te verrichten voor een vreemde, net zoals hij dat zou zijn als hij ze
voor zijn patroon had verricht.
13. Wanneer er verscheidene opdrachtgevers zijn, die opzettelijk naar verschillende provincies zijn gegaan, en tegelijkertijd
van een vrijgelatene het verrichten van diensten hebben geëist, dan kan men zeggen, dat de diensten verschuldigd zijn, maar
dat de vrijgelatene niet gebonden zal zijn, omdat het niet zijn schuld is, maar die van zijn opdrachtgevers, dat de diensten niet
worden verricht; net zoals het geval is, wanneer diensten worden geëist van een vrijgelatene die ziek is. Wanneer de
opdrachtgevers in twee verschillende steden wonen, en ieder daar zijn domicilie heeft, moeten zij het eens zijn met
betrekking tot het verrichten van diensten door de vrijgelatene; anders zou het een onbillijkheid zijn, dat iemand, die kan
worden vrijgelaten door tien dagen te werken, omdat zijn opdrachtgevers het niet eens zijn met betrekking tot het verrichten
van zijn diensten, en beiden die diensten tegelijk eisen, gedwongen wordt vijf dagen voor een van hen te werken, en aan de
ander de waarde van de vijf dagen arbeid te betalen, waarop hij recht heeft.
14. Dezelfde, Digest, Boek LII.
Wanneer een bepaald soort dienst in het beding wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld die van een schilder, of van een of andere
ambachtsman, kan deze niet worden geëist, tenzij de tijd voor de uitvoering ervan is verstreken, daar in het contract zelf de
tijd voor de uitvoering wordt verstaan te zijn gegeven, hoewel deze misschien niet in woorden is uitgedrukt; bijvoorbeeld,
wanneer wij een beding maken voor diensten die te Efeze moeten worden verricht, wordt voldoende tijd om dit te doen
geïmpliceerd. Daarom is het volgende beding ongeldig: "Belooft gij mij heden honderd schilderijen te geven, die gij
geschilderd hebt?" De diensten beginnen echter te lopen vanaf de datum van het beding. De diensten, die een opdrachtgever
van zijn vrijgelatene verlangt, zijn niet dadelijk opeisbaar, omdat tussen partijen is overeengekomen, dat zij niet opeisbaar
zullen zijn, voordat de tijd voor hun uitvoering is aangegeven; dat wil zeggen, dat de vrijgelatene zijn diensten zal verrichten
naar het welbehagen van zijn opdrachtgever; hetgeen niet gezegd kan worden van die van een handwerksman, of van een
schilder.
15. Dezelfde, Digest, Boek LXV.
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Een patroon die de diensten van zijn vrije man inhuurt, wordt niet altijd geacht betaling voor die diensten te ontvangen; maar
dit moet worden vastgesteld uit de aard van de diensten, en de positie van de patroon en de vrije man.
16. Want als iemand een vrije man heeft, die een komiek is, of de voornaamste acteur in een pantomime, en zijn middelen
zijn matig, zodat hij niet van zijn diensten gebruik kan maken, tenzij hij ze verhuurt, dan moet men aannemen, dat het de
diensten van de vrije man zijn, die hij verlangt, en niet de vergoeding daarvoor.
17. Evenzo manumiteren geneesheren zeer dikwijls hun slaven die tot hetzelfde beroep behoren, omdat zij geen gebruik
kunnen maken van hun diensten zonder hen te huren. Dezelfde regel kan worden toegepast op andere beroepen.
18. Maar wanneer iemand gebruik kan maken van de diensten van een vrijgelatene, en er de voorkeur aan geeft door hem in
te huren de waarde daarvan te verkrijgen, moet hij geacht worden een vergoeding te ontvangen voor de diensten van zijn
vrijgelatene.
19. Soms echter huren patroonheren de diensten van hun vrijgelatenen in op verzoek van laatstgenoemden, en wanneer dit
geschiedt, moeten zij eerder geacht worden de prijs van hun diensten te ontvangen dan er een vergoeding voor te ontvangen.
20. Alfenus Varus, Digest, Boek VII.
Toen een geneesheer, die dacht dat hij veel meer patiënten zou krijgen als zijn vrijgelatenen de geneeskunde niet zouden
beoefenen, eiste dat zij hem zouden volgen en hun beroep niet zouden uitoefenen, rees de vraag of hij het recht had dit te
doen of niet. Het antwoord was dat hij dat recht wel had, mits hij alleen eervolle diensten van hen eiste; dat wil zeggen dat hij
hen zou toestaan 's middags te rusten, en hen in staat zou stellen hun eer en hun gezondheid te behouden.
21. Ik vroeg ook, als de vrijgelatenen zouden weigeren zulke diensten te verlenen, hoeveel deze dan waard zouden worden
geacht. Het antwoord luidde dat het bedrag moest worden bepaald door de waarde van hun diensten wanneer ze in dienst
waren, en niet door het voordeel dat de opdrachtgever zou behalen door de vrijgelatenen ongemak te bezorgen door hen te
verbieden de geneeskunde uit te oefenen.
22. Julianus, Over Minicius, Boek I.
Als een vrijgelatene het beroep van komisch acteur uitoefent, is het duidelijk dat hij zijn diensten niet alleen ten bate van de
opdrachtgever zelf moet aanwenden, maar ook gratis bij de vermakelijkheden van zijn vrienden; net zoals een vrijgelatene
die de geneeskunde beoefent, op verzoek van zijn opdrachtgever de vrienden van deze laatste zonder vergoeding moet
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behandelen; want om de diensten van zijn vrijgelatene te kunnen aanwenden, is het niet nodig dat de opdrachtgever altijd
vermakelijkheden geeft, of voortdurend ziek is.
23. Paulus, Over het recht van beschermheerschap.
Wanneer een vrije vrouw, die twee of meer beschermheren heeft, trouwt met de toestemming van een van hen, zal de andere
het recht op haar diensten behouden.
24. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIV.
Wanneer een rechtszaak is aangespannen tegen een vrije man om het verrichten van diensten af te dwingen, en zijn patroon
overlijdt, staat vast dat het recht van vordering niet overgaat op een buitenlandse erfgenaam. Indien er echter een zoon is, die
geen erfgenaam is, ook al zijn er geen erfgenamen in de zaak betrokken, dan heeft hij toch recht op de diensten van de vrije
man, tenzij hij onterfd is.
25. Celsus, Digest, Boek XII.
Als een vrijgelatene zweert alle diensten te verlenen die zijn beschermheer verlangt, wordt geen rekening gehouden met de
wensen van de beschermheer, behalve voor zover dit in overeenstemming is met de rechtvaardigheid. Het voornemen van
vrijgelatenen die hun diensten overlaten aan het oordeel van hun beschermheren berust op het feit dat deze laatsten
rechtvaardig zullen handelen, en niet omdat zij zich achteloos willen binden.
26. Een vordering wordt toegekend aan een beschermheer tegen zijn vrijster, die zonder zijn toestemming trouwt, voor
diensten die haar verschuldigd zijn vóór het huwelijk.
27. Modestinus, Regels, Boek I.
Een vrijgelatene kan niet gedwongen worden tot het verrichten van diensten die hij niet heeft beloofd, waar er geen zijn
opgelegd, ook al kan hij die voor enige tijd vrijwillig verrichten.
28. Dezelfde, Pandects, Boek VI.
Een vrijgelatene die geld heeft beloofd aan zijn beschermheer, dat deze van hem eiste om zijn vrijheid te beknotten, is niet
aansprakelijk; en als de beschermheer het geld zou eisen, kan hij geen bezit verkrijgen van zijn landgoed in strijd met de
bepalingen van het testament van de vrijgelatene.
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29. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Aan een vrijgelatene kunnen geen diensten worden opgelegd op zodanige wijze, dat hij verplicht zal zijn zichzelf te
onderhouden.
30. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXII.
Opgemerkt moet worden dat verplichtingen voor het verrichten van diensten soms onderhevig zijn aan vermindering,
vermeerdering en wijziging; want wanneer een vrijgelatene wordt ontzet, verliest de opdrachtgever zijn diensten die al
begonnen waren verschuldigd te zijn. Indien echter een vrijster, die haar diensten had beloofd, in zulk een rang wordt
verheven, dat het haar onbehoorlijk zal zijn deze aan haar patroon te bewijzen, zal de verbintenis van rechtswege vervallen.
31. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Een vrije vrouw, die ouder is dan vijftig jaar, is niet verplicht diensten te verlenen aan haar beschermheer.
32. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Labeo zegt dat het duidelijk is dat een partnerschap tussen een vrije man en een beschermheer, als tegenprestatie voor het
verlenen van vrijheid aan de eerste, van rechtswege nietig is.
33. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
"Een vrijgelatene die twee of meer mannelijke of vrouwelijke kinderen onder zijn hoede heeft (met uitzondering van degenen
die het beroep van baviaan hebben aangenomen, of zich hebben gehuurd om met wilde beesten te vechten), zal niet verplicht
zijn om hun patroon of beschermvrouwe, of de kinderen van de laatste enige diensten te verlenen, of om hen enige schenking
of geschenk te doen, of om iets anders te doen dat zij zijn overeengekomen te leveren, te schenken, of uit te voeren, als
tegenprestatie voor de vrijheid, met betrekking waartoe zij hebben gezworen, beloofd, of zich hebben gebonden; en als de
genoemde vrijgelatene niet tegelijkertijd twee kinderen onder zijn hoede heeft, maar slechts één van de vijfjarige leeftijd, zal
hij worden ontheven van de verplichting tot het verrichten van diensten. "
34. Julianus zegt dat de dood van kinderen een voordeel is voor een vrijgelatene, omdat het hem ontslaat van later opgelegde
diensten.
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35. Als de vrijgelatene, na een kind verloren te hebben, zich verplicht diensten aan zijn patroon te bewijzen en er wordt
naderhand een ander kind geboren, dan zegt Pomponius dat er des te meer reden is om het dode kind met het levende te
verenigen, teneinde de vrijgelatene van zijn verplichting te ontheffen.
36. Het maakt geen verschil of de vrijgelatene zijn diensten belooft aan de patroon zelf, of aan hen die onder zijn toezicht
staan.
37. Indien de patroon de diensten van zijn vrijgelatene aan een schuldeiser overdraagt, kan niet gezegd worden, dat dezelfde
regel van toepassing is; want deze overdracht geschiedt in plaats van een betaling. Men kan echter zeggen, dat de vrijgelatene
door de bovengenoemde wet kan worden vrijgelaten, als de patroon de diensten aan een ander heeft opgedragen, nadat de
vrijgelatene ze heeft beloofd; want het is waar, dat hij ze aan zijn patroon heeft beloofd, hoewel hij ze niet meer aan hem
verschuldigd is. Maar indien in het begin de vrijgelatene zijn diensten zou beloven op grond van de opdracht van zijn
patroon, zal hij niet worden vrijgelaten.
38. De vrijlating van het verrichten van diensten heeft niet alleen betrekking op die welke in de toekomst moeten worden
verricht, maar ook op die welke reeds verschuldigd zijn.
39. Julianus zegt dat zelfs als er al een rechtszaak is aangespannen om het verrichten van diensten af te dwingen, er een
vrijlating zal plaatsvinden als er kinderen worden geboren. Wanneer echter een vonnis is uitgesproken over te verrichten
diensten, kan de vrijgelatene niet worden vrijgelaten, omdat hij een som geld verschuldigd is geworden.
40. Een postuum kind ontslaat de erfgenamen van zijn vader niet van aansprakelijkheid, omdat de ontheffing moet worden
ontleend aan de vrijgekochte, en niemand kan worden geacht te zijn ontheven na de dood. Maar kinderen, geboren vóór den
dood van den vrijgekochte, veroorzaken eene vrijlating krachtens de bovengenoemde wet.
41. Naar den geest der genoemde wet zullen, zelfs indien de vrijlating speciaal betrekking heeft op den persoon van den
vrijgelatene, ook diens borgen worden ontslagen. Indien echter de vrijgelatene een schuldenaar als zijn plaatsvervanger
aanwijst, heeft hij daar geen voordeel bij.
42. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek III.
Diensten worden alleen geacht te worden opgelegd wanneer ze kunnen worden uitgevoerd zonder schande, en zonder gevaar
voor het leven. Want als een slavin, die prostituee is, zou worden gemanumitteerd, zou zij niet dezelfde diensten aan haar
opdrachtgever moeten bewijzen, hoewel zij nog winst kan maken door de verkoop van haar lichaam; en als een gladiator zou
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worden gemanumitteerd, is hij zijn opdrachtgever niet dezelfde diensten verschuldigd, omdat deze niet zonder gevaar voor
het leven kunnen worden verricht.
43. Wanneer echter een vrijgelatene in een of ander vak werkzaam is, moet hij zijn daarop betrekking hebbende diensten
bewijzen, ook al heeft hij het vak geleerd na zijn manumissie. Indien hij ophoudt dat vak uit te oefenen, moet hij zodanige
diensten verlenen als niet in strijd zijn met zijn rang; zo kan hij bijvoorbeeld bij zijn beschermheer wonen, met hem reizen, of
zijn zaken afhandelen.
44. Paulus, Over Plautius, Boek VII.
Een patroon maakte het volgende beding: "Als je me tien dagen lang je diensten niet verleent, beloof je me dan twintig
sestertiën te betalen? Men moet zich afvragen, of een vordering tot betaling van de twintig sestertiën niet moet worden
toegewezen, als zijnde beloofd om de vrijheid te belasten; of dat er diensten kunnen worden verleend, die niet zijn beloofd;
of dat alleen moet worden aangenomen, dat dit is beloofd, opdat de beschermheer niet geheel wordt uitgesloten? De Praetor
beslist dat er slechts diensten zijn toegezegd.
45. Daaruit volgt het volgende punt, namelijk of de vrijheer kan voorkomen dat een vonnis voor een groter bedrag dan
twintig sestertiën tegen hem wordt uitgesproken, omdat de patroon zijn diensten op dat bedrag lijkt te hebben gewaardeerd,
en hij daarom zelf niet moet verlangen het te verhogen. Het zou echter onrechtvaardig zijn dit te doen, en het is ook niet
nodig de vrijgelatene zulk een toegeeflijkheid te betonen, want hij moet niet enerzijds met het beding instemmen, en
anderzijds erover klagen, dat het onrechtvaardig is.
46. Papinianus, Vragen, Boek XX.
Als het eigendom van een mecenas verkocht is, zal hem nog steeds een vordering worden toegekend om alle diensten van
zijn vrijgelatene te verkrijgen die na de verkoop verschuldigd zijn geworden. Als hij in staat is in zijn eigen levensonderhoud
te voorzien, zal hem geen rechtsvordering worden toegestaan om de uitvoering af te dwingen van de diensten die vóór de
verkoop hadden moeten worden verricht, aangezien dit betrekking heeft op wat plaatsvond voordat het eigendom werd
vervreemd.
47. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Een vrijgelatene, die van de verplichting tot het verrichten van diensten is ontheven, en daardoor volledige testamentaire
bekwaamheid heeft verkregen, is niettemin verplicht zijn patroon met eerbied te behandelen. Het geval is anders met
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betrekking tot het verschaffen van levensonderhoud, waar de noden van de patroon worden aangenomen tot ergernis van de
vrijgelatene.
48. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
"Ik wens, dat mijn slaaf, Zo-en-Zo, die een werktuigkundige is van een lage orde, wordt gemanumitteerd, opdat hij diensten
kan verrichten voor mijn erfgenaam." De gemanumitteerde slaaf v/is niet verplicht dit te beloven, maar indien hij dit toch zou
doen, zal een vordering tegen hem niet worden toegewezen, want hij die hem zijn vrijheid gaf op grond van een vertrouwen,
kan een openbare wet niet veranderen.
49. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Een slaaf die verplicht is zijn beschermheer diensten te bewijzen, kan zich niet zonder schade voor deze laatste in het leger
laten inschrijven.
50. Scaevola, Vragen, Boek IV.
Als een vrijgelatene in gebreke blijft bij het verlenen van zijn diensten, zal zijn borg aansprakelijk zijn, maar de borg zelf kan
niet in gebreke blijven. Een borg, echter, die ermee heeft ingestemd een plaatsvervanger voor de schuldenaar te leveren, zal
aansprakelijk zijn voor vertraging.
51. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Kan de vrijgelatene van een koopman, die in kleding handelt, in dezelfde stad en op dezelfde plaats dezelfde handel drijven,
als zijn patroon hem dat niet gunt? Het antwoord luidde, dat er in het genoemde geval geen reden is, waarom hij dat niet zou
kunnen doen, indien zijn beschermheer daardoor geen schade lijdt.
52. Valens, Trusts, Boek V.
Wanneer een vrije vrouw de concubine van haar beschermheer is, is het vaststaand dat hij geen vordering tegen haar kan
instellen om de uitvoering van diensten af te dwingen, net zo min als wanneer zij met hem getrouwd was.
53. Dezelfde, Trusts, Boek VI.

2632

Campanus zegt dat de Praetor niet mag toestaan dat de belofte van een gift, geschenk of dienst wordt opgelegd aan een slaaf
die is gemanumitteerd onder de voorwaarden van een trust. Als hij zich echter door een verplichting laat binden, terwijl hij
weet dat hij kan weigeren, mag een proces om de prestatie van diensten af te dwingen niet worden geweigerd, omdat de slaaf
geacht wordt ze te hebben geschonken.
54. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Boek II.
Zoals in het geval van een patroon, zo verliest ook zijn zoon, zijn kleinzoon en zijn achterkleinzoon die instemt met het
huwelijk van een vrije vrouw, het recht om haar diensten op te eisen; want zij met wier huwelijk hij instemt, moet volledig
ter beschikking staan van haar echtgenoot.
55. Indien echter het huwelijk, waarmede de patroon heeft ingestemd, nietig is, zal hem niet worden belet haar diensten te
vorderen.
56. Het vorderen van de diensten van de vrije vrouw wordt niet geweigerd aan haar beschermvrouwe, noch aan de dochter,
kleindochter of achterkleindochter van haar beschermheer, wanneer een van hen met haar huwelijk heeft ingestemd; omdat
het niet ongepast is, dat de diensten van een vrije vrouw, die gehuwd was, aan hen worden bewezen.
57. Gaius, Over gevallen.
Een vrije man die twee beschermheren heeft, kan in sommige gevallen voor beiden tegelijkertijd verschillende diensten
verrichten; bijvoorbeeld als hij kopiist is en voor een van zijn beschermheren werkt door boeken te schrijven, en de zorg op
zich neemt voor het huis van de ander terwijl deze op reis is met zijn gezin; want niets zal hem beletten boeken te schrijven
terwijl hij de zorg heeft voor het huis. Neratius verkondigde dezelfde mening in zijn Werken der perkamenten.
58. Neratius, Meningen, Boek I.
De aard van de te verrichten diensten hangt af van de status van degene die ze verricht, want ze moeten in overeenstemming
zijn met zijn rang, zijn middelen, zijn levenswijze en zijn bezigheid.
59. Bovendien moet een vrijgelatene, evenals ieder ander die verplicht is diensten te verrichten, worden onderhouden, of hem
moet voldoende tijd worden gegund om in zijn onderhoud te voorzien; en in elk geval moet hem tijd worden gegund voor de
juiste en noodzakelijke verzorging van zijn persoon.
60. Paulus, Handboeken, Boek II.
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Het recht om diensten te eisen blijft soms bestaan zelfs nadat het recht van patronaat heeft opgehouden te bestaan, wat
voorkomt in het geval van de broers van hem aan wie de vrijgelatene is toegewezen; of met betrekking tot de kleinzoon van
een patronaat, wanneer er een zoon is van een ander patronaat.

Tit. 2. Betreffende de goederen van vrijgelatenen.

61. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLII.
Dit Edict werd door de Praetor uitgevaardigd met de bedoeling om de eerbied die vrijgelatenen voor hun beschermheer
moesten tonen, te wijzigen, of (zoals Servius zegt) in vroegere tijden hadden zij de gewoonte om van hun vrijgelatenen de
zwaarste diensten te eisen, als vergoeding voor de buitengewone eerbetoon die aan de laatsten werd verleend, toen zij, na uit
de slavernij bevrijd te zijn, tot Romeins burger werden gemaakt.
62. Praetor Rutilius was de eerste, die een Edict uitvaardigde, waarin bepaald werd, dat een beschermheer geen vordering
tegen zijn vrijgelatene mocht instellen, behalve met betrekking tot diensten, of goederen, die hij in partnerschap bezat;
bijvoorbeeld, wanneer overeengekomen was, dat, tenzij de vrijgelatene diensten voor zijn beschermheer zou verrichten, deze
laatste mede-eigendom van zijn goederen zou mogen hebben.
63. 63. Het was de gewoonte van opvolgende praetors om het bezit van een bepaald deel van de nalatenschap van een
vrijgelatene toe te zeggen; want aangezien het partnerschap tussen de partijen het verrichten van diensten door de vrijgelatene
impliceerde, was hij ook verplicht om na zijn dood te leveren wat hij tijdens zijn leven als zijn aandeel in het partnerschap
moest leveren.
64. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Als een patroon, die in het testament van zijn vrijheer is overgegaan, in strijd met de bepalingen van het testament het bezit
van zijn landgoed door de praetorius kan opeisen, en voordat hij dat doet, overlijdt, of de tijd die is voorgeschreven om dat
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bezit op te eisen, is verstreken, kunnen zijn kinderen, of die van een andere patroon, het bezit opeisen op grond van die
afdeling van het Edict, waarin staat dat wanneer de eersten het bezit niet opeisen, of niet bereid zijn het op te eisen, het wordt
toegekend aan de opvolgers, net alsof de eersten niet bestonden.
65. Indien een patroon, die door zijn vrijgelatene tot erfgenaam was benoemd, tijdens diens leven zou overlijden en kinderen
zou nalaten, rees de vraag of zij, in strijd met de bepalingen van het testament, het bezit van de vrijgelatene door de
praetorius konden opeisen. Met betrekking tot dit punt werd besloten, dat het tijdstip van overlijden, waarop het praetoriaanse
bezit wordt bedoeld, in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of er al dan niet een patronaat is; zodat, indien
dit er is, zijn kinderen geen praetoriaal bezit krachtens de eerste afdeling van het Edict kunnen eisen.
66. Indien een geëmancipeerde zoon een kleinzoon nalaat, die onder toezicht van zijn grootvader staat, moet het
praetoriaanse bezit van de helft van de goederen van de intestatoire vrijgelatene aan de zoon worden gegeven, hoewel de
nalatenschap van rechtswege aan de kleinzoon kan toebehoren; om de reden dat het bezit van het verschuldigde deel aan de
zoon zou moeten worden toegekend in strijd met de bepalingen van het testament van de vrijgelatene.
67. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLI.
Zelfs als het recht om een gouden ring te dragen door een vrijgelatene van de keizer kan zijn verkregen, wordt zijn
beschermheer in strijd met de bepalingen van het testament toegelaten tot het praetoriaanse bezit, zoals in verschillende
rescripties staat; want dit privilege verleent hem alleen de rechten van een vrijgeboren burger, maar hij sterft als een
vrijgelatene.
68. Het is duidelijk, dat, indien hij door een rechterlijke beslissing in zijn geboorterecht zou worden hersteld, het
praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament niet kan worden verkregen.
69. Dezelfde regel zal gelden wanneer hij van de keizer de onbeperkte bevoegdheid tot het maken van een testament heeft
verkregen.
70. Indien iemand een slaaf koopt onder de voorwaarde, dat hij hem zal manumiteren, zal dit vallen onder de
bovengenoemde afdeling van het Edict.
71. Wanneer iemand een som geld ontvangt op voorwaarde dat hij zijn slaaf zal manumiteren, zal hij geen recht hebben op
praetorisch bezit van zijn landgoed in tegenstelling tot de voorwaarden van het testament.
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72. Opdat de patroon in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit zou kunnen verkrijgen, moet het
landgoed worden betreden, of moet het praetorisch bezit ervan worden opgeëist. Het is echter voldoende, dat een der
erfgenamen de nalatenschap binnentreedt, of er praetoriaanse bezitting van eist.
73. 73. Een beschermheer heeft niet hetzelfde recht op het eigendom van zijn vrijgelatene, dat deze in het leger verworven
heeft, als hij op het anders verworvene heeft.
74. Wanneer een patroon, na verbannen te zijn geweest, in zijn burgerlijke rechten wordt hersteld, kan hij, in strijd met de
bepalingen van het testament, het praetoriaanse bezit verkrijgen van de goederen van zijn vrijgelatene. Dezelfde regel moet
worden geacht te gelden voor een vrijgelatene, die verbannen is geweest en daarna in zijn rechten is hersteld.
75. Als een zoon onder vaders toezicht een slaaf manumiteert die deel uitmaakt van zijn castrense peculium, wordt hij door
een constitutie van de goddelijke Hadrianus diens patroon, en kan hij in de hoedanigheid van patroon het praetoriaanse bezit
van de nalatenschap van de vrijgelatene verkrijgen in strijd met de bepalingen van het testament.
76. Maar dit belet zijn broers niet, want zij moeten het bezit van de vrijgelatene op dezelfde wijze opeisen als zij zouden
doen, indien zij de kleinzonen van de andere zoon waren, daar de vrijgelatene, die aan hem is toegewezen, niet ophoudt de
vrijgelatene van de overige zonen te zijn. Verder moet gezegd worden, dat zelfs indien de ene broer weigert praetorisch bezit
te eisen, de andere, aan wie de vrijgelatene niet was toegewezen, zijn plaats kan innemen, en praetorisch bezit van de
nalatenschap kan eisen, in strijd met de bepalingen van het testament.
77. Een patroon heeft, in strijd met de bepalingen van het testament, recht op het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van
zijn vrijheer, wanneer hij niet is benoemd tot erfgenaam van het deel van die nalatenschap waarop hij recht heeft.
78. Indien een patroon onder een voorwaarde is benoemd, en aan die voorwaarde tijdens het leven van de erflater is voldaan,
kan hij geen praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen in strijd met de bepalingen van het testament.
79. Welke weg moet dan worden gevolgd, indien op het tijdstip van het overlijden de voorwaarde nog niet vervuld was, maar
wel vervuld was, voordat het praetoriaanse bezit aan de erflater werd verleend; dat wil zeggen, voordat de nalatenschap van
de vrijgelatene werd betreden? Zou hij dan krachtens dit gedeelte van het Edict tot de praetoriaanse successie geroepen zijn?
De betere mening is, dat het tijdstip van inbezitneming in aanmerking moet worden genomen; en dit is onze praktijk.
80. 80. Maar als de voorwaarde betrekking heeft op het verleden of op het heden, zal de patroon niet worden geacht
voorwaardelijk tot erfgenaam te zijn benoemd; want aan de voorwaarde is voldaan en hij wordt geacht absoluut te zijn
benoemd; of er is niet aan voldaan en hij wordt niet tot erfgenaam benoemd.
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81. Wanneer een vrijgelatene zijn erfgenaam als volgt aanwijst: "Indien mijn zoon tijdens mijn leven zou overlijden, laat
mijn patroon dan mijn erfgenaam zijn", dan wordt het testament niet geacht onjuist te zijn opgesteld; want indien de zoon zou
overlijden, aangezien aan de voorwaarde is voldaan, kan de patroon het praetoriaanse bezit van de nalatenschap verkrijgen.
82. Als het hem toekomende deel van de nalatenschap aan de patroon wordt nagelaten, is genoeg voor hem gedaan, ook al
had hij niet tot erfgenaam moeten worden benoemd.
83. Indien hem echter een kleiner deel is toegewezen dan hem toekwam, en het resterende deel aan hem is goedgemaakt,
hetzij door legaten, hetzij door trusts, dan wordt hij geacht voldaan te zijn.
84. Het deel waarop de patroon volgens de wet recht heeft, kan hem ook worden ingehaald door schenkingen mortis causa,
want deze treden in de plaats van legaten.
85. Dezelfde regel zal gelden, wanneer een vrijheer aan zijn patroon geen schenking mortis causa heeft gedaan, maar hem
goederen heeft geschonken tegen het bedrag van de nalatenschap waarop hij recht had; want dan zal het ofwel worden geacht
mortis causa te zijn gegeven, ofwel zal hetgeen de patroon heeft ontvangen, hem uitsluiten van het verkrijgen van praetorisch
bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament.
86. Wanneer iets aan een patroon wordt gegeven om aan een voorwaarde te voldoen, moet het in het wettelijk aandeel van
deze laatste worden opgenomen, als het afkomstig was uit de nalatenschap van de vrijheer.
87. Wij kennen den patroon zijn wettelijk aandeel toe in de goederen, die de vrijgelatene bezat op het tijdstip van zijn
overlijden, want wij nemen het tijdstip van zijn overlijden in aanmerking. Als hij echter zijn eigendom door een of andere
frauduleuze handeling heeft verminderd, zal de Praetor besluiten, dat de patroon er ook recht op heeft, alsof het tot de
nalatenschap behoorde.
88. Paulus, Over het Edict, Boek XLII.
Wanneer een slaaf de moordenaar van zijn meester heeft opgespoord, moet de Praetor beslissen dat hij vrij is, en het staat
vast dat hij van niemand vrij zal zijn, omdat hij zijn vrijheid heeft verkregen krachtens een decreet van de Senaat.
89. Wanneer een vrijgelatene, na gevangen genomen te zijn, in handen van de vijand sterft, hoewel de naam van vrijgelatene
niet op hem van toepassing is, toch moet, overeenkomstig de Corneliaanse wet die zijn testament bevestigt alsof hij thuis
gestorven was, het bezit van zijn nalatenschap aan zijn beschermheer worden toegekend.
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90. Indien een patroon verbannen wordt, zal zijn zoon recht hebben op praetoriaal bezit van de nalatenschap van zijn
vrijgelatene, en zijn vader, als patroon, zal daaraan geen beletsel vormen, daar hij als dood wordt beschouwd. Het geval is
echter anders, wanneer een beschermheer in handen van de vijand is, want hij is een beletsel voor zijn kinderen, wegens de
hoop op zijn terugkeer, en de wet van postliminium.
91. Indien een vreemdeling door een vrijgelatene tot erfgenaam is benoemd, en wordt belast met de overdracht van de
nalatenschap aan zijn zoon, moet de patroon worden uitgesloten; daar de nalatenschap krachtens het Trebelliaans Decreet van
de Senaat wordt afgeleverd, en de zoon de plaats van de erfgenaam inneemt.
92. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Wanneer een vrijgelatene een patroon heeft, en deze laatste heeft kinderen, en hij zijn patroon tot erfgenaam benoemt van het
deel van zijn nalatenschap waarop deze recht heeft, moet hij zijn kinderen voor hetzelfde deel in de plaats stellen, opdat,
hoewel de patroon tijdens het leven van de vrijgelatene kan overlijden, hij geacht kan worden de aanspraken van zijn
kinderen te hebben voldaan.
93. Indien een vrijheer de geëmancipeerde zoon van zijn patroon heeft, en kleinzonen die afstammen van een andere zoon,
die onder het beheer van de grootvader staat, moet de vrijheer alleen nalaten wat hij verschuldigd is aan de zoon, en niet aan
de kleinzonen; want in dit geval maakt het geen verschil of zij gelijkelijk geroepen zijn tot de erfopvolging van hun
grootvader, of niet.
94. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
Als de kinderen van een vrijgelatene tot erfgenaam worden benoemd van slechts een klein deel van zijn nalatenschap, kan de
beschermheer geen praetorisch bezit eisen in strijd met de bepalingen van het testament; want Marcellus zegt, in het Negende
Boek van de Digest, dat het niet uitmaakt hoe klein het deel van de nalatenschap van een vrijgelatene is dat zijn zoon tot
erfgenaam wordt benoemd, de beschermheer zal worden buitengesloten.
95. Wanneer de dochter van een patroon door de vrijheer van haar vader tot erfgenaam was benoemd, en het testament
waarbij zij was benoemd, vervalst zou zijn, en er beroep werd aangetekend, en voordat het werd behandeld, de dochter stierf,
kwam de Goddelijke Marcus de erfgenamen te hulp, en besliste dat zij alles zouden krijgen waar de dochter recht op zou
hebben gehad, als zij in leven was gebleven.
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96. Indien de zoon van den vrijgelatene, die tot zijn erfgenaam was benoemd, de nalatenschap zou verwerpen, hoewel hij den
naam van erfgenaam zal behouden, kan de beschermheer praetorisch bezit verwerven.
97. Als de zoon zich met de nalatenschap van zijn vader bemoeit, of de erfgenaam, die daarop is ingegaan, na de
nalatenschap te hebben verworpen, volledige restitutie van zijn rechten verkrijgt, kan de beschermheer tot de erfopvolging
worden toegelaten.
98. Indien de patroon en zijn kinderen overeenkomstig het testament van de overledene in de nalatenschap van de vrijheer
zouden treden, of er de voorkeur aan zouden geven een legaat of een aan hen nagelaten trust op te eisen, zal het hun niet
worden toegestaan, tegen de bepalingen van het testament in, praetorisch bezit te verkrijgen.
99. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Want het zou absurd zijn, dat dezelfde persoon het testament van de overledene gedeeltelijk zou mogen goedkeuren en
gedeeltelijk verwerpen.
100. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
Als echter de eis van de patroon geen effect heeft gehad, is er volgens mij geen reden waarom hem geen vrijstelling zou
kunnen worden verleend. En inderdaad, als hij het landgoed heeft betreden in de veronderstelling dat hij tot erfgenaam was
benoemd van het deel waar hij wettelijk recht op had, en later blijkt dat hij een kleiner deel heeft gekregen dan hij mocht
verwachten, is het volkomen terecht dat hem kwijtschelding wordt verleend. Indien hij echter in tegenwoordigheid van
getuigen de erfgenaam heeft aangemaand hem zijn legaat uit te betalen, en zich naderhand bedenkt, meen ik dat hij recht
heeft op verrekening.
101. Wanneer een patroon het hem nagelaten legaat heeft ontvangen, en daarna is uitgezet, zal hij het recht hebben zijn
rechtmatig deel van de nalatenschap op te eisen, omdat hij niet heeft ontvangen wat hij verwachtte te hebben. Indien hij
echter door de uitzetting niet het gehele legaat heeft verloren, maar minder heeft gekregen dan hij mocht verwachten, heeft
hij recht op verrekening.
102. Indien een patroon een legaat heeft ontvangen, dat aan zijn slaaf, of aan zijn zoon is nagelaten, zal hij, in strijd met de
bepalingen van het testament, van het praetoriaanse bezit van de nalatenschap worden uitgesloten, evenals wanneer hij een
legaat had aanvaard, dat aan zichzelf was nagelaten.
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103. En indien hij een schenking mortis causa heeft ontvangen, moet worden geoordeeld, dat hij in strijd met de bepalingen
van het testament van praetorisch bezit is uitgesloten, evenals wanneer hij deze na de dood van de vrijgelatene had
ontvangen. Bovendien, indien de vrijgelatene het hem tijdens zijn leven had geschonken, en hij het had aanvaard, zal hij om
deze reden niet uitgesloten zijn van praetorisch bezit tegen de bepalingen van het testament, omdat men kan zeggen, dat hij
verwachtte, dat hem door het testament van de vrijgelatene een of andere extra gunst zou worden bewezen, en het hem zou
moeten worden toegestaan te verwerpen wat hij heeft ontvangen, of het deel waarop hij recht had, hem naar evenredigheid
zou moeten worden gegeven.
104. Daarom wordt gezegd, dat indien, om aan een voorwaarde te voldoen, iets aan de patroon is gegeven na de dood van de
vrijgelatene, de eerstgenoemde zal worden uitgesloten van het praetoriaanse bezit van de nalatenschap in strijd met de
bepalingen van het testament, als hebbende het, om zo te zeggen, aanvaard.
105. Paulus, Over het Edict, Boek XLII.
Wanneer iemand ten onrechte heeft geprobeerd een vrijgelatene die aan zijn vader toebehoorde weer tot slavernij te brengen,
kan hij noch zelf, noch in naam van zijn kinderen, het praetoriaanse bezit van zijn landgoed verkrijgen.
106. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
Als aan een van twee mecenassen geen genoegdoening is gegeven, en aan de ander meer dan zijn aandeel in de nalatenschap
van een vrijgelatene is nagelaten, wordt aan degene die niet heeft gekregen waar hij recht op had, een vordering toegewezen,
zodanig dat zijn deel wordt goedgemaakt uit wat aan een vreemde erfgenaam is nagelaten, en aan de andere mecenas meer
dan zijn eigen aandeel is nagelaten. Dezelfde regel zal ook in acht worden genomen, wanneer er verscheidene beschermheren
zijn.
107. Julianus zegt, dat hij, die door zijn grootvader is onterfd, ook is uitgesloten van het verkrijgen van de goederen van zijn
vrijgelatenen, maar niet zal worden uitgesloten van het verkrijgen van die van de vrijgelatenen, die aan zijn vader
toebehoorden. Indien hij echter door zijn vader onterfd is, maar niet door zijn grootvader, zal hij niet alleen uitgesloten zijn
van de goederen der vrijgelatenen van zijn vader, maar ook van die van zijn grootvader; want het is door zijn vader dat hij
rechten verkrijgt op de vrijgelatenen van zijn grootvader. Indien echter zijn vader door zijn grootvader onterfd is, en hijzelf
niet, kan een kleinzoon, in strijd met de bepalingen van het testament, het praetoriaanse bezit van de goederen van de
vrijgemaakten van zijn grootvader opeisen. Hij zegt ook, dat als mijn vader mij onterft en mijn grootvader mijn vader, en
mijn grootvader eerst sterft, ik uitgesloten zal zijn van het praetoriaanse bezit van de goederen van de vrijgelatenen van
beiden. Maar als mijn vader eerst sterft en mijn grootvader daarna, moet gezegd worden dat de onterving van mijn vader mij
niet zal schaden, voor zover het de goederen van de vrijgemaakten van mijn grootvader betreft.
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108. Julianus, Digest, Boek XXVI.
Als echter mijn vader onterfd is door zijn vader, en ik noch door mijn vader noch door mijn grootvader onterfd ben, en mijn
grootvader komt te overlijden, dan heb ik de rechten op de vrijgekochte mannen van zowel mijn grootvader als mijn vader.
Maar ik kan niet, tijdens het leven van mijn vader en zolang ik onder zijn toezicht blijf, het praetoriaanse bezit van de
landgoederen van de vrijgemaakten van mijn grootvader opeisen; maar als ik geëmancipeerd ben, zal mij dat niet belet
worden.
109. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
Als een patroon, die zijn testament volgens de militaire wet heeft gemaakt, zijn zoon onterft door hem in zijn testament
stilzwijgend over te dragen, zal de onterving hem schaden, want hij zal daadwerkelijk onterfd zijn.
110. Als iemand een vrije man toewijst aan zijn zoon, die hij onterfd heeft, kan de zoon praetorisch bezit verkrijgen van de
nalatenschap van de vrije man.
111. Indien een zoon door zijn vader onterfd wordt zonder kwade opzet, maar om een andere reden, dan zal de onterving hem
niet schaden; zoals bijvoorbeeld, stel dat hij onterfd is wegens krankzinnigheid, of omdat hij nog niet de leeftijd van puberteit
had, en de benoemde erfgenaam belast was de nalatenschap aan hem over te dragen.
112. Wanneer iemand onterfd is, en het is gerechtelijk beslist dat dit niet het geval was, zelfs indien het vonnis ten onrechte
is, zal hij niet worden uitgesloten; want zaken die door een rechter zijn beslist, moeten standhouden.
113. Als de zoon van een mecenas onterfd is en erin slaagt een rechterlijke uitspraak te verkrijgen dat het testament
onachtzaam is, maar ten aanzien van een deel van zijn vordering in het ongelijk wordt gesteld, laat ons dan zien of de
onterving zijn rechten zal schaden. Ik denk dat dit het geval is, omdat de akte waarbij hij onterfd is, geldig is.
114. De onterving brengt geen schade toe aan de kinderen, als het testament zodanig is, dat het landgoed niet kan worden
betreden, of praetorisch bezit erdoor kan worden verkregen; want het is absurd, dat een testament alleen geldig is voor zover
het de onterving betreft, terwijl het in andere opzichten nietig is.
115. Wanneer de zoon van een patroon tot erfgenaam in de eerste graad wordt benoemd en in de tweede graad wordt onterfd,
schaadt de onterving hem niet, omdat hij erfgenaam is geweest of kan zijn krachtens het testament van zijn vader; want zijn
vader kan niet worden geacht gedacht te hebben dat zijn zoon onwaardig was om het bezit van zijn vrijgelatenen te
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verkrijgen, terwijl hij hem zelf in de eerste graad tot zijn eigen erfopvolging had geroepen. En het is niet geloofwaardig dat
een zoon die in de eerste graad onterfd is, en tot plaatsvervanger van de erfgenaam is benoemd, uitgesloten zou zijn van de
nalatenschap van een vrijgelatene. Daarom is een zoon, die in de eerste of tweede graad tot erfgenaam is benoemd, of zelfs in
enige andere graad, ook al is hij bij hetzelfde testament onterfd, niet uitgesloten van het verkrijgen van de nalatenschap van
zijn vrijgelatene.
116. Indien een geëmancipeerde zoon weigert de nalatenschap te aanvaarden, of een zoon die onder vaderlijk toezicht staat,
weigert de nalatenschap te behouden, zal geen van beiden gerechtigd zijn tot het bezit van de nalatenschap van de
vrijgelatene.
117. Julianus, Digest, Boek XXVI.
De onterfde zoon van een patroon, ook al is zijn eigen zoon door deze laatste tot erfgenaam benoemd, kan niet tegen de
bepalingen van het testament in praetoriaans bezit verkrijgen van de goederen van zijn vaders vrijgelatenen; want hoewel hij
de noodzakelijke erfgenaam van zijn vader kan zijn, wordt hij niet door hemzelf, maar door een ander tot de erfopvolging
toegelaten. En het is positief beslist dat als een geëmancipeerde zoon wordt onterfd en zijn slaaf tot erfgenaam wordt
benoemd, en hij zijn slaaf beveelt het landgoed te betreden, en hij op deze manier erfgenaam van zijn vader wordt, hij geen
recht heeft op praetorisch bezit van de landgoederen van de vrijgemaakten van zijn vader, in strijd met de bepalingen van het
testament.
118. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Een patroon die ouder is dan vijfentwintig jaar, en een vrijgelatene beschuldigt van een halsmisdaad, of een verzoek indient
om hem tot slavernij te laten brengen, zal in strijd met de bepalingen van het testament worden uitgesloten van bezit.
119. Indien hij echter minderjarig was toen hij de beschuldiging uitte, moet gezegd worden, dat hij niet uitgesloten is, of hij
zelf, of zijn voogd of curator de beschuldiging uitte.
120. Als hij echter de aanklacht indient, terwijl hij minderjarig is, en nadat hij meerderjarig is geworden, een vonnis verkrijgt,
moet gezegd worden, dat hij recht heeft op clementie, en gratie moet krijgen, omdat hij de aanklacht heeft ingediend, terwijl
hij minderjarig was. Wij moeten hem ook niet verwijten dat hij niet van de aanklacht heeft afgezien, of dat hij niet heeft
geëist dat deze zou worden geseponeerd, want als hij een van deze dingen had gedaan, zou hij de straf van het Turpilliaanse
decreet van de Senaat hebben moeten ondergaan, en het andere had hij niet gemakkelijk kunnen verkrijgen. Indien echter de
zaak in het openbaar is geseponeerd, en de meerderjarige patroon zijn eis herhaalt, moet gezegd worden, dat hij van de
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erfopvolging is uitgesloten, want meerderjarig geworden, kan hij zonder enig risico een geseponeerde beschuldiging laten
varen.
121. Hij alleen wordt geacht een aanklacht wegens een halsmisdrijf te hebben ingediend, die door middel van een dergelijke
procedure tracht de aangeklaagde de straf van de dood of verbanning te doen ondergaan, in plaats van verbanning, die het
verlies van burgerlijke rechten veroorzaakt.
122. Indien echter iemand zijn vrijheer beschuldigt van een vergrijp, waarvan de straf niet de hoofdsom is, en de rechter
niettemin besluit de straf te verzwaren, zal dit de zoon van de patroon geen nadeel berokkenen; want noch de onwetendheid,
noch de strengheid van de rechter mag schade toebrengen aan de zoon van de patroon, die een minder ernstige beschuldiging
tegen de vrijheer heeft ingebracht.
123. Wanneer hij hem echter niet beschuldigt, maar zijn getuigenis aflegt tegen zijn vrijgelatene in een halszaak, of de
aanklager levert, meen ik, dat hij uitgesloten moet worden van het verkrijgen van het bezit van zijn nalatenschap in strijd met
de bepalingen van het testament.
124. Als een vrijgelatene de zoon van zijn patroon beschuldigt van de misdaad van majesteitsschennis, en de zoon eist dat de
vrijgelatene wegens laster wordt gestraft, meen ik dat hij niet van de erfopvolging moet worden uitgesloten krachtens de
bepalingen van dit Edict; en als hij door hem is beschuldigd en een tegenbeschuldiging inbrengt, zal dezelfde regel gelden,
want de patroon moet worden verontschuldigd, als hij, nadat hij is aangevallen, zich wenst te wreken.
125. Als een zoon zich genoodzaakt ziet de dood van zijn vader te wreken en de vrijgelatene van zijn vader, die zijn
geneesheer was, van de misdaad beschuldigt, of zijn slaaf beschuldigt die met hem in dezelfde kamer sliep, of ieder ander die
aan de persoon van zijn vader verbonden was, kan dan gezegd worden dat hem vrijstelling moet worden verleend? Ik denk
van wel, als het voor hem noodzakelijk was een aanklacht in te dienen tegen de vrijgelatene van zijn vader, en hij werd
beïnvloed door motieven van genegenheid, en het risico dat hij het landgoed van zijn vader zou verliezen als hij dat niet deed,
ook al zou de aanklacht vals blijken te zijn.
126. Bovendien zeggen wij, dat hij een beschuldiging heeft ingebracht, die beweert, dat een ander schuldig is aan misdrijf, en
de zaak doet berechten, totdat het vonnis is uitgesproken. Indien hij echter niet zo ver gaat, wordt hij geacht de aanklacht niet
te hebben ingediend, en dit is onze huidige praktijk. Maar als hij ermee ophoudt nadat een beroep is ingesteld, is het zeer
billijk besloten dat hij de zaak niet tot een einde heeft gebracht. Vandaar dat, als de vrijgelatene sterft terwijl het hoger beroep
aanhangig is, de zoon van de patroon toegestaan wordt bezit te nemen van zijn nalatenschap, omdat de vrijgelatene door de
dood aan de gevolgen van het vonnis onttrokken is.

2643

127. Indien de zoon van een patroon als advocaat zijn bijstand verleent aan de aanklager van een vrijgelatene van zijn vader,
moet hij uit dien hoofde niet van de erfopvolging worden uitgesloten, want de advocaat maakt de aanklacht niet.
128. Wanneer een vader bij zijn testament bepaalt, dat zijn vrijgelatene beschuldigd zal worden, dat hij vergif voor hem heeft
bereid, of een andere daad van dien aard tot zijn schade heeft begaan, dan is de betere mening, dat zijn kinderen, die de
beschuldiging niet vrijwillig hebben ingebracht, verschoond moeten worden.
129. Als de zoon van een patroon de vrijgelatene van zijn vader aanklaagt en hem van een misdaad veroordeelt, en de
genoemde vrijgelatene daarna in zijn rechten wordt hersteld, zal hij niet worden uitgesloten, omdat hij de aanklacht die werd
ingebracht tot het einde toe heeft vervolgd.
130. Tryphonimis, Disputaties, Boek XVII.
Dezelfde regel geldt wanneer op de misdaad die tegen de vrijgelatene bewezen werd, de doodstraf staat, maar de vrijgelatene
aan een lagere straf onderworpen werd; zoals bijvoorbeeld wanneer hij slechts verbannen werd, want de Praetor neemt alleen
kennis van een beschermheer die een valse beschuldiging inbrengt.
131. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Hij wordt niet geacht te hebben geëist dat een vrijgelatene tot slavernij wordt teruggebracht, die zich verzet tegen iemand die
reeds slaaf is, en ontkent dat hem zijn vrijheid wordt gegeven; maar hij die eist dat iemand die in het genot van de vrijheid is,
tot slavernij wordt teruggebracht.
132. Wanneer iemand beweert, dat een slaaf niet geheel de zijne is, maar dat hij een aandeel in hem heeft, of het
vruchtgebruik van hem, of een ander recht, waarop hij geen recht zou hebben, tenzij de man slaaf was, zal hij dan uitgesloten
worden van de opvolging van de vrijgelatene, als eisende, dat hij tot slavernij wordt teruggebracht? Dit is de betere mening.
133. Als een patroon eist, dat zijn vrijgelatene tot slavernij wordt teruggebracht, en hij slaagt daarin, en de waarheid
naderhand is vastgesteld, dan laat hij hem in vrijheid, dit mag hem niet schaden, vooral als hij een goede reden had voor zijn
vergissing.
134. Hij, die van de zaak afziet voordat de zaak aanhangig is gemaakt, wordt niet geacht een vordering tot slavernij van den
vrijgelatene te hebben gedaan. Doet hij dit echter, nadat de zaak in het geding is gebracht, dan moet gezegd worden, dat dit
hem niet benadeelt, omdat hij niet is doorgegaan, voordat er een uitspraak was gedaan.
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135. Indien de zoon van een patroon, die hetzij onterfd is, hetzij heeft geëist, dat een vrijgelatene van zijn vader tot slavernij
zou worden teruggebracht, hetzij de vrijgelatene van een halsmisdaad heeft beschuldigd, zal dit zijn kinderen niet schaden,
indien zij niet onder zijn toezicht staan. Dit hebben de Goddelijke Broeders verklaard in een Rescript aan de Quintilianen.
136. Indien iemand in strijd met de bepalingen van zijn testament het landgoed van zijn vrijgelatene in bezit krijgt, niet alleen
als hij door genoemde vrijgelatene tot erfgenaam was benoemd, maar ook als hij in de plaats van zijn minderjarige zoon was
getreden, dan wordt hij uitgesloten van alle voordelen krachtens het testament van genoemde vrijgelatene. Want Julianus
zegt, dat als een patroon, nadat hij het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn vrijgelatene heeft opgeëist, zich op de
nalatenschap van de minderjarige zoon van genoemde vrijgelatene begeeft, hem handelingen moeten worden ontzegd.
137. Indien echter door een codicil of een schenking mortis causa iets aan de patroon wordt nagelaten, wordt hem op
dezelfde wijze de deelname aan deze voordelen geweigerd.
138. Soms is het duidelijk, dat het recht om een legaat op te eisen aan de patroon moet worden toegekend, nadat hij het bezit
van de nalatenschap van zijn vrijgelatene heeft opgeëist, als hij daaruit geen voordeel zal ontvangen; om de reden, dat hem is
verzocht het legaat aan een ander over te dragen.
139. Nogmaals, de Praetor zegt dat hij niet alleen een vordering aan de patroon zal weigeren om terug te vorderen wat
specifiek aan hem is gegeven, maar ook om terug te vorderen wat volgens uw suggestie door anderen in zijn handen zou
kunnen komen; zoals bijvoorbeeld door degenen die aan zijn gezag zijn onderworpen, omdat hij dergelijke goederen kan
behouden en niet verplicht zal zijn ze af te staan.
140. Wij zouden het recht moeten toekennen om een legaat aan een patroon te eisen, als de vrijgelatene een preferent legaat
van de prijs van een slaaf aan zijn patroon had nagelaten, op voorwaarde dat deze laatste de genoemde slaaf zou bevrijden.
141. Indien de plaatsvervanger van een patroon door hem wordt verzocht het bezit van de nalatenschap van een vrijgemaakte
in strijd met de bepalingen van het testament af te staan, zal een vordering tot terugvordering van het aandeel van hem aan
wiens patroon het bezit is afgestaan, niet worden toegewezen.
142. Wanneer een patroon in de plaats van de erfgenaam is gesteld en tijdens het leven van de erflater overlijdt, is het vaste
rechtspraak, dat, indien de zoon van de patroon in strijd met de bepalingen van het testament het bezit van de nalatenschap
van de vrijgelatene op praetorische wijze opeist, hij niet alleen het aandeel van de plaatsvervanger kan verwerven, maar alle
erfgenamen een bepaald deel van hun nalatenschap kan ontnemen, om het bedrag waarop hij wettelijk recht heeft, aan te
vullen.
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143. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLVII.
Wanneer een vrijgelatene sterft zonder kinderen na te laten, kunnen zijn beschermheer en zijn beschermvrouwe terstond het
praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap opeisen, en zij kunnen dat zelfs samen doen. Ook alle personen die verwant zijn aan
de patroon en de patrones kunnen samen tot de nalatenschap worden toegelaten.
144. Paulus, Over het Edict, Boek XLIII.
De onwettige kinderen van een patrones kunnen ook praetoriaal bezit verkrijgen van de nalatenschap van een vrijheer van
hun moeder, maar kinderen kunnen niet toegelaten worden tot de erfopvolging van de nalatenschap van een vrijheer van hun
vader, tenzij zij wettig zijn.
145. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Wanneer een patroon tot erfgenaam wordt benoemd van een kleiner deel van een nalatenschap dan waarop hij wettelijk recht
heeft, en hij beweert dat het testament vervalst is, en hij verliest zijn zaak, dan is er geen twijfel over dat praetorisch bezit van
de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament hem niet mag worden toegekend, om de reden dat hij de
nalatenschap door zijn eigen daad heeft verloren toen hij onbezonnen verklaarde dat het testament vervalst was.
146. Indien hij tot erfgenaam is benoemd van het hem toekomende deel van de nalatenschap, of hij dit nu aanvaardt of niet,
zal hij uitgesloten zijn van praetorisch bezit daarvan in strijd met de bepalingen van het testament; want aangezien hij het
hem toekomende deel heeft ontvangen, kan hij geen praetorisch bezit eisen in strijd met de bepalingen van het testament.
147. Julianus, Digest, Boek XXV.
Een vrijgelatene benoemde zijn patroon tot zijn erfgenaam, onder voorwaarde van zijn beëdiging (welke voorwaarde de
Praetor gewoon is kwijt te schelden), en ik denk niet dat er enige twijfel over bestaat dat de patroon uitgesloten zal worden
van praetorisch bezit van de nalatenschap, aangezien het waar is dat hij tot erfgenaam benoemd is.
148. Wanneer aan Titius een legaat was nagelaten, en hem was opgedragen dit aan zijn patroon over te dragen, moet een
vordering tot terugvordering van het legaat aan Titius worden ontzegd, indien het bedrag waarop de patroon wettelijk recht
heeft, door de benoemde erfgenaam aan hem is betaald.
149. Een vrijgelatene benoemde zijn patroon en een vreemde tot gezamenlijke erfgenamen van de helft van zijn
nalatenschap. Het vierde deel, waarop de patroon tot erfgenaam benoemd is, moet hem geheel op zijn wettelijk deel worden
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bijgeschreven, en het restant, dat op dat deel verschuldigd is, moet naar evenredigheid op het deel van alle andere
erfgenamen in mindering worden gebracht.
150. Dezelfde regel moet in acht genomen worden met betrekking tot een legaat, dat gezamenlijk aan de patroon en Titius
wordt nagelaten; zodat een deel van het legaat kan worden bijgeschreven op het aandeel, dat aan de patroon toekomt, en
evenveel moet worden afgetrokken van het aandeel van Titius, naar evenredigheid, als hetgeen moet worden afgetrokken van
het aandeel van de erfgenaam.
151. Wanneer een vrijgelatene zijn geëmancipeerde zoon tot erfgenaam benoemt onder een bepaalde voorwaarde, en de
voorwaarde is mislukt, en zijn plaatsvervanger treedt in de nalatenschap, vraag ik of de Praetor de beschermheer het deel
waarop hij recht had tegen de plaatsvervanger in bezit moet geven, of dat hij de geëmancipeerde zoon met betrekking tot de
gehele nalatenschap te hulp moet komen. Het antwoord was dat, aangezien de vader zijn zoon als erfgenaam in de eerste
graad had aangesteld, en de voorwaarde waaronder hij was aangesteld niet was vervuld, de nalatenschap aan de tweede graad
zal toebehoren; of indien de zoon zou overlijden terwijl de voorwaarde nog hangende is, de patroon het bezit van de
nalatenschap zal verkrijgen ten belope van het bedrag waarop hij volgens de wet recht had, ten opzichte van de
plaatsvervanger. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de zoon niet in het bezit van de nalatenschap komt doordat hij
door het verstrijken van de tijd is uitgesloten of doordat hij de nalatenschap verwerpt. Als niet aan de voorwaarde wordt
voldaan, komt het landgoed toe aan de zoon en zal de Praetor bij voorkeur de geëmancipeerde zoon beschermen tegen de
plaatsvervanger. Bovendien ben ik van mening dat wanneer een zoon voorwaardelijk tot erfgenaam wordt benoemd, de
onterving in sommige gevallen noodzakelijk is met betrekking tot de plaatsvervanger, en in andere gevallen overbodig is.
Want als de voorwaarde van dien aard is dat het in de macht van de zoon ligt om eraan te voldoen, bijvoorbeeld als hij een
testament moet maken, ben ik van mening dat als de voorwaarde niet is vervuld, de zoon moet wijken voor de
plaatsvervanger. Als de voorwaarde echter van dien aard was dat het niet in de macht van de zoon lag om eraan te voldoen,
bijvoorbeeld als de voorwaarde was dat Titius consul zou worden, dan zou de plaatsvervanger niet tot de erfopvolging
moeten worden toegelaten, tenzij de zoon specifiek onterfd was.
152. Als een vrijgelatene zijn geëmancipeerde zoon tot erfgenaam benoemt en hem opdraagt het hele landgoed aan
Sempronius over te dragen, en de zoon beweert dat hij vermoedt dat het landgoed onvermogend is, maar het op bevel van de
Praetor betreedt en aan Sempronius overdraagt, dan wordt het deel van het landgoed waarop hij recht had, heel juist aan de
beschermheer toegekend, alsof niet de zoon, maar hij aan wie het landgoed werd overgedragen, erfgenaam van de
vrijgelatene was geweest. Bovendien, als de zoon de erfenis van zijn vaders vrijgelatene zou verwerpen, en zijn medeerfgenaam alle lasten van de nalatenschap op zich zou nemen, moet het praetoriaanse bezit aan de beschermheer worden
toegekend; want in beide gevallen wordt het aandeel van laatstgenoemde niet onttrokken aan dat van de zoon, maar aan dat
van de vreemdeling.
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153. Dezelfde, Digest, Boek XXVI.
Wanneer een van de drie beschermheren nalaat het praetoriaanse bezit van de nalatenschap op te eisen, hebben de andere
twee recht op gelijke aandelen van dezelfde.
154. Marcianus, Instituten, Boek I.
Als een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is, zijn slaaf manumitteert, maakt hij hem tot de vrijgelatene van zijn vader,
volgens de mening van Julianus, die hij overneemt in het Zevenentwintigste Boek van de Digest; maar hij zegt dat zolang de
zoon leeft, hij de voorkeur zal hebben boven zijn vader met betrekking tot de nalatenschap van de vrijgelatene. De goddelijke
Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Flavius Aper, dat hij hem in dit geval zijn eigen vrijgelatene maakte en niet
die van zijn vader.
155. Julianus, Digest, Boek XXVII.
Als een vrijgelatene in zijn testament over zijn beschermheer heen gaat en een buitenlandse erfgenaam benoemt, en zijn
beschermheer geeft zich in adoptie voor het opeisen van praetorisch bezit in tegenstelling tot de voorwaarden van het
testament, en de benoemde erfgenaam verwerpt het landgoed, dan kan de beschermheer, als erfgenaam van de wet, het bezit
van het gehele landgoed van de vrijgelatene opeisen.
156. Indien een vrijgelatene bij testament overlijdt, en zijn patroon een zoon en twee kleinzoons heeft bij een andere zoon,
worden de kleinzoons niet toegelaten tot de erfopvolging van de vrijgelatene, zolang er een zoon is, omdat het duidelijk is dat
degene die in de meest nabije graad staat, degene is die tot de erfopvolging van de vrijgelatene wordt geroepen.
157. Bovendien, indien de vrijgelatene twee patroons had, van wie de een een zoon en de ander er twee naliet, heb ik
verklaard, dat de nalatenschap gelijkelijk tussen hen moet worden verdeeld.
158. Dezelfde, Digest, Boek LXV.
Wanneer twee patroonheren een vrije man gemeenschappelijk hadden, en één van hen eiste dat hij zou zweren dat hij niet
zou trouwen, en de ander aan wie deze fout niet kon worden toegerekend, ofwel stierf tijdens het leven van de vrije man,
ofwel hem overleefde, kan alleen hij de aandelen van de nalatenschap verwerven waarop beiden wettelijk recht hadden.
159. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
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Wanneer praetorisch bezit van het hem toekomende aandeel in de nalatenschap kan worden verleend aan een patroon, kan
een uitzondering worden toegestaan aan de schuldenaren tegen de erfgenaam die betaling eist, indien de patroon niet, in strijd
met de bepalingen van het testament, praetorisch bezit eist van het aandeel waartoe hij wettelijk gerechtigd is.
160. Africanus, Vragen, Boek II.
Een vrijgelatene schonk land ter waarde van veertig sestertiën uit zijn landgoed dat op tachtig sestertiën werd geschat, en
nadat hij een vreemdeling tot zijn erfgenaam had benoemd, stierf hij op de dag waarop de schenking opeisbaar werd. Ik gaf
als mijn mening dat de patroon het deel van de nalatenschap kon opeisen waarop hij volgens de wet recht had; want de
overledene bleek op het moment van zijn dood een nalatenschap van meer dan honderd sestertiën te hebben gehad, aangezien
het voor meer dan dat verkocht had kunnen worden, inclusief het bedrag van de erfenis. Het zou geen verschil maken of de
aangewezen erfgenaam het door de vrijgelatene nagelaten legaat al of niet verwierp; want als een vraag zou rijzen volgens de
Falcidische wet, zou een dergelijk legaat, ook al werd het verworpen, door de legatarissen worden aangerekend op het kwart
van de nalatenschap die aan de erfgenaam toekomt.
161. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
Indien een kleinzoon tijdens het leven van zijn zoon door zijn grootvader, de patroon, onterfd wordt, zal de onterving hem
benadelen, voor zover het de nalatenschap van de vrijheer van zijn grootvader betreft.
162. Florentijnen, Instituten, Boek X.
Indien een vrijgelatene de doodstraf heeft ondergaan, zal de aanspraak van zijn patroon op dat deel van zijn nalatenschap,
waarop hij recht heeft, niet tenietgaan, indien hij, die ter dood veroordeeld was, een natuurlijke dood zou sterven; maar er is
besloten, dat het restant van de nalatenschap, dat volgens het Burgerlijk Recht niet zou toebehoren aan degene, die hem
geëmancipeerd heeft, door de schatkist kan worden opgeëist.
163. Dezelfde regel moet in acht worden genomen met betrekking tot de goederen van hen die zelfmoord hebben gepleegd,
of op de vlucht zijn geslagen, uit vrees beschuldigd te worden, als is vastgesteld met betrekking tot de goederen van hen die
ter dood zijn veroordeeld.
164. Marcianus, Instituten, Boek IX.
Wanneer een slaaf wordt gemanumitteerd onder de voorwaarden van een trust, wordt hij de vrijgelatene van degene die hem
heeft gemanumitteerd, en deze laatste kan, als zijn beschermheer, aanspraak maken op zijn landgoed, en kan er bezit van
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verkrijgen op praetoriaanse wijze, in strijd met de bepalingen van het testament, zowel als het ab intestato verwerven; maar
hem kunnen geen diensten worden opgelegd, noch, als ze zijn opgelegd, kunnen ze worden geëist.
165. Indien echter een vader bij zijn dood een slaaf aan zijn zoon nalaat, en deze verzoekt hem te manumiteren, met dien
verstande, dat hij het volle recht van patronaat over hem zal hebben, kan men volhouden, dat hij daarna wettelijk diensten aan
genoemde slaaf kan opleggen.
166. Gaius, Over het Edict van de Praetor; Titel, Betreffende de Zaak van de Vrijheid, Boek II.
Als een zoon eist dat een vrijgelatene van zijn vader tot slavernij wordt teruggebracht, om voor zichzelf een geval van
uitzetting tegen een derde te behouden, verliest hij niet het voordeel van het praetoriaanse bezit van het landgoed.
167. Marcellus, Digest, Boek IX.
Wanneer een vrijgelatene aan zijn patroon een stuk land heeft nagelaten, dat hij zelf van hem had gekocht, maar dat aan een
ander toebehoorde, en de patroon beweert, dat de erfenis hem toebehoort, kan hij in strijd met de bepalingen van het
testament geen praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen, ook al heeft de erfenis hem geen voordeel gebracht; omdat
de vrijgelatene hem eigendom heeft nagelaten, dat aan een ander toebehoorde, en ook om de reden, dat de patroon zelf het
land aan zijn vrijgelatene had verkocht.
168. Dezelfde, Digest, Boek X.
Als mijn vrijgelatene, na tot slavernij te zijn teruggebracht, daarna door een ander wordt bevrijd, wordt hij de vrijgelatene
van deze laatste, en degene die hem heeft gemanumitteerd heeft voorrang boven mij bij het verkrijgen van praetorisch bezit
van de nalatenschap van de vrijgelatene tegen de voorwaarden van het testament in.
169. Modestinus, Over Manumissions.
Als een patroon de vrijgelatene niet onderhoudt, ontneemt de Lex Aelia Sentia hem alle diensten waarop hij recht had als
tegenprestatie voor de vrijheidsverlening; en dit omvat niet alleen hemzelf, maar ook degenen die enig belang bij het goed
kunnen hebben, en het ontneemt hem en zijn kinderen ook het landgoed, tenzij de patroon tot erfgenaam was benoemd, en
het ontneemt hem ook het praetoriaanse bezit van het landgoed, behalve wanneer dit is verkregen in overeenstemming met de
bepalingen van het testament.
170. Javolenus, Over Cassius, Boek III.
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Wanneer een vrijheer, die twee patroonheren heeft, een van hen in zijn testament overdraagt, en een vreemde tot erfgenaam
benoemt van de helft van zijn nalatenschap, kan de patroon die tot erfgenaam benoemd is, het deel opeisen waarop hij recht
heeft zonder aftrek; en uit het andere deel dat is overgebleven en boven wat hem toekomt, en uit de resterende helft die aan
de vreemde is nagelaten, wordt een bedrag genomen naar evenredigheid van het deel waarop de andere patroon volgens de
wet recht heeft.
171. Dezelfde, Epistels, Boek III.
Seius, die zijn vrijgelatene tot zijn erfgenaam had benoemd, belastte hem met een legaat aan Maevius van het vruchtgebruik
van een stuk land. De vrijgelatene stierf en liet Maevius zijn erfgenaam na. Ik vraag, als de zoon van Seius het bezit van de
vrijgelatene opeist tegen Maevius, of het deel van het land dat hem toekwam, na aftrek van het vruchtgebruik, aan hem moet
worden overgedragen, of dat het geheel moet worden overgedragen, omdat hij het bezit heeft verkregen dat de vrijgelatene
toebehoorde op het moment van zijn dood. Het antwoord luidde: ik meen, dat het vruchtgebruik in zijn oorspronkelijke staat
moet worden hersteld; daarom zou het het beste zijn, een arbiter te verzoeken, opdat bij diens beslissing het vruchtgebruik in
zijn geheel zou kunnen worden overgedragen.
172. Dezelfde, Epistels, Boek VIII.
Een onvermogend gestorven vrijheer heeft, nadat hij zijn beschermheer had verlaten, zijn nalatenschap nagelaten aan
buitenlandse erfgenamen. Ik vraag of de patroon het bezit van de praetor kan eisen in strijd met de bepalingen van het
testament. Het antwoord luidde dat, aangezien de nalatenschap door de aangewezen erfgenamen is betreden, de
opdrachtgever het praetoriaanse bezit kan opeisen, omdat een nalatenschap als solvabel wordt beschouwd wanneer een
erfgenaam wordt gevonden om haar te aanvaarden: En het is inderdaad absurd dat het recht van de patroon om het bezit van
een landgoed te eisen, gebaseerd is op de schatting van anderen, en niet op de wensen van de patroon zelf; en dat het weinige
waarop deze in een dergelijk geval aanspraak kan maken, hem wordt ontnomen. Er kunnen zich namelijk vele redenen
voordoen, waarom het voor de beschermheer nuttig zou kunnen zijn het bezit van de praetor op te eisen, zelfs indien het
bedrag van de schuld, die de vrijgelatene achterliet, het vermogen van de nalatenschap te boven gaat; Bijvoorbeeld, wanneer
in de nalatenschap van de vrijgelatene bepaalde landerijen zijn begrepen, waarin zich de begraafplaatsen van de voorvaderen
van de beschermheer bevinden, en deze gebruik maakt van zijn rechten om praetorisch bezit te verkrijgen, opdat hij de
genoemde begraafplaatsen als zijn deel kan verkrijgen, daar hij dit recht van groot belang acht; of bijvoorbeeld, wanneer een
slaaf, die de beschermheer waardeert, niet wegens de prijs die hij zou kunnen opbrengen, maar wegens de genegenheid die
hij voor hem koestert, deel uitmaakt van de nalatenschap. Daarom moet de beschermheer niet minder het recht hebben het
bezit van de nalatenschap op te eisen, die een schatting maakt van de waarde van het eigendom van de vrijgelatene, eerder
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naar zijn eigen mening, dan door de berekening van anderen; want een nalatenschap moet als solvabel worden beschouwd,
zowel omdat er een erfgenaam voor is gevonden, als om de reden dat het bezit ervan door de praetorij wordt opgeëist.
173. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Julianus zegt dat als een beschermheer aan zijn vrijgelatene de verplichtingen verkoopt die hem waren opgelegd als
tegenprestatie voor zijn bevrijding uit de slavernij, zijn zoon kan worden belet om praetorisch bezit te verkrijgen van het
landgoed van de vrijgelatene, om de reden dat hij het genoemde landgoed niet verkrijgt in strijd met de voorwaarden van het
testament, aangezien zijn vader aan hem de gift, het geschenk of de diensten verkocht waarvoor hij zijn vrijheid verkreeg. Hij
zegt, dat het duidelijk is, dat indien de zoon van de patroon aan hem de diensten zou verkopen, die hem als tegenprestatie
voor zijn vrijheid waren opgelegd, de broer van de patroon niettemin in strijd met de bepalingen van het testament bezit kan
verkrijgen van het goed van de vrijgelatene, omdat de zoon, door aan hem de diensten te verkopen, die de tegenprestatie voor
zijn vrijheid waren, zijn oom niet heeft belet de aanspraak geldend te maken.
174. Als de vrijgelatene een erfgenaam aanwijst, en deze komt op het landgoed voordat hij de slaven van de overledene heeft
gemarteld, dan zegt Julianus dat het de beschermheer niet zal worden toegestaan het landgoed in bezit te krijgen tegen de
bepalingen van het testament in, want ook hij moet de dood van de vrijgelatene wreken. Deze regel is eveneens van
toepassing op de beschermvrouwe.
175. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Wanneer een zoon door zijn vader onterfd is, rijst de vraag of de kleinzonen van die zoon uitgesloten zijn van het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap van een vrijgelatene van hun grootvader. Dit punt moet worden opgelost door te
besluiten, dat zolang de zoon leeft en zijn kinderen onder zijn beheer blijven, zij niet kunnen worden toegelaten tot het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap van de vrijgelatene, om te voorkomen dat zij die zijn uitgesloten, dit bezit in eigen
naam verkrijgen of door tussenkomst van anderen verkrijgen. Indien zij echter door hun vader zijn geëmancipeerd, of op
andere wijze hun eigen meester zijn geworden, kunnen zij zonder enige belemmering praetoriaans bezit verkrijgen van de
nalatenschap van de vrijgelatene.
176. Indien de zoon van den vrijgelatene de nalatenschap van zijn vader verwerpt, zal dit in het voordeel van den patroon
zijn.
39. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
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Als de dochter van de beschermheer tot een adoptiefamilie behoort, kan zij praetorisch bezit verkrijgen van de nalatenschap
van een vrijheer van haar vader.
177. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XII.
Indien een vader voor zijn onterfde zoon een zodanige voorziening treft, dat zijn recht op zijn vrijheer onaangetast blijft, zal
de onterving zijn rechten in dit opzicht niet aantasten.
178. Papinianus, Vragen, Boek XII.
Wanneer een vrijgelatene aan de eis van zijn patroon heeft voldaan voor wat betreft het deel van zijn nalatenschap waarop hij
wettelijk recht heeft, maar tegelijkertijd, omdat hij niet bereid is het aan hem toe te kennen, probeert hem van bepaalde
goederen te beroven, rijst de vraag hoe de zaak beslist moet worden? Want wat als hij, nadat hij de patroon tot erfgenaam
heeft benoemd van het deel waarop hij wettelijk recht heeft, hem daarnaast tien aurei zou nalaten, en hem zou opdragen zijn
eigen slaaf, die tien aurei of minder waard is, te manumitteren? Het zou onrechtvaardig zijn, indien de erflater zou besluiten
het legaat te aanvaarden en zijn slaaf niet te bevrijden, maar hij, die zijn wettelijk deel heeft aanvaard, kan niet gedwongen
worden het legaat te aanvaarden en de slaaf te bevrijden. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen, dat hij gedwongen wordt
een slaaf te manumitteren, die dit niet waardig is. Maar welke weg moet men bewandelen, als de vrijgelatene, nadat hij zijn
patroon tot zijn enige erfgenaam heeft benoemd, hem hetzelfde verzoek zou doen? Indien de patroon een plaatsvervanger
heeft, kan een zodanig besluit worden genomen, dat de patroon, nadat hij het deel heeft ontvangen waarop hij recht had, de
rest aan de plaatsvervanger zal overgaan; zodat, indien de slaaf kan worden gekocht, hij zijn vrijheid kan verkrijgen.
Wanneer echter geen vervanging heeft plaats gehad, kan de Praetor, die de jurisdictie over het vertrouwen heeft, de patroon,
die de nalatenschap van de vrijgelatene aanvaardt, verplichten zijn slaaf de vrijheid te schenken.
179. Dezelfde, Vragen, Boek XIII.
Een zoon, die erfgenaam van zijn vader was, heeft zijn onterfde broer onterfd en is gestorven, de laatste zijn erfgenaam
nalatende. In dit geval zal de onterfde zoon niet het recht hebben het bezit van de nalatenschap van de vrijgelatene van zijn
natuurlijke vader op te eisen. Want hoewel een dergelijke adoptie de rechten van de onterfde zoon niet aantast, schaadt zij die
van de onterfde wel, omdat de straf die zowel door het burgerlijk recht als door het Praetoriaanse edict wordt opgelegd, door
de daad van de adoptie niet buiten werking wordt gesteld. Paulus zegt, dat wie een erfdeel verkrijgt door een andere titel dan
die welke hij verloor, door deze laatste niet wordt benadeeld, maar door de titel die hij heeft verkregen, wordt bevoordeeld.
Vandaar dat het Edict heeft bepaald, dat een beschermheer, die tegelijk de zoon van een beschermvrouwe is, niet zal worden
uitgesloten van het verkrijgen van het praetoriaanse bezit van het landgoed van een vrijgelatene, wanneer hij als
beschermheer een of andere overtreding heeft begaan.
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180. Papinianus: Een vrijgelatene benoemde Titius tot erfgenaam van zijn castrensiaanse bezittingen, en een ander tot
erfgenaam van zijn andere bezittingen. Titius trad toe tot het landgoed. De betere mening leek ons, dat de beschermheer nog
geen praetorisch bezit van het landgoed kon eisen in strijd met de bepalingen van het testament. De volgende vraag deed zich
echter voor: als degene aan wie het restant van de nalatenschap was nagelaten zou weigeren het te aanvaarden, zou het dan
aan Titius toekomen, net alsof zij twee verschillende aandelen van dezelfde nalatenschap hadden aanvaard? Het lijkt mij
billijker dat de rest van de nalatenschap wordt geacht zonder wettige erfgenamen te zijn. Titius kon dus van de mecenas geen
bijdrage verlangen, daar eerstgenoemde niets had verloren, noch iets uit de resterende goederen was genomen, dat nog niet
bij testament was vervreemd.
181. Wanneer de minderjarige zoon van een vrijheer, die nog niet de puberleeftijd heeft bereikt en verondersteld wordt
suppositious te zijn, praetoriaans bezit verkrijgt van de nalatenschap van zijn vader, op grond van de eerste afdeling van het
Edict, rijst de vraag of de patroon ook praetoriaans bezit kan verkrijgen. Het lijdt geen twijfel, dat zij, die in de tweede graad
zijn, krachtens het Edict niet tot de erfopvolging kunnen worden toegelaten, zolang er anderen zijn, die krachtens de Eerste
Sectie daartoe gerechtigd zijn; want zolang een ander bezit voorrang heeft, kunnen de daarop volgende niet worden
toegelaten. Het lijdt geen twijfel, dat, indien een uitspraak wordt gedaan ten nadele van het kind, waarvan wordt beweerd, dat
het een vermoedelijk kind is, men begrijpt, dat hem het bezit niet zal worden toegekend; en dezelfde regel zal gelden ten
aanzien van de beschermheer, zolang de controverse aanhangig is. Het is duidelijk, dat het onderzoek van de controverse
moet worden uitgesteld tot de leeftijd van de puberteit, ook wat de patroon betreft.
182. Wanneer het testament van een vrijheer wordt beweerd te zijn vervalst door personen die in een provincie wonen, en
tegen het vonnis hoger beroep is ingesteld, en intussen de dochter van de patroon, die de vrijheer tot zijn erfgenaam heeft
benoemd, overlijdt, heeft de Goddelijke Marcus beslist dat het deel van de nalatenschap waarop de dochter van de patroon
recht zou hebben gehad indien zij in leven was gebleven, voor haar zoon moet worden bewaard.
183. Dezelfde, Vragen, Boek XIV.
Wanneer een beschermheer, die benoemd was tot plaatsvervanger van Titius (die zelf benoemd was tot erfgenaam van de
helft van de nalatenschap), terwijl deze laatste aan het overleggen was of hij zou accepteren of niet, het bezit van een
vrijgelatene in bezit kreeg van de praetorius, in strijd met de testamentaire bepalingen, en Titius daarna de nalatenschap zou
accepteren, is Julianus van mening dat hem niets is ontnomen, net zo min als wanneer hij onder een voorwaarde benoemd
was geweest. Daarom zal het, zolang Titius beraadslaagt, onzeker zijn of de helft van de nalatenschap door de
plaatsvervanging in het bezit van de patroon zal komen, dan wel of, indien Titius zou aanvaarden, de erfgenamen gedwongen
zullen zijn uit hun aandelen het bedrag bij te dragen dat wettelijk aan de patroon toekomt.
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184. Paulus, Vragen, Boek V.
Als men een patroon tot erfgenaam benoemt van het deel waarop hij volgens de wet recht heeft, en hem opdraagt een stuk
land absoluut aan iemand over te dragen, en hem een legaat nalaat van dezelfde waarde als genoemd land, onder een
voorwaarde, dan wordt het vertrouwen voorwaardelijk. Er is hier echter iets, dat ergernis kan wekken, omdat de patroon
belast zal worden met de uitvoering van de trust. In dit geval moet worden gezegd dat zekerheid moet worden gesteld door de
trustee die belast is met het legaat aan de patroon, opdat deze laatste in geen geval een vermindering van zijn rechten kan
lijden.
185. Een patroon die tot erfgenaam is benoemd, en aan wie een slaaf is nagelaten ter aanvulling van het deel waarop hij
volgens de wet recht had, kan in strijd met de bepalingen van het testament geen praetorisch bezit eisen, ook al zou de slaaf
voor de opening van het testament overlijden.
186. Indien een vrijgelatene, hetzij door hem tot erfgenaam te benoemen, hetzij door een legaat, aan zijn patroon het deel van
zijn nalatenschap nalaat, waarop hij op het ogenblik van zijn overlijden wettelijk recht heeft, en na het overlijden van de
vrijgelatene een andere slaaf uit gevangenschap is teruggekeerd, verhoogt de waarde van de nalatenschap; de patroon kan
zich uit dien hoofde niet beklagen, dat hij een geringer belang in de slaaf had, dan hij gehad zou hebben, indien hij tot
erfgenaam was benoemd van het deel in hem, waarop hij volgens de wet recht had. Dezelfde regel geldt met betrekking tot de
alluvium, mits de schuldeiser wordt voldaan uit de nalatenschap die de vrijgelatene bij zijn overlijden naliet. Dit is ook het
geval, wanneer een deel van een legaat of van een nalatenschap aan een vrijgemaakte tegelijk met anderen wordt nagelaten,
en deze laatsten weigeren het te aanvaarden, en hun deel toevalt aan de nalatenschap van de vrijgemaakte.
187. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Wanneer een patroon wordt benoemd tot erfgenaam van het zesde deel van de nalatenschap van zijn vrijgemaakte man, en de
slaaf van deze laatste wordt benoemd tot erfgenaam van het restant, zal het vertrouwen waarmee de erfgenamen zijn belast
ten gunste van de patroon niet van toepassing zijn op het aandeel van de slaaf. Indien echter de slaaf tot enig erfgenaam
wordt benoemd, meen ik niet dat het aan de patroon toekomende aandeel moet bijdragen tot de legaten die krachtens de trust
worden nagelaten.
188. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Paulus gaf als zijn mening dat een mecenas die bedrogen was, en die het vervalste testament van zijn vrijgelatene als echt
aanvaardde, niet verhinderd wordt om praetorisch bezit van zijn landgoed te verkrijgen in strijd met de voorwaarden van het
testament.
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189. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Paulus was ook van mening, dat de onterving van een kleinzoon, die niet bij wijze van verwijt, maar om een andere reden
geschiedde, hem niet in die mate schaadde, dat zij hem belette, tegen de bepalingen van het testament in, het praetoriaanse
bezit van de nalatenschap van de vrijgemaakte man van zijn grootvader te vorderen.
190. Ik vraag, of Titia, de dochter van een beschermheer, beweert, dat haar vader Titius haar voor zijn dood een brief
geschreven heeft, waarin hij zegt, dat hij door zijn vrijgelatene slecht behandeld is, en als zij op grond van deze brief na de
dood van haar vader de vrijgelatene beschuldigt, of dit voorwendsel haar enig voordeel zal opleveren. Paulus antwoordde, dat
zij, die de vrijgelatene overeenkomstig de wens van de vader beschuldigde, niet in strijd met de bepalingen van het testament
van het praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap mocht worden uitgesloten, daar zij zich niet alleen op haar eigen oordeel,
maar ook op dat van een ander beriep.
191. De zoon van een mecenas zond de volgende brief aan zijn vrijgelatene: "Sempronius aan zijn vrijgelatene Zoilus,
Gegroet. Ik geef je de volle macht om een testament te maken, omdat je dat verdient vanwege de trouw die je altijd aan mij
hebt getoond." Ik vraag of de vrijgelatene niet iets moet nalaten aan de zoon van zijn beschermheer. Paulus antwoordde dat
de vrijgelatene in kwestie niet het volle recht lijkt te hebben verkregen om een testament te maken door de bovengenoemde
brief.
192. Paulus gaf als zijn mening dat een kleinzoon het recht had om, in strijd met de bepalingen van het testament, het
praetoriaanse bezit te eisen van de nalatenschap van een vrijgelatene van zijn grootvader, zelfs als hij verwekt was na de
dood van zijn grootvader, die de vrijgelatene overleefde; en dat hij als rechtmatig erfgenaam tot de erfopvolging kon worden
toegelaten. Want de mening van Julianus heeft alleen betrekking op een erfopvolging op grond van intestaat, en de eis van
het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van de grootvader.
193. Paulus gaf ook als zijn mening dat, hoewel zonen die zijn overgegaan door het testament van een vader die in het leger
diende, als onterfden worden beschouwd, toch het zwijgen van hun vader hun rechten niet zodanig mag schaden dat zij
kunnen worden uitgesloten van de landgoederen van de vrijgelatenen van hun grootvader. Hetzelfde advies werd gegeven
met betrekking tot de nalatenschappen van de vrijgelatenen van de vader.
194. Scaevola, Adviezen, Boek II.
Ik vroeg wat er beslist moest worden in het geval van iemand die zijn vrije man beschuldigde van de misdaad van inbraak.
Het antwoord luidde dat als het vergrijp waarvan hij beschuldigd werd van dien aard was dat, als het bewezen werd, de
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vrijgelatene tot de mijnen veroordeeld zou worden, de patroon het praetoriaanse bezit van het landgoed ontzegd moest
worden.
195. Paulus, Opinies, Boek III.
Wanneer een vrijgelatene op frauduleuze wijze is opgeëist, verliest zijn beschermheer niet zijn recht op zijn landgoed.
196. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVII.
Het maakt geen verschil of de patroon, die tot erfgenaam is benoemd, een kleiner deel van de nalatenschap van zijn
vrijgelatene aanvaardt dan waar hij volgens de wet recht op heeft, of dat hij zijn eigen slaaf, die tot erfgenaam is benoemd,
opdracht geeft de nalatenschap te betreden, en hij deze behoudt, daar hij in beide gevallen uitgesloten zal zijn van praetorisch
bezit van de nalatenschap van zijn vrijgelatene in strijd met de bepalingen van het testament.
197. Indien hij echter de slaaf verkoopt, voordat hij hem beveelt in het bezit van de vrijgelatene te treden, of hem
manumitteert, zodat de nieuwe vrijgelatene zelf of de koper erfgenaam wordt, wordt het de patroon door de bepalingen van
het Edict niet verboden, in strijd met de bepalingen van het testament, het praetoriaanse bezit van het bezit van de
vrijgelatene te aanvaarden.
198. Maar moet de Praetor hem de vordering tot inbezitneming weigeren, omdat hij gepoogd heeft het Edict te ontduiken om
in strijd met de bepalingen van het testament praetoriaans bezit te verkrijgen, hetzij door van de koper een hogere prijs te
ontvangen, hetzij door een stilzwijgende overeenkomst met de slaaf te sluiten om een onrechtmatig voordeel te behalen uit
zijn benoeming tot erfgenaam van de nalatenschap? De verdenking is nog groter, wanneer de patroon zelf de nalatenschap
van de vrijgemaakte verwerft door de aanvaarding van zijn zoon, die tot erfgenaam werd benoemd, hoewel hij
geëmancipeerd was, daar wij wensen, dat alles wat wij hebben, naar onze kinderen gaat.
199. Indien echter, terwijl het testament ongeopend blijft, en de patroon nog onwetend is van de bedoelingen van zijn
vrijheer, hij een van de bovengenoemde handelingen begaat, met betrekking tot de erfgenaam, die benoemd werd, terwijl hij
onder zijn toezicht stond, en er geen vermoeden van bedrog is, kan hij zich beroepen op zijn recht om praetorisch bezit van
de nalatenschap te verkrijgen, in strijd met de bepalingen van het testament.
200. Wanneer een patroon, die door zijn vrijheer is benoemd tot erfgenaam van het hem wettelijk toekomende deel van zijn
nalatenschap, en hem wordt opgedragen de nalatenschap aan een ander over te dragen, beweert, dat hij die nalatenschap als
onvermogend beschouwt, en, gedwongen zijnde die te aanvaarden, hoewel hij het hem toekomende deel kon behouden,
diezelfde nalatenschap overdraagt, kan hij in strijd met de testamentaire bepalingen geen praetorisch bezit verkrijgen, zowel
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omdat hij het testament van de vrijheer heeft aanvaard, als omdat hij zijn recht op het bezit van zijn wettelijk deel van de
nalatenschap heeft veracht, en als het ware heeft verworpen.
201. Het geval van de zoon van een mecenas, die door een vrijgelatene tot erfgenaam is verheven en benoemd tot een kleiner
deel van zijn nalatenschap dan waarop hij recht had, is heel anders dan dit, wanneer er niemand anders is die tot de familie
van de mecenas behoort. Want ofschoon hij van rechtswege de eigenlijke erfgenaam is van de vrijheer, zal, indien deze zich
niet heeft bemoeid met de nalatenschap van laatstgenoemde als toebehorende aan zijn vader, maar zich daarvan heeft
onthouden om zijn recht als patroon te behouden, de zoon niettemin worden toegestaan om, in strijd met de testamentaire
bepalingen, praetorisch bezit van de nalatenschap te verkrijgen.
202. Indien een vrijgelatene aan zijn patroon, die hem een zekere som geld schuldig was, een ontheffing van
aansprakelijkheid nalaat, en hij zich op grond van kwade trouw op een exceptie beroept tegen een erfgenaam, die betaling
van de schuld vordert, of hij op grond van de erfenis wordt ontheven, moet worden gezegd, dat hij niet tegen de bepalingen
van het testament in praetorisch bezit van de nalatenschap kan verkrijgen.
203. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus.
Als u de vrijgelatene van uw vader beschuldigd hebt van een halsmisdaad, en uw vader heeft hem gemanumitteerd, dan kan
het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van de vrijgelatene u niet worden toegekend krachtens het Edict van de Praetor.
Paulus: De tegenovergestelde regel zal gelden als u een dergelijke beschuldiging zou inbrengen tegen een slaaf die daarna het
eigendom van uw vader wordt, en deze laatste hem vervolgens manumitteert.

Tit. 3. Betreffende de vrijgelatenen der gemeenten.

204. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIX.
Volledige rechten over de nalatenschap van hun vrijgelatenen worden aan de gemeenten verleend, dat wil zeggen, zij hebben
dezelfde rechten over hen als andere beschermheren hebben.
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205. Bestaat er echter twijfel over, of zij het praetoriaanse bezit kunnen eisen van de goederen van hun vrijgelatenen? Er is
enige moeilijkheid op dit punt, omdat zij hun toestemming niet kunnen geven, toch kunnen zij door bemiddeling van een
ander praetoriaans bezit verkrijgen. Maar zoals de senaat bij het Trebellian-decreet heeft besloten dat landgoederen aan hen
worden overgedragen, zo mag een gemeente krachtens een ander decreet, wanneer zij door een vrijgelatene tot erfgenaam is
benoemd, diens landgoed verwerven; vandaar dat gezegd moet worden dat zij praetoriaans bezit kan verkrijgen van de
landgoederen van haar vrijgelatenen.
206. De termijn, vastgesteld voor het opeisen van het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van een vrijgelatene, begint
tegen een gemeente te lopen van de dag af, waarop zij een verordening uitvaardigt, waarbij de opeising wordt toegestaan. Dit
was ook de mening van Papinianus.

Tit. 4. Betreffende de toewijzing van vrijgelatenen.

207. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIV.
Bij een decreet van de Senaat uit de tijd van keizer Claudius, tijdens het consulaat van Velleius Rufus en Osterius Scapula,
met betrekking tot de toewijzing van vrijgelatenen, werd het volgende bepaald: "Wanneer iemand twee of meer kinderen
heeft, die in het wettige huwelijk geboren zijn, en aan een hunner te kennen heeft gegeven, dat hij aan hem of haar een zekere
vrijgemaakte man of vrijgemaakte vrouw wil toewijzen, die hij aanwijst, wordt genoemd mannelijk of vrouwelijk kind, na de
dood van degene, die de genoemde slaaf tijdens zijn leven of bij zijn testament heeft gemanumitteerd, de enige patroon of
patrones van genoemde vrijgemaakte man of vrijgemaakte vrouw, alsof hij of zij rechtstreeks door genoemd kind was
bevrijd. En indien een van deze kinderen zonder resultaat zou overlijden, zullen alle rechten van degene die de slaaf heeft
gemanumitteerd, op de andere kinderen overgaan, alsof hij die hem of haar heeft gemanumitteerd, geen bijzondere
voorziening met betrekking tot hen had getroffen."
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208. Hoewel het besluit van de Senaat is uitgedrukt in taal die het enkelvoud aangeeft, staat het niettemin vast dat meerdere
vrijgemaakten evengoed aan meerdere kinderen als aan één kunnen worden toegewezen.
209. Een vrijgelatene, die in handen van den vijand is, kan ook worden toegewezen.
210. Bovendien kan een patroon zijn vrijheer toewijzen door welke woorden dan ook, of door een gebaar, of door zijn
testament of codicil, of tijdens zijn leven.
211. Hij kan de cessie ook vernietigen door de enkele uiting van zijn wil.
212. Indien echter iemand de vrije man overdraagt aan zijn zoon, die hij onterfd heeft, zal de overdracht geldig zijn, noch zal
het verwijt van onterving de zoon benadelen, voor zover het het recht van patronaat betreft.
213. Indien de zoon na de cessie zou worden onterfd, vernietigt de daad van onterving haar niet altijd, tenzij zij met deze
bedoeling is geschied.
214. Wanneer het kind, aan wie de cessie is gedaan, weigert deze te aanvaarden, meen ik, dat de betere mening die is, welke
door Marcellus is uitgesproken, namelijk, dat zijn broeder tot het patronaatsrecht wordt toegelaten.
215. Wanneer een mecenas een zoon heeft nagelaten en een andere twee, en de vrijgelatene wordt toegewezen aan een van de
twee laatsten, moet men zich afvragen in hoeveel delen de nalatenschap van de vrijgelatene moet worden verdeeld: in drie,
waarvan degene aan wie de toewijzing is gedaan recht heeft op twee aandelen, namelijk zijn eigen en die van zijn broer, of
dat er twee gelijke aandelen moeten zijn, omdat de andere broer door de toewijzing wordt uitgesloten. Julianus, in het
Vijfenzeventigste Boek, zegt dat de betere mening is dat degene die zijn broer uitsluit tweederde van de nalatenschap moet
hebben. Deze opvatting is juist zolang zijn broer leeft, of erfgenaam van de vrijgelatene kan worden; maar als hij zijn
burgerrechten verliest, moet de nalatenschap in twee delen worden verdeeld.
216. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek IV.
Als echter het kind aan wie ik de cessie heb gedaan, zou overlijden, een zoon nalatend, en zijn broer, en er zou ook een zoon
van een andere patroon zijn, dan zal de kleinzoon recht hebben op de helft van de nalatenschap, die mijn zoon, die in leven is,
zou hebben als ik de genoemde vrijgelatene niet had toegewezen.
217. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
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Dezelfde regel zal gelden wanneer iemand die een zoon en een kleinzoon had, de vrijheer aan de kleinzoon overdraagt, want
deze laatste zal tot de erfopvolging van de vrijheer worden toegelaten, zelfs als er een zoon van een andere beschermheer is.
Dit zal geschieden tijdens het leven van zijn oom. Maar indien zijn oom niet meer in leven is, zal de overdracht aan de
kleinzoon hem geen voordeel brengen, doordat het recht van de zoon van de andere patroon wordt verminderd.
218. Bovendien staat het vast, dat een vrijheer door zijn grootvader aan een kleinzoon kan worden toegewezen, en het staat
vast, dat in dit geval de kleinzoon voorrang zal hebben boven de zoon.
219. Men kan zich dus afvragen, indien de patroon een zoon en een kleinzoon heeft, of hij het decreet van de Senaat van
toepassing kan doen zijn, alsof hij hen beiden onder zijn beheer had. Aangezien het in dit geval vaststaat, dat de toewijzing
kan geschieden aan hem, die weer onder het gezag van zijn vader komt, waarom zou men dan niet toegeven, dat zij beiden
aan het gezag van den patroon onderworpen zijn?
220. Nogmaals, kan men zich afvragen of de kleinzoon, die onder het gezag van de vader staat, kan worden toegelaten als
erfgenaam van de vrijgelatene? En daar er vele gevallen zijn, waarin een kind, dat onder vaders toezicht staat, een
vrijgelatene kan hebben, waarom zou in dit geval niet kunnen worden toegegeven, dat een vader het voordeel van de wettige
erfopvolging van de nalatenschap van de vrijgelatene door zijn zoon kan verkrijgen? Deze mening wordt zeer juist
overgenomen door Pomponius. Zonen die onder vaders toezicht staan, hebben ook vrijgelatenen; zoals bijvoorbeeld wanneer
iemand een slaaf manumitteert die deel uitmaakt van zijn peculium castrense.
221. Ik meen ook dat de geëmancipeerde zonen van iemand aan wie een vrijgelatene is toegewezen, recht hebben op het
voordeel van het decreet van de senaat; niet dat zij als rechtmatige erfgenamen van de vrijgelatene mogen worden toegelaten,
maar dat zij mogen verwerven welk bezit zij kunnen verwerven.
222. Wanneer een vrijgelatene sterft na tot erfgenaam te zijn benoemd, kunnen geëmancipeerde zonen niet tot de
erfopvolging worden toegelaten als erfgenamen van rechtswege; laten wij dan zien of de zoon van de cedent, die onder zijn
beheer blijft, kan worden toegelaten of niet. Ik meen dat de geëmancipeerde kinderen in zulke omstandigheden door de
Praetor moeten worden verkozen.
223. Onder de kinderen van degene aan wie de cessie is gedaan, moeten wij niet alleen zijn zonen verstaan, maar ook zijn
kleinzonen, en zijn kleindochters, en zijn andere nakomelingen.
224. Wanneer iemand een vrije man toekent aan twee kinderen, en een van hen sterft zonder erfgenaam, en de ander niet:
225. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek IV.
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Of degene die overleeft, weigert de nalatenschap van de vrijgekochte te aanvaarden:
226. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIV.
Zal het deel van hem die zijn burgerrechten heeft verloren, of de nalatenschap heeft verworpen, terugkeren naar de familie, of
zal het eerder toekomen aan hem in wiens persoon de toewijzing blijft bestaan? Julianus, in het Vijfenzeventigste Boek, zegt
dat de cessie alleen van kracht wordt ten aanzien van de persoon van deze laatste, en dat alleen hij tot de nalatenschap moet
worden toegelaten; hetgeen juist is.
227. Maar wat als een van de kinderen sterft en kinderen nalaat, kan de laatste dan worden toegelaten tot de nalatenschap, als
het andere kind nog in leven is? Julianus meent dat alleen hij moet worden toegelaten, maar dat na zijn dood de kinderen van
het andere kind in de nalatenschap zullen slagen; en dat het recht op de vrijgelatene niet zal terugkeren tot de familie.
228. Maar als een van deze twee kinderen zonen nalaat, en de andere kleinzonen, worden zij dan samen toegelaten tot de
erfopvolging van de vrijgelatene als erfgenamen van rechtswege? Ik denk, dat de regelmatige volgorde van afstamming
tussen hen moet worden gehandhaafd.
229. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Als een slaaf vrij wordt verklaard, en daarna wordt nagelaten aan de zoon van de erflater, en deze laatste hem daarna
manumitteert, zal de vrijgelatene aan de zoon toebehoren, net alsof hij aan hem was toegewezen. Dit is het geval, ongeacht of
uitdrukkelijk is vermeld, dan wel duidelijk is begrepen, dat de slaaf niet als slaaf is nagelaten, maar als vrije man is
toegewezen.
230. Scaevola, Regels, Boek II.
Men kan een cessie absoluut en voorwaardelijk maken, door een brief, in tegenwoordigheid van getuigen, of door middel van
een geschreven akte, omdat de cessie van een vrijgemaakte noch als legaat, noch krachtens een trust wordt verkregen, noch
kan worden belast met de uitvoering van een trust.
231. Modestinus, Verschillen, Boek VII.

2662

Hoewel de kinderen van een beschermheer in veel gevallen geacht worden dezelfde rechten te genieten als degene die de
slaaf heeft gemanumitteerd, toch kunnen zij een vrijgelatene van hun vader niet aan hun eigen kinderen toewijzen, ook al is
hij door hun ouders aan hen toegewezen. Deze mening wordt zowel door Julianus als Marcellus overgenomen.
232. Dezelfde, Pandects, Boek IX.
Er bestaat enige twijfel over het punt of een patroon een vrijgelatene alleen kan toewijzen aan zijn zoon, die onder zijn
beheer staat, of aan zijn geëmancipeerde zoon, mits hij ten minste twee anderen onder zijn beheer heeft. De betere mening is
dat hij dit kan doen.
233. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XII.
Wanneer een vrijgelatene wordt toegewezen onder een voorwaarde, of na een bepaalde periode, zal alles onveranderd blijven
zolang de voorwaarde hangende is, of de dag nog niet is aangebroken, net alsof de vrijgelatene niet was toegewezen. Als hij
dus in de tussentijd zou overlijden, zal zijn nalatenschap, zowel volgens het Burgerlijk Recht als volgens het Praetoriaanse
Edict, aan alle kinderen toebehoren.
234. Wanneer een vrijgelatene aan het ene kind absoluut en aan het andere voorwaardelijk is toegewezen, moet gezegd
worden, dat degene aan wie hij absoluut is toegewezen, alleen het recht van een beschermheer over hem heeft, zolang de
voorwaarde hangende is.
235. Papinianus, Opinies, Boek XIV.
Ik gaf als mijn mening dat wanneer vrijgelatenen zijn toegewezen aan kinderen om hen van levensonderhoud te voorzien, zij
niet moeten worden beschouwd als aan hen toegewezen, aangezien de patroon de bedoeling had zijn vrijgelatenen ten goede
te laten komen, zodat zij des te gemakkelijker de voordelen van zijn testament kunnen genieten, zonder de vereisten van het
gewoonterecht te schenden.
236. Pomponius, Epistels, Boek II.
Wanneer een van de twee mecenassen de vrijgelatene aan zijn zoon overdraagt, is er geen reden waarom de ander zijn
rechten op hem niet onaangetast zou behouden.
237. Dezelfde, Decreten van de Senaat, Boek IV.
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Een ieder kan bij zijn testament een slaaf manumitteren, en hem aan een van zijn kinderen als zijn vrijgelatene toewijzen.
238. De Senaat heeft het over kinderen die onder het gezag van hun vader staan. Moet het daarom zo worden opgevat dat dit
decreet niet voorziet in postume kinderen? Ik denk dat de betere mening is dat ook postume kinderen hieronder vallen.
239. Waar in het Decreet van de Senaat staat: "Indien iemand zijn burgerrechten zou verliezen", wordt gedoeld op een
persoon die deze voorgoed heeft verloren, en niet op iemand die door de vijand gevangen is genomen en mag terugkeren.
240. Een overdracht kan ook worden gedaan om op een bepaalde datum te beginnen, maar zij kan moeilijk voor een bepaalde
termijn worden gedaan, aangezien de Senaat zelf de grens van de transactie heeft vastgesteld.

Tit. 5. Wanneer iets gedaan wordt om de patroon te bedriegen.

241. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
Wanneer men zegt dat een vrijgelatene een bedrieglijke daad heeft gepleegd om te voorkomen dat een deel van zijn
nalatenschap in handen komt van hen die het recht hebben het in strijd met de testamentaire bepalingen in bezit te krijgen,
neemt de Praetor kennis van de zaak, en ziet of hij een testament heeft gemaakt of bij testament is overleden, en dat de
patroon niet bedrogen wordt.
242. Wanneer een vervreemding bedrieglijk geschied is, wordt niet onderzocht of zij al of niet mortis causa geschied is, want
zij wordt herroepen, onverschillig hoe zij geschied is. Indien de vervreemding echter niet met bedrieglijk opzet is geschied,
maar om een andere reden, dan moet de eiser bewijzen dat de vervreemding mortis causa is geschied. Want als men
aanneemt, dat een vervreemding mortis causa is geschied, onderzoekt men niet, of deze al of niet met bedrieglijk opzet is
geschied; want het is voldoende aan te tonen, dat zij mortis causa is geschied. Deze regel is niet onredelijk, want schenkingen
mortis causa worden vergeleken met legaten, en zoals wij bij legaten niet vragen of zij al dan niet met bedrieglijk opzet zijn
gedaan, zo moeten wij een dergelijk onderzoek ook niet instellen met betrekking tot schenkingen mortis causa.
243. Ook wat aan een zoon mortis causa is geschonken, wordt niet herroepen, want daar het een ieder vrij staat zijn zoon
zoveel na te laten als hij wil, wordt hij niet geacht zijn beschermheer door de schenking te hebben bedrogen.
244. Alles echter, wat het ook is, dat gedaan wordt om een patroon te bedriegen, wordt herroepen.
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245. Wij moeten de term "bedrog" verstaan als betrekking hebbend op degene die het goed vervreemdt, en niet op hem aan
wie het wordt overgedragen; vandaar komt het voor dat wanneer de ontvanger zich niet bewust is van het bedrog of de kwade
trouw die is gepleegd, hij toch moet worden beroofd van het goed dat is vervreemd, met het doel de patroon te bedriegen,
zelfs als hij dacht dat de vrijgelatene vrijgeboren was, en niet iemand die was gemanumitteerd.
246. De vordering van Favian is niet gericht tegen een medepatroon aan wie, in strijd met de bepalingen van het testament,
het bezit van de nalatenschap is ontzegd wegens de schenking, wanneer deze laatste niet waardevoller is dan het aandeel
waarop de patron wettelijk recht had. Indien de schenking dus mortis causa is gedaan, heeft zijn medepatroon recht op zijn
aandeel in de nalatenschap, alsof een van de patroons legataris was geweest.
247. Laten wij bovendien nagaan of de actie van Favianus alleen betrekking heeft op de herroeping van vervreemdingen
zoals die waardoor de vrijgelatene zijn bezit vermindert, of heeft zij ook betrekking op andere goederen die hij niet heeft
verkregen? Julianus zegt in het zesentwintigste boek van de Digest dat de vordering van Favianus niet van toepassing is
wanneer een vrijgelatene, met de bedoeling zijn beschermheer te bedriegen, een nalatenschap niet aanvaardt of een legaat
verwerpt dat hem is nagelaten. Dit lijkt mij waar te zijn. Want ofschoon gezegd wordt, dat een legaat ons toebehoort vanaf
het tijdstip van het overlijden van de erflater, tenzij het wordt verworpen, is het toch duidelijk, dat het ons nooit heeft
toebehoord; en dezelfde regel moet worden aangenomen met betrekking tot andere daden van vrijgevigheid, wanneer iemand
een vrijgelatene een schenking wil doen, en hij weigert die te aanvaarden; want het is voor de patroon voldoende, dat zijn
vrijgelatene geen eigendom tot zijn nadeel heeft vervreemd, en niet, dat hij het niet heeft verworven. Indien dus de erfenis
hem onder een voorwaarde is nagelaten, en de vrijgelatene de vervulling van de voorwaarde verhindert; of indien hij een
beding onder een voorwaarde maakt, en verkiest de voorwaarde te laten mislukken, moet gezegd worden, dat de wet van
Favian niet van toepassing is.
248. Maar wat als de vrijgelatene vrijwillig een rechtszaak zou verliezen? Indien hij deze opzettelijk heeft verloren, of vonnis
heeft bekend, moet worden gezegd, dat de wet van Favian van toepassing is; maar indien hij geweigerd heeft zijn vordering
zodanig in te dienen, dat zij kan worden geïnd, verdient de zaak in dit geval overweging. Ik meen, dat onder dergelijke
omstandigheden de vrijgelatene zijn vermogen heeft verminderd, want hij heeft een vorderingsrecht aan zijn eigendom
ontnomen, evengoed als hij de tijd voor het instellen van de vordering had laten verstrijken.
249. De patroon kan echter geen gebruik maken van het Faviaansch Beroep, wanneer de vrijgelatene bijvoorbeeld weigert
een proces aan te spannen om het testament onschadelijk te verklaren, of om een ander proces aan te spannen, bijvoorbeeld
een voor letsel, of om enige rechtsvordering van dien aard in te stellen.
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250. Maar als de vrijgelatene een of andere daad heeft gesteld om zijn patroon te bedriegen, kan deze zich op de Faviaanse
Actie beroepen.
251. Indien echter de vrije man zijn dochter begiftigd heeft, wordt hij niet geacht zijn patroon bedrogen te hebben met het
bedrag, dat hij haar als bruidsschat gegeven heeft, omdat de vaderlijke genegenheid niet te verwijten mag zijn.
252. Als een vrijheer aan verschillende personen schenkingen doet om zijn patroon te bedriegen, hetzij tijdens zijn leven,
hetzij mortis causa, kan de patroon hetzij de Faviaanse, hetzij de Calvisiaanse vordering instellen tegen alle partijen in gelijke
mate, om het deel terug te krijgen waarop hij recht heeft.
253. Als iemand eigendom verkoopt, verhuurt of ruilt met het doel zijn beschermers te bedriegen, laten wij dan zien wat de
beslissing van de rechter moet zijn. Wanneer het eigendom verkocht is, moet de koper de keus worden gelaten, hetzij het
gekochte voor zijn juiste waarde te behouden, hetzij het terug te geven, na de prijs te hebben ontvangen die hij heeft betaald.
Men moet de verkoop niet absoluut ontbinden, alsof de vrijgekochte geen enkel recht had om het goed te verkopen, om te
voorkomen dat de koper de prijs verliest die hij heeft betaald, vooral wanneer hem geen bedrog wordt verweten, maar alleen
wanneer het bedrog van de vrijgekochte in aanmerking moet worden genomen.
254. Indien echter een vrije man een goed koopt met het doel een opdrachtgever te bedriegen, moet ook worden gezegd, dat
indien hij het voor een te hoge prijs heeft gekocht, de opdrachtgever uit dien hoofde moet worden ontheven, en hem niet de
keus moet worden gelaten, de koop al dan niet te ontbinden; maar de verkoper moet worden toegestaan, hetzij een deel van
de prijs terug te geven, dat de werkelijke waarde van het goed te boven gaat, hetzij terug te krijgen wat hij heeft verkocht, en
de prijs terug te geven, die hij heeft ontvangen. Dezelfde regel geldt voor de ruil, de huur en de verpachting van goederen.
255. Indien echter de vrije man het eigendom te goeder trouw en zonder enige partijdigheid verkocht, maar de prijs die hij
ontving aan een ander schonk, moet worden overwogen, of hij, die het eigendom kocht, dan wel hij, die de prijs bij wijze van
schenking ontving, aansprakelijk zal zijn voor de actie van Favian. Pomponius zegt in het drieëntachtigste boek van de
Digest zeer juist, dat de koper niet moet worden gemolesteerd, omdat het bedrog tegen de opdrachtgever was gepleegd met
betrekking tot de prijs, en dat daarom hij, die de prijs als geschenk heeft ontvangen, aansprakelijk zou zijn volgens de wet
van Favian.
256. Laten wij echter zien, of de opdrachtgever, indien hij aanvoert, dat het goed weliswaar voor een billijke prijs is verkocht,
maar dat het niettemin in zijn belang was, dat het in het geheel niet verkocht had mogen worden; en dat het bedrog erin
bestaat, dat hem iets werd ontnomen, waaraan hij gehecht was, hetzij wegens het gemak daarvan, hetzij wegens de nabijheid,
hetzij wegens de zuiverheid van de lucht, hetzij omdat hij aldaar was opgevoed, hetzij omdat zijn ouders aldaar begraven
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waren, indien hij verlangt, dat de verkoop wordt herroepen, of hij dan zal worden gehoord. Hij moet in geen enkel geval van
dien aard worden gehoord, want het bedrog wordt geacht geldelijk verlies in te houden.
257. Maar indien het goed voor een te lage prijs is verkocht, en het koopgeld aan een ander moet worden geschonken, kan de
actie Favian tegen beide partijen worden ingesteld, d.w.z. tegen degene die het goed voor minder dan de werkelijke waarde
heeft gekocht, en degene die het heeft ontvangen! de J-prijs als schenking. Indien hij, die het gekocht heeft, bereid is het af te
staan, zal hij daartoe niet worden gedwongen, tenzij hij de prijs ontvangt, die hij heeft betaald. Wat moet dan geschieden,
indien de koper, gedelegeerd zijnde, aan hem, aan wie de vrijgekochte de schenking deed, zou betalen, zou hij dan nog het
recht hebben den prijs terug te krijgen? De betere mening is, dat hij het recht zou hebben het terug te vorderen, ook al is het
in handen gekomen van een onvermogend persoon. Want indien de vrijgekochte de koopsom, die hij ontvangen heeft,
verkwist heeft, moeten wij niettemin oordelen, dat hij, die de koopsom betaald heeft, deze kan terugvorderen, indien hij
bereid is de koop te ontbinden.
258. Laten wij nagaan, of de actie van Favian ontvankelijk is, indien een vrijgelatene een som geld leent om zijn
beschermheer te bedriegen, en wat de remedie in dit geval zou zijn. Als de vrijgelatene het geld dat hij ontving, weggaf, kan
de patroon degene aan wie de vrijgelatene het gaf, aanklagen, maar als hij het ontving en het verkwistte, mag hij die het
uitgeleende, het niet verliezen, noch kan hem worden verweten dat hij het uitgeleende heeft.
259. Het is duidelijk, dat er grond zal zijn voor de actie van Favian, indien de vrijgelatene het geld niet heeft ontvangen, maar
een beding heeft gesloten met degene, die het hem zou uitlenen.
260. Laten wij zien, of de actie van Favian gegrond is, wanneer een vrijgelatene zich voor mij borg stelt, of zijn eigendom
aan een ander verpandt om zijn beschermheer te bedriegen, en of aan de beschermheer geen vrijstelling moet worden
verleend op mijn kosten. Want de vrije man heeft mij niets gegeven, als hij borg stond voor iemand die niet solvabel was; en
dit is onze praktijk. Daarom kan de schuldeiser niet worden gedagvaard door de actie Favian, maar de schuldenaar wel,
evenals door de actie op lastgeving. Het is duidelijk dat, indien de vordering in mandaat zou falen om de reden dat een
schenking was gedaan, er grond zal zijn voor de vordering in Favian.
261. Dezelfde regel moet worden aangenomen, wanneer de vrijheer opdracht geeft iets te doen ten bate van een ander.
262. Ofschoon de Faviaanse Actie alleen zal kunnen worden ingesteld met betrekking tot het aandeel van de patroon, toch zal
zij, wanneer het eigendom niet kan worden verdeeld, kunnen worden ingesteld voor het gehele bedrag; zoals bijvoorbeeld in
het geval van een dienstbaarheid.

2667

263. Als een vrijgelatene iets aan mijn slaaf zou geven, of aan een zoon die onder mijn toezicht staat, met het doel zijn
beschermheer te bedriegen, laten wij dan zien of de Faviaanse Actie tegen mij kan worden ingesteld. En het lijkt mij
voldoende als de actie tegen mij als meester of als vader wordt aangespannen, en dat bij het vonnis van de rechter niet alleen
in aanmerking moet worden genomen wat ten bate van mijn eigendom is gedaan, maar ook alles wat betrekking heeft op het
peculium.
264. Indien echter met een zoon, in opdracht van zijn vader, een overeenkomst is gesloten, zal deze laatste zeker
aansprakelijk zijn.
265. Indien een vrijgelatene een overeenkomst sluit met een slaaf met het doel zijn beschermheer te bedriegen, en de slaaf
wordt gemanumitteerd, rijst de vraag of hij aansprakelijk zal zijn voor de Faviaanse Actie. Zoals wij reeds hebben gezegd, is
het alleen het bedrog van de vrijgelatene dat in aanmerking moet worden genomen, en niet dat van hem met wie hij de
overeenkomst heeft gesloten; daarom zal de genoemde gemanumitteerde slaaf niet aansprakelijk zijn voor de Faviaanse
Actie..;
266. Men kan zich ook afvragen of, als de gemanumitteerde slaaf sterft of wordt vervreemd, de vordering binnen een jaar
moet worden ingesteld. Pomponius zegt dat dat moet.
267. Deze vordering is een persoonlijke en geen echte, en zal zowel tegen de erfgenaam en andere opvolgers, als ten gunste
van de erfgenaam en andere opvolgers van de patroon kunnen worden ingesteld; en zij maakt geen deel uit van de
nalatenschap, dat wil zeggen, van het eigendom van de vrijgelatene, maar behoort de patroon persoonlijk toe.
268. Als een vrijgelatene iets weggeeft om zijn patroon te bedriegen, en deze overlijdt tijdens het leven van de vrijgelatene,
en de zoon van de patroon krijgt, in strijd met de bepalingen van het testament, het bezit van de vrijgelatene in handen van de
praetorias, kan dan het Faviaanse proces worden aangewend om het vervreemde bezit terug te krijgen? Het is waar, zoals
Pomponius zegt in het Drieëntachtigste Boek, en Papinianus ook, in het Veertiende Boek der Vragen, dat de Faviaanse Actie
ten gunste van de zoon zal zijn, omdat het voldoende is als de daad is gepleegd met het doel het patronaatsrecht te ontduiken;
want wij begrijpen dat dit eerder is gedaan als bedrog tegen het eigendom dan tegen de persoon.
269. Ook de winsten, verkregen na de voeging, vallen onder deze vordering.
270. Marcianus, Regels, Boek III.
Het is zeer juist om te stellen dat zelfs de winsten die al verkregen zijn onder de Faviaanse en Calvisiaanse actie vallen,
omdat het de bedoeling van de Praetor is om elke frauduleuze daad van een vrijgekochte nietig te verklaren.
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271. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
Als een patroon, die tot erfgenaam is benoemd van het deel van een nalatenschap waarop hij volgens de wet recht heeft, de
nalatenschap aanvaardt zonder te weten dat de vrijheer enig goed heeft vervreemd met de bedoeling hem te bedriegen, laten
we dan zien of hij wegens zijn onwetendheid kan worden ontheven, om te voorkomen dat hij door het bedrieglijke gedrag
van zijn vrijheer wordt bedrogen. Papinianus geeft in het Veertiende Boek der Vragen als zijn mening, dat het vervreemde
goed in dezelfde toestand blijft als voorheen; en daarom moet de patroon zichzelf verwijten, dat hij in strijd met de
bepalingen van het testament geen praetorisch bezit heeft verkregen met betrekking tot wat ofwel is vervreemd, ofwel is
geschonken mortis causa, terwijl hij dat wel had kunnen doen.

272. Deze vordering wordt eeuwigdurend toegestaan, omdat zij het herstel van het eigendom ten doel heeft.
273. De Praetor staat toe, dat een patroon, die tot erfgenaam van een gehele nalatenschap is benoemd, zich op de actie Favian
beroept, omdat het onrechtvaardig zou zijn hem van het voordeel van de actie uit te sluiten, wanneer hij niet vrijwillig tot de
nalatenschap is toegetreden, en dit slechts heeft gedaan, omdat hij niet in staat was, in strijd met de bepalingen van het
testament, praetorisch bezit te eisen.
274. Indien een vrijgelatene bij testament overlijdt, kan de patroon, door in de nalatenschap te treden, door middel van de
Calvische Actie alle bedrieglijk gedane vervreemdingen herroepen, waardoor, overeenkomstig de bepalingen van het
testament, een kleiner deel van de nalatenschap van de vrijgelatene in handen komt van de patroon of zijn kinderen. Dit
gebeurt ongeacht of het bezit van de nalatenschap door de patroon op grond van intestaat wordt geëist of niet.
275. Wanneer er meerdere patronessen en patroons zijn, kan ieder van hen het aandeel terugvorderen waarop hij of zij
wettelijk recht heeft, of zij kunnen daartoe de Calvisiaanse actie instellen.
276. Wanneer een vrijgelatene intestaat sterft, nadat hij aan zijn patroon het aandeel heeft nagelaten, waarop deze wettelijk
recht heeft, of iets meer, en ook iets van zijn goederen vervreemdt, verklaart Papinianus, in het Veertiende Boek der Vragen,
dat geen van zijn beschikkingen herroepen moet worden. Want hij kan bij zijn testament aan een ieder iets nalaten, mits hij
aan de patroon het deel nalaat waarop deze recht heeft, en door een andere schenking wordt hij niet geacht bedrog te hebben
gepleegd.
277. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIII.
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Alles wat frauduleus door een vrijheer is vervreemd, wordt door de actie van Favian herroepen.
278. Wanneer er verscheidene beschermheren zijn, zal ieder een gelijk deel hebben, maar indien sommigen hun deel niet
opeisen, zal het aan de anderen toekomen. Wat ik heb gezegd met betrekking tot patroons, geldt ook voor de kinderen van
een patroons; maar zij hebben geen recht om tegelijk te delen, maar alleen wanneer de patroons niet bestaan.
279. Paulus, Over het Edict, Boek XLII.
Hij is ook aansprakelijk voor de actie van Favianus, die zelf een schenking ontvangt, en niet zozeer iemand, die beveelt, dat
wat aan zichzelf gegeven moet worden, aan een ander wordt aangeboden.
280. In de Faviaanse Actie zal, indien het goed niet wordt teruggegeven, vonnis worden gewezen tegen de gedaagde voor het
bedrag, dat de eiser voor het gerecht zweert, dat het waard was.
281. Julianus, Digest, Boek XXVI.
Wanneer een vrijgelatene, met de bedoeling zijn patroon te bedriegen, en in strijd met het decreet van de Senaat, geld leent
aan een zoon die onder vaders toezicht staat, zal hem de Faviaanse Actie niet worden toegekend; omdat, in dit geval, de
vrijgelatene moet worden begrepen dat hij liever het eigendom heeft geschonken met de bedoeling zijn patroon te bedriegen,
dan dat hij het geld heeft nagelaten in strijd met het decreet van de Senaat.
282. Scaevola, Vragen, Boek V.
Als het Decreet van de Senaat niet van toepassing is, geldt dat dus ook niet voor de actie van Favian, omdat het eigendom
door een andere procedure kan worden teruggevorderd.
283. Julianus, Digest, Boek XXVI.
Wanneer echter de vrijgelatene geld leent aan een zoon onder vaders toezicht, die jonger is dan vijfentwintig jaar, moet,
nadat de juiste reden is aangetoond, verlichting worden verleend aan de beschermheer.
284. Dezelfde, Digest, Boek LXIV.
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Een vrijgelatene kan tijdens zijn leven rechtmatig schenkingen doen aan zijn vrienden die daar recht op hebben, maar hij kan
geen legaten nalaten aan zulke vrienden, wanneer hij daardoor het deel van zijn nalatenschap vermindert waarop zijn patroon
recht heeft.
285. Africanus, Vragen, Boek I.
Als het eigendom dat op frauduleuze wijze door de vrijgelatene is vervreemd, niet meer bestaat, kan de beschermheer de
vordering niet instellen, alsof de vrijgelatene het geld had weggegooid om fraude te plegen; ook niet als hij die een schenking
mortis causa van de vrijgelatene had verkregen, het eigendom had moeten verkopen, en een bonafide koper het door
usucaption heeft verkregen.
286. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek III.
Een beschermheer wordt niet geacht te zijn bedrogen door een handeling waarmee hij instemt. Vandaar, dat wanneer zijn
vrijgelatene een schenking doet met toestemming van zijn patroon, deze niet kan worden teruggevorderd door de Faviaanse
Actie.
287. Javolenus, Epistels, Boek III.
Een vrijgelatene die een stuk land aan Seius wilde overdragen met het doel zijn beschermheer te bedriegen, volgde de
volgende weg. Seius droeg Titius op het land in ontvangst te nemen op zodanige wijze dat een lastgevingsverbintenis werd
aangegaan tussen Seius en Titius. Ik vraag, of de opdrachtgever na de dood van de vrijheer alleen een vordering kan instellen
tegen Seius, die de lastgeving heeft gedaan, of tegen Titius, die het eigendom bezit, of dat hij tegen een van beiden, die hij
mag kiezen, een vordering kan instellen. Het antwoord luidde, dat de vordering zal worden toegewezen aan degene die de
schenking heeft verkregen, mits het goed in zijn handen is gekomen, aangezien de gehele transactie die met zijn toestemming
is verricht, in de tegen hem gewezen beslissing moet worden opgenomen. Men kan niet oordelen, dat hij gedwongen moet
worden een goed af te staan, dat een ander in bezit heeft, daar hij het door een vordering in mandaat kan terugvorderen, zodat
hij het hetzij zelf aan de schenker kan teruggeven, hetzij hem met wie hij het mandaat heeft gesloten, daartoe kan dwingen.
Maar wat te zeggen indien de partij die tussenbeide is gekomen in het geheel niet schuldig was aan bedrog? Wij twijfelen er
niet aan, dat tegen hem geen rechtsvordering kan worden ingesteld. Want hij moet niet geacht worden schuldig te zijn aan
bedrog, die een gunst voor zijn vriend deed, waardoor hij door de bedrieglijke daad van de vrijgelatene een verwerving voor
een ander dan zichzelf bewerkstelligde.
288. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
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In een grondwet van de goddelijke Pius, die betrekking heeft op de adoptie van minderjarigen onder de puberleeftijd, is
bepaald dat van de goederen die de adoptievader bezat op het moment van zijn dood, een vierde aan het geadopteerde kind
toebehoort. De keizer heeft ook bevolen, dat alle goederen, die hij van zijn adoptiefvader had verkregen, aan hem zullen
worden afgestaan, en dat, indien hij na behoorlijk bewijs van reden zou worden geëmancipeerd, hij zijn vierde zal verliezen.
Wanneer dus goederen zijn vervreemd met het doel het kind te bedriegen, kunnen deze worden teruggevorderd door een
vordering die lijkt op de Calvizische of Faviaanse vordering.

Tit. 6. Wanneer er geen testament is, waardoor de kinderen kunnen worden begunstigd.

289. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
De Praetor gaat, na gesproken te hebben over het bezit van de goederen van hen die testamenten uitvoeren, over tot de
nalatenschappen bij versterf, in dezelfde volgorde als in de Wet van de Twaalf Tafelen; want het is gebruikelijk om eerst de
testamenten van erflaters te behandelen, en daarna de nalatenschappen bij versterf.
290. De Praetor echter verdeelde de erfopvolging bij versterf in vier klassen. Van de verschillende graden die hij vaststelt, is
de eerste die van de kinderen, de tweede die van de wettelijke erfgenamen, de derde die van de verwanten, en de vierde die
van man en vrouw.
291. Praetorisch bezit van een nalatenschap ab intestato kan alleen worden verkregen wanneer niemand het bezit blijkt op te
eisen overeenkomstig de bepalingen van het testament, of in verzet daartegen.
292. Het is duidelijk, dat, indien de termijn voor het opeisen van het bezit van een nalatenschap overeenkomstig de
bepalingen van het testament niet is verstreken, maar het bezit van de nalatenschap is verworpen, moet worden gezegd, dat
het bezit van de nalatenschap ab intestato onmiddellijk kan worden opgeëist. Want hij die de nalatenschap heeft verworpen,
kan daarna geen praetorisch bezit meer vorderen, en het gevolg zal zijn, dat hij de vordering tot bezit op grond van intestaat
onmiddellijk kan instellen.
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293. Indien echter het bezit van een nalatenschap krachtens het Carbonische Edict is verleend, is de betere mening voor ons,
dat praetorisch bezit op grond van intestaat nog steeds kan worden gevorderd, want, zoals wij op zijn juiste plaats zullen
aantonen, staat praetorisch bezit krachtens het Carbonische Edict niet in de weg aan het bezit dat door het Praetorische Edict
is verkregen.
294. In het geval van erfopvolging ab intestato begint de Praetor zeer juist met de nakomelingen; want zoals hij hun (vóór
alle anderen) het bezit toekent in strijd met de bepalingen van het testament, zo roept hij hen het eerst tot de erfopvolging in
geval van intestaat.
295. Bovendien moeten wij onder "nakomelingen" verstaan, diegenen, van wie wij gezegd hebben, dat zij in strijd met de
bepalingen van het testament recht hebben op praetorisch bezit; dat wil zeggen, zowel natuurlijke als geadopteerde kinderen.
Wij laten geadopteerde kinderen echter alleen toe, wanneer zij op het tijdstip van het overlijden van hun vader onder vaders
gezag stonden. Indien zij echter op dat tijdstip hun eigen baas waren, staan wij niet toe dat zij praetorisch bezit van de
nalatenschap verkrijgen, omdat de rechten van adoptie tenietgaan door emancipatie.
296. Als iemand zijn geëmancipeerde zoon adopteert in plaats van zijn kleinzoon, en hem vervolgens weer emancipeert
terwijl hij een kleinzoon van hem heeft, werd door Marcellus de vraag opgeworpen of dit, nadat de adoptie was opgeheven,
een beletsel zou zijn voor de kleinzoon die op grond van intestaat praetorisch bezit wenst te verkrijgen. Maar aangezien de
kleinzoon zich gewoonlijk bij de geëmancipeerde vader voegt, kan toch niet worden gezegd dat, hoewel de laatstgenoemde
geadopteerd was en de plaats van een zoon innam, hij toch zijn eigen kind niet in de weg mocht staan? Om de reden, dat hij
als geadopteerde, en niet als natuurlijke zoon, onder vaders toezicht stond.
297. Indien een aangewezen erfgenaam geen voordeel kan trekken uit het testament, hetzij omdat het is uitgewist of
vernietigd, hetzij omdat wordt aangetoond dat de erflater op een andere wijze van gedachten is veranderd, en dat hij van plan
was om bij intestaat te sterven, moet worden gezegd dat degenen die praetorisch bezit van de nalatenschap verkrijgen, er
recht op zullen hebben op grond van intestaat.
298. Wanneer een geëmancipeerde zoon onterfd wordt, en een zoon, die onder vaderlijk gezag stond, in het testament
overgaat, moet de praetor de geëmancipeerde zoon, die op grond van intestaat het bezit van de nalatenschap opeist,
beschermen krachtens de bepaling unde liberi, voor zover het de helft van de nalatenschap betreft, net alsof de vader geen
testament had nagelaten.
299. Julianus, Digest, Boek XXVII.
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Wanneer een geëmancipeerde zoon, die is overgegaan, in strijd met de bepalingen van het testament geen praetorisch bezit
van de nalatenschap eist, en de aangewezen erfgenamen de nalatenschap betreden, zal hij door zijn eigen schuld de
nalatenschap van zijn vader verliezen, want hoewel praetorisch bezit in overeenstemming met de bepalingen van het
testament misschien niet is geëist, zal de Praetor hem toch niet zo beschermen dat hij als nakomeling praetorisch bezit kan
verkrijgen. Het is niet de gewoonte van den Praetor, den in het testament overgeganen beschermheer tegen de aangewezen
erfgenamen te beschermen, indien hij niet, in strijd met de bepalingen van het testament, het praetorisch bezit van de
nalatenschap vordert, krachtens die afdeling van het Edict, welke betrekking heeft op de erfgenamen van rechtswege.
300. Ulpiamis, Over Sabinus, Boek VIII.
Praetoriaans bezit van een nalatenschap kan worden geëist op grond van intestaat, wanneer het zeker is dat het testament niet
door ten minste zeven getuigen is ondertekend.
301. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Kinderen, zelfs zij die hun burgerlijke rechten verloren hebben, worden krachtens het edict van de Praetor tot het bezit van
een nalatenschap geroepen, tenzij zij geadopteerd zijn, want deze laatsten verliezen de naam van kinderen na de emancipatie.
Zijn zij echter natuurlijke kinderen, en zijn zij geëmancipeerd en geadopteerd, en een tweede maal geëmancipeerd, dan
behouden zij hun oorspronkelijk karakter van natuurlijke kinderen.
302. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer een van de kinderen aan wie de Praetor het bezit van een nalatenschap toezegt, op het moment van zijn dood niet
onder het beheer staat van de ouder wiens eigendom in het geding was, wordt het bezit van dat deel van de nalatenschap
waarop hij recht zou hebben gehad als hij onder vaders beheer was gebleven, toegekend aan hem, en aan zijn kinderen die
onder het beheer van de overledene stonden, als de nalatenschap hem in eigen naam toebehoorde en zij niet specifiek onterfd
waren; zodat hijzelf slechts de helft van dit aandeel zal hebben, en de andere helft aan zijn kinderen zal worden gegeven, en
hij zijn eigen goederen alleen onder hen kan verdelen, zonder enige beperking.
303. Indien een vader door deze laatste zijn zoon en zijn kleinzoon zou emanciperen, zal de zoon alleen recht hebben op het
bezit van zijn nalatenschap op grond van intestaat, hoewel het verlies van burgerrechten voor niemand een beletsel zou zijn
bij de verdeling van de nalatenschap krachtens het Edict. Bovendien zijn de kinderen die nooit onder vaders toezicht hebben
gestaan en niet de plaats van behoorlijke erfgenamen hebben verkregen, geroepen tot het praetoriaanse bezit van de
nalatenschap van hun ouders; want als een geëmancipeerde zoon een kleinzoon achterlaat die onder het toezicht van zijn
grootvader staat, wordt het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van de geëmancipeerde vader gegeven aan het kind dat
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onder het toezicht van zijn grootvader blijft staan; en indien het laatstgenoemde kind na de emancipatie van zijn vader is
verwekt, wordt hem na zijn geboorte het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van zijn grootvader gegeven, mits de
toestand van zijn vader daaraan geen beletsel in de weg staat.
304. Indien een geëmancipeerde zoon geen praetorisch bezit van een nalatenschap op grond van intestaat vordert, blijven alle
rechten van de kleinzoons onaangetast, alsof er geen zoon was geweest; en hetgeen de zoon zou toekomen, indien hij
praetorisch bezit van de nalatenschap van zijn vader op grond van intestaat had gevorderd, komt alleen toe aan de kleinzoons,
die van genoemde zoon afstammen, en niet aan enig ander.
305. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Als een vader zijn zoon emancipeert en zijn kleinzoon onder zijn hoede houdt, en zijn zoon daarna overlijdt, zullen zowel de
billijkheid van de zaak als de bepalingen van het Edict, waarin is bepaald dat het bezit van de nalatenschap van een vader op
grond van intestaat aan zijn kinderen wordt toegekend, tot gevolg hebben dat er een rekening wordt opgemaakt en het bezit
van de nalatenschap van de intestaat verkerende vader wordt afgestaan; zodat de grootvader, die door zijn kleinzoon het
voordeel van het praetoriaanse bezit van de nalatenschap zal verkrijgen, gedwongen zal zijn bij te dragen aan een zuster, die
de noodzakelijke erfgenaam van haar vader wordt, tenzij de grootvader geen enkel voordeel van de nalatenschap wenst te
verkrijgen en bereid is zijn kleinzoon uit zijn macht te ontheffen, opdat deze, na diens emancipatie, alle voordelen van het
praetoriaanse bezit zal verkrijgen. De zuster, die erfgenaam van haar vader wordt, kan zich er dus niet terecht over beklagen,
dat zij op deze wijze van de inbreng wordt uitgesloten; want indien haar grootvader bij testament zou overlijden, zal zij in
gelijke mate als haar broer in diens nalatenschap mogen delen.
306. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Een onterfde zoon stierf terwijl de testamentaire erfgenaam aan het overleggen was of hij de nalatenschap al dan niet zou
aanvaarden, en hij verwierp ze uiteindelijk. De kleinzoon, door genoemde onterfde zoon, wordt erfgenaam van zijn
grootvader, noch wordt zijn vader als een beletsel daarvoor beschouwd, daar de nalatenschap na zijn dood aan de kleinzoon
als rechtmatig erfgenaam toekwam. Men kan niet zeggen, dat de kleinzoon erfgenaam, maar niet rechtstreeks erfgenaam van
zijn grootvader is, omdat hij nooit in de eerste graad is geweest ; daar hij zelf onder het gezag van zijn grootvader stond, en
zijn vader hem in de erfopvolging niet is voorgegaan. En bovendien, als hij geen rechtstreekse erfgenaam was, op grond van
welk recht zal hij dan erfgenaam zijn, daar er geen twijfel over bestond dat hij geen bloedverwant was? Bovendien, zelfs
indien de kleinzoon niet zou worden onterfd, kan de nalatenschap door de testamentaire erfgenaam worden betreden na de
dood van de zoon. Indien de vader dus geen beletsel was voor de zoon uit hoofde van het recht van intestaat, zal hij worden
geacht een beletsel te zijn geweest uit hoofde van het door het testament verleende recht.
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307. Ouders hebben niet op dezelfde wijze recht op de nalatenschap van hun kinderen als kinderen recht hebben op de
nalatenschap van hun ouders. Het is enkel de overweging van medelijden die de ouders recht geeft op de nalatenschap van
hun kinderen, maar de kinderen verkrijgen die van hun ouders op grond van de bedoeling van de natuur, evengoed als die van
hun ouders.
308. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Een zoon onder vaders gezag nam, met toestemming van zijn vader, als nabestaande van de overledene, praetorisch bezit van
een landgoed. Hoewel hij door de in het testament vermelde voorwaarde van de nalatenschap zou moeten worden uitgesloten,
moet hij, als hij onder het gezag van zijn vader bleef, toch geacht worden rechtmatig bezit te hebben verkregen. Hij is niet
onderworpen aan de straf van het Edict, daar hij het bezit niet heeft verkregen overeenkomstig de bepalingen van het
testament; daar hij op die wijze het.goed niet kon houden, en het evenmin in zijn macht lag aan de voorwaarde te voldoen,
daar een vader niet gemakkelijk kan worden gedwongen zijn zoon te emanciperen.
309. Paulus, Opiniën, Boek XI.
Als een zoon, na geëmancipeerd te zijn, het bezit van zijn vader opeist, en vervolgens zijn toestand verandert, is er geen
reden waarom hij niet zou mogen behouden wat hij verworven heeft. Indien hij echter tevoren van toestand is veranderd, kan
hij geen praetorisch bezit van het landgoed eisen.

Tit. 7. Betreffende het praetoriaanse bezit door agnaten.

310. Julianus, Digest, Boek XXVII.
De volgende bewoordingen van het Edict: "Indien hij, die de erfgenaam van de erflater had moeten zijn, bij testament
overlijdt", moeten in de ruimste zin van het woord worden opgevat, als betrekking hebbend op een bepaalde periode, niet op
de datum van de dood van de erflater, maar op die waarop het bezit van zijn nalatenschap door de praetorias wordt opgeëist.
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Indien de erfgenaam zijn burgerlijke rechten heeft verloren, is het dus duidelijk dat hij niet in aanmerking kan komen voor dit
soort van praetorisch bezit van de nalatenschap.
311. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Wanneer de eigenlijke erfgenamen het bezit van een nalatenschap ab intestato verwerpen, zijn wij van mening dat zij geen
beletsel vormen voor de erfgenamen-bij-wet, dat wil zeggen, voor hen op wie de nalatenschap wettelijk kan overgaan. De
reden hiervoor is, dat door het verwerpen van het bezit van de nalatenschap in de hoedanigheid van kinderen, zij er recht op
beginnen te krijgen als erfgenamen.
312. Bovendien gaat dit soort praetorisch bezit niet alleen over op mannen, maar ook op vrouwen, en niet alleen op
vrijgeborenen, maar ook op vrijgelatenen; en daarom is het gemeenschappelijk voor verscheidene. Want vrouwen kunnen
bloedverwanten of bloedverwanten hebben, en vrijgemaakten kunnen ook beschermheren en beschermvrouwen hebben.
313. Niet alleen mannen kunnen dit soort praetorisch bezit verkrijgen, maar ook vrouwen kunnen dit.
314. Wanneer iemand sterft, en het is onzeker of hij het hoofd van een huisgezin is of een zoon onder vaderlijk gezag, om de
reden dat zijn vader, die door de vijand gevangen is genomen, nog leeft, of omdat zijn burgerlijke staat om een andere reden
in onzekerheid verkeert, dan is de betere mening dat het praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap niet kan worden geëist,
omdat niet duidelijk is dat hij bij testament is overleden, en het onzeker is of hij een testament kan maken of niet. Wanneer
zijn toestand onomstotelijk vaststaat, kan het bezit van zijn nalatenschap door de praetor worden gevorderd; niet vanaf het
tijdstip waarop met zekerheid vaststaat dat hij bij verstek is overleden, maar vanaf het tijdstip waarop vaststaat dat hij bij zijn
overlijden hoofd van een huisgezin was.
315. Bovendien omvat dit soort praetorisch bezit iedereen die op grond van intestaat in de nalatenschap kan slagen, ongeacht
of de bepaling van de Twaalf Tafelen, of een ander voorschrift, of een decreet van de Senaat hem tot erfgenaam van
rechtswege maakt. Tenslotte kunnen de moeder, die krachtens het decreet van Tertullianus van de Senaat tot de erfopvolging
gerechtigd is, en ook de kinderen, die krachtens het decreet van Orphitianus van de Senaat als haar wettige erfgenamen tot de
erfopvolging van hun moeder zijn toegelaten, het praetoriaanse bezit opeisen.
316. Paulus, Over het Edict, Boek XLIII.
In het algemeen moet men dus bedenken, dat telkens wanneer een wet of een decreet van de Senaat aan iemand een erfdeel
toekent, het bezit daarvan door de praetor volgens deze afdeling van het Edict moet worden opgeëist. Indien de wet
voorschrijft dat een landgoed aan een praetoriaan in eigendom moet worden afgestaan, kan dit worden gevorderd, hetzij op

2677

grond van de afdeling van het Edict die betrekking heeft op bijzondere verordeningen, hetzij op grond van de afdeling die
thans aan de orde is.
317. Julianus, Digest, Boek XXVII.
Als een van twee broers sterft na een testament volgens de wet te hebben gemaakt, en vervolgens, terwijl zijn erfgenaam aan
het beraadslagen was over het aanvaarden van de nalatenschap, de andere broer zonder testament sterft, en de aangewezen
erfgenaam de erfenis verwerpt, zal de oom van vaderskant van de broers er als erfgenaam van rechtswege recht op hebben;
want dat soort praetorisch bezit dat verwijst naar hem "die de erfgenaam moet zijn" heeft betrekking op het tijdstip waarop
het bezit van een nalatenschap voor het eerst kan worden opgeëist op grond van intestaat.
318. Modestinus, Pandects, Boek III.
Er is dit verschil tussen agnaten en cognaten: cognaten behoren tot de agnaten, maar agnaten behoren niet tot de cognaten;
bijvoorbeeld, de broer van een vader, dat wil zeggen de oom van vaderszijde, is zowel een agnaat als een cognaat, maar de
broer van een moeder, dat wil zeggen de oom van moederszijde, is een agnaat, maar geen cognaat.
319. Zolang er enige hoop is dat een overledene een rechtstreekse erfgenaam zal hebben, is er geen grond voor de aanspraak
van bloedverwanten op de nalatenschap; bijvoorbeeld wanneer de vrouw van de overledene zwanger is, of zijn zoon in
handen van de vijand is.
320. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Kinderen die geboren zijn na de dood van hun vader, of na zijn gevangenneming of verbanning, evenals zij die onder zijn
gezag staan op het moment dat hij gevangengenomen of verbannen is, behouden het recht van consanguiniteit, ook al zijn zij
misschien niet de erfgenamen van hun vader, net zoals dat het geval is met kinderen die onterfd zijn.

Tit. 8. Betreffende de praetorische bezitting verleend aan verwanten.
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321. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Dit soort praetorisch bezit hangt geheel af van de toegeeflijkheid van de Praetor, en ontleent zijn oorsprong niet aan het
Burgerlijk Recht, want hij roept diegenen tot het bezit van een landgoed die, volgens het Burgerlijk Recht, niet tot de
erfopvolging kunnen worden toegelaten, dat wil zeggen, cognaten.
322. Zij worden cognaten genoemd omdat zij dezelfde geboorte hebben; of, zoals Labeo zegt, omdat zij een
gemeenschappelijke oorsprong hebben, voor zover het hun geboorte betreft.
323. Bovendien heeft deze wet betrekking op zulke verwantschap die niet serviel is, want elke verwantschap kan moeilijk als
serviel worden beschouwd.
324. Nogmaals, het praetoriaanse bezit dat door deze afdeling van het Edict wordt toegekend, omvat zes graden van
cognaten, en twee personen in de zevende, dat wil zeggen, de kinderen van een mannelijke of een vrouwelijke neef.
325. Adoptie vormt ook cognatie. Want wie geadopteerd wordt, wordt cognaat van degenen van wie hij agnaat wordt; want
telkens wanneer de rechten van agnaten in aanmerking worden genomen, begrijpen wij, dat daaronder begrepen zijn zij die
door adoptie cognaat zijn geworden. Het resultaat is dus, dat wanneer iemand ter adoptie wordt gegeven, hij nog steeds zijn
rechten van cognatie in het gezin van zijn natuurlijke vader behoudt, evenals die welke hij in zijn adoptiefgezin verkrijgt;
maar hij verkrijgt alleen cognatie in het adoptiefgezin met betrekking tot die personen van wie hij de agnaat wordt; en hij
behoudt de rechten van cognatie met alle leden van zijn natuurlijk gezin.
326. Bovendien zal hij, die alleen is, onder de cognaten als bloedverwant worden begrepen; ofschoon, strikt genomen, de
bloedverwant wordt aangeduid als een van verscheidene.
327. Het is aan ons om de rechten van de naaste verwanten onder de cognaten te onderzoeken op het moment dat praetorisch
bezit van een landgoed wordt verleend.
328. Indien dus de naaste cognaat mocht overlijden, terwijl de aangewezen erfgenamen beraadslaagden over het al of niet
aanvaarden van de nalatenschap, zal de naaste in de erfopvolging zijn plaats innemen; dat wil zeggen, diegene, van wie is
vastgesteld, dat hij recht heeft op de naaste plaats.
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329. Indien er enig vooruitzicht is, dat een cognaat geboren wordt, dat de nabestaande zal zijn, is de toestand van dien aard,
dat men moet zeggen, dat hij een beletsel vormt voor hen, die hem in de lijn der afstamming volgen. Maar indien het kind
niet geboren wordt, moet men tot de erfopvolging toelaten degene die na het genoemde ongeboren kind bloedverwant blijkt
te zijn. Maar deze regel moet alleen worden toegepast, wanneer het kind, waarvan men zegt, dat het ongeboren is, verwekt is
tijdens het leven van hem, wiens nalatenschap in het geding is; want als het verwekt is na de dood van deze laatste, zal hij
geen beletsel vormen voor de ander, noch zal hij zelf tot de nalatenschap worden toegelaten, omdat hij niet de cognate
nabestaande was van hem, tijdens wiens leven het ongeboren kind nog niet bestond.
330. Indien een vrouw tijdens haar zwangerschap overlijdt en het kind nadien door een operatie ter wereld wordt gebracht,
verkeert het kind in een zodanige positie, dat het als naaste verwante praetorianus bezit kan verkrijgen van de nalatenschap
van zijn moeder. Sedert de uitvaardiging van het decreet van de Senaat inzake de wezen kan het kind het bezit van de
nalatenschap als wettelijk erfgenaam opeisen, omdat het zich op het ogenblik van haar dood in de schoot van zijn moeder
bevond.
331. Bovendien is het de verwanten toegestaan het praetoriaanse bezit in regelmatige gradatie te verkrijgen, zodat zij die tot
de eerste graad behoren, allen tegelijk worden toegelaten.
332. Indien een cognaat in handen van de vijand zou zijn, ten tijde van het overlijden van degene, van wie het praetoriaanse
bezit in het geding is, moet worden gezegd, dat het praetoriaanse bezit van hetzelfde door hem kan worden opgeëist.
333. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVI.
In deze afdeling van het Edict belooft de Proconsul, gedreven door gevoelens van natuurlijke billijkheid, praetoriaans bezit
aan alle verwanten die door de bloedband tot de erfopvolging worden geroepen, ook al hebben zij er volgens het burgerlijk
recht geen recht op. Daarom kunnen zelfs de onwettige kinderen van de moeder, evenals de moeder van zulke kinderen, en
broers van deze beschrijving, van elkaar het praetoriaanse bezit van een nalatenschap eisen, om de reden dat zij wederzijds
verwanten zijn. Deze regel is in zoverre van toepassing, dat wanneer een slavin, die zwanger was toen zij werd
gemanumitteerd, een kind krijgt, het kind dat daarna geboren wordt, het cognaat van de moeder is, en de moeder het cognaat
van het kind, en alle kinderen die daarna uit haar geboren worden, ook cognaten van elkaar zijn.
334. Julianus, Digest, Boek XXVII.
De door adoptie verkregen cognatierechten gaan teniet door het verlies van burgerlijke rechten. Daarom, bijvoorbeeld, als
een geadopteerde zoon binnen honderd dagen na de dood van zijn geadopteerde broer zijn burgerlijke rechten verliest, kan hij
geen praetorisch bezit verkrijgen van de nalatenschap van zijn broer, die anders op hem zou overgaan als zijnde de
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nabestaande. Want het is duidelijk, dat niet alleen het tijdstip van het overlijden, maar ook het tijdstip waarop het bezit van de
nalatenschap werd opgeëist, door den Praetor in aanmerking moet worden genomen.
335. Ulpianus, Regels, Boek VI.
Indien een onwettig kind bij testament overlijdt, zal zijn eigendom aan niemand toebehoren door het recht van
bloedverwantschap of aanverwantschap; omdat de rechten van bloedverwantschap, evenals die van verwantschap, van de
vader zijn afgeleid. Zijn moeder of zijn broer van dezelfde moeder kunnen echter op grond van hun bloedverwantschap
overeenkomstig het Edict het bezit van de praetor opeisen.
336. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Praetoriaanse bezitting op grond van het recht van wettelijke erfopvolging wordt niet verleend aan die erfgenamen die hun
burgerlijke rechten hebben verloren, omdat hun positie niet gelijk is aan die van kinderen; maar zulke erfgenamen worden
dan tot de erfopvolging geroepen als behorende tot de graad van cognaten.
337. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLV.
Wanneer cognaten elkaar beschuldigen van misdaad, dan vormt zo'n beschuldiging geen beletsel voor de erfopvolging in hun
landgoederen.
338. Modestinus, Regels, Boek VI.
Wie op welke wijze dan ook slaaf is geworden, kan in geen geval door manumissie zijn cognatierechten herkrijgen.
339. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Modestinus verklaarde dat kleinkinderen, ook al zijn zij onwettig, om die reden niet uitgesloten zijn van de intestatoire
erfopvolging van hun grootmoeder van moederszijde.
340. Papinianus, Opinies, Boek VI.
Praetorisch bezit kan worden verkregen door een agnaat van de achtste graad, als erfgenaam, zelfs als hij niet de ware
erfgenaam zou zijn geweest, maar het wordt niet verleend aan een cognaat die nabestaande is, hoewel hij de ware erfgenaam
zou zijn geweest.
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341. Een neef, die tot erfgenaam was benoemd van een deel van de nalatenschap van zijn oom van vaderskant, beweerde dat
zijn oom doof was en daarom geen testament kon maken, en verkreeg het bezit van zijn nalatenschap als de naaste
bloedverwant van de overledene. Besloten werd dat de tijd moest worden gerekend vanaf de dag van zijn overlijden, omdat
het niet waarschijnlijk leek dat iemand die zo nauw door bloedverwantschap met de overledene verbonden was, niet van zijn
ziekte op de hoogte kon zijn geweest.
342. Scaevola, Meningen, Boek II.
Een vrouw, intestato overleden, liet een zuster na, Septitia, dochter van een andere vader, en haar moeder zwanger van een
tweede echtgenoot. Ik vraag, als de moeder tijdens haar zwangerschap de nalatenschap verwerpt en daarna een dochter krijgt,
genaamd Sempronia, of genoemde Sempronia dan het praetoriaanse bezit van de nalatenschap van haar zuster Titia kan
verkrijgen. Het antwoord luidde dat, volgens de genoemde feiten, indien haar moeder van de nalatenschap werd uitgesloten,
zij die daarna werd geboren, daarvan het praetoriaanse bezit kon verkrijgen.

Tit. 9. Betreffende het successie-edict.

343. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIX.
Het successie-edict werd uitgevaardigd om te voorkomen dat landgoederen te lang zonder eigendom zouden blijven, en de
schuldeisers zouden lijden onder een te lang oponthoud. Daarom vond de Praetor dat er een limiet moest worden gesteld aan
degenen aan wie hij het praetoriaanse bezit toekende, en dat er onder hen een erfopvolging moest worden vastgesteld, zodat
de schuldeisers sneller zouden weten tot wie zij zich moesten wenden; of het landgoed bij gebrek aan eigendom naar de
schatkist zou gaan, of dat zij zelf een procedure zouden moeten aanspannen om het praetoriaanse bezit te verkrijgen, net alsof
de overledene was gestorven zonder een opvolger na te laten.
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344. Want ook iemand kan het praetoriaanse bezit verwerpen dat aan hemzelf is toegekend, maar hij kan niet verwerpen dat
aan een ander is toegekend.
345. Daarom kan mijn gemachtigde het mij toekomende praetoriaanse bezit niet verwerpen, zonder mijn toestemming
daartoe te hebben verkregen.
346. Een meester kan het praetoriaanse bezit waarop hij recht heeft via een slaaf verwerpen.
347. Laten wij eens zien, of een voogd het praetoriaanse bezit van een goed, waarop zijn voogd recht heeft, kan verwerpen.
De betere mening is, dat hij dit niet kan doen, maar de voogd kan het zelf verwerpen met het gezag van zijn voogd.
348. De curator van een krankzinnige kan in geen geval het praetoriaanse bezit van een hem toekomend goed verwerpen,
omdat hij het nog niet heeft verkregen.
349. Wanneer iemand eenmaal geweigerd heeft het praetoriaanse bezit van een nalatenschap op te eisen, verliest hij zijn
recht, ook al was de voorgeschreven tijd daarvoor nog niet verstreken; want toen hij weigerde het te aanvaarden, was het
bezit van de nalatenschap al begonnen aan anderen toe te behoren, of aan de schatkist te ontvallen.
350. Laten we eens zien of het bezit van de praetor van een landgoed dat door een decreet is toegestaan, kan worden
afgewezen. Het kan inderdaad door tijdsverloop eindigen, maar het is niet minder waar, dat het niet verworpen kan worden,
omdat het niet vóór de uitvaardiging van het decreet werd toegekend. Ook na het uitvaardigen van de beschikking zal de
verwerping te laat zijn, daar een eenmaal verkregen recht niet kan worden verworpen.
351. Indien de bloedverwant die het eerst in graad is, binnen de voorgeschreven honderd dagen komt te overlijden, kan de
bloedverwant die het eerst in graad is, onmiddellijk het bezit van de nalatenschap vorderen.
352. Wat wij gezegd hebben over het opeisen van het bezit van de praetor binnen honderd dagen, moet zo begrepen worden,
dat het zelfs op de honderdste dag kan worden opgeëist; net zoals wanneer een handeling binnen bepaalde kalends moet
worden verricht, de kalends zelf daarbij inbegrepen zijn. Dezelfde regel geldt voor een handeling die binnen honderd dagen
moet worden verricht.
353. Wanneer een van degenen aan wie krachtens het Edict het bezit van de praetorius kan worden gegeven, weigert of nalaat
dit binnen de gestelde termijn voor zichzelf op te eisen, kunnen de andere erfgenamen in de volgende graad het bezit van de
praetorius opeisen, alsof degene in de eerste graad niet tot de rechthebbenden was gerekend.
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354. Men moet zich echter afvragen of degene die op deze wijze is uitgesloten, ook kan worden toegelaten om met de
anderen te delen; bijvoorbeeld een zoon die onder vaders gezag staat, wanneer het bezit van een nalatenschap ab intestato aan
hem is toegekend krachtens de eerste afdeling van het Edict betreffende de kinderen. Hij wordt uitgesloten door het
verstrijken van de tijd of door verwerping van de nalatenschap, en het bezit van de praetorius gaat over op de erfgenamen in
de volgende graad. Kan hij zelf opvolgen op grond van deze afdeling betreffende erfopvolging? De beste mening is dat hij
dat kan, want hij kan het bezit van de nalatenschap opeisen als een van de erfgenamen in rechte lijn, en na hen, in zijn eigen
graad, krachtens de afdeling waarin de bloedverwanten tot de erfopvolging worden geroepen. Dit is onze praktijk, zodat de
zoon op deze wijze tot de nalatenschap wordt toegelaten, en hij dus zelf kan opvolgen overeenkomstig de tweede afdeling
van het Edict. Men kan ook zeggen dat deze regel van toepassing is met betrekking tot het praetoriaanse bezit
overeenkomstig de bepalingen van het testament; dus als hij die op grond van intestaat kan opvolgen in de praetoriaanse
successie, dit niet aanvraagt overeenkomstig de bepalingen van het testament, kan hij toch op deze manier zichzelf opvolgen.
355. Een langere tijd om het praetoriaanse bezit van een nalatenschap te vorderen, wordt aan ouders en kinderen toegekend
uit hoofde van de eer die aan het bloed is verbonden, omdat zij die als het ware in het bezit van hun eigen bezit komen, niet te
zeer mogen worden beperkt. Daarom is bepaald dat zij een jaar de tijd krijgen, zodat zij een redelijke tijd hebben om het bezit
op te eisen en niet gedwongen worden dit te doen, en opdat het bezit niet te lang zonder eigenaar blijft. Het is waar dat zij
soms, wanneer zij voor de rechtbank door ongeduldige schuldeisers worden ondervraagd, moeten verklaren of zij praetorisch
bezit zullen eisen of niet; zodat, indien zij zeggen dat zij voornemens zijn het te verwerpen, de schuldeisers kunnen weten
wat zij zullen moeten doen. Indien zij zeggen, dat zij nog beraadslagen, moeten zij zich niet laten opjagen.
356. Wanneer iemand door zijn vader in de plaats van zijn broeder wordt gesteld, die nog niet de puberleeftijd heeft bereikt,
moet hij het praetoriaanse bezit van zijn nalatenschap eisen, niet binnen een jaar, maar binnen honderd dagen.
357. Deze gunst wordt aan ouders en kinderen verleend, niet alleen wanneer zij zelf rechtstreeks in de lijn der erfopvolging
staan, maar ook wanneer een slaaf van een der kinderen of ouders tot erfgenaam wordt benoemd; want in dit geval kan het
praetoriaanse bezit binnen een jaar worden gevorderd. Want het is degene die bezit eist, die recht heeft op dit voordeel.
358. Indien echter de vader van een geëmancipeerde zoon, tegen de bepalingen van het testament in, praetorisch bezit van
zijn nalatenschap wenst te verkrijgen, is het bepaald, dat hij daartoe een jaar de tijd heeft.
359. Julianus zegt, dat in het algemeen het praetoriaanse bezit onder alle omstandigheden door ouders en kinderen binnen een
jaar kan worden opgeëist.
360. Papinianus, Opinies, Boek VI.
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Een cognaat van een lagere graad heeft geen recht op het voordeel van het Successoriale Edict, wanneer iemand in de eerste
graad praetoriaans bezit heeft verkregen krachtens zijn eigen afdeling van het Edict. Evenmin maakt het verschil of de
cognaat van de eerste graad het recht van verwerping heeft verkregen op grond van zijn leeftijd. Daarom is besloten dat het
eigendom wettelijk aan de schatkist wordt afgestaan als zijnde zonder eigenaar.

Tit. 10. Betreffende de graden van verwantschap en aanverwantschap en hun verschillende benamingen.

361. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
De graden van verwantschap zijn, sommige van hen, in de opgaande lijn, en sommige van hen in de neergaande lijn, of in de
zijlijn. Die in de rechtstreekse opgaande lijn zijn de ouders; die in de rechtstreekse neergaande lijn zijn de kinderen; die in de
zijlinie zijn de broers en zusters en hun kinderen.
362. De verwantschap in de rechtstreekse opgaande en neergaande lijn begint met de eerste graad, maar in de zijlijn is er
geen eerste graad, en daarom begint zij met de tweede. Vandaar dat bloedverwanten in de eerste graad van de rechtstreekse
opgaande en neergaande lijn gelijkelijk met elkander kunnen delen; maar in de ondergeschikte lijn kan niemand dit in deze
graad doen, maar in de tweede en derde graad, en in die welke volgen, kunnen de ondergeschikte erfgenamen met elkander
delen, en soms zelfs met die van een hogere graad.
363. Wij moeten er echter aan denken, wanneer wij vragen over erfenissen of over het praetorisch bezit van een landgoed
beschouwen, dat degenen die tot dezelfde graad behoren, niet altijd gelijkelijk met elkaar delen.
364. Erfgenamen die het eerst in de opgaande lijn zijn, zijn de vader en de moeder; die het eerst in de neergaande lijn zijn,
zijn de zoon en de dochter.
365. De eerste in de tweede graad van de rechtstreekse opgaande lijn zijn de grootvader en de grootmoeder; de eerste in de
rechtstreekse neergaande lijn zijn de kleinzoon en de grootvader; de eerste in de zijlinie zijn de broer en de zuster.
366. De eersten in de derde graad in rechtstreekse opgaande lijn zijn de overgrootvader en de overgrootmoeder; de eersten in
neergaande lijn zijn de achterkleinzoon en de achterkleindochter; de eersten in zijlinie zijn de zoon en de dochter van de
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broer en de zuster, vervolgens in volgorde de oom van vaderszijde en de tante van vaderszijde, de oom van moederszijde en
de tante van moederszijde.
367. In de vierde graad van de rechtstreekse opgaande lijn zijn de betovergrootvader en de betovergrootmoeder, in de
rechtstreekse neergaande lijn de betoverkleinzoon en de betoverkleindochter; in de zijlinie de kleinzoon en de kleindochter
van de broer en de zuster, en, in hun volgorde, de oudoom en de oudoomtante van vaderszijde, dat wil zeggen de broer en de
zuster van de grootvader; de oudoom van moederszijde en de oudmoedertante, dat wil zeggen de broer en de zuster van de
grootmoeder; evenzo de broers en de zusters van de oudoom van moederszijde, dat wil zeggen de mannelijke en de
vrouwelijke kinderen van twee broers; ook de mannelijke en de vrouwelijke kinderen van twee zusters; en de kinderen van
beide geslachten, de nakomelingen van een broer en een zuster. Dit alles is bekend onder de gemeenschappelijke benaming
van volle neef en nicht.
368. In de vijfde graad van de rechtstreekse opgaande lijn zijn de betovergrootvader en de betovergrootmoeder; in de
rechtstreekse neergaande lijn de betovergrootzoon en de betovergrootkleindochter; in de zijlinie de achterkleinzoon en de
achterkleindochter van de broer en de zuster; en, in dezelfde volgorde, de oudoom van vaderszijde en de oudoomtante van
vaderszijde, dat wil zeggen de broer en de zuster van de overgrootvader, en de oudoom van vaderszijde en de oudoomtante
van vaderszijde, dat wil zeggen de broer en de zuster van de overgrootmoeder; Voorts de zoon en dochter van mannelijke
neven en de zoon en dochter van vrouwelijke neven en nichten, alsmede andere mannelijke en vrouwelijke neven en nichten
en de zonen en dochters van deze laatsten aan beide zijden, en die van beide geslachten en in graad neven en nichten zijn; dit
zijn de zonen en dochters van de oudoom van vaderszijde en de oudoom van vaderszijde en de oudoom van moederszijde en
de oudoom van moederszijde:
369. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Dat wil zeggen de mannelijke en vrouwelijke neven en nichten van de vader van hem wiens verwantschap in het geding is, of
de kinderen van een broer van de vader.
370. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
In de zesde graad, in de rechtstreekse opgaande lijn, zijn de over-over-overgrootvader en de over-over-overovergrootmoeder. In de rechtstreekse dalende lijn zijn dat de betovergroot-kleinzoon en de betovergroot-achterkleindochter;
en in de zijlinie de betovergroot-kleinzoon en de betovergroot-achterkleindochter van de broer en de zuster; en in de zijlinie,
de oudoom en de oudoostertante, dat wil zeggen de broer en de zuster van de betovergrootvader; en de oudoom en de
oudoostertante, dat wil zeggen de broer en de zuster van de betovergrootmoeder. Evenzo de kleinzoon en de kleindochter van
de oudoom van vaderszijde, en van de oudoom van vaderszijde, en van de oudoom van moederszijde en de oudoom van
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moederszijde. Eveneens de kleinzoon en de kleindochter van achterneven en achternichten van beiderlei kunne, en de zoon
en de dochter van de oudoom van vaderszijde en van de oudoom van vaderszijde en van de oudoom van vaderszijde en van
de oudoom van moederszijde, alsmede de kinderen van neven en nichten van beiderlei kunne, die de volle naam dragen van
bloedverwanten van achterneef en achternicht.
371. Het is voldoende duidelijk, uit hetgeen wij gezegd hebben, hoeveel personen er in de zevende graad kunnen zijn.
372. Wij moeten ook bedenken, dat de verwanten in de opgaande en in de neergaande lijn altijd verdubbeld moeten worden;
want wij begrijpen, dat er een grootvader en een grootmoeder is aan moeders- zowel als aan vaderszijde, alsmede
kleinkinderen van beide geslachten, de kinderen van zonen zowel als van dochters; en deze volgorde moet worden
aangehouden in alle graden zowel opgaand als neergaand.
373. Modestinus, Pandects, Boek XII.
Wat onze wet betreft, is het niet gemakkelijk om verder te gaan dan de zevende graad, wanneer er een vraag rijst met
betrekking tot natuurlijke verwantschap, omdat de natuur nauwelijks toestaat dat het bestaan van verwanten verder reikt dan
die graad.
374. De term "verwanten" wordt geacht te zijn afgeleid van het feit dat verwanten van één voorouder afstammen, of een
gemeenschappelijke oorsprong of geboorte hebben.
375. Onder verwantschap onder de Romeinen verstaat men tweeërlei, want sommige verwantschappen worden ontleend aan
het Burgerlijk Recht en andere aan het Natuurrecht, en soms vallen beide samen, zodat de verwantschap door het Natuurrecht
en het Burgerlijk Recht wordt verenigd. En inderdaad, een natuurlijke band kan begrepen worden te bestaan zonder de
burgerlijke, en dit geldt voor een vrouw die onwettige kinderen heeft. De burgerlijke betrekking echter, waarvan gezegd
wordt dat zij wettig is, ontstaat door adoptie zonder Natuurwet. De relatie bestaat volgens beide wetten wanneer een
verbintenis wordt aangegaan door een wettig gesloten huwelijk. Natuurlijke verwantschap wordt aangeduid met de term
cognatie; maar burgerlijke verwantschap, hoewel zeer juist met dezelfde naam aangeduid, wordt nauwkeuriger aangeduid
met agnatie, hetgeen betrekking heeft op verwantschap verkregen door mannen.
376. Aangezien er bepaalde bijzondere rechten bestaan met betrekking tot personen die door verwantschap zijn verbonden, is
het niet vreemd aan het onderwerp om deze band kort te bespreken. Verwanten zijn de verwanten van man en vrouw, zo
genoemd omdat twee verwantschapsbetrekkingen, die van elkaar verschillen, door het huwelijk worden verbonden, en de ene
op de andere overgaat. Want affiniteit is afgeleid van het huwelijk.
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377. De termen van verwantschap zijn: schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, stiefvader, stiefmoeder,
stiefzoon en stiefdochter.
378. Er zijn geen graden van aanverwantschap.
379. De vader van den man of van de vrouw, wordt schoonvader genoemd, en de moeder van een hunner wordt
schoonmoeder genoemd. Bij de Grieken heette de vader van de man hekuros en de moeder hekura; de vader van de vrouw
heette penveros en de moeder penvera. De vrouw van de zoon wordt schoondochter genoemd, de man van de dochter
schoondochter. Een tweede vrouw wordt de stiefmoeder genoemd van kinderen die uit een vorige zijn geboren; de man van
een moeder die kinderen heeft uit een vorige man wordt de stiefvader genoemd, en kinderen die uit een van beiden zijn
geboren worden stiefzonen genoemd, en stiefdochters; een schoonvader kan ook worden aangeduid als de vader van mijn
vrouw, en ik ben zijn schoonzoon. De grootvader van mijn vrouw wordt mijn schoonvader genoemd, en ik ben zijn
kleinzoon; anderzijds is mijn vader de schoonvader van mijn vrouw, en zij is zijn schoondochter, en mijn grootvader is haar
schoongrootvader, en zij is zijn schoondochter; Evenzo is de grootmoeder van mijn vrouw mijn schoonmoeder en ben ik haar
kleinzoon; en mijn moeder is de schoonmoeder van mijn vrouw en zij is haar schoondochter; en mijn grootmoeder is haar
grootmoeder en mijn vrouw is haar schoondochter. De stiefzoon van mijn vrouw is de zoon van haar vroegere echtgenoot, en
ik ben zijn stiefvader; anderzijds wordt gezegd, dat mijn vrouw de stiefmoeder is van kinderen, die ik heb van een vroegere
echtgenote, en mijn kinderen zijn haar stiefkinderen. De broer van een echtgenoot is de zwager van zijn echtgenote, en wordt
door de Grieken dayr genoemd, zoals door Homerus wordt verklaard. De zuster van de echtgenoot is de schoonzuster van de
echtgenote, door de Grieken galos genoemd. De echtgenotes van twee broers worden schoonzusters genoemd, bij de Grieken
einateres genoemd, hetgeen Homerus ook vermeldt.
380. Het is verkeerd, dat zulke personen wederkerig een huwelijk aangaan, om de reden, dat zij door hun verwantschap de
betrekking van ouders en kinderen tot elkander dragen.
381. Men moet bedenken, dat noch cognitie, noch verwantschap kan bestaan, tenzij het huwelijk, dat de verwantschap doet
ontstaan, niet bij de wet verboden is.
382. Vrijgelatenen en vrijgelatenen kunnen door verwantschap met elkander verbonden worden.
383. Een geadopteerd of geëmancipeerd kind behoudt alle verwantschap door cognitie en aanverwantschap die het vroeger
bezat, maar het verliest de rechten van agnatie. Maar ten opzichte van het gezin waarin hij door adoptie is terechtgekomen, is
niemand zijn verwant, behalve zijn adoptievader en degenen met wie hij verwant wordt. Niemand die tot de geadopteerde
familie behoort, is aan hem verwant door verwantschap.
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384. Ieder, die van vuur en water is verbannen, of op enigerlei wijze zijn burgerrechten heeft verloren, zodat hij zijn vrijheid
en zijn burgerschap heeft verspeeld, verliest ook al zijn verwantschaps- en verwantschapsbanden, die hij vroeger had.
385. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Als ik mijn natuurlijke zoon emancipeer en een andere adopteer, zullen zij geen broers zijn. Arrianus zegt dat als ik, na de
dood van mijn zoon, Titius adopteer, hij als broer van de overledene zal worden beschouwd.
386. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Labeo zegt dat de vrouw van mijn kleinzoon, de zoon van mijn dochter, mijn kleindochter is.
387. Onder de begrippen schoonzoon en schoondochter worden de ondertrouwde personen begrepen, evenzo worden de
ouders van zulke personen geacht begrepen te zijn onder de begrippen schoonvader en schoonmoeder.
388. Scaevola, Regels, Boek IV.
Het buitenechtelijk kind van eene vrouw, die ik later huw, is ook mijn stiefzoon, even als het geval is met iemand, wiens
moeder vroeger in concubinaat leefde met een man, en daarna gehuwd was met een ander.
389. Pomponius, Enchiridion, Boek I.
Servius zegt heel juist dat de termen schoonvader en schoonmoeder, schoonzoon en schoondochter, ook zijn afgeleid van
verloving.
390. Paulus, Zinnen, Boek IV.
De directe lijn van verwantschap is verdeeld in twee delen, waarvan de ene de opgaande en de andere de neergaande is. Uit
de opgaande lijn worden ook nevenlijnen afgeleid, evenals uit de tweede graad. In een speciaal Boek hebben wij alles
uitvoeriger uiteengezet, dat op al deze betrekking heeft.
391. Idem, Over graden en verwantschappen en hun verschillende benamingen.
Iemand die geleerd heeft in de wet moet bekend zijn met de graden van verwantschap en aanverwantschap, omdat het
volgens de wetten gebruikelijk is dat landgoederen en voogdijschap overgaan op de naaste verwanten. De Praetor geeft
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echter, door zijn Edict, het bezit van een landgoed aan de naaste verwant. Bovendien kunnen wij, volgens een wet
betreffende strafprocessen, niet tegen onze wil gedwongen worden om te getuigen tegen personen die door verwantschap met
ons verbonden zijn, en verwanten.
392. De term cognatie schijnt afgeleid te zijn van een Grieks woord, want de Grieken noemden personen die wij cognaten
noemen, suggneis.
393. Degenen die in de Wet van de Twaalf Tafelen als verwanten worden aangeduid, zijn verwanten, maar deze laatsten zijn
werkelijk verwanten uit dezelfde familie door de vader. Degenen aan wie wij verwant zijn door de vrouw, worden alleen
cognaten genoemd.
394. De naaste verwanten onder de agnaten worden "eigene" genoemd.
395. Tussen agnaten en cognaten bestaat hetzelfde verschil als tussen geslachten en soorten. Een agnaat is ook een cognaat,
maar een cognaat is geen agnaat; want het ene is een burgerlijke, het andere een natuurlijke benaming.
396. Wij gebruiken deze term, d.w.z. cognaten, zelfs met betrekking tot slaven. Daarom spreken wij van de ouders, de
kinderen en de broeders van slaven; maar cognatie wordt door de slavenwetten niet erkend.
397. De oorsprong van cognatie wordt alleen van de vrouw afgeleid, want hij is een broeder die alleen uit dezelfde moeder
geboren is; maar waar personen dezelfde vader hebben, maar verschillende moeders, zijn zij agnaten.
398. De bloedverwanten in opgaande lijn, tot aan de betovergrootvader toe, worden bij de Romeinen met bijzondere namen
aangeduid; bloedverwanten daarboven, die geen bijzondere aanduiding hebben, worden voorouders genoemd. Evenzo
hebben kinderen tot aan de betovergrootzoon speciale namen, en zij die buiten deze graad zijn, worden nageslacht genoemd.
399. Er zijn ook verwanten in de ondergeschikte graad, zoals broers en zusters en hun nakomelingen, alsmede tantes van
vaders- en moederszijde.
400. Wanneer een vraag rijst over de graad van verwantschap tussen een persoon en een ander, moeten wij beginnen bij hem
wiens verwantschap in het geding is; en als het in de hogere of lagere graad is in de rechtstreekse opgaande of neergaande
lijn, kunnen wij de verwantschap gemakkelijk vaststellen door de lijn naar boven of naar beneden te volgen, als wij ieder
opsommen die in de verschillende graden bloedverwant is. Want iedereen die de bloedverwant is van iemand die in de
volgende graad van mij staat, staat in de tweede graad van mij; en op dezelfde manier neemt het aantal toe met elke volgende
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persoon. Dezelfde weg moet worden gevolgd met betrekking tot de graden in de zijlinie. Zo is een broeder in de tweede
graad, daar de vader en moeder, van wie zijn verwantschap is afgeleid, het eerst geteld worden.
401. Graden worden zo genoemd omdat zij lijken op ladders, of plaatsen die schuin aflopen, zodat wij opklimmen door van
de ene naar de volgende te gaan, d.w.z. wij gaan naar iemand die als het ware uit een ander voortkomt.
402. Laten wij nu elke graad afzonderlijk beschouwen.
403. In de eerste graad van verwantschap, in de opgaande lijn, zijn er twee personen, de vader en de moeder; in de
rechtstreekse neergaande lijn zijn er ook twee, de zoon en de dochter, die verscheidene in aantal kunnen zijn.
404. In de tweede graad zijn er twaalf personen, namelijk de grootvader, dat wil zeggen de vader van de vader en de moeder,
en de grootmoeder, zowel de vaderlijke als de moederlijke. Ook de broer wordt geacht tot een van beide ouders te behoren,
hetzij alleen tot de moeder, hetzij tot de vader, hetzij tot beiden. Dit vermeerdert het aantal echter niet, want er is geen
verschil tussen hem die dezelfde ouders heeft, en hem die alleen dezelfde vader heeft, behalve dat de eerste dezelfde
verwanten van vaders- en moederszijde heeft. Daarom is het resultaat, wat degenen betreft die uit verschillende ouders
geboren zijn, dat de broer van mijn broer niet mijn cognaat kan zijn. Want stel dat ik een broer heb alleen van dezelfde vader,
en hij heeft er een van dezelfde moeder, dan zijn de twee broers, maar de ander is niet mijn cognaat. De betrekking van zuster
wordt op dezelfde wijze berekend als die van broeder. De betrekking van kleinzoon wordt ook op twee wijzen verstaan, want
hij is de zoon van een zoon, of de zoon van een dochter.
405. Tweeëndertig personen worden tot de derde graad gerekend. De term overgrootvader wordt op vier verschillende wijzen
opgevat, want hij is de vader van de grootvader van vaderszijde of van de grootvader van moederszijde, of van de
grootmoeder van vaderszijde of van de grootmoeder van moederszijde; de term overgrootmoeder omvat eveneens vier
verschillende personen, want zij is de moeder van hetzij de grootvader van vaderszijde of van de grootmoeder van
vaderszijde, of van de grootvader van moederszijde of van de grootmoeder van moederszijde.
De term oom van vaderszijde (d.w.z. de broer van de vader) moet ook in tweeërlei zin worden opgevat, d.w.z. of hij
dezelfde vader had of dezelfde moeder. Mijn grootmoeder van vaderszijde is met uw vader getrouwd en heeft u gebaard; of
uw grootmoeder van vaderszijde is met mijn vader getrouwd en heeft mij gebaard; ik ben dus uw oom van vaderszijde en u
bent de mijne. Dit gebeurt, wanneer twee vrouwen met elkanders zoon huwen; want de mannelijke kinderen, die uit haar
geboren worden, zijn elkanders oom van vaderszijde, en de vrouwelijke kinderen zijn elkanders tantes van moederszijde. Als
een man zijn zoon ten huwelijk geeft aan een vrouw, wier dochter hij zelf getrouwd heeft, zullen de mannelijke kinderen, die
uit de vader van de jonge man geboren zijn, die, welke uit de moeder van het meisje geboren zijn, hun neven noemen, en
deze laatsten zullen de anderen hun ooms van vaderszijde noemen, en hun tantes van vaderszijde. Een oom van moederszijde
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is een broer van de moeder, en van haar kan hetzelfde gezegd worden als van de oom van vaderszijde; want als twee mannen
met elkanders dochters trouwen, zullen de mannen die uit hen geboren worden wederzijds ooms van moederszijde zijn, en de
vrouwen wederzijds tantes van moederszijde. En volgens dezelfde regel zullen, als uit het ene huwelijk mannen worden
geboren en uit het andere vrouwen, de mannen ooms van moederszijde zijn van de vrouwen en de vrouwen tantes van
moederszijde van de mannen. De tante van vaderszijde is de zuster van de vader, en op haar is van toepassing hetgeen
hierboven is gezegd. De tante van moederszijde is een zuster van de moeder, en ook op haar zal van toepassing zijn hetgeen
eerder is gezegd.
Terwijl de broers en zusters van vader en moeder ooms en tantes van vaderszijde en ooms en tantes van moederszijde
worden genoemd, hebben de zonen en dochters van broers en zusters geen bijzondere naam om hun verwantschap aan te
duiden, maar worden zij slechts aangeduid als de zonen en dochters van broers en zusters. Hierna zal worden aangetoond dat
dit ook het geval is met hun nakomelingen. De termen achterkleinzoon en achterkleindochter worden ook op vier
verschillende manieren opgevat, want zij stammen ofwel af van een kleinzoon bij zijn zoon, ofwel van een kleinzoon bij zijn
dochter; ofwel van een kleindochter bij haar zoon, ofwel van een kleindochter bij haar dochter.
406. Tachtig personen worden tot de vierde graad gerekend. Over-overgrootvader is een term die acht personen omvat, want
hij is ofwel de vader van de overgrootvader van vaderszijde, ofwel van de overgrootvader van moederszijde, waarvan wij
hebben gezegd dat zij elk in tweeërlei betekenis moeten worden opgevat; ofwel is hij de vader van de overgrootmoeder van
vaderszijde, ofwel van de overgrootmoeder van moederszijde, waarvan wij eveneens hebben gezegd dat zij elk in tweeërlei
betekenis moeten worden opgevat. De term overgrootmoeder omvat ook acht personen, want zij is de moeder van de
overgrootvader van vaderszijde, of van de overgrootvader van moederszijde; of de moeder van de overgrootmoeder van
vaderszijde, of van de overgrootmoeder van moederszijde. De oudoom van vaderskant is de broer van de grootvader, en hij
kan op twee manieren worden opgevat als grootvader en broer tegelijk, vandaar dat deze term vier personen omvat; hij kan
namelijk de broer zijn van de grootvader van vaderskant of van de grootvader van moederskant, dat wil zeggen, hij kan
afstammen van dezelfde vader, namelijk de overgrootvader, of alleen van dezelfde moeder, namelijk de overgrootmoeder.
Bovendien is hij die mijn oudoom is, de oom van mijn vader of moeder. Mijn oudtante van vaderskant is de zuster van mijn
grootvader, en de term grootvader, evenals die van zuster (zoals wij hierboven zeiden) wordt op twee verschillende manieren
geïnterpreteerd, en daarom verstaan wij in dit geval onder de term oudtante vier verschillende personen. Op dezelfde manier
zal zij die de tante van vaderszijde is van mijn vader of mijn moeder, mijn oudtante van vaderszijde zijn. De oudoom van
moederszijde is de broer van de grootmoeder, en volgens dezelfde regel zijn er vier personen die onder deze benaming
vallen, en mijn oudoom van moederszijde is de oom van moederszijde van mijn vader of mijn moeder. De oudtante van
moederszijde is de zuster van de grootmoeder, en volgens dezelfde regel moet deze term op vier verschillende manieren
worden opgevat; want zij die de oudtante van moederszijde is van mijn vader of mijn moeder, is mijn oudtante van
moederszijde. In deze graad vallen ook de kinderen van broers en zusters of van volle neven en nichten van beide geslachten.
Dit zijn kinderen van broers of zusters, die door sommige autoriteiten als volgt worden onderscheiden: zij die uit broers
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worden geboren, worden aangeduid als eerste neven van vaderszijde, zij die uit een broer of een zuster worden geboren,
worden amitini en amitinse genoemd, en kinderen van beiderlei geslacht die uit twee zusters worden geboren, worden op
grond van hun afstamming neven en nichten genoemd. Volgens Trebatius noemen veel autoriteiten al deze kinderen neven en
nichten. Zestien verschillende personen vallen onder deze benaming; namelijk de zoon en de dochter van een oom van
vaderszijde worden op tweeërlei wijze aangeduid, zoals hierboven is gezegd; want de broer van mijn vader kan, met hem,
alleen afstammen van een gemeenschappelijke vader, of van een gemeenschappelijke moeder. De zoon en dochter van een
tante van vaderszijde, en de zoon en dochter van een oom van moederszijde, zijn de zoon en dochter van een oom van
moederszijde, en de zoon en dochter van een tante van moederszijde, evenals de termen tante van vaderszijde, oom van
moederszijde, en tante van moederszijde moeten worden opgevat als hebbende een dubbele betekenis in overeenstemming
met deze regel. Ook de kleinzoon en de kleindochter van een broer en een zuster behoren tot deze graad. Maar aangezien de
termen broer, zuster, kleinzoon en kleindochter in dubbele zin moeten worden opgevat, behoren hiertoe zestien personen,
namelijk de kleinzoon geboren uit de zoon en de kleinzoon geboren uit de dochter van een broer, door dezelfde vader; de
kleinzoon geboren uit de zoon en de kleinzoon geboren uit de dochter van de broer door dezelfde moeder, maar door een
andere vader; de kleindochter geboren uit een zoon en de kleindochter geboren uit een dochter van een broer door dezelfde
vader, en de kleindochter geboren uit een zoon, of een dochter van een broer door dezelfde moeder, maar door een andere
vader. Volgens deze regel zijn er acht personen en er komen er nog acht bij als men de kleinzonen en de kleindochters telt die
uit de zuster geboren zijn. Bovendien noemen de kleinzoon en de kleindochter van mijn broer en mijn zuster mij hun
oudoom. De kleinkinderen van mijn broers en zusters en die van mijzelf noemen elkaar neven en nichten. Een
achterkleinzoon en een achterkleindochter zijn de zoon en de dochter van een achterkleinzoon of een achterkleindochter; de
kleinzoon of de kleindochter van een kleinzoon of een kleindochter, de achterkleinzoon en de achterkleindochter van de
kleinzoon van een zoon of een dochter; met dien verstande dat de kleinzoon zulks is omdat hij de zoon is van mijn eigen
zoon of mijn dochter, en mijn kleindochter zulks is omdat zij de dochter is van mijn zoon of mijn dochter; zodat wij als volgt
in graad afdalen naar elke persoon: de zoon, de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon; de zoon, de
kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter; de zoon, de kleinzoon, de achter-achterkleindochter; de zoon, de
kleinzoon, de achter-achterkleindochter; de zoon, de kleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterachterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleinzoon, de betovergrootzoon; de zoon, de kleindochter, de
achterkleinzoon, de betovergrootzoon; de zoon, de kleindochter, de achterkleinzoon; de zoon, de kleindochter, de
achterkleindochter, de betovergrootzoon; de zoon, de kleindochter, de achterkleindochter en de betovergrootkleindochter. Bij
de berekening van de afstamming van de dochter worden dezelfde personen opgesomd, en op deze wijze maken zij zestien.

407. Honderdvierentachtig personen zijn opgenomen in de vijfde graad, als volgt: de betovergrootvader en de
betovergrootmoeder. De betovergrootvader is de vader van de betovergrootvader, of de betovergrootmoeder; de grootvader
van de betovergrootvader of de betovergrootmoeder; de betovergrootvader van de vader of de moeder. Deze benaming omvat
zestien personen; de opsomming geschiedt zowel bij de mannen als bij de vrouwen, opdat wij tot elk van de aldus aangeduide
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personen kunnen doordringen, te weten: de vader, de grootvader, de overgrootvader, de over-overgrootvader, de over-overovergrootvader; de vader, de grootvader, de overgrootvader, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader; de vader, de
grootvader, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader, de betovergrootvader ; de vader, de grootvader, de
overgrootmoeder, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader ; de vader, de grootmoeder, de betovergrootvader, de
betovergrootvader, de betovergrootvader de vader, de grootmoeder, de overgrootvader, de betovergrootvader, de
betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de
betovergrootmoeder, de betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader, de
betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de betovergrootmoeder, de betovergrootvader, de betovergrootvader; de vader,
de grootmoeder, de betovergrootvader, de betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de betovergrootvader, de
betovergrootvader, de grootovergrootvader, de grootovergrootvader, de grootovergrootvader. De opsomming geschiedt op
dezelfde wijze aan moederszijde. De term betovergrootmoeder omvat, volgens dezelfde regel, hetzelfde aantal personen,
namelijk zestien. De oudoom van vaderskant is de broer van de overgrootvader, of de oudoom van vaderskant van de vader
of moeder. Onder deze naam vallen acht personen die als volgt worden opgesomd: de vader, de grootvader, de
overgrootvader, de betovergrootvader, de broer van de betovergrootvader; de vader, de grootvader, de betovergrootvader, de
betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader ; de vader, de grootmoeder, de overgrootvader, de
betovergrootvader, de broer van de betovergrootvader ; de vader, de grootmoeder, de betovergrootvader, de
betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader.
Er zijn evenveel personen bij het maken van de berekening van de moeder tot haar overgrootvader. Maar alvorens de broer
van de overgrootvader te noemen, plaatsen wij voor hem de betovergrootvader om de reden (zoals wij hierboven hebben
gezegd) dat wij niet bij hem kunnen komen, van wie de verwantschap in het geding is, tenzij wij langs degenen gaan van wie
hij afstamt, de betovergrootoom van moederszijde, dat wil zeggen de broer van de betovergrootmoeder, de betovergrootoom
van moederszijde van de vader of de moeder. Volgens dezelfde berekeningsmethode berekenen wij ook in dit geval acht
personen, behalve dat, alleen met deze wijziging, de broer van de overgrootmoeder wordt ingevoerd.
De betovergroot-tante van vaderskant is de zuster van de overgrootvader en de oudtante van de vader of de moeder. In dit
geval worden dezelfde opsommingen van personen gemaakt als voorheen, behalve dat de zus van de overgrootvader als
laatste wordt geïntroduceerd. De betovergroot-tante van moederszijde is de zuster van de overgrootmoeder en de oudtante
van vaderszijde of van moederszijde. In dit geval is het aantal personen hetzelfde, behalve dat de zuster van de
overgrootmoeder als laatste wordt genoemd. Sommige autoriteiten noemen al degenen die wij hebben genoemd als
afstammelingen van de oudoom van vaderskant, als volgt: oom van vaderskant, oom van moederskant, tante van vaderskant,
tante van moederskant; degenen die ik als zodanig aanduid, noemen mij de achterkleinzoon van hun broer of zuster.
Tot deze graad behoren ook de zoon en de dochter van de oudoom van vaderskant, die de zoon en de dochter zijn van de
broer van de grootvader, de kleinzoon en de kleindochter van de achterkleinzoon of de achterkleindochter door hun zonen of
dochters, en de volle neef of nicht van de vader of de moeder. In dit geval berekenen wij ook acht personen; om de reden dat

2694

de grootvader en de broer (zoals reeds gezegd), op twee manieren in deze hoedanigheid kunnen bestaan, en dus de
hoedanigheid van zoon of dochter van een vaderlijke oudtante aan vier personen toebehoort; de zoon en de dochter van de
oudtante van vaderszijde zijn de zoon en de dochter van de zuster van de grootvader, en de kleinzoon of de kleindochter door
de dochter van de overgrootvader, of de overgrootmoeder, en neven en nichten van de vader of de moeder; het aantal
personen is hetzelfde als hierboven vermeld. De zoon en de dochter van de oudoom van moederszijde zijn de zoon en de
dochter van de broer van de grootmoeder, of de kleinzoon en de kleindochter door de zoon, en de mannelijke en vrouwelijke
neven en nichten van de vader of van de moeder; het getal der personen is gelijk aan het bovenvermelde. De zoon en de
dochter van de oudtante van moederszijde, dat wil zeggen de kinderen van een zuster van de grootmoeder, de kleinzoon en
de kleindochter bij de dochter van de overgrootvader of de overgrootmoeder, en de neven en nichten van de vader of de
moeder volgens dezelfde berekening.
De personen die wij zojuist hebben opgesomd vanaf de zoon van de oudoom van vaderskant, over wier verwantschap een
vraag kan rijzen, worden terecht neven of nichten genoemd, want, zoals Massurius zegt, iemand die iemand naast zijn neef of
nicht noemt, die een neef of nicht is van zijn vader of moeder, wordt door hem aangeduid als de zoon of dochter van de neef
of nicht. De kleinzoon en de kleindochter van de oom van vaderszijde zijn de achterkleinzoon en de achterkleindochter van
de grootvader van vaderszijde of van de grootmoeder van vaderszijde, die van een kleinzoon of een kleindochter afstammen
door een zoon, en zijn de kinderen van neven en nichten.
Hiertoe behoren acht personen, dat wil zeggen vier kleinzonen en vier kleindochters, omdat het begrip oom van
vaderszijde in tweeërlei betekenis wordt opgevat, en de kleinzoon of de kleindochter worden verdubbeld, wat de twee soorten
ooms betreft. De kleinzoon of de kleindochter van de tante van vaderszijde zijn de achterkleinzoon en de achterkleindochter,
geboren uit een kleinzoon of een kleindochter van de grootvader of grootmoeder van vaderszijde, en zijn de zonen en
dochters van neven en nichten; en het aantal is hetzelfde. De kleinzoon en de kleindochter van de oom van moederszijde zijn
de achterkleinzoon en de achterkleindochter van de grootvader of de grootmoeder van moederszijde. De kleinzoon en de
kleindochter van de oom van vaderszijde zijn de kleinzoon en de kleindochter van de tante van moederszijde, dat wil zeggen
de achterkleinzoon en de achterkleindochter, door een kleinzoon of een kleindochter van de grootvader of grootmoeder van
moederszijde; en het aantal personen is hetzelfde).
Al degenen, die wij zo-even hebben genoemd vanaf de kleinzoon van de oom van vaderszijde, worden, in het geval dat het
om verwantschap gaat, beschouwd als de volgende in de lijn van de neef, want hij is de neef van de vader of van de moeder.
De achterkleinzoon en de achterkleindochter van een broeder: in deze graad worden zestien personen opgenomen, waarbij de
term broeder op twee wijzen wordt opgevat, en de achterkleinzoon en de achterkleindochter elk op vier wijzen worden
opgevat (zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt). De graad van achterkleinzoon en achterkleindochter van de zuster omvat
eveneens zestien personen. De achterkleinzoon en de achterkleindochter zijn de kinderen van de achterkleinzoon en de
achterkleindochter, de kleinzoon en de kleindochter van de achterkleinzoon of de achterkleindochter, de achterkleinzoon en
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de achterkleindochter van de kleinzoon of de kleindochter; de achterkleinkinderen van de zoon of de dochter. Tweeëndertig
personen vallen onder deze benaming, want de achter-achterkleinzoon omvat er zestien, en de achter-achterkleindochter
eenzelfde aantal.
408. Vierhonderd achtenveertig personen zijn opgenomen in de zesde graad, als volgt: de betovergrootvader, de
betovergrootvader van de vader, of moeder, de betovergrootvader, de grootvader of grootmoeder, de betovergrootvader van
de betovergrootvader of overgrootmoeder, de grootvader van de betovergrootvader of de grootmoeder, en de grootvader van
de betovergrootvader of de grootmoeder, en de vader van de betovergrootvader of de betovergrootmoeder. Hij wordt de
grootvader in de derde graad genoemd. Tweeëndertig personen worden tot deze klasse gerekend. Want het aantal waartoe de
betovergrootvader behoort, moet worden verdubbeld, waarbij voor elke persoon een wijziging wordt aangebracht, voor zover
het de betovergrootvader betreft; zodat er zestien manieren zijn om de vader van de betovergrootvader te zijn, en evenveel
om de vader van de betovergrootmoeder te zijn.
De term betovergrootmoeder omvat eveneens tweeëndertig personen, de betovergrootoom van vaderskant, dat wil zeggen
de broer van de betovergrootvader, de zoon van de betovergrootvader en moeder, de betovergrootoom van vaderskant van de
vader of de moeder. De zestien personen die worden genoemd als vallende onder de term zijn de volgende: de vader, de
grootvader, de overgrootvader, de betovergrootvader, de broer van de betovergrootvader; de vader, de grootvader, de
betovergrootvader, de betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader ; de vader, de grootvader, de
overgrootmoeder, de betovergrootvader, de broer van de betovergrootvader ; de vader, de grootvader, de
betovergrootmoeder, de betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader ; de vader, de grootvader, de
betovergrootmoeder, de betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader de vader, de grootmoeder, de
overgrootvader, de betovergrootvader, de broeder van de betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de
betovergrootvader, de betovergrootvader, de broeder van de betovergrootvader; de vader, de grootmoeder, de
overgrootmoeder, de betovergrootvader, de betovergrootgrootvader, de broer van de betovergrootvader; de vader, de
grootmoeder, de betovergrootmoeder, de betovergrootmoeder, de broer van de betovergrootvader.
Hetzelfde aantal is opgenomen aan moederszijde. De betovergrootoom van moederszijde, dat wil zeggen de broer van de
betovergrootmoeder, en de betovergrootoom van moederszijde van de vader of de moeder. Het aantal personen in de
volgorde is hetzelfde als hierboven vermeld; de enige wijziging is dat de broer van de betovergrootmoeder wordt ingevoerd
in plaats van de broer van de betovergrootvader. De betovergroot-tante van vaderskant is de zuster van de betovergrootvader,
en de betovergroot-tante van moederskant van de moeder; en de anderen gaan in dezelfde volgorde verder als in het geval
van de betovergroot-oom van vaderskant, met dien verstande dat de zuster van de betovergrootvader in de plaats komt van de
broer van de betovergrootvader. De betovergroot-tante van moederszijde is de zuster van de betovergrootmoeder, en de
oudtante van de vader of de moeder, en de andere graden gaan op dezelfde manier, behalve dat in de laatste graad de zuster
van de betovergrootmoeder wordt ingevoerd in plaats van de broer van de betovergrootmoeder.
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Sommige autoriteiten geven met de volgende specifieke namen al degenen aan die wij hebben opgespoord van de
vaderlijke oudoom, de moederlijke oudoom, de vaderlijke oudoom, de vaderlijke oudtante en de moederlijke oudtante;
daarom gebruiken wij deze termen zonder onderscheid. Degenen die ik met deze namen aanduid, noemen mij de achterachterkleinzoon van hun broer of hun zuster. De zoon en de dochter van de oudoom van vaderskant zijn de zoon en de
dochter van de broer van de betovergrootvader, en de kleinzoon en de kleindochter van de betovergrootvader of de
betovergrootmoeder, door de betovergrootvader via zijn zoon. Er zijn zestien personen in deze klasse, de opsomming gebeurt
op dezelfde manier als in de vijfde graad, toen we de relatie van de vaderlijke oudoom uitlegden; alleen voegen we er een
zoon of dochter aan toe, omdat het nodig is evenveel personen in deze klasse op te nemen, als in die van de vaderlijke
oudoom, dus acht. Wat de persoon van de dochter betreft, is het berekende aantal hetzelfde als hierboven vermeld; de zoon
en de dochter van de betovergroot-tante van vaderskant zijn de kinderen van de zuster van de overgrootvader, en de
kleinzoon en de kleindochter door de betovergrootvader of de betovergrootmoeder door de betovergrootvader door een
dochter. In dit geval berekenen we de personen volgens dezelfde regel. De zoon en dochter van de betovergrootoom van
moederszijde zijn de kinderen van de betovergrootvader en de betovergrootmoeder, en de kleinkinderen van de
betovergrootvader, en de betovergrootmoeder via de betovergrootmoeder door een zoon. De opsomming dient in dit geval op
dezelfde wijze te geschieden als bij de zoon en dochter van de betovergrootoom van vaderszijde. De zoon en de dochter van
de betovergroot-tante van moederszijde zijn de zoon en de dochter van de zuster van de overgrootmoeder, en de kleinzoon en
de kleindochter van de betovergrootvader en de betovergrootmoeder door een dochter, waarbij het aantal en de definities van
de personen dezelfde zijn als hierboven.
Al degenen die wij hebben genoemd als afstammelingen van de zoon van de betovergrootoom van vaderskant, zijn neven
van de grootvader en grootmoeder en de oudooms en oudtantes van degene wiens verwantschap in het geding is; en zij zijn
ook verre neven van de broers en zusters van de vader of moeder aan beide zijden. De kleinzoon en de kleindochter van een
oudoom en een oudtante van vaderszijde, van een oudoom en een oudtante van moederszijde; elk van deze klassen omvat
vierenzestig personen. Want omdat de persoon van de oudoom vier verschillende betekenissen heeft, en die van de kleinzoon
twee, wordt het getal verdubbeld als men over de kleinzoon spreekt, en hij die verdubbeld is, is ook verviervoudigd.
Ook bij de kleindochter wordt het getal verdubbeld; wij noemen bij wijze van voorbeeld één van deze opsommingen. de
vader, de grootvader, de overgrootvader, de broer van de grootvader, die de oudoom van vaderszijde is, zijn zoon, en zijn
kleinzoon door een zoon, en ook zijn kleindochter; de vader, de grootvader, de overgrootmoeder, de broer van de grootvader,
die de oudoom van vaderszijde is, zijn zoon, zijn kleinzoon door zijn zoon, en ook zijn kleindochter de vader, de grootvader,
de overgrootvader, de vader van de grootvader, die de vaderlijke oudoom van zijn dochter is, en zijn kleinzoon bij zijn
dochter, evenzo zijn kleindochter; de vader, de grootvader, de overgrootmoeder, de broer van de grootvader, die de vaderlijke
oudoom is, zijn dochter, zijn kleinzoon bij zijn dochter, en evenzo zijn kleindochter. Volgens dezelfde regel zijn het er
evenveel, te beginnen met de moeder, dat wil zeggen als men de kleinzonen en kleindochters van de broer van de grootvader
van moederszijde berekent. Dit geldt ook voor de oudtante van vaderskant, dat wil zeggen wanneer men de kleinkinderen van

2697

de zuster van de grootvader telt. Dezelfde regel geldt ook voor de oudoom van moederszijde, d.w.z. de broer van de
grootmoeder. Volgens dezelfde regel wordt de berekening gemaakt met betrekking tot de oudtante van moederszijde, dat wil
zeggen de zuster van de grootmoeder, van wie het gehele aantal van vierenzestig nakomelingen afkomstig is. Dit zijn alle
achterkleinzonen of achterkleindochters van de overgrootvader of overgrootmoeder van de persoon van wie de verwantschap
in het geding is, de kleinzonen of de kleindochters van de broer of de zuster van diezelfde grootvader of grootmoeder.
En anderzijds de grootvader en de grootmoeder, de oudoom en de oudtante van vaderszijde, de oudoom en de oudtante
van moederszijde van dezelfde persoon. Voorts zijn er de vader en de moeder van dezelfde persoon, en de broers en zusters
van beiden in de graad boven neven en nichten, en hij is hun neef, en zij zijn de zijne.
De achterkleinzoon van de oom van vaderszijde en zijn kleindochter omvatten acht personen; want er zijn er zestien van
beiderlei geslacht, namelijk de vader, de grootvader, de oom van vaderszijde, de zoon van deze laatste, zijn kleinzoon door
een zoon, zijn achterkleinzoon door zijn zoon door een kleinzoon, en zijn achterkleindochter; de vader, de grootmoeder, de
oom van vaderszijde, de zoon van de oom van vaderszijde, zijn kleinzoon door diens zoon, zijn achterkleinzoon door een
kleinzoon door diens zoon, en zijn achterkleindochter; de vader, de grootvader, de oom van vaderszijde, de dochter van deze
laatste, zijn kleinzoon door zijn dochter, zijn achterkleinzoon door een kleinzoon door de zoon van zijn dochter, en zijn
achterkleindochter ; de vader, de grootmoeder, de oom van vaderszijde, de dochter van de oom van vaderszijde, zijn
kleinzoon door zijn dochter, zijn achterkleinzoon geboren uit zijn kleinzoon door zijn dochter, en zijn achterkleindochter; de
vader, de grootvader, de oom van vaderszijde, de zoon van de oom van vaderszijde, de kleindochter uit de zoon van zijn
dochter, de achterkleinzoon geboren uit de zoon van zijn dochter, en zijn achterkleindochter; de vader, de grootmoeder, de
oudoom, de zoon van de oudoom, zijn kleindochter uit zijn zoon, zijn achterkleinzoon geboren uit zijn zoon door zijn
kleindochter, en ook zijn achterkleindochter; de vader, de grootvader, de oudoom, de dochter van de oudoom, zijn
kleindochter door zijn dochter, zijn achterkleinzoon geboren uit zijn kleindochter door zijn dochter, en zijn
achterkleindochter ; de vader, de grootmoeder, de oom van vaderszijde, de dochter van de oom van vaderszijde, zijn
kleindochter bij zijn dochter, zijn achterkleinzoon uit zijn kleindochter door diens dochter, en zijn kleindochter, de
achterkleinzoon en de achterkleindochter van de tante van vaderszijde. Volgens dezelfde regel omvat deze klasse hetzelfde
aantal personen door de oom van vaderszijde te vervangen door de tante van vaderszijde. Dit geldt ook voor de
achterkleinzoon en de achterkleindochter van de oom van moederszijde, waarbij deze laatste in de plaats van de oom van
vaderszijde wordt gesteld. De achterkleinzoon en de achterkleindochter van de tante van vaderszijde, en in dit geval wordt de
oom van vaderszijde vervangen door de tante van moederszijde, en vinden wij hetzelfde aantal personen. Al deze personen
zijn de kleinzonen of kleindochters van de neven en nichten van hem wier verwantschap in het geding is.
De achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter van de broer en de zuster geven aanleiding tot vierenzestig
personen, zoals blijkt uit wat hierboven is gezegd. De achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter, de achterachterkleinzoon of de achter-achterkleindochter van de zoon van de dochter, en de achter-achterkleinzoon en de achterachterkleindochter van de achter-achterkleinzoon, en de achter-achterkleindochter van de achter-achterkleinzoon, of de
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achterkleindochter van de achterkleinzoon of de achterkleindochter, of de kleinzoon en de kleindochter van de
betovergrootzoon of de betovergrootdochter, of de zoon van de dochter van de betovergrootzoon of de betovergrootdochter.
Deze benamingen omvatten vierenzestig personen, want de kleinzoon in de derde graad geeft aanleiding tot tweeëndertig, en
de kleindochter in de derde graad tot eenzelfde aantal. Want vanaf de achterkleinzoon wordt het aantal verviervoudigd tot
tweeëndertig, aangezien de term kleinzoon zelf twee personen betekent, de achterkleinzoon vier, de achterkleinzoon acht en
de achterkleinzoon zestien. Daar komen nog bij de kleinzoon en de kleindochter in de derde graad, van wie de een geboren
wordt uit de betovergrootzoon en de ander uit de betovergrootkleindochter. Bovendien vindt dezelfde verdubbeling plaats in
elke afzonderlijke graad, want de vrouwen worden toegevoegd aan de mannen, van wie elk in regelmatige volgorde is
afgeleid, en zij worden als volgt opgesomd: de zoon, de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de dochter, de kleinzoon, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter ; de dochter, de
kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achter-achterkleinzoon en de
achter-achter-achterkleindochter de zoon, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achterachterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de dochter, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon,
de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de zoon,
de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de
dochter, de kleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achterachterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de
achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter ; de dochter, de kleindochter, de achter-achterkleindochter, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de zoon, de
kleinzoon, de achterkleinzoon, de achterkleinzoon, de achterkleinzoon en de achterkleinzoon; de dochter, de kleinzoon, de
achterkleinzoon, de achterkleinzoon, de achterkleinzoon en de achterkleinzoon; de dochter, de kleinzoon, de achterkleinzoon,
de achterkleinzoon en de achterkleinzoon de zoon, de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achterkleindochter, de
achterachterkleinzoon, de achterachterkleinzoon, de achterachterkleinzoon en de achterachterkleinzoon de dochter, de
kleinzoon, de achterkleindochter, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de
achter-achterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achterkleindochter, de achterkleinzoon, de
achterkleinzoon en de achterkleindochter; de dochter, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achterkleindochter, de
achterkleinzoon, de achterkleinzoon en de achterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleindochter, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de dochter, de kleindochter, de achterachterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleinzoon en de achterachterkleindochter ; de zoon, de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de
achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter ; de dochter, de kleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleindochter en de achter-achterkleindochter; de zoon, de
kleindochter, de achterkleinzoon, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon en de
achter-achterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achterkleinzoon, de achterkleindochter, de
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achterkleinzoon en de achterkleindochter ; de dochter, de kleindochter, de achterkleinzoon, de achterkleinzoon, de
achterkleinzoon, de achterkleindochter, de achterkleinzoon en de achterkleindochter ; de zoon, de kleinzoon, de
achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon en de achterachterkleindochter ; de dochter, de kleinzoon, de achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter,
de achter-achterkleindochter en de achter-achterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de achterkleindochter, de achterachterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de dochter, de
kleindochter, de achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon, de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleindochter en
de achter-achterkleindochter; de zoon, de kleinzoon, de achterkleinzoon, de achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter; de zoon, de kleinzoon, de achterkleindochter, de achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-kleindochter de dochter, de kleinzoon, de achterkleindochter, de achter-achterkleindochter,
de achter-achterkleindochter, de achter-achterkleinzoon en de achter-achterkleindochter; de zoon, de kleindochter, de
achterkleinzoon, de achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterachter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter; de zoon, de kleindochter, de achterkleindochter,
de achterkleindochter, de achterkleinzoon en de achterkleindochter; de dochter, de kleindochter, de achterkleindochter, de
achterkleindochter, de achterkleindochter, de achterkleindochter, de achterkleinzoon en de achterkleindochter.

409. Honderdvierentwintig personen worden tot de zevende graad gerekend, te beginnen met de vader en de moeder van de
betovergrootvader en de betovergrootmoeder. Dit zijn in totaal honderdachtentwintig personen, want er zijn evenveel vaders
en moeders van de betovergrootvader als van de betovergrootmoeder, en dit zijn er vierenzestig. De broer en de zuster van de
betovergrootvader en de betovergrootmoeder zijn de zoon en de dochter van de betovergrootvader, de oom van vaderszijde
en de oom van moederszijde en de tante van vaderszijde en de tante van moederszijde van de betovergrootvader en de
betovergrootmoeder; de oudoom van vaderskant en de oudoom van moederskant, de oudtante van vaderskant en de oudtante
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van moederskant van de overgrootvader en de overgrootmoeder ; de oudoom van vaderszijde, de oudoom van moederszijde,
de oudtante van vaderszijde en de oudtante van moederszijde van de grootvader of de grootmoeder; de oudoom van
vaderszijde, de oudoom van moederszijde, de oudtante van vaderszijde en de oudtante van moederszijde van de vader of de
moeder.
De personen die verbonden zijn met de broer van de betovergrootvader zijn tweeëndertig in getal, want er zijn er zestien
die afstammen van de betovergrootvader, en daar komen er nog evenveel bij wegens de verdubbeling van de persoon van de
broer. Want zestien broers van de betovergrootvader worden berekend als afstammend van zijn vader, alsmede zestien van
zijn moeder. Op dezelfde manier zijn de zusters van de betovergrootvader tweeëndertig in aantal. Dit maakt vierenzestig in
totaal, en evenveel voor de broer en de zuster van de betovergrootmoeder moeten worden geteld. De zoon en de dochter van
de betovergrootoom van vaderskant zijn de kleinzoon van de betovergrootvader en de kleindochter door zijn zoon, de zoon
en de dochter van de broer van de betovergrootvader. De zoon en de dochter van de betovergroot-tante van vaderskant zijn de
kleinzoon van de betovergrootvader en de kleindochter door diens dochter, de zoon en de dochter van de zuster van de
betovergrootvader. De zoon en de dochter van de betovergrootoom van moederszijde zijn de kleinzoon van de
betovergrootvader en de kleindochter door diens zoon, de zoon en de dochter van de broer van de betovergrootmoeder. De
zoon en de dochter van de betovergroot-tante van moederszijde zijn de kleinzoon en de kleindochter van de
betovergrootvader, bij diens kleindochter bij een dochter, de zoon en de dochter van de zuster van de betovergrootmoeder.
Al deze personen die wij hebben genoemd als afstammelingen van de zoon van de betovergrootoom van vaderskant, zijn de
neven van de betovergrootvader en de betovergrootmoeder wier verwantschap in het geding is, één graad hoger dan de neven
van zijn grootvader en grootmoeder. Elk van deze namen omvat zestien personen, want als de betovergrootoom van
vaderskant er zestien voortbrengt, geven zijn zoon en zijn dochter elk aanleiding tot de opsomming van evenveel meer; en
van al diegenen die wij terugvoeren tot de zoon van de betovergrootoom van vaderskant door acht met zestien te
vermenigvuldigen, verkrijgen wij er honderdachtentwintig.
De term kleinzoon van de oudoom van vaderskant omvat zestien personen. Hij is immers de achterkleinzoon van de
betovergrootvader en de betovergrootmoeder, en aangezien de betovergrootvader acht maal wordt geteld, vormen de
kleinzonen, die tweemaal acht maal worden geteld, het hierboven vermelde aantal. Dezelfde regel geldt voor de kleindochter
van de oudoom van vaderszijde.
Volgens dezelfde regel tellen de kleinzoon en de kleindochter van de betovergrootoom van moederszijde tweeëndertig
personen. De kleinzoon en de kleindochter van de oudtante van vaderskant omvatten volgens deze indeling hetzelfde aantal.
Dit geldt ook voor de kleinzoon en de kleindochter van een oudtante van moederszijde, zodat voor al deze personen
honderdachtentwintig personen worden verkregen. De grootvader en grootmoeder van degene wiens verwantschap in het
geding is, zijn in de graad boven neven en nichten verwant met de hiervóór genoemde personen, te weten de vader, de
moeder en de mannelijke en vrouwelijke neven en nichten. Degene wiens graad van verwantschap in het geding is, is hun
neef, maar in mindere graad, en, zoals Trebatius zegt, dit wordt gedaan om aan te geven dat ze verwant zijn; en hij geeft als
reden hiervoor dat de laatste graden van verwantschap die van neven zijn. Daarom wordt de zoon van mijn neef zeer terecht
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mijn naaste verwant genoemd; en hij wordt ook de zoon van mijn neef genoemd. Daarom noemen zij, die uit neven en
nichten geboren zijn, elkander naaste verwanten, want zij hebben geen bijzondere naam, waarmede zij kunnen worden
aangeduid.
De achterkleinzoon en de achterkleindochter van de oudoom van vaderskant, de achterkleinzoon en de achterkleindochter
van de oudoom van moederskant, de achterkleinzoon en de kleindochter van de oudtante van vaderskant, de achterkleinzoon
en de achterkleindochter van de oudtante van moederskant: uit dit alles worden honderdachtentwintig personen afgeleid,
omdat elk van deze benamingen er zestien omvat. Zo wordt de term oudoom van vaderszijde op vier verschillende manieren
opgevat, waarbij de personen van elke oudoom van vaderszijde worden verviervoudigd; de achterkleinzoon en de
achterkleindochter omvatten tweeëndertig personen; en dit aantal vermenigvuldigd met vier maakt het gehele hierboven
genoemde aantal. De vaders en moeders van deze personen zijn de neven en nichten van degene wiens graad van
verwantschap in het geding is, en hij is hun neef en nicht.
De achterachterkleinzoon en de achterachterkleindochter van de oom van vaderszijde, de achterachterkleinzoon en de
achterachterkleindochter van de oom van moederszijde, de achterachterkleinzoon en de achterachterkleindochter van de tante
van vaderszijde, de achterachterkleinzoon en de achterachterkleindochter van de tante van moederszijde: elk van deze
begrippen omvat zestien personen; zo wordt bijvoorbeeld de achterkleinzoon van de oom van vaderszijde zo opgesomd, dat
zijn achterkleinzoon en achterkleindochter worden geteld als vier, en hun kinderen zestien zullen bedragen. Voor de dochter
geldt dezelfde regel als voor de anderen, en op deze wijze wordt het gehele getal op honderdachtentwintig gebracht. Dit zijn
de achterkleinzoon en de achterkleindochter van de neven en nichten van wie de graad van verwantschap in het geding is; de
zonen en dochters van de oudoom van vaderszijde, de oudoom van moederszijde, de oudtante van vaderszijde en de oudtante
van moederszijde, van degenen van wie de graad van verwantschap in het geding is.
Dezelfde regel geldt voor de neef van de betovergrootvader en de betovergrootmoeder. De betovergroot-kleinzoon en de
betovergroot-achterkleindochter van de broer of de zuster omvatten honderdachtentwintig personen. De zoon en de dochter
van de betovergrootzoon en de zoon en de dochter van de betovergrootdochter: ook deze tellen honderdachtentwintig
personen, want aangezien de betovergrootzoon en de betovergrootdochter vierenzestig personen tellen (zoals we eerder
hebben gezegd), zullen hun zoon en hun dochter onder dezelfde opsomming elk evenveel meer tellen.

Tit. 11. Betreffende het bezit van de praetor met betrekking tot man en vrouw.

410. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVII.
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Opdat het praetoriaanse bezit van een landgoed kan worden opgeëist in geval van intestaat van ofwel de echtgenoot ofwel de
echtgenote, moet er een wettig huwelijk zijn. Indien het huwelijk daarentegen onwettig is, kan het praetoriaanse bezit van de
nalatenschap niet worden opgeëist. Evenzo kan de nalatenschap niet krachtens het testament worden betreden, noch kan het
praetoriaanse bezit, overeenkomstig de bepalingen van het testament, worden opgeëist; want niets kan worden verkregen
waar een huwelijk onwettig is.
411. Opdat een dergelijk praetorisch bezit kan worden verkregen, moet de vrouw de echtgenote van haar man zijn op het
tijdstip van zijn overlijden. Indien een echtscheiding heeft plaatsgehad, ook al bestaat het huwelijk nog volgens de wet, zal
deze erfopvolging niet plaatsvinden. Dit kan in bepaalde gevallen gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een vrije vrouw zonder
toestemming van haar beschermheer is gescheiden; aangezien de Lex Julia met betrekking tot de huwelijken van
verschillende ordes de vrouw nog steeds in de huwelijkse staat handhaaft, en haar verbiedt een ander te huwen tegen de
toestemming van haar beschermheer. De Lex Julia met betrekking tot overspel maakt een echtscheiding ongeldig indien zij
niet op een bepaalde wijze is verkregen.

Tit. 12. Betreffende de erfopvolging van veteranen en soldaten.

412. Macer, Over militaire zaken, Boek II.
Paulus en Menander zeggen dat een soldaat die de straf van de dood verdient te ondergaan, moet worden toegestaan een
testament op te maken; en als hij onverhoopt zou overlijden, na te zijn gestraft, zullen zijn bezittingen aan zijn naaste
verwanten toebehoren; mits hij is gestraft voor een militaire overtreding, en niet voor een gewone misdaad.
413. Ulpianus, Opinies, Boek XVI.
Het castricaatsvermogen van een intestaat gestorven soldaat kan niet door de schatkist worden opgeëist, als hij een wettige
erfgenaam naliet, die tot de zesde graad behoort; of een nabestaande in dezelfde graad eist binnen de voorgeschreven tijd het
praetoriaanse bezit op.
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Tit. 13. Betreffende hen, die niet gerechtigd zijn tot het praetoriaanse bezit van een nalatenschap.

414. Julianus, Digest, Boek XXVIII.
Als mijn slaaf tot erfgenaam is benoemd, en ik de erflater op frauduleuze wijze heb belet zijn testament te veranderen, en ik
de slaaf daarna heb gemanumitteerd, rijst de vraag of acties om de nalatenschap terug te krijgen aan hem moeten worden
geweigerd. Ik antwoordde, dat dit geval niet in de bewoordingen van het Edict is begrepen; het is echter niet meer dan billijk,
indien de meester bedrog heeft gepleegd, om te verhinderen, dat het testament waarbij een slaaf tot erfgenaam werd
benoemd, werd gewijzigd; en hij, ofschoon hij was gemanumitteerd, de nalatenschap zou aanvaarden, hem de
rechtsvorderingen moeten worden ontzegd, zoals een rechtsvordering wordt ontzegd aan een geëmancipeerde zoon, wanneer
zijn vader bedrog heeft gepleegd, om te verhinderen, dat de erflater zijn testament zou wijzigen.

Tit. 14. Betreffende het praetoriaanse bezit van goederen, verleend bij bijzondere wetten of decreten van de Senaat.

415. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIX.
De Praetor zegt: "Ik zal het bezit van eigendom toestaan, wanneer het gegeven moet worden volgens de voorwaarden van een
wet of decreet van de Senaat."
416. Praetoriaans bezit van eigendom, hoewel verkregen krachtens een andere afdeling van het Edict, staat niet in de weg aan
dit soort bezit.
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417. Wanneer iemand krachtens de wet van de Twaalf Tafelen recht heeft op een goed, kan hij dit niet opeisen krachtens dit
deel van het Edict, maar krachtens een andere afdeling, die betrekking heeft op noodzakelijke erfgenamen; want krachtens
deze afdeling wordt praetorisch bezit niet verleend, tenzij een bijzondere wet daarin voorziet.

Tit. 15. Welke volgorde in acht moet worden genomen bij het verlenen van praetorisch bezit.

418. Modestinus, Pandects, Boek VI.
De volgende graden van praetorisch bezit op grond van intestaat: ten eerste dat van de eigenlijke erfgenamen; ten tweede dat
van de wettelijke erfgenamen; ten derde dat van de naaste verwanten; ten slotte dat van man en vrouw.
419. Het vruchtgebruik op grond van versterf wordt toegestaan wanneer er geen testament is, of wanneer er wel een
testament is en er geen verzoek is ingediend om de nalatenschap in bezit te nemen, hetzij overeenkomstig de bepalingen van
het testament, hetzij in strijd daarmee.
420. Het vruchtgebruik van de nalatenschap van een bij verstek overleden vader wordt toegekend aan zijn kinderen, niet
alleen aan hen die ten tijde van zijn overlijden onder zijn gezag stonden, maar ook aan hen die geëmancipeerd zijn.
421. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIX.
De tijd voor het opeisen van het praetoriaanse bezit van het landgoed is een beschikbare tijd. Hij wordt beschikbaar genoemd,
omdat alle dagen waaruit hij is samengesteld, kunnen worden benut; dat wil zeggen, alle dagen zijn inbegrepen waarop hij
die recht had op de erfenis, er kennis van had en ze had kunnen aanvaarden. Het lijdt echter geen twijfel, dat de dagen
waarop hij geen kennis had van de erfopvolging of deze niet had kunnen opeisen, er niet in zijn begrepen. Toch kan het
gebeuren, dat de belanghebbende, die van de feiten op de hoogte was, of in de eerste plaats het bezit had kunnen opeisen,
naderhand verkeerd werd ingelicht, of meende, dat hij geen recht had om het bezit te verwerven; bijvoorbeeld, indien hij van
het begin af aan wist, dat de eigenaar van het goed bij testament was overleden, en naderhand betwijfelde of dit het geval
was, dan wel of hij bij testament was overleden, of dat hij nog leefde; omdat naderhand een gerucht van dien aard de ronde
deed. Anderzijds kan het ook gebeuren dat iemand die eerst onwetend was dat hij recht had op de nalatenschap, naderhand
vaststelt dat hij er wel recht op had.
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422. Het is duidelijk, dat de dagen, voorgeschreven voor het opeisen van praetorisch bezit van een nalatenschap, beschikbare
dagen zijn, maar dat de dagen, gedurende welke het gerecht zitting houdt, daar niet onder begrepen zijn, mits het praetorisch
bezit van dien aard is, dat het zonder plechtigheid kan worden opgeëist. Maar wat als het bezit van dien aard is dat er een
onderzoek door een rechtbank voor nodig is, of een decreet van de Praetor? In dit geval moeten de dagen van de zitting van
het tribunaal, gedurende welke de Praetor zijn uitspraak heeft gedaan, en waarop door hem niets is gedaan om het bezit van
de nalatenschap te verhinderen, worden berekend.
423. Met betrekking tot het praetoriaanse bezit van een goed, dat voor het gerecht is verleend, wordt nagegaan, of de Praetor
in zijn tribunaal zitting heeft gehouden, en het bezit niet aan de eisende partijen heeft verleend; want het moet gezegd
worden, dat de tijd voor het verkrijgen van het bezit niet begint te lopen, zolang de voorzittende magistraat met andere zaken
bezig is, hetzij met militaire zaken, hetzij met de bewaring van gevangenen, hetzij met bijzondere onderzoeken.
424. Indien de gouverneur van de provincie zich in de naburige stad bevond, moet de tijd, nodig voor het maken van de reis,
worden toegevoegd aan die welke door de wet is voorgeschreven, dat wil zeggen, door twintig duizend passen toe te staan
aan een dag; evenmin mag men verwachten, dat de gouverneur van de provincie naar het huis komt van hem, die het bezit
van het landgoed opeist.
425. Wanneer een ongeboren kind in bezit wordt gesteld, lijdt het geen twijfel, dat de voorgeschreven tijd om het te vorderen
niet mag lopen tegen die in de volgende graad, niet alleen gedurende de honderd dagen, maar ook gedurende de tijd,
gedurende welke het kind geboren kan worden; want men moet bedenken, dat, zelfs indien het vóór deze tijd geboren wordt,
hem het praetoriaanse bezit zal worden toegekend.
426. Pomponius zegt, dat de kennis, die noodzakelijk is, niet die is, welke verlangd wordt van personen, die in de wet geleerd
zijn, maar datgene is, wat een ieder kan verwerven, hetzij door zichzelf, hetzij door anderen; dat wil zeggen, door het
inwinnen van raad bij personen, die in de wet geleerd zijn, zoals het ijverige hoofd van het huisgezin behoort te doen.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XLIV.
De kennis van de vader met betrekking tot het praetoriaanse bezit zal de rechten van een zoon niet zodanig schaden, dat de
voorgeschreven tijd tegen hem gaat lopen, als hij niet op de hoogte is.
427. Julianus, Digest, Boek XXVIII.
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Als u in de plaats bent gesteld van uw mede-erfgenaam, en u verkrijgt het bezit van een landgoed, en uw mede-erfgenaam
besluit het bezit ervan niet op te eisen, dan wordt het gehele bezit geacht aan u te zijn gegeven, en uw mede-erfgenaam heeft
zelfs niet de macht om naderhand het bezit op te eisen.
428. Een zoon heeft recht op een termijn van een jaar om het bezit op te eisen, niet alleen wanneer hij dat doet als zoon, maar
ook wanneer hij het opeist als een bloedverwant, of een bloedverwant; net zoals wanneer een vader zijn zoon manumitteert,
en hoewel hij het bezit van de nalatenschap kan opeisen, als zijnde gemanumitteerd, heeft hij toch recht op een termijn van
een jaar om dat te doen.
429. Marcellus, Digest, Boek IX.
Wanneer het bezit van een landgoed door de praetor wordt toegekend aan een zoon die onder vaders toezicht staat, dan zullen
de dagen waarop hij niet in staat is zijn vader te verwittigen, zodat deze hem ofwel de opdracht kan geven het bezit te
aanvaarden, ofwel het bezit dat reeds heeft plaatsgevonden, kan bekrachtigen, niet tegen hem ingaan. Veronderstel, dat hij op
de eerste dag, waarop hij wist, dat hij recht had op praetorisch bezit van de nalatenschap, deze had aanvaard, en dat hij zijn
vader niet kon verwittigen, opdat deze zou goedkeuren, wat hij gedaan had, dan zullen de honderd dagen niet tegen hem
beginnen te lopen. Zij beginnen echter te lopen vanaf de datum waarop zijn vader had kunnen worden ingelicht, maar na het
verstrijken van de honderd dagen is de bekrachtiging nietig.
430. Men kan zich afvragen, of, wanneer een zoon in staat was het bezit van een landgoed op te eisen, zijn vader zo afwezig
was, dat hij hem niet kon verwittigen; of, indien hij krankzinnig was, en de zoon naliet het bezit op te eisen, of hij dit
naderhand kon doen. Maar hoe kan het zijn rechten schaden, als het bezit van het landgoed niet werd opgeëist, terwijl, als dit
was gebeurd, het niet had kunnen worden verkregen, tenzij de vader de akte had bekrachtigd?
431. Als een slaaf van een ander tot erfgenaam wordt benoemd en vervolgens door zijn meester wordt verkocht, rijst de vraag
of de dagen die zijn voorgeschreven voor het opeisen van het bezit door de praetorias, geacht moeten worden tegen de
nieuwe meester te zijn ingegaan. Het is vast, dat de tijd, waarop de vroegere meester recht had, tegen hem loopt.

Tit. 16. Betreffende de erfgenamen en wettige erfgenamen.

432. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XII.
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Degenen die testamentaire bekwaamheid bezitten, maar deze niet hebben uitgeoefend, worden testatarissen genoemd.
Bovendien, als iemand een testament heeft gemaakt en zijn nalatenschap is niet ingegaan, of als zijn testament is gebroken,
of nietig is, wordt niet ten onrechte gezegd dat hij intestaat is gestorven. Het is duidelijk, dat iemand, die geen testament kan
opmaken, niet als intestate wordt beschouwd, zoals b.v. een minderjarige onder de puberteit, een krankzinnige, of iemand,
die niet over zijn eigen goederen mag beschikken; toch moeten wij ook zulke personen als intestate beschouwen. Als
intestaat wordt ook beschouwd hij die door de vijand gevangen is genomen, daar volgens de wet van Cornelia zijn
erfopvolging overgaat op hem, op wie zij zou zijn overgegaan, indien hij in zijn eigen land was gestorven; want zijn
nalatenschap wordt geacht te zijn overgegaan op zijn erfgenamen.
433. Men kan zich afvragen, of een kind, verwekt bij en geboren uit een slavin, die geleden heeft onder de vertraging in de
uitvoering van een vertrouwen, dat haar haar vrijheid verleende, de eigenlijke erfgenaam van zijn vader zal zijn. En
aangezien vaststaat dat het vrij geboren is, overeenkomstig een Rescript van de Goddelijke Marcus en Verus, en Onze Keizer
Antoninus Augustus, waarom zou de genoemde slavin dan niet als absoluut gemanumitteerd kunnen worden beschouwd,
zodat zij, na getrouwd te zijn, in staat zal zijn een behoorlijke erfgenaam voort te brengen? Het is niet vreemd dat een kind
vrij geboren kan worden wiens moeder een slavin is, aangezien in een rescript staat dat een kind geboren uit een vrouw die
gevangene is, vrij geboren is. Daarom waag ik het te zeggen, dat als de vader van het kind in dezelfde toestand was als de
moeder, dat wil zeggen, als hij leed onder de vertraging van de erfgenaam bij het verlenen van zijn vrijheid krachtens een
trust, het kind dat uit de vader geboren wordt zijn erfgenaam zou zijn, net als in het geval waarin zijn ouders gevangenen zijn,
en hij met hen terugkeert. Indien dus de vader hem zou manumitteren, na het uitstel, zal hij hem onder zijn beheer ontvangen.
Of indien hij zou overlijden voordat hij is gemanumitteerd, zal het kind als de eigenlijke erfgenaam worden geboren.
434. Wij verstaan onder behoorlijke erfgenamen kinderen van beide geslachten, en natuurlijke of geadopteerde kinderen.
435. Soms wordt een zoon, die een behoorlijke erfgenaam is, uitgesloten van de nalatenschap van zijn vader, en wordt de
Schatkist boven hem verkozen; bijvoorbeeld, als zijn vader na zijn dood wegens verraad wordt veroordeeld, wat moet er in
dat geval gebeuren? In dat geval zou de zoon van de rechten van het graf worden beroofd.
436. Wanneer een zoon ophoudt een behoorlijk erfgenaam te zijn, zullen alle kleinzonen en kleinkinderen die hem geboren
zijn, opvolgen in zijn aandeel in de nalatenschap, voor zover zij onder zijn beheer staan. Deze regel berust op de beginselen
van natuurlijke billijkheid. Nogmaals, een zoon houdt op een erfgenaam te zijn als hij, door het gehele of gedeeltelijke verlies
van burgerrechten, het beheer van zijn vader verlaat. Maar als de zoon in handen van de vijand is, zullen de kleinzonen hem
niet opvolgen zolang hij leeft. Indien hij dus uit gevangenschap is vrijgekocht, zullen zij hem niet opvolgen voordat hij
degene die hem vrijgekocht heeft, heeft terugbetaald. Indien hij echter in de tussentijd mocht overlijden, zal hij, daar het
vaststaat, dat hij op het tijdstip van zijn dood zijn vroegere toestand had herkregen, een beletsel zijn voor de opvolging van
zijn kleinkinderen.
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437. Indien een kind niet ophoudt onder het gezag van zijn vader te staan, omdat hij nooit begonnen is onder zijn gezag te
staan, zoals bijvoorbeeld, indien mijn zoon tijdens het leven van mijn vader door de vijand gevangen zou worden genomen,
en in gevangenschap zou sterven, nadat ik mijn eigen meester geworden ben, zal mijn kleinzoon recht hebben op de
erfopvolging in zijn plaats.
438. Kleindochters, zowel als kleinzoons, volgen in de plaats van hun ouders.
439. Soms, hoewel een vader niet ophoudt onder vaderlijk gezag te staan, en, sterker nog, nooit begonnen is onder zulk een
gezag te staan, zeggen wij, niettemin, dat zijn kinderen hem als eigenlijke erfgenamen opvolgen; bijvoorbeeld, wanneer ik
een man, wiens zoon door de vijand gevangen is genomen, en wiens kleinzoon thuis was, arrogeer, en de zoon, die arrogeerd
was, gestorven is, en de gevangene, die in handen van de vijand was, eveneens gestorven is, zal de achterkleinzoon van
laatstgenoemde mijn eigenlijke erfgenaam worden.
440. Men moet echter bedenken, dat kleinzonen en hun opvolgers, hoewel hun ouders hen voorgaan op het tijdstip van hun
overlijden, soms toch de eigenlijke erfgenamen kunnen zijn, hoewel er geen erfopvolging bestaat onder de eigenlijke
erfgenamen. Dit kan het geval zijn wanneer het hoofd van een huishouding, na een testament te hebben opgemaakt, overlijdt
na zijn zoon onterfd te hebben, en terwijl de aangewezen erfgenaam overweegt of hij de nalatenschap al dan niet zal
aanvaarden, overlijdt de zoon, en de aangewezen erfgenaam daarna de nalatenschap verwerpt. De kleinzoon kan dan de
eigenlijke erfgenaam zijn, zoals ook Marcellus, in het Tiende Boek, zegt, aangezien de nalatenschap nooit op de zoon is
overgegaan. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de zoon tot erfgenaam van de gehele nalatenschap wordt benoemd,
onder een voorwaarde waaraan hij kon voldoen; of wanneer een kleinzoon wordt benoemd onder een voorwaarde van welke
aard dan ook, en beiden sterven voordat aan die voorwaarde is voldaan. Want men moet oordelen, dat zij als behoorlijke
erfgenamen kunnen opvolgen, mits zij hetzij geboren, hetzij zelfs verwekt zijn op het tijdstip van het overlijden van de
erflater. Deze mening wordt ook ingenomen door Julianus en Marcellus.
441. Na de eigenlijke erfgenamen worden de bloedverwanten tot de nalatenschap geroepen.
442. Cassius definieert bloedverwanten als erfgenamen die door bloedverwantschap met elkaar verbonden zijn. Het is waar
dat deze bloedverwanten erfgenamen zijn, ook al zijn zij niet de eigenlijke erfgenamen van hun vader; zoals bijvoorbeeld
wanneer zij onterfd zijn. Maar ook al is hun vader verbannen, toch zijn zij bloedverwanten, ook al zijn zij niet de eigenlijke
erfgenamen van hun vader. Ook zij, die nooit onder vaderlijk gezag hebben gestaan, zullen bloedverwant zijn; zoals
bijvoorbeeld zij, die geboren zijn na de gevangenneming of de dood van hun vader.

2709

443. Bovendien zullen niet alleen natuurlijke kinderen, maar ook zij die geadopteerd zijn, de rechten van bloedverwantschap
genieten met degenen die tot hun familie behoren, zelfs wanneer zij nog ongeboren zijn, of geboren zijn na de dood van hun
vader.
444. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Naast bloedverwanten worden bloedverwanten toegelaten, wanneer er geen bloedverwanten zijn. Dit is redelijk, want waar
bloedverwanten zijn, gaat de nalatenschap niet over op de erfgenamen van de wet, zelfs als de eerstgenoemden de
nalatenschap niet aanvaarden. Dit moet zo worden opgevat wanneer er geen bloedverwant te verwachten valt. Bovendien,
indien een bloedverwant geboren kan worden, of uit gevangenschap kan terugkeren, worden de bloedverwanten verhinderd
de nalatenschap op te eisen.
445. Nogmaals, agnaten zijn bloedverwanten van het mannelijk geslacht, die van dezelfde persoon afstammen. Want na mijn
eigenlijke erfgenamen en mijn bloedverwanten is de zoon van mijn bloedverwant mijn naaste verwant, zoals ik dat voor hem
ben. Dezelfde regel geldt voor de broer van mijn vader, die mijn oom van vaderszijde wordt genoemd, alsmede voor de
anderen in successie, en allen die van dezelfde bron afstammen, ad infinitum.
446. Dit erfdeel gaat over op de bloedverwant die de naaste is, namelijk op hem die niemand voorafgaat, en als er meerdere
zijn in dezelfde graad op allen; dat wil zeggen per hoofd van de bevolking. Als ik bijvoorbeeld twee broers had, of twee
ooms van vaderskant, en een van hen liet een zoon na, en de ander twee, dan zou mijn nalatenschap in drie delen worden
verdeeld.
447. Het maakt echter weinig verschil, of de bedoelde bloedverwant deze hoedanigheid door geboorte of door adoptie heeft
verkregen, want degene die geadopteerd is, wordt bloedverwant van dezelfde personen tot wie zijn geadopteerde vader in
dezelfde betrekking staat, en hij zal recht hebben op hun nalatenschap volgens de wet, zoals zij dat op de zijne zullen hebben.
448. Een nalatenschap gaat alleen van rechtswege over op de eerstvolgende bloedverwant. Het maakt ook geen verschil of er
maar één is, of meerdere van wie er één de eerste is, of dat er twee of meer van dezelfde graad zijn die de anderen
voorafgaan, of alleen zijn; want hij is de volgende in successie die niemand voorafgaat, en hij is de laatste die niemand volgt;
en soms is dezelfde zowel de eerste als de laatste, om de reden dat hij toevallig de enige is.
449. Soms laat men tot de erfopvolging toe een bloedverwant van verder verwijderde graad; bijvoorbeeld wanneer iemand,
die een oom van vaderskant heeft, en die oom een zoon, een testament maakt, en terwijl de aangewezen erfgenaam
beraadslaagt of hij de nalatenschap al dan niet zal aanvaarden, de oom overlijdt, waarna de aangewezen erfgenaam de

2710

nalatenschap verwerpt, dan wordt de zoon van de oom van vaderskant tot de erfopvolging toegelaten. Hij kan dus ook het
praetoriaanse bezit van de nalatenschap opeisen.
450. Wij beschouwen hem niet als de nabestaande, die zulks was op het tijdstip, dat het gezinshoofd overleed, maar hij, die
zulks was op het tijdstip, dat het zeker is, dat hij bij testament is overleden. Dit betekent, dat zelfs indien hij die recht had op
voorrang, de eigenlijke erfgenaam of een bloedverwant was, en geen van beiden leefde op het ogenblik dat de nalatenschap
werd verworpen, wij hem beschouwen als de erfgenaam die het eerst in successie was op het ogenblik dat de nalatenschap
werd verworpen. Men kan zich dus terecht afvragen of wij de erfopvolging nog kunnen toestaan, zelfs na de verwerping van
de nalatenschap. Veronderstel dat de aangewezen erfgenaam verzocht werd de nalatenschap over te dragen, en deze
verwierp; zoals de Goddelijke Pius in een Rescript heeft verklaard, kan hij niettemin gedwongen worden de nalatenschap te
aanvaarden en over te dragen. Stel bijvoorbeeld, dat hij langer dan de honderd dagen had geleefd, die de wet voorschrijft, en
dat intussen de volgende erfgenaam was overleden, en dat daarna ook hij, die verzocht werd de nalatenschap over te dragen,
overleed. Dan moet worden gezegd, dat de erfgenaam in de volgende graad tot de nalatenschap moet worden toegelaten met
de last om de trust uit te voeren.
451. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIV.
Wanneer een vrijgelatene sterft zonder een testament te maken, is het zeker dat zijn nalatenschap eerst overgaat op zijn
eigenlijke erfgenamen, en, als die er niet zijn, daarna op zijn patroon.
452. Onder een vrijgelatene moeten wij verstaan iemand, die door iemand uit de dienstbaarheid tot de waardigheid van een
Romeins burger is verheven, hetzij vrijwillig, hetzij uit noodzaak, met de opdracht hem te manumitteren, want zijn patroon
wordt ook toegelaten tot de wettelijke erfopvolging van de vrijgelatene.
453. Indien iemand een dotale slaaf zal manumiteren, zal hij beschouwd worden als zijn patroon, en zal hij recht hebben op
zijn nalatenschap als de erfgenaam van de wet.
454. Het is duidelijk dat hij die ik heb gekocht onder de voorwaarde hem te manumitteren, ook al kan hij zijn vrijheid
verkrijgen door de grondwet van de Goddelijke Marcus, toch (zoals in dezelfde grondwet staat) wordt hij mijn vrijgelatene,
en zijn nalatenschap zal op mij overgaan als erfgenaam van de wet.
455. Wanneer een slaaf zijn vrijheid heeft verdiend krachtens het decreet van de Senaat, wegens het opsporen van de moord
op zijn meester, en de Praetor heeft hem aan iemand toegewezen om zijn vrijgelatene te worden, dan zal hij dat zonder twijfel
worden, en zijn nalatenschap zal aan zijn beschermheer toebehoren als zijn erfgenaam volgens de wet; Maar als de Praetor
hem aan niemand heeft toegewezen, zal hij inderdaad een Eoman burger worden, maar hij zal de vrijgelatene zijn van hem
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van wie hij kort tevoren de slaaf was, en de eerstgenoemde zal tot zijn erfopvolging worden toegelaten als zijn erfgenaam van
rechtswege, tenzij hij van zijn nalatenschap zou worden uitgesloten als zijnde onwaardig om die te ontvangen.
456. Wie zijn vrijgelaten vrouw dwingt te zweren, dat zij geen onwettig huwelijk zal aangaan, valt niet onder de bepalingen
van de Lex Aelia Sentia. Indien hij echter zijn vrijgemaakte vrouw zou dwingen te zweren dat zij niet binnen een bepaalde
tijd zal trouwen, of met iemand trouwen zonder toestemming van haar beschermheer, of haar mede-vrijgemaakte vrouw, of
een vrouwelijke verwante van zijn beschermheer, dan moet gezegd worden dat hij aansprakelijk is volgens de Lex Aelia
Sentia, en niet als erfgenaam van rechtswege kan worden toegelaten tot de nalatenschap van de vrijgemaakte man.
457. Indien de gemeentelijke magistraten een slaaf van beiderlei geslacht manumitteren, en hij of zij daarna bij testament
overlijdt, wordt hij of zij toegelaten tot de erfopvolging als erfgenaam van rechtswege.
458. Een soldaat die een slaaf die deel uitmaakt van zijn peculium, manumiteert, maakt hem tot zijn vrijgelatene en kan als
erfgenaam van rechtswege in zijn nalatenschap worden toegelaten.
459. Het is volkomen duidelijk dat de keizer kan worden toegelaten tot de erfopvolging van de landgoederen van zijn
vrijgelatenen.
460. Het is ook zeker dat een ongeboren kind als erfgenaam van rechtswege wordt toegelaten tot een nalatenschap krachtens
een bepaling van de Twaalf Tafelen, indien het naderhand geboren mocht worden; en daarom moeten de bloedverwanten die
na hem in erfopvolging zijn, en boven wie hij de voorkeur heeft, wachten, indien hij geboren mocht worden. Daarom deelt
hij met degenen, die in dezelfde graad staan; bijvoorbeeld, wanneer er een broeder van de overledene is, en het ongeboren
kind; of een zoon van de oom van vaderszijde, en het kind, dat nog ongeboren is.
461. Bovendien rees de vraag op welke wijze in dit geval een verdeling moest worden gemaakt, omdat er bij één geboorte
meerdere kinderen geboren konden worden. Besloten werd, dat indien het volstrekt zeker was, dat de vrouw, die beweerde
dat zij zwanger was, niet in die toestand verkeerde, het reeds geboren kind de erfgenaam van de gehele nalatenschap zou zijn,
daar hij erfgenaam wordt zonder dat hij het weet. Indien hij dus intussen zou overlijden, zal hij de nalatenschap onverkort aan
zijn eigen erfgenaam overdragen.
462. Een kind geboren na tien maanden wordt niet toegelaten tot de erfopvolging als erfgenaam van rechtswege.
463. Hippocrates zegt, en de goddelijke Pius heeft ook in een Rescript aan de Pausen verklaard, dat een kind geacht wordt
binnen de door de wet voorgeschreven tijd geboren te zijn, en niet geacht kan worden in slavernij verwekt te zijn, als zijn
moeder vóór de honderdtweeëntachtigste dag vóór de bevalling is gemanumitteerd.
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464. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Kinderen, van wie de burgerlijke staat van de vader is gewijzigd, behouden het erfrecht, zowel ten opzichte van andere
personen als onder elkaar, en omgekeerd.
465. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Wanneer iemand, die een broeder en een oom van vaderszijde heeft, sterft na een testament te hebben opgemaakt, en de
broeder vervolgens bij onvermogen sterft, terwijl een aan de aangewezen erfgenaam opgelegde voorwaarde nog hangende is,
en aan die voorwaarde nadien niet mocht worden voldaan, dan is het bepaald, dat de oom van vaderszijde in de
nalatenschappen van de beide overleden broeders kan treden.
466. Julianus, Digest, Boek LIX.
Titius, die zijn zoon onterfd had, benoemde een buitenlandse erfgenaam onder een voorwaarde. De vraag rees, of na de dood
van de vader en terwijl de voorwaarde nog hangende was, de zoon een vrouw zou trouwen en een kind zou krijgen, en dan
zou overlijden, en de voorwaarde die aan de benoemde erfgenaam was opgelegd vervolgens niet zou worden nageleefd, of
het landgoed dan volgens de wet zou toebehoren aan de postume kleinzoon, of aan de grootvader. Het antwoord luidde, dat
een kind, verwekt na de dood van zijn grootvader, niet als de eigenlijke erfgenaam diens nalatenschap kan verkrijgen, of, als
zijn verwant, praetorisch bezit daarvan kan verwerven; om de reden, dat de Wet van de Twaalf Tafelen hem tot de
nalatenschap oproept, die bestond ten tijde van de dood van degene, wiens beschikking over de nalatenschap in het geding is.
467. Celsus, Digest, Boek XXVIII.
Of, als hij tijdens zijn leven verwekt zou zijn, omdat een kind dat verwekt is, tot op zekere hoogte als bestaand wordt
beschouwd.
468. Julianus, Digest, Boek LIX.
De Praetor belooft bij zijn Edict ook, op grond van hun verwantschap, het bezit van een nalatenschap aan hen die verwanten
waren van de overledene op het moment van zijn dood. Want hoewel het gebruikelijk is de verwanten kleinzonen te noemen
die na de dood van hun grootvader zijn verwekt, is deze benaming niet juist, maar vatbaar voor misbruik, omdat zij op
analogie berust.
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469. Als iemand zijn vrouw zwanger achterlaat, en een moeder en een zuster, en de moeder sterft tijdens het leven van zijn
vrouw, en zijn vrouw krijgt daarna een dood kind, dan gaat de nalatenschap alleen over op de zuster, als erfgenaam van de
wet; want het is zeker dat de moeder is gestorven op een tijdstip waarop zij de nalatenschap niet rechtmatig had kunnen
verwerven.
470. Marcianus, Instituten, Boek V.
Wanneer enkele van de verschillende wettelijke erfgenamen, door de dood of door een andere oorzaak verhinderd, nalaten de
nalatenschap te aanvaarden, zal hun aandeel toekomen aan de anderen die de nalatenschap wel aanvaarden; en zelfs al
overlijden de laatsten voordat dit gebeurt, zal het recht toch op hun erfgenamen overgaan. Het geval van een benoemde
erfgenaam is anders wanneer zijn mede-erfgenaam voor hem in de plaats is getreden, aangezien de nalatenschap op grond
van de plaatsvervanging op de ander zal overgaan, indien deze in leven is; maar indien hij zou overlijden, zal de nalatenschap
niet op zijn erfgenaam overgaan.
471. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Als het eigendom van een intestate zoon overgaat op zijn vader, die hem als erfgenaam heeft gemanumitteerd, of, als hij hem
niet heeft gemanumitteerd, recht heeft op praetorisch bezit van hetzelfde, wordt de moeder van de overledene uitgesloten.
472. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek X.
De rechten van erfopvolging volgens de wet worden tenietgedaan door verbeurdverklaring van burgerlijke rechten, wanneer
deze zijn afgeleid van de Twaalf Tafelen, en de verbeurdverklaring plaatsvindt tijdens het leven van degene die recht heeft op
de nalatenschap, of voordat zij in de nalatenschap intreedt, aangezien hij niet langer correct kan worden aangeduid als ofwel
de eigenlijke erfgenaam ofwel een agnaat. Deze regel is echter geenszins van toepassing op erfopvolgingen geregeld door
nieuwe wetten of decreten van de Senaat.
473. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXX.
De zoon is de naaste bloedverwant van zijn vader.
474. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Geen vrouw heeft erfgenamen, of kan ophouden ze te hebben, vanwege haar verlies van burgerrechten.
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475. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Formele aanvaarding is niet nodig voor eigen erfgenamen, omdat zij onmiddellijk erfgenamen van rechtswege worden.
476. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Wanneer een vader in handen van de vijand sterft, beschouwen wij dat zijn zoon, die reeds in zijn eigen land gestorven is, op
het ogenblik van zijn dood het hoofd van de huishouding was; ofschoon hij, zolang hij leefde, niet geheel van het vaderlijk
gezag ontheven was. Daarom kan deze zoon een erfgenaam hebben, indien zijn vader niet uit de krijgsgevangenschap
terugkeert. Indien echter zijn vader na den dood van zijn zoon mocht terugkeeren, zal hij, krachtens het recht van
postliminium, recht hebben op al wat de eerstgenoemde in den tussentijd verworven heeft; en er is niets buitengewoons aan,
dat in dit geval het peculium van den overleden zoon op den vader overgaat, daar de eerstgenoemde altijd onder zijn gezag
heeft gestaan door de constitutie, die vastlegt, dat het recht slechts opgeschort is geweest.
477. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Een vader nam in het bij het huwelijk van zijn dochter gesloten dotaliteitscontract op, dat zij een bruidsschat zou ontvangen,
met dien verstande dat zij niets meer mocht verwachten uit de nalatenschap van haar vader. Men oordeelde dat deze clausule
het erfrecht niet wijzigde, omdat de overeenkomsten van particulieren niet geacht worden het gezag van de wet te vervangen.

Tit. 17. Over de Tertullianus- en Orphitianus-decreten van de Senaat.

478. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XII.
Krachtens het Orphitian Decreet van de Senaat kunnen kinderen worden toegelaten tot de erfopvolging van hun moeder, of
zij nu vrijgeboren of gemanumitteerd is.
479. Wanneer er enige twijfel bestaat over de toestand van de moeder, namelijk of zij zelfstandig is of onder vaders toezicht
staat (zoals bijvoorbeeld wanneer haar vader een gevangene is in handen van de vijand), zullen, wanneer met zekerheid is
vastgesteld dat zij haar eigen meesteres was toen zij stierf, haar kinderen recht hebben op haar nalatenschap. Vandaar dat de
vraag zich opdrong, of gedurende de tussenliggende tijd en zolang haar toestand in onzekerheid verkeerde, de Praetor al dan
niet ontheffing aan de kinderen moest verlenen, uit vrees dat zij bij tussentijds overlijden misschien niets aan hun erfgenamen
zouden kunnen overdragen. De betere mening is, dat hun ontheffing moet worden verleend, zoals in vele gevallen is beslist.
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480. Onwettige kinderen worden ook toegelaten tot de erfopvolging van hun moeder als erfgenamen van de wet.
481. Een erfdeel wordt soms toegekend aan een zoon die in slavernij geboren is, als erfgenaam van de wet; bijvoorbeeld
wanneer hij geboren is uit een slavin, terwijl de erfgenaam in gebreke was, omdat hij zijn moeder niet de vrijheid had
verleend krachtens de bepalingen van een trust. Het is zeker dat als hij geboren is na de manumissie van zijn moeder, hij
recht heeft op haar landgoed als erfgenaam van de wet, ook al is hij in slavernij verwekt; en zelfs als hij verwekt is terwijl
zijn moeder in handen van de vijand was, maar in gevangenschap is geboren, en met zijn moeder is teruggekeerd, heeft hij
recht op haar landgoed als erfgenaam van de wet, net als een buitenechtelijk kind; volgens een Rescript van onze Keizer en
zijn Goddelijke Vader gericht aan Ovinius Tertullus.
482. De nalatenschap van een moeder gaat niet over op haar zoon als erfgenaam van rechtswege, die ten tijde van haar dood
Romeins burger was, en vóór het ingaan van de nalatenschap tot slaaf was gemaakt; ook niet als hij naderhand vrij zou
worden, tenzij hij tot strafslaaf was gemaakt en vervolgens door de lankmoedigheid van de keizer in zijn burgerlijke rechten
werd hersteld.
483. Indien echter de zoon geboren is, nadat daartoe een chirurgische ingreep aan zijn moeder was verricht, is de betere
mening, dat hij recht heeft op haar nalatenschap als erfgenaam van rechtswege. Hij kan immers het bezit van de praetor
opeisen, of hij nu tot erfgenaam is benoemd of dat zijn moeder bij testament is overleden, als behorende tot de klasse der
cognaten, en nog meer, als een der erfgenamen van rechtswege. Het bewijs hiervan is, dat een ongeboren kind krachtens elke
afdeling van het Edict wordt toegelaten tot het praetoriaanse bezit van de nalatenschap.
484. Iemand die zijn diensten huurt om wilde beesten te bestrijden, of die veroordeeld is voor een halsmisdaad en niet in zijn
burgerrechten is hersteld, heeft geen recht op de nalatenschap van zijn moeder krachtens het Orphitian Decreet van de
Senaat; maar, op grond van menselijkheid, is geoordeeld dat hij het kan verkrijgen. Dezelfde regel zal gelden, wanneer de
zoon onder het gezag staat van hem, die in de bovenbedoelde toestand verkeert, want hij kan krachtens het Orphitisch
Decreet van de Senaat tot de nalatenschap van zijn moeder worden toegelaten.
485. Indien een moeder, die meerdere kinderen heeft, een testament maakt en een van hen onder voorwaarde tot haar
erfgenaam benoemt, en het kind, terwijl de voorwaarde nog hangende was, praetoriaal bezit van de nalatenschap eist, en
daarna de voorwaarde niet vervuld wordt, is het niet meer dan billijk dat de andere kinderen niet als erfgenamen van
rechtswege van de nalatenschap worden beroofd. Dit verklaarde Papinianus ook in het Zestiende Boek der Vragen.
486. De verbeurdverklaring van de burgerlijke rechten, die bij de kinderen plaatsvindt zonder hun rechtspositie aan te tasten,
schaadt hen geenszins als erfgenamen van de wet; want alleen het oude erfrecht, dat door de wet van de Twaalf Tafelen
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overgaat, vervalt door de verbeurdverklaring van de burgerlijke staat, maar de nieuwe rechten, die door bijzondere tawetten
of door de decreten van de Senaat worden ingesteld, gaan onder zulke omstandigheden niet verloren. Of dus de burgerlijke
rechten van een kind verloren zijn gegaan vóór of nadat het recht had op de nalatenschap van zijn moeder, het zal toch
toegelaten worden tot de erfopvolging als erfgenaam van rechtswege, tenzij de grotere vermindering van burgerlijke rechten,
waardoor iemand het burgerschap wordt ontnomen, zoals bijvoorbeeld wanneer hij gedeporteerd wordt, heeft
plaatsgevonden.
487. "Laat de oude wet in acht genomen worden, wanneer geen der kinderen, of geen der rechthebbenden op de nalatenschap
als wettelijk erfgenaam, de nalatenschap wenst te verkrijgen." Deze bepaling werd uitgevaardigd opdat de oude wet niet zou
worden toegepast zolang er maar één kind was dat de nalatenschap van zijn moeder als wettelijk erfgenaam wenste te
verkrijgen. Als dus een van de twee kinderen de nalatenschap aanvaardt en de andere het verwerpt, komt het aandeel van het
tweede kind toe aan het eerste. En als de moeder een zoon en een mecenas nalaat en de zoon de nalatenschap verwerpt, gaat
deze over op de mecenas.
488. Als iemand, nadat hij in de nalatenschap van zijn moeder is getreden, deze vervolgens verwerpt en volledige restitutie
verkrijgt, moet dan de oude wet worden nageleefd? De bewoordingen van de wet laten toe dat dit kan, want er staat:
"verlangt de nalatenschap te verkrijgen", want in dit geval heeft hij die wens niet, hoewel hij die oorspronkelijk had; daarom
ben ik van mening dat de oude wet van toepassing zal zijn.
489. Bovendien, gaat de nalatenschap over op hem die op dat moment de wettelijke erfgenaam was, of gaat het over op hem
die de wettelijke erfgenaam was toen de nalatenschap overging op de zoon? Stel bijvoorbeeld dat er een bloedverwant van de
overledene was, en ook haar zoon, en dat die bloedverwant stierf terwijl de zoon overwoog of hij de nalatenschap van zijn
moeder al dan niet zou aanvaarden, en dat hij de nalatenschap dan zou verwerpen; kan de zoon van haar bloedverwant dan tot
de nalatenschap worden toegelaten? Julianus meent zeer terecht dat er op grond van het decreet van Tertullianus van de
Senaat grond is voor toelating van de naaste bloedverwant.
490. De uitspraak van de Senaat: "Wat gerechtelijk beslist is, is definitief beslecht en geëindigd, en zal geldig zijn", moet
verstaan worden als een uitspraak gedaan door iemand die daartoe het recht had, of er nu verwezen wordt naar een te goeder
trouw gedane transactie, om die geldig te maken; of ze werd beëindigd door instemming, of gestild door een lang stilzwijgen.
491. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Een moeder heeft recht op het voordeel van het decreet van Tertullianus van de Senaat, of zij nu vrijgeboren is, of
gemanumitteerd.
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492. Wij moeten de wet die verwijst naar de zoon of de dochter zo opvatten dat zij van toepassing is op zowel wettig
verwekte als onwettig geborenen. Julianus, in het Negenenvijftigste Boek van de Digesten, neemt deze mening over met
betrekking tot wettige kinderen.
493. Als de zoon of de dochter is gemanumitteerd, kan de moeder geen aanspraak maken op zijn of haar erfdeel als
erfgenaam van rechtswege, want zij heeft opgehouden de moeder te zijn van kinderen van deze soort. Dit was de mening van
Julianus, en het is ook beslist door onze Keizer.
494. Indien echter een vrouw tijdens haar slavernij een kind heeft verwekt, en het is geboren nadat zij is gemanumitteerd, dan
heeft het recht op haar nalatenschap als haar erfgenaam van rechtswege. Dezelfde regel geldt, indien de slavin zwanger is
geworden terwijl zij een straf uitzat, en het kind is geboren nadat zij in haar rechten is hersteld. Dit is ook het geval, wanneer
zij vrij was toen zij zwanger werd, maar een straf onderging toen het kind geboren werd, en daarna in haar rechten is hersteld.
Indien zij echter vrij was toen zij zwanger werd, en het kind werd geboren nadat zij tot slavernij was vervallen, en zij daarna
in vrijheid is gesteld, zal het kind als haar erfgenaam van rechtswege tot de erfopvolging worden toegelaten. Evenzo zal zij
recht hebben op het voordeel van de wet, indien zij tijdens haar zwangerschap is gemanumitteerd. De moeder zal de
nalatenschap van haar in slavernij geboren kind erven als haar erfgenaam van rechtswege; bijvoorbeeld als het geboren is
nadat de erfgenaam in gebreke is gebleven haar haar vrijheid te verlenen, ter uitvoering van een trust; of als het geboren is
terwijl zij in handen van de vijand was, en met haar uit gevangenschap is teruggekeerd; of als het geboren is nadat zij is
vrijgekocht.
495. Wanneer een vrouw een schandelijke reputatie heeft, zal zij niettemin recht hebben op de nalatenschap van haar kind als
erfgenaam van de wet.
496. Een minderjarige onder de puberteit, voor wie zijn vader een pupillenvervanger heeft gemaakt, sterft zeker intestaat
wanneer zijn vervangers de erfenis verwerpen. Daarom moet, indien de minderjarige wordt verworpen, worden gezegd, dat
zijn moeder recht heeft op het goed, dat hij zou hebben nagelaten, indien hij zonder testament zou zijn overleden.
497. De kinderen van de overledene, hetzij van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht, hetzij natuurlijke of
geadopteerde, staan, indien zij behoorlijke erfgenamen zijn, hun moeder in de weg, en sluiten haar uit van erfopvolging als
erfgenaam van rechtswege; en zij, die krachtens het Praetoriaanse Edict gerechtigd zijn tot het bezit van de nalatenschap,
sluiten ook hun moeder uit, zelfs indien zij geen behoorlijke erfgenamen zijn, mits het natuurlijke kinderen zijn.
Geadopteerde kinderen worden ook toegelaten tot de erfopvolging, na hun emancipatie, als zij behoren tot het aantal
natuurlijke kinderen; zoals bijvoorbeeld een natuurlijke kleinzoon die door zijn grootvader is geadopteerd; want, ook al is hij
geëmancipeerd, als hij het praetoriaanse bezit verkrijgt, zal hij voorrang krijgen op zijn moeder.
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498. Wanneer echter een zoon in handen van de vijand is, of nog ongeboren is, blijft het recht van de moeder in afwachting,
totdat hij uit gevangenschap terugkeert, of geboren wordt.
499. Als er erfgenamen zijn, die echter geen recht hebben op de nalatenschap, laten we dan eens kijken of de moeder tot de
nalatenschap kan worden toegelaten; bijvoorbeeld als zij de nalatenschap verwerpen. Africanus en Publicius durven te
beweren, dat de moeder wordt toegelaten als de kinderen de nalatenschap niet aanvaarden, en dat zij voorrang op haar zal
hebben, wanneer zij recht hebben op de nalatenschap, opdat de enkele naam van eigenlijke erfgenaam het recht van de
moeder niet schaadt; welke mening de billijkste is.
500. Wanneer iemand sterft met achterlating van een dochter, die hij wettig ter adoptie had gegeven, en haar moeder, heeft de
goddelijke Pius besloten, dat het decreet van Tertullianus van de Senaat op zulk een geval niet van toepassing is; en dat de
moeder en de dochter, als naaste verwanten, recht hebben op praetorisch bezit van de nalatenschap. Julianus zegt echter dat
de moeder niet kan worden toegelaten tot de nalatenschap krachtens het Decreet van de Senaat, als de dochter nalaat het bezit
op te eisen krachtens het Praetoriaanse Edict; maar dit is niet waar, want zij volgt haar dochter op, en daarom moet worden
geoordeeld dat de ander geen praetoriaans bezit van de nalatenschap kan verkrijgen zolang de dochter het recht heeft het op
te eisen, omdat zij de verwachting heeft als erfgenaam van rechtswege op te volgen.
501. Indien een geëmancipeerde zoon, na praetorisch bezit van de nalatenschap te hebben verkregen, zich daarvan onthoudt
om volledige teruggave te verkrijgen, is het waar dat het decreet van de Senaat van toepassing is. Indien hij zich echter
opnieuw met de nalatenschap bemoeit, moet de moeder zich een tweede maal onthouden van een verzoek daartoe.
502. Wanneer een van de kinderen van de overledene, die nog ongeboren is, in het bezit van de nalatenschap wordt gesteld,
en daarna geboren wordt, en sterft voordat hij het feitelijke bezit van de praetorius verkrijgt, laten we dan eens kijken of de
rechten van de moeder van de overledene als praetoriaanse bezitter van de nalatenschap worden geschaad. Ik denk dat haar
rechten niet zullen worden aangetast, mits het kind niet als de eigenlijke erfgenaam van zijn vader is geboren; want het is niet
voldoende dat hij formeel in het bezit wordt gesteld, tenzij hij na zijn geboorte daadwerkelijk praetoriaans bezit heeft
verkregen. Daarom zal de Praetor, indien het bezit aan een krankzinnige wordt toegekend door een besluit van de Praetor, en
hij sterft voordat hij weer bij zijn verstand is en voordat hij daadwerkelijk het praetoriaanse bezit heeft verkregen, zich er niet
mee bemoeien om zijn moeder uit te sluiten.
503. Indien een kind, wiens toestand omstreden is, slechts het bezit van de praetor heeft verkregen, rijst de vraag, of dit bezit
de rechten van de moeder zal schaden. Onder deze omstandigheden, daar het bezit van deze beschrijving na een
voorgeschreven termijn wordt beëindigd, moet worden gezegd, dat na het verstrijken van deze termijn de rechten van de
moeder niet worden geschaad; of indien het kind onder de leeftijd van puberteit zou overlijden, de moeder tot de
nalatenschap gerechtigd zal zijn.
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504. Wanneer echter het bezit voor een zuigeling door zijn voogd is opgeëist, ook al kan hij onmiddellijk sterven, dan moet
gezegd worden, dat zijn moeder wordt uitgesloten, want dit geval is niet gelijk aan dat, waarin het praetoriaanse bezit aan een
krankzinnige wordt gegeven.
505. Bovendien wordt de moeder alleen uitgesloten van het voordeel van het Decreet van de Senaat, wanneer haar zoon als
rechtmatig erfgenaam in de nalatenschap treedt, maar indien hij dit nalaat, wordt zijn moeder krachtens het Decreet van
Tertullianus tot de nalatenschap toegelaten. Wanneer echter deze zoon niet de enige rechtmatige erfgenaam is, maar er
anderen zijn, die met hem kunnen worden toegelaten, zal de moeder door het decreet van de Senaat niet tot de erfopvolging
van hun aandelen worden geroepen.
506. De vader heeft voorrang boven de moeder bij de erfopvolging van hetzij een zoon, hetzij een dochter, ongeacht of hij als
erfgenaam verschijnt, dan wel recht heeft op praetorisch bezit van de nalatenschap. Noch de grootvader, noch de vader
sluiten echter de moeder uit, volgens het decreet van Tertullianus van de Senaat, ook al kunnen zij belast zijn met een trust.
Alleen de natuurlijke vader en niet de adoptievader heeft voorrang boven de moeder, want de betere opvatting is, dat wanneer
de adoptievader ophoudt zulk een vader te zijn, hij door de moeder wordt uitgesloten; omdat hij in strijd met de bepalingen
van het testament geen recht heeft op praetorisch bezit van de nalatenschap, omdat hij niet langer de vader is.
507. Maar op welke wijze de natuurlijke vader ook praetorisch bezit heeft verkregen, hetzij op grond van intestaatschap,
hetzij in strijd met de bepalingen van het testament, in alle gevallen sluit hij de moeder uit.
508. Indien een bloedverwant van de overledene en zijn moeder hem overleven, en zijn natuurlijke vader tot een
adoptiefamilie behoort, laten wij de moeder tot de erfopvolging toe, daar de bloedverwant de vader uitsluit.
509. Als een bloedverwante zuster van de overledene hem evenals zijn moeder overleeft, terwijl zijn vader geadopteerd of
geëmancipeerd is, en zijn zuster de nalatenschap wenst te verkrijgen, wordt door het Decreet van de Senaat geregeld dat de
moeder samen met de zuster kan worden toegelaten, en de vader wordt uitgesloten. Indien de zuster de nalatenschap
verwerpt, kan de moeder niet worden toegelaten krachtens het decreet van de Senaat, wegens de vader. Hoewel de moeder
onder andere omstandigheden niet behoeft te wachten totdat de zuster beslist of zij de nalatenschap al dan niet aanvaardt,
moet zij in dit geval toch wachten, want het is de zuster die de vader uitsluit. Indien de zuster de nalatenschap verwerpt, heeft
de moeder dus recht op het praetoriaanse bezit ervan, samen met de vader, in de hoedanigheid van cognates. In dit geval
moet zij vertraging oplopen en kan zij geen praetorisch bezit van het landgoed verkrijgen voordat de vader het zelf opeist;
want als hij dit nalaat, kan zij volgens het decreet van de Senaat opvolgen.
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510. Maar als de moeder zelf de bloedzuster van de overledene is (bijvoorbeeld wanneer de vader van de moeder een
kleinzoon bij de dochter heeft geadopteerd) en er is ook een natuurlijke vader; dan sluit de moeder, die als zuster tot de
nalatenschap gerechtigd is, de vader uit; als zij echter het van haar zuster afgeleide recht verwerpt, of het door wijziging van
haar burgerlijke staat verliest, kan zij wegens de vader niet tot de nalatenschap krachtens het Decreet van de Senaat worden
toegelaten, maar als hij de nalatenschap verwerpt, kan zij toch krachtens het Decreet van de Senaat worden toegelaten.
511. Indien de moeder van een zoon of een dochter niet krachtens het Decreet van de Senaat van Tertullianus in de
nalatenschap treedt, moet de oude wet met betrekking tot de vererving van hun goederen in acht worden genomen; want de
oude wet wordt van kracht wanneer de aan de moeder toegekende voorkeur niet meer bestaat, wat het geval zal zijn, indien
zij nalaat van het Decreet van de Senaat gebruik te maken.
512. Indien de moeder het praetoriaanse bezit verwerpt, en beraadslaagt over de vraag of zij het landgoed zal betreden
volgens de bepalingen van het Burgerlijk Recht, moet worden gezegd dat het agnaat niet zal slagen, aangezien nog niet is
aangekondigd dat de moeder het landgoed niet zal aanvaarden.
513. Nu wij gezegd hebben, dat het oude recht moet worden nageleefd, indien de moeder de nalatenschap niet aanvaardt,
moeten wij nagaan op wie de nalatenschap overgaat, op de toenmalige nabestaanden, of op degene, die nabestaande was,
toen vaststond, dat de zoon intestaat overleed. Indien bijvoorbeeld een oom van vaderszijde leefde op het ogenblik dat hij bij
verstek overleed, en een zoon van deze oom van vaderszijde leefde op het ogenblik dat de moeder de nalatenschap verwierp,
zal de nalatenschap nog niet op de oom overgaan; en indien deze dus zou overlijden terwijl de moeder beraadslaagt, zal zijn
zoon tot de nalatenschap worden geroepen.
514. Indien de moeder geen solvoogden voor haar kinderen heeft geëist, of indien zij, daar de vorige verontschuldigd of
verworpen waren, niet dadelijk de namen van anderen heeft voorgesteld, zal zij niet het recht hebben, de goederen van haar
intestato kinderen voor zich op te eisen. En indien zij geen voogden aanvraagt, is zij inderdaad onderworpen aan de straf van
de grondwet, want er staat: "Of niet eisen." Maar van wie moet dit verzoek worden gedaan? De grondwet noemt weliswaar
de Praetor, maar ik denk dat zij ook in de provincies van toepassing zal zijn, als zij geen beroep doet op de gemeentelijke
magistraten, aangezien de noodzaak van het aanstellen van voogden op hen een verplichting legt.
515. Maar wat als zij de aanstelling wel heeft gedaan, maar pas nadat zij daartoe door haar vrijgelatene of haar verwanten
was aangemaand, zou zij dan de straf van het decreet van de Senaat kunnen oplopen? Ik denk van wel, als zij zich daartoe
laat dwingen; maar niet als zij, na daartoe te zijn aangemaand, niet talmt met het doen van de eis.
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516. Wat moet er gebeuren als hun vader de kinderen verbiedt een voogd te eisen, omdat hij wenst dat hun bezittingen door
hun moeder worden beheerd? Zij is strafbaar, indien zij de voogdij niet opeist, en de voogdij niet op behoorlijke wijze
uitoefent.
517. Zij zou verontschuldigd kunnen worden, als zij geen voogd over haar kinderen eist, wanneer deze zeer arm zijn.
518. Als zij tijdens haar afwezigheid door haar vrijgelatenen of door anderen is voorzien, moet gezegd worden, dat zij niet
zal worden uitgesloten, tenzij dit is gebeurd nadat zij had geweigerd de eis te stellen.
519. Zij zal gestraft worden, als zij geen voogd voor haar kinderen eist; maar wat als zij er geen eist voor haar kleinkinderen?
Indien zij er voor hen geen eist, zal zij ook gestraft worden.
520. Wat als zij geen voogd voor haar kinderen eist? Het rescript zwijgt hierover, maar het moet gezegd worden, dat, indien
zij geen curatoren eist voor diegenen hunner, welke beneden de leeftijd der puberteit zijn, dezelfde regel zal gelden; maar dit
zal niet het geval zijn, indien zij allen de leeftijd der puberteit hebben bereikt.
521. Maar wat als een vrouw, die zwanger is, geen curator eist voor het vermogen van haar ongeboren kind? Ik zeg, dat zij de
straf zal moeten ondergaan, en ook wanneer zij een kind heeft, dat beneden de leeftijd der puberteit is, en dat in handen van
den vijand is.
522. Wat als zij geen voogd of curator voor haar krankzinnige zoon eist? De betere mening is, dat zij aansprakelijk zal zijn.
523. Niet alleen zij die de voogdij niet opeist, maar ook zij die dit heeft gedaan zonder de nodige zorgvuldigheid te
betrachten, is strafbaar (zoals in het rescript staat), bijvoorbeeld wanneer een voogd wordt opeist die is vrijgesteld op grond
van een of ander voorrecht; of die al belast is met drie voogdijen; maar in zo'n geval zal zij alleen strafbaar zijn wanneer zij
opzettelijk heeft gehandeld.
524. Wat moet er geschieden, indien zij zulke personen eist, en zij niettemin aannemen of behouden worden? De moeder zal
verontschuldigd worden.
525. Maar wat indien zij als voogden onbekwame, d.w.z. voor de voogdij ongeschikte personen eist, wetende, dat de Praetor
hen niet zal benoemen? En wat moet er geschieden, indien de Praetor hen toch benoemt, overeenkomstig de eis van de
moeder? In dit geval is de Praetor schuldig aan de overtreding; maar wij straffen ook het plan van de moeder.
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526. Daarom, indien deze voogden verschoond of verworpen worden, moet de moeder onverwijld om de benoeming van
anderen verzoeken.
527. Daarom zal zij gestraft worden als zij in het geheel geen voogden aanvraagt, of geen geschikte voogden aanvraagt, zelfs
als, door de schuld van de Praetor, onbekwame personen zouden worden aangesteld.
528. Het kan twijfelachtig zijn of met geschikte voogden bedoeld wordt dat zij solvabele personen of personen van goede
zeden moet eisen. Ik denk, dat het haar gemakkelijk kan worden verontschuldigd, als zij vraagt om de benoeming van
degenen die vermogend zijn.
529. De moeder wordt ook gestraft, als zij niet onmiddellijk de namen van andere voogden voorlegt, wanneer de eerste
voogden die zij heeft aangevraagd, verontschuldigd of afgewezen zijn.
530. Maar wat als zij allen noch verontschuldigd, noch afgewezen zijn; want men moet zich afvragen, of het haar te verwijten
is, dat zij niet de benoeming van een andere voogd heeft verlangd, in plaats van een die verontschuldigd is? Ik denk dat het
haar te verwijten valt, dat zij dat niet gedaan heeft.
531. Wat als een van de voogden zou overlijden? Ik denk dat, hoewel de wet op dit punt niets bepaalt, de geest van de
grondwet van toepassing zal zijn.
532. Moeten wij onder "verworpenen" verstaan, zij die niet door de Praetor zijn aangesteld, of zij die wegens verdenking zijn
verwijderd, of zij die wegens nalatigheid of onwetendheid zijn uitgesloten? Het is zeer juist, dat de laatsten onder de
verworpenen zijn begrepen. Zullen zij die zich verbergen, haar aansprakelijk stellen? Dit is moeilijk te beslissen, want het is
niet haar schuld dat zij hen niet als verdacht heeft aangemerkt. Anderzijds, indien zij zich verbergen, kan zij, krachtens het
Edict, de Praetor verzoeken hen te bevelen te verschijnen, en indien zij dit niet doen, hen verwijderen als verdachten.
533. Wat moet er gebeuren als zij hen niet dwingt de voogdij over te nemen? Daar wij van de moeder verlangen, dat zij haar
gehele plicht vervult, moet zij voorzichtig zijn, opdat er niet iets kan ontstaan, dat haar van de nalatenschap kan uitsluiten.
534. Onder "onverwijld" moet worden verstaan: zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen zodra zij gelegenheid heeft om voor de
Praetor, die ter zake bevoegd is, te verschijnen, tenzij zij door ziekte of om een andere goede reden verhinderd is iemand te
zenden om de voogdij aan te vragen, mits zij daarbij de termijn van een jaar niet overschrijdt. Indien zij echter door het
overlijden van haar zoon verhinderd wordt, is zij in het geheel niet verantwoordelijk.
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535. Het volgende punt kan zeer goed worden besproken, namelijk wanneer aan een minderjarige een groot legaat wordt
nagelaten onder de voorwaarde, dat hij geen voogden zal hebben; en zijn moeder er om die reden geen voor hem eist, opdat
de voorwaarde niet zal worden vervuld; zal de voorwaarde in zo'n geval van toepassing zijn? Ik denk van niet, indien het
verlies kleiner is dan het bedrag van de erfenis. Tertullianus behandelt deze kwestie met betrekking tot gemeentelijke
magistraten, en hij meent dat een vordering tegen hen moet worden toegewezen voor zover het bedrag van de schade hoger is
dan de waarde van de erfenis, tenzij iemand meent dat deze voorwaarde als het ware in strijd is met het algemeen welzijn; en
moet worden kwijtgescholden, zoals veel andere voorwaarden onder verschillende omstandigheden; of hij kan, onder
verwijzing naar de gebruikte woorden, de moeder berispen omdat zij geen voogden heeft aangesteld. Stel echter dat de
voorwaarde duidelijker was geformuleerd, moet de moeder dan worden vrijgesteld? Of moet zij verantwoordelijk worden
gesteld voor het feit dat zij de keizer niet om opheffing van de voorwaarde heeft verzocht? Ik denk dat zij niet
verantwoordelijk moet worden geacht.
536. Ik meen ook, dat de moeder verontschuldigd moet worden, wanneer zij geen voogd voor haar insolvente zoon
aanvraagt, daar zij zijn belang raadpleegt, omdat hij, niet verdedigd zijnde, aan minder ergernis zal blootstaan.
537. Indien iemand zijn vrouw, die de moeder is van hun gemeenschappelijke zoon, tot zijn erfgenaam benoemt, en vraagt,
dat zij niet verplicht zal zijn zekerheid te stellen om de nalatenschap aan hem over te dragen, wanneer hij de puberteitsleeftijd
bereikt, en dat zijn moeder niet verplicht zal zijn te vragen, dat er voogden voor hem worden aangesteld, dan moet worden
geoordeeld, dat de grondwet niet van toepassing zal zijn, daar zij de bedoeling van de vader heeft uitgevoerd, en geen
voogden voor haar zoon, die geen vermogen had, heeft verlangd. Indien zij echter niet ontheven was van het stellen van
zekerheid, zal de tegengestelde regel gelden, daar hij uit dien hoofde voogden moet hebben. Maar als een minderjarige onder
de puberteit wordt gearresteerd nadat zijn moeder heeft nagelaten voogden aan te vragen, en overlijdt, moet worden gezegd
dat zij geen recht heeft op een vordering op grond van het beding, tegen de arrogator van haar zoon.
538. Wanneer het de moeder verboden is haar recht krachtens het decreet van de Senaat op te eisen, moet men zich afvragen
of wij de andere bloedverwanten moeten toelaten, alsof er geen moeder was; of dat wij mogen zeggen dat zij zelf erfgenaam
kan worden, of een ander middel mag aannemen, om de erfopvolging te verkrijgen. Wij weigeren haar echter alle
handelingen onder dergelijke omstandigheden, en wij vernemen uit een Rescript van onze Keizer Antoninus Augustus en zijn
Goddelijke Vader, gericht aan Mammia Maximina, en gedateerd op de dag voor de Ides van april, tijdens de tweede termijn
van het Consulaat van Plautianus, dat als de moeder wordt uitgesloten, de andere verwanten tot de erfopvolging zullen
worden toegelaten, net alsof er geen moeder was. Daarom zullen zowel de bloedverwanten als de andere verwanten erven; of,
als er geen zijn, zal de nalatenschap zonder eigendom zijn.
539. Modestinus, Regels, Boek VIII.
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De meeste autoriteiten zijn van mening dat een adoptievader de moeder niet uitsluit.
540. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Het is een regel van de wet dat het eigendom van een intestaat stervende moeder aan alle kinderen toebehoort, ook al zijn zij
uit verschillende huwelijken voortgekomen.
541. Paulus, Over het decreet van Tertullianus van de Senaat.
Het wordt als volkomen rechtvaardig beschouwd dat alle kinderen van de overledene de voorkeur krijgen boven de moeder,
ook al behoren zij door adoptie tot een andere familie.
542. Een kleinzoon, geboren uit een geadopteerde zoon, zal zijn moeder uitsluiten van de erfopvolging, volgens de
bepalingen van het decreet van de Senaat.
543. Als de grootvader zijn kleinzoon door zijn zoon manumitteert, en de eerstgenoemde overlijdt met achterlating van zijn
vader, zijn grootvader en zijn moeder, kan men zich afvragen wie van hen recht heeft op de preferentie? Want als de moeder
de grootvader uitsluit, die de emancipator was, en die voorrang heeft boven de vader, dan wordt de vader van de overledene
toegelaten tot de erfopvolging, door het edict van de Praetor. In dat geval is het decreet van de Senaat niet langer van
toepassing en wordt de grootvader opnieuw tot de erfopvolging geroepen. Het zal dus billijker zijn het recht te behouden
voor de grootvader, die gewoonlijk recht heeft op het praetoriaanse bezit van een nalatenschap, zelfs tegenover de
aangewezen erfgenaam.
544. Dezelfde, over het decreet van de Senaat over de Orphitianus.
Krachtens dit decreet heeft de moeder van de zoon recht op zijn nalatenschap, ook al staat zij onder het beheer van een ander.
545. Laten we eens kijken of een zoon die heeft verklaard dat hij de nalatenschap van zijn moeder niet wenst te aanvaarden,
krachtens deze woorden, "Indien geen van hen de nalatenschap wenst te aanvaarden", na van gedachten te zijn veranderd, in
de nalatenschap kan treden, voordat een bloedverwant of een bloedverwant dat doet; want deze termen hebben een ruimere
betekenis. En omdat zij een ruime betekenis hebben, moet hem een jaar worden gegund om zich te bedenken, zoals hij een
jaar heeft om het landgoed in bezit van de praetor te nemen.
546. Dezelfde, over de Tertullianus- en Orphitianus-decreten van de Senaat.
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Wanneer iemand intestaat sterft, nalatende een moeder, en een broeder, of een zuster, door bloedverwantschap verwant,
ofschoon zij zodanig zijn, dat zij niet kunnen worden geërfd, zullen, wat de persoon van de moeder betreft, dezelfde rechten
behouden blijven, als in het geval, waarin natuurlijke kinderen overleven.
547. Gaius, Over het decreet van Tertullianus van de Senaat.
Het recht van de moeder zal in onzekerheid blijven, als de geëmancipeerde zoon van de overledene beraadslaagt over de
vraag of hij het bezit van de nalatenschap door de praetor zal opeisen, of niet.
548. Dezelfde, over het decreet van de Senaat over de Orphitianus.
Bij decreet van onze Allerheiligste Keizer is bepaald dat de nalatenschap van een moeder, die intestaat overlijdt, aan haar
kinderen toebehoort, ook al staan zij onder het beheer van een ander.
549. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek II.
Als een zoon die onder vaders gezag staat en soldaat is, geen testament maakt om te beschikken over de goederen die hij in
dienst heeft verworven, laten we dan eens kijken of die aan zijn moeder toebehoren. Ik denk het niet, want het privilege om
over dit soort goederen te beschikken wordt in feite verleend door de militaire wet; en onder deze omstandigheden worden
zonen in geen geval beschouwd als gezinshoofden, voor zover het deze goederen betreft.
550. Terwijl het recht van een moeder in spanning blijft, om te bepalen of bepaalde personen haar al dan niet van de
erfopvolging kunnen uitsluiten, en het resultaat is dat zij dit niet kunnen, blijft het recht waarop zij gedurende de
tussenliggende tijd recht had, onaangetast; bijvoorbeeld wanneer een zoon intestaat zou overlijden, en een postuum kind aan
hem geboren had kunnen worden, maar hetzij niet geboren werd, hetzij bij de geboorte stierf; of wanneer een zoon, die in
handen van de vijand was, niet terugkeerde, zodat hij van het recht van postliminium gebruik kon maken.
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Boek XXXIX
1. Betreffende de aankondiging van een nieuw bouwwerk.

2. Aangaande dreigende schade en de oprukkingen en uitsteeksels van een naburig huis.

3. Het recht om de buurman te verplichten om water en regenwater in te nemen.
4. 4. Wat betreft boeren van de openbare inkomsten, pachten van openbare gronden en verbeurdverklaringen.
5. Wat betreft schenkingen.
6. Betreffende schenkingen en andere verkrijgingen mortis causa.

Tit. 1. Betreffende de aankondiging van een nieuwe structuur.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
Door deze afdeling van het Edict wordt beloofd dat wanneer een werk rechtmatig of onrechtmatig is ondernomen, het
verboden kan worden door een aankondiging; en het verbod kan worden opgeheven wanneer degene die de voortzetting van
het werk verbood, daartoe niet gerechtigd was.
(1) Bovendien is dit Edict, en het middel van de aanzegging wegens een nieuw bouwwerk, van toepassing op elk bouwwerk
dat hierna kan worden ondernomen, maar niet op bouwwerken die reeds zijn voltooid; dat wil zeggen dat het bouwwerken
kan verhinderen waarmee nog geen aanvang is gemaakt. Want wanneer een bouwwerk, waartoe de betrokkene niet
gerechtigd was, voltooid is, is het Edict betreffende de aanzegging om het te doen ophouden niet van toepassing, en moet
voor het verkrijgen van restitutie een beroep worden gedaan op het interdict quod vi et clam; en wanneer iets is gebouwd op
een heilige of godsdienstige plaats, of in een openbare rivier, of op de oever daarvan, kan restitutie worden verkregen
krachtens dit Edict, indien het in strijd met de wet is gedaan.
(2) Een kennisgeving krachtens dit Edict behoeft geen voorafgaand verzoek aan de Praetor, want een ieder kan een dergelijke
kennisgeving betekenen zonder voor hem te verschijnen.
(3) Een dergelijk exploot kan zowel in eigen naam als in naam van een ander worden betekend.
(4) Een dergelijk exploot kan op elke dag betekend worden.
(5) Deze aanmaning werkt ook tegen personen die afwezig zijn, tegen hen die niet bereid zijn de aanmaning aan te nemen en
tegen hen die niet op de hoogte zijn van de aanvang van een nieuw werk.
(6) Bovendien moet bij de betekening van een aanmaning met betrekking tot een nieuw werk, de tegenpartij in het bezit zijn.
(7) Wanneer degene aan wie de aanzegging van een nieuw werk is betekend, met de bouw daarvan is begonnen voordat
daarvoor toestemming was verkregen, en hij naderhand probeert te bewijzen dat hij daartoe het recht had, moet de Praetor
hem elke vordering weigeren, en een interdict tegen hem toestaan, om hem te dwingen het eigendom in de oude staat terug te
brengen.
(8) Nogmaals, een ieder kan een dergelijke aanzegging doen, ook al weet hij misschien niet wat voor een werk er gebouwd
moet worden.
(9) Na de kennisgeving om de werkzaamheden te schorsen, zijn de partijen onderworpen aan de jurisdictie van de Praetor.
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(10) Vandaar dat Celsus in het Twaalfde Boek van de Digestus vraagt of een uitzondering, gebaseerd op een overeenkomst,
moet worden toegestaan, als je een compromis hebt gesloten met je tegenstander, nadat is aangezegd om de bouw van het
gebouw te verhinderen. En Celsus zegt dat dit moet worden toegestaan, want er is geen reden waarom een door particulieren
gesloten overeenkomst voorrang zou moeten hebben boven een bevel van de Praetor; want wat is anders de plicht van de
Praetor dan dit te doen en dergelijke geschillen op te lossen? Wanneer de partijen vrijwillig hun geschil bijleggen, moet hij
hun handelwijze bekrachtigen.
(11) Hij wordt geacht een nieuw werk te ondernemen, die hetzij door het bouwen, hetzij door het wegnemen van iets, de
oorspronkelijke vorm van het eigendom verandert.
(12) Dit Edict heeft echter geen betrekking op alle soorten van bouwwerken, maar alleen op die welke met de grond zijn
verbonden en waarvan de bouw of de afbraak geacht wordt een of ander nieuw werk in te houden. Daarom heeft men
geoordeeld, dat wanneer iemand een oogst binnenhaalt, een boom omhakt, of een wijngaard snoeit, hoewel hij arbeid
verricht, dit niet onder de bepalingen van het Edict zal vallen, omdat het alleen betrekking heeft op zodanige arbeid, die zich
met de bodem bemoeit.
(13) Indien iemand een oud gebouw optrekt, laat ons dan zien of wij hem kunnen aanmanen daarmee op te houden. De betere
mening is dat hij dat niet kan doen, omdat hij geen nieuw bouwwerk opricht, maar slechts een oud bouwwerk ondersteunt.
(14) De aanmaning krachtens dit Edict geldt voor alle nieuwe bouwwerken die binnen of buiten de stadsmuren of op het
platteland worden opgericht, ongeacht of het werk wordt uitgevoerd op particuliere of op openbare grond.
(15) Laten we nu eens kijken om welke redenen zo'n kennisgeving kan worden gedaan, wie het kan doen, aan wie het kan
worden gedaan, op welke plaatsen het kan worden gedaan, en wat het effect van de kennisgeving is.
(16) De betekening geschiedt hetzij ter bescherming van onze rechten om dreigende schade af te wenden, hetzij ter
handhaving van het algemeen welzijn.
(17) Bovendien betekenen wij deze aanmaning omdat wij het recht hebben het werk te verhinderen, hetzij om ons te
beschermen tegen dreigend gevaar door toedoen van iemand die op het punt staat een bouwwerk op een openbare of
particuliere plaats op te richten, hetzij wanneer iets is gedaan in strijd met de wetten en de Edicten van de Keizers,
uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van het oprichten van gebouwen, of dit nu gebeurt op een heilige, religieuze of
openbare plaats, of aan de oever van een beek; en in dit soort gevallen worden ook interdicties verleend.
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(18) Maar wie een gebouw in zee of aan de oever daarvan bouwt, hoewel hij niet op zijn eigen land bouwt, die maakt het tot
het zijne volgens het Recht der Volkeren. Indien dus iemand hem wil verbieden, het op zulk een plaats op te richten, zal hij
daartoe niet gerechtigd zijn, noch kan hij hem aanmanen, geen nieuw gebouw op te richten, tenzij hij in staat is te vorderen,
dat hem zekerheid tegen dreigende schade wordt verschaft.
(19) Degene aan wie het goed toebehoort, heeft het recht de aanzegging te doen om elke verbintenis op te schorten, ten einde
zijn rechten te behouden of dreigende schade af te wenden.
(20) De vruchtgebruiker kan deze aanzegging echter niet in eigen naam doen, maar wel als lasthebber van de eigenaar; of hij
kan zijn vruchtgebruik vorderen van degene die het nieuwe werk aanlegt, en deze vordering zal hem een bedrag opleveren
gelijk aan zijn belang bij het niet aanleggen ervan.

2. Julianus, Digest, Boek XLIX.
Indien echter de vruchtgebruiker de aanzegging aan de eigenaar van het land zelf betekend, zal de betekening nietig zijn,
want hij kan geen vordering tegen de eigenaar instellen, zoals hij dat kan tegen de buurman, met de bewering dat hij zijn huis
niet hoger heeft gebouwd tegen de toestemming van de vruchtgebruiker. Maar indien het vruchtgebruik door de bouw van het
nieuwe gebouw in waarde vermindert, kan hij zijn vruchtgebruik opeisen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
Wanneer er iets wordt gebouwd op land in een provincie kan een aanzegging tot opschorting worden gedaan.
(1) Wanneer iets dergelijks wordt gedaan op land dat gemeenschappelijk bezit is, kan een aanmaning worden betekend aan
een buurman. Het is duidelijk dat als een van ons een nieuw bouwwerk opricht op grond die gemeenschappelijk bezit is, ik
als mede-eigenaar de ander niet kan aanmanen om er niet mee door te gaan; maar ik kan hem dat wel verbieden door een
vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit, of ik kan dat doen door me te wenden tot de Praetor.
(2) Als een mede-eigenaar met mij een aanbouw maakt aan een huis dat wij gemeenschappelijk bezitten, en ik een
aangrenzend huis heb, dat door zijn toedoen schade zal ondervinden, kan ik hem dan aanmanen om met de werkzaamheden
te stoppen? Labeo meent dat ik dat niet kan doen, omdat ik hem op een andere manier kan verbieden te bouwen, namelijk
door een verzoekschrift in te dienen bij de Praetor of door een vordering tot verdeling van gemeenschappelijk bezit in te
stellen. Deze mening is juist.
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(3) Indien ik alleen recht heb op de oppervlakte van het land, en een buurman bouwt een nieuw gebouw, kan ik hem dan
aanmanen om ermee op te houden? In dit geval is er een moeilijkheid, want ik ben, als het ware, slechts een pachter. De
Praetor zal mij echter een zakelijke vordering toekennen, en daarom zou ik ook recht hebben op een vordering op grond van
een dienstbaarheid; vandaar dat mij het recht moet worden toegekend om de aanmaning te betekenen om de werkzaamheden
te staken.
(4) Wanneer op een openbare plaats een nieuw werk wordt begonnen, heeft iedere burger het recht om een aanmaning tot
opschorting daarvan te betekenen. 4. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Want het is in het belang van de Staat dat een zo groot mogelijk aantal personen in staat wordt gesteld zijn eigendom te
beschermen.
0. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
De vraag werd opgeworpen met betrekking tot een afdeling. Julianus, in het Twaalfde Boek van de Digest, zegt dat de
toestemming om de bouw van een nieuw werk op te schorten niet aan een stadsdeel moet worden verleend, tenzij het zijn
eigen privé-comfort in de weg staat, zoals bijvoorbeeld wanneer het zijn licht afsluit of zijn uitzicht belemmert. Bovendien is
een aanzegging door een voogd niet geldig, tenzij dit geschiedt op gezag van zijn voogd.
5. Een aanzegging om de werkzaamheden op te schorten kan ook aan een slaaf worden betekend, maar hijzelf kan een
dergelijke aanzegging niet betekenen, noch zal deze, indien door hem betekend, enig gevolg hebben.
6. Nogmaals, men moet bedenken, dat de betekening van een dergelijke aanzegging moet geschieden op het eigendom zelf,
dat wil zeggen, op de plaats zelf waar de werkzaamheden worden verricht, of iemand daar reeds aan het bouwen is, of
voorbereidingen heeft getroffen om te gaan bouwen.
7. Het is niet nodig dat de kennisgeving wordt betekend aan de eigenaar zelf, want het is voldoende dat zij wordt betekend op
het terrein en aan een ieder die daar toevallig aanwezig is, en dit kan zelfs worden gedaan aan de werklieden of
ambachtslieden die de arbeid verrichten. En in het algemeen kan de aanzegging tot stillegging worden betekend aan allen die
in naam van de meester aanwezig zijn, of aan de werklieden zelf. Het maakt ook geen verschil wie hij is, of wat de rang is
van de persoon die op dat moment aanwezig is, want als de kennisgeving wordt betekend aan een slaaf, aan een vrouw, of
aan een jongen of een meisje, zal zij geldig zijn; want het is voldoende dat de kennisgeving zodanig ter plaatse wordt
betekend, dat de eigenaar er kennis van kan krijgen.
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8. Indien iemand de eigenaar van een pand op een openbare plaats aanzegt, is het volkomen duidelijk, dat een dergelijke
aanzegging geen kracht of gevolg zal hebben, want zij moet op het terrein, en ik zou haast zeggen in het pand zelf, worden
betekend; en dit is besloten opdat door middel van een aanzegging de werkzaamheden onmiddellijk kunnen worden gestaakt.
Wordt de aanzegging echter elders betekend, dan zal het gevolg zijn, dat hetzelfde ongemak zou ontstaan, als wanneer een
bouwwerk door onwetendheid zou zijn opgetrokken gedurende de tijd, die nodig was om de plaats te bereiken, waar dit in
strijd met het Edict van den Praetor geschiedde.
9. Wanneer het perceel, waarop een nieuw gebouw wordt opgetrokken, aan verscheidene personen toebehoort, en de
kennisgeving geschiedt aan één hunner, dan is de betekening behoorlijk geschied, en is men van oordeel, dat alle eigenaars
zijn ingelicht. Indien echter een van hen na de aanmaning doorbouwt, zijn degenen die niet hebben doorgebouwd, niet
aansprakelijk, want de daad van een ander mag geen schade toebrengen aan iemand die niets heeft gedaan.
10. 10. Indien het nieuwe bouwwerk schade toebrengt aan eigendommen van verschillende eigenaars, is dan een aanzegging
door een van de mede-eigenaars voldoende, of moeten zij allen aanzeggen? De betere mening is, dat een aanzegging door een
van hen niet voor allen voldoende is, maar dat ieder van hen de aanzegging afzonderlijk moet betekenen, omdat het kan
gebeuren, dat een van hen het recht had de aanzegging te betekenen om de bouw van het werk te verbieden, en dat de
anderen dat recht niet hadden.
11. Wanneer iemand de Praetor zelf wenst aan te zeggen met betrekking tot het oprichten van een nieuw gebouw, moet hij
intussen aantonen dat hij de aanzegging niet aan de andere partij kan betekenen; en als hij dat naderhand zou doen, moet alles
wat gebouwd is nadat hij de Praetor op de hoogte heeft gesteld, worden vernietigd, net alsof twee aanzeggingen op
verschillende tijdstippen waren gedaan.
12. 12. Maar als iemand balken in mijn huis legt, of op mijn land bouwt, is het rechtvaardig, dat ik mijn rechten bescherm
door een aanzegging, om het oprichten van het gebouw tegen te houden.
13. Sextus Pedius merkt terecht op dat er drie redenen zijn die aanleiding geven tot een aanzegging om de oprichting van een
nieuw bouwwerk te verhinderen, namelijk een natuurlijke reden, een publieke reden, of een reden die voortvloeit uit de
oplegging van een erfdienstbaarheid. Van een natuurlijke reden is sprake wanneer iemand balken in mijn gebouw heeft
aangebracht of een bouwwerk op mijn grond heeft opgericht. Er is een publieke reden wanneer wij, door de betekening van
een kennisgeving om een nieuw werk op te schorten, de uitvoering van de wetten, de decreten van de Senaat of de
Keizerlijke grondwetten beschermen. Een reden die voortvloeit uit het opleggen van een erfdienstbaarheid bestaat wanneer
iemand, na zijn eigen recht te hebben verminderd, dat van een ander vermeerdert; dat wil zeggen, nadat hij een
erfdienstbaarheid op zijn eigen land heeft opgelegd, een handeling verricht tegen het recht van hem die recht had op de
erfdienstbaarheid.
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14. Bovendien moet men bedenken, dat wanneer iemand een gebouw op ons land wil oprichten, balken in onze huizen wil
aanbrengen, of een bouwwerk boven ons eigendom wil plaatsen, het beter is dat hij daarvan wordt weerhouden, hetzij door
de Praetor, hetzij door eigen hand, dat wil zeggen door het werpen van een steen, dan door het betekenen van een aanmaning
om van de bouw van een nieuw werk af te zien; want door het betekenen van zo'n aanmaning maken wij degene aan wie de
aanmaning wordt betekend, tot bezitter van het eigendom. Indien hij echter op zijn eigen grond iets doet dat ons schade kan
berokkenen, dan is de betekening van een aanmaning tot stopzetting van de werkzaamheden noodzakelijk. En als iemand op
ons terrein blijft bouwen, is het volkomen billijk, dat wij het interdict Quod vi aut clam, of Uti possidetis tegen hem
uitspreken.
15. 15. Wanneer iemand waterlopen of riolen die hem toebehoren, wil repareren of schoonmaken, kan hem geen aanzegging
tot opschorting worden gedaan; en dit is redelijk, omdat het in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid
is, dat riolen en beken worden schoongemaakt.
16. 16. Bovendien sluit de Praetor in het algemeen ook andere werken uit, wanneer vertraging bij de aanleg daarvan gevaar
oplevert. Hij is namelijk van mening dat een aanmaning om ze op te schorten niet moet worden opgevolgd. Want wie
betwijfelt dat een aanzegging om een nieuw werk op te schorten niet moet worden opgevolgd, in plaats van dat de bouw van
een noodzakelijk gebouw wordt verhinderd? Deze afdeling van het Edict is van toepassing telkens wanneer uitstel schade kan
veroorzaken.
17. Wanneer dus iemand, in een geval waarin door uitstel gevaar kan ontstaan, aanmaning geeft om een nieuw werk stil te
leggen, bijvoorbeeld wanneer reparaties worden uitgevoerd aan het kanaal van een riool, of aan de muren van dat riool,
vinden wij dat voor de rechter moet worden onderzocht of het werk van dien aard is dat een aanmaning om de
werkzaamheden stil te leggen, moet worden genegeerd. Want als blijkt dat er gevaar zal ontstaan door uitstel van de reparatie
van een riool, een waterloop of iets dergelijks, dan moet worden gezegd dat niet moet worden gevreesd dat de aanmaning
schade zal veroorzaken.
18. Degene die een nieuw werk aanzegt, moet zweren dat hij dit niet doet met het oogmerk om hinder te veroorzaken. Deze
eed wordt afgelegd op gezag van de Praetor; daarom is het niet vereist, dat hij, die de eed afneemt, eerst de eed aflegt.
19. 19. Degene, die de aanzegging doet, moet aanwijzen, op welke plaats het nieuwe bouwwerk, waarop de aanzegging
betrekking heeft, is gelegen, opdat hij, die wordt aangeschreven, weet, waar hij bouwen kan, en waar hij zich van bouwen
moet onthouden. Deze aanwijzing moet geschieden zo dikwijls de kennisgeving betrekking heeft op een gedeelte van het
bouwwerk. Indien de aanmaning echter betrekking heeft op het gehele gebouw, behoeft zulks niet te worden aangetoond,
doch volstaat het dit feit te vermelden.
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20. 20. Wanneer het werk waarover geklaagd wordt op verschillende plaatsen wordt uitgevoerd, is dan één aankondiging
voldoende, of zijn er meerdere nodig? Julianus, in het negenenveertigste boek van de Digest, zegt dat, omdat de aanzegging
op de grond zelf moet worden gedaan, meerdere aanzeggingen en meerdere intrekkingen noodzakelijk zijn.
21. Als hij, die aangemaand werd om de werkzaamheden op te schorten, zekerheid stelt of belooft de tegenpartij schadeloos
te stellen, of als het niet zijn schuld was dat hij geen zekerheid stelde, of geen schadeloosstelling beloofde, naar het oordeel
van een goed burger; is het net hetzelfde als wanneer de aanmaning niet betekend was. Dit is een handig middel, want het
voorkomt de ergernis van het verschijnen voor de Praetor, en van het indienen van een verzoek om een kennisgeving.
22. Wanneer de betekening geschiedt door een gemachtigde, en deze geen zekerheid geeft, dat zijn principaal zijne handeling
zal bekrachtigen, zal de kennisgeving zonder gevolg blijven, zelfs al was de gemachtigde regelmatig benoemd.
23. Wanneer iemand in naam van een afwezige om intrekking verzoekt, ongeacht of dit betrekking heeft op een particulier of
een publiek recht, zal hij gedwongen zijn zekerheid te stellen, want hij neemt de rol van een verweerder op zich. Deze
zekerheid heeft echter geen betrekking op de bekrachtiging door de opdrachtgever, maar slechts op de aanzegging om de
bouw van het nieuwe werk op te schorten.
24. Nogmaals, indien een lasthebber mij aanzegt een nieuw werk te staken, en van mij zekerheid aanvaardt, en ik naderhand
gebruik maak van een interdict tegen hem om hem te beletten geweld tegen mij aan te wenden om mij te beletten te bouwen,
zal hij verplicht zijn mij zekerheid te geven voor de uitvoering van het vonnis, want hij neemt de rol van een gedaagde op
zich.
(1) Julianus, Digest, Boek XLI.
Daarom mogen tegen hem geen excepties op grond van zaakwaarneming worden ingebracht, noch mag hij worden
gedwongen zekerheid te stellen dat zijn principaal zijn daad zal bekrachtigen.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek LII.
Indien hij geen zekerheid stelt, kan hij uitgesloten worden van de bouw van het nieuwe werk, en alle vorderingen die hij in
naam van de opdrachtgever zou trachten in te stellen, moeten hem geweigerd worden.
2. Een voogd en een curator kunnen aanmanen om de bouw van een nieuw gebouw aan te houden. 8. Paulus, Over het Edict,
Boek XLVIII.
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Ik kan niet alleen mijn naaste buurman aanmanen om de werkzaamheden op te schorten, maar ook degene die direct achter
hem woont; want er kunnen erfdienstbaarheden bestaan tussen twee stukken land die gescheiden zijn door andere
eigendommen, hetzij openbaar of privé.
3. 3. Degene, die de exploitatie opzegt, waar reeds iets is geschied, moet dit in zijn verzoekschrift vermelden, opdat duidelijk
is, wat daarna is geschied.
4. Indien ik u wettelijk niet kan beletten iets te doen, en ik u zou moeten aanmanen om de werkzaamheden aan een nieuw
bouwwerk op te schorten, zult u niet het recht hebben om met uw bouwwerk door te gaan, tenzij u mij zekerheid stelt.
5. 5. Indien ik u te kennen geef op een openbare plaats een door de wet verboden bouwwerk op te richten, moet u zich door
een belofte verbinden, omdat ik uw recht om het op te richten niet in mijn eigen naam, maar in die van een ander betwist, en
aangezien ik het recht van een ander handhaaf, moet ik genoegen nemen met een loutere belofte.
6. Er zij aan herinnerd, dat wanneer een aanmaning tot schorsing van een nieuw werk is betekend, de aangeschrevene moet
ophouden, totdat hij zekerheid stelt, of totdat een aanmaning is ingetrokken; want dan kan hij, als hij het recht heeft om te
bouwen, daar naar behoren mee doorgaan.
7. 7. Om te bewijzen, dat er na de aanzegging gebouwd is, moet degene die de aanzegging gedaan heeft, het gebouw
opmeten; en de Praetor beveelt gewoonlijk, dat de opmeting gedaan en overgelegd zal worden.
8. De kennisgeving vervalt door de dood van degene die haar betekend heeft, of door de vervreemding van het eigendom;
want op deze wijzen vervalt het recht om de uitvoering van het werk te verhinderen.
9. Wanneer degene aan wie de aanzegging tot het staken van een nieuw werk was betekend, overlijdt, of het huis verkoopt,
wordt de werking van de aanzegging niet beëindigd. Het bewijs hiervan blijkt uit het feit, dat daarin melding wordt gemaakt
van de erfgenaam, wanneer ter zake een beding is aangegaan.
10. Gaius, Over het stedelijk edict, onder de titel, Betreffende de opzegging om een nieuw werk op te schorten.
Een schuldeiser, door wie een stuk land in onderpand is gegeven, kan wettig aanmanen om een nieuw werk op te schorten
(d.w.z. waar een erfdienstbaarheid mee gemoeid is), want het recht om een proces aan te spannen om de erfdienstbaarheid
terug te vorderen wordt hem verleend.
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11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLV.
De aanmaning om een nieuw werk te staken is een procedure in rem en niet in personam. Daarom kan het worden betekend
aan een krankzinnige, of een zuigeling, en de autoriteit van zijn voogd is niet vereist.
12. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Een kennisgeving aan iemand met een normaal verstand, bijvoorbeeld een arbeider, bindt een zuigeling of een krankzinnige.
13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Als zekerheid wordt gesteld voor een kennisgeving om een nieuw werk te staken, dan wordt het beding van kracht in
overeenstemming met het gewezen vonnis.
14. Julianus, Digest, Boek XLI.
Wanneer een agent een kennisgeving doet voor het staken van een nieuw werk, en zekerheid stelt dat zijn principaal zijn daad
zal bekrachtigen, wordt de intrekking ook verleend in naam van de eigenaar.
15. Indien de eigenaar een nieuw werk opzegt binnen een bepaalde termijn, die is opgenomen in het beding dat met
betrekking tot de opzegging is gemaakt, wordt het beding van kracht; indien hij de opzegging na het verstrijken van de
termijn doet, wordt het niet van kracht. Immers, wanneer de eigenaar eenmaal heeft opgezegd, kan hij dit geen tweede maal
doen, zolang het beding, gemaakt onder verwijzing naar de opzegging om het nieuwe werk te staken, van kracht is.
16. Wanneer een gemachtigde verschijnt met betrekking tot de herroeping, van de zijde van hem, die de kennisgeving tot
stopzetting van een nieuw werk heeft gedaan, dient de Praetor een onderzoek in te stellen om te voorkomen, dat een valse
gemachtigde de rechten van de afwezige schaadt, daar het onduldbaar zou zijn, indien het door de Praetor toegekende
voordeel door tussenkomst van wie dan ook, verloren zou gaan.
17. Dezelfde, Digest, Boek XLIX.
Wanneer iemand, die recht heeft op een recht van overpad, iemand aanzegt, die een huis heeft gebouwd, waar hij het recht
heeft te passeren, zal zijn daad nietig zijn; maar hij zal niet verhinderd worden een rechtsvordering in te stellen om de
dienstbaarheid, waarop hij recht heeft, terug te krijgen.
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18. Africanus, Vragen, Boek XIX.
Wanneer een rechtszaak is aangespannen om te voorkomen dat een huis door een buurman tot grotere hoogte wordt
opgetrokken, voordat enige werkzaamheden zijn verricht, en de zaak niet door de genoemde buurman wordt verdedigd, heeft
men geoordeeld dat het de plicht van de rechter is om niets anders te doen, voordat de partij, tegen wie de rechtszaak is
aangespannen, zal worden bevolen om zekerheid te geven dat hij niet verder zal gaan met zijn gebouw, voordat hij zijn recht
om het hoger op te trekken, heeft vastgesteld. Daarentegen geldt dezelfde regel, wanneer iemand een rechtsvordering instelt,
die beweert, dat hij het recht heeft zijn huis hoger te bouwen, tegen de toestemming van zijn wederpartij, en op gelijke wijze
geen verweer wordt gevoerd; want men oordeelt, dat het de plicht van de rechter is de wederpartij te bevelen, zekerheid te
stellen, dat hij hem niet zal aanmanen, met het nieuwe werk op te houden, noch geweld tegen hem zal gebruiken, om hem te
beletten te bouwen. Ook in dit geval wordt hij die geen verweer voert, gestraft door hem te verplichten zijn gelijk te
bewijzen, want dit is in feite het in de plaats stellen van de eiser.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Als de Praetor beveelt een nieuw werk op te heffen en het daarna verbiedt, is een vordering op grond van het eerste bevel niet
ontvankelijk, omdat dit in strijd zou zijn met de uitspraak van de Praetor.
20. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Als een agent de bouw van een nieuw werk verhindert, heeft de eigenaar recht op het interdict Quod vi aut clam.
21. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een aanzegging om de bouw van een nieuw gebouw te staken wordt betekend aan een van meerdere medeeigenaren, indien het werk wordt uitgevoerd met instemming van hen allen, zal de aanzegging hen allen binden. Indien echter
sommigen van hen niet op de hoogte zijn van de bouw van het nieuwe gebouw, zal hij, die in strijd met het Praetoriaanse
Edict heeft gehandeld, individueel ten volle aansprakelijk zijn.
22. Evenmin maakt het verschil aan wie de grond waarop het werk in aanbouw is, toebehoort, want alleen hij wordt geacht in
het bezit van het goed te zijn, mits het werk in zijn naam wordt uitgevoerd.
23. Paulus, Vragen, Boek VIII.
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Men bedenke, dat, wanneer de vervolging van een nieuw werk door den Praetor is geweigerd, de belanghebbende nog zijne
wettige vorderingen kan inroepen, daar het recht daarop blijft bestaan in al die gevallen, waarin de Praetor, in den beginne,
weigert den dienst tot staking van den bouw van een nieuw bouwwerk toe te staan.
24. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
De Praetor zegt: "Wanneer iemand ter plaatse is aangemaand om de bouw van een nieuw werk, waarvan het recht om ermee
door te gaan in geschil is, te staken, en hij volhardt daarin, op dezelfde plaats, voordat de intrekking is verleend; of wanneer
de omstandigheden van dien aard zijn dat de intrekking moet worden verleend, moet hij het eigendom in de oorspronkelijke
staat herstellen."
25. Een interdict wordt verleend in de volgende gevallen. In het Edict staat dat na de betekening geen werk mag worden
uitgevoerd voordat de intrekking is verleend, of, in plaats daarvan, zekerheid is gesteld voor het herstel van het eigendom in
de vroegere toestand. Daarom wordt degene die tot de werkzaamheden overgaat, ook al heeft hij het recht dit te doen,
niettemin geacht het interdict van de Praetor te hebben overtreden, en hij zal worden gedwongen het bouwwerk af te breken.
26. Er is grond voor dit interdict, ongeacht of de kennisgeving is betekend op grond die leeg is, of die bebouwd is.
27. De Praetor zegt: "Hij zal het eigendom in zijn oorspronkelijke staat herstellen." Hij beveelt het herstel van wat gedaan is,
en het maakt geen verschil of het gedaan is in overeenstemming met de wet of niet, vandaar dat het interdict van toepassing
zal zijn, of de handeling nu wettig of onwettig was.
28. Nogmaals, wat vóór de herroeping bij opzegging is gedaan, of voordat zich iets voordeed dat geacht wordt in de plaats
van een herroeping te treden, wordt geacht niet rechtmatig te zijn gedaan.
29. Indien hij, die het gebouw heeft opgericht, bereid is zekerheid te stellen, en de eiser weigert een beding aan te gaan, moet
dit als een intrekking worden beschouwd; want aangezien dit de schuld van de eiser is, is het duidelijk, dat de
omstandigheden van dien aard zijn, dat tot intrekking moet worden overgegaan.
30. Dit interdict wordt voor altijd verleend, en zal ten gunste van de erfgenaam en andere opvolgers gelden.
31. Er zal grond voor het interdict zijn tegen degene zelf die het werk heeft gemaakt, of tegen hem die het heeft bekrachtigd
nadat het voltooid was.
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32. Het is duidelijk, dat dit interdict zal worden uitgesproken tegen de erfgenaam van hem, die het werk heeft vervaardigd; en
waar deze vraag rijst, moet worden opgemerkt, dat Labeo van mening was, dat het alleen tegen de erfgenaam moest worden
uitgesproken, wanneer deze enig voordeel uit het bouwwerk had verkregen, of wanneer hij zichzelf door bedrieglijk gedrag
van zijn kant had belet, daaruit enig voordeel te verkrijgen. Sommige autoriteiten zijn van oordeel, dat naast het interdict een
vordering in factum moet worden ingesteld; welke mening juist is.
33. De Praetor zegt vervolgens: "Wanneer iemand ter plaatse is aangemaand om niet verder te gaan met het nieuwe werk, en
als er zekerheid is gesteld, of het uw schuld is dat die niet is gesteld, verbied ik u geweld te gebruiken om de wederpartij te
verhinderen op die plaats verder te gaan met het werk."
34. Dit interdict is verbodsbepalend, daar het verbiedt een ieder, die zekerheid geeft, te beletten met zijn werk voort te gaan,
want het gaat er bij de verfraaiing der steden om, dat men niet toelaat, dat gebouwen worden verlaten.
35. Het maakt ook geen verschil, of de betrokkene volgens de wet gerechtigd is te bouwen, of niet; want hij, die hem heeft
aangemaand met het nieuwe werk op te houden, is veilig, nadat hem zekerheid is gesteld.
36. Dit interdict zal ook liggen ten gunste van degene aan wie zekerheid is gesteld.
37. De Praetor voegt daaraan toe: "Of indien het uw schuld is dat er geen zekerheid is gesteld." Er zal dus geen grond voor
het interdict zijn, indien geen zekerheid is gesteld, maar slechts een belofte tot schadeloosstelling is gedaan; want men moet
niet toestaan, dat een gebouw op een openbare plaats wordt opgericht, voordat men weet, op welk gezag dit geschiedt.
38. Indien zekerheid wordt gesteld, maar deze niet blijft bestaan, zal het interdict ophouden van toepassing te zijn.
39. Wanneer het de schuld was van degene die de aanzegging heeft gedaan, dat er gedurende een bepaalde tijd geen
zekerheid is gesteld, maar dit niet langer zijn schuld is, houdt het interdict op van toepassing te zijn.
40. Dit interdict is ook beschikbaar na verloop van een jaar, en zal ten gunste van de erfgenaam en andere opvolgers gelden.
41. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXX.
Een beding wordt gewoonlijk aangegaan met betrekking tot de aanzegging om de bouw van een nieuw werk te staken,
wanneer een buurman zegt dat hij het recht heeft een ander te beletten het tegen zijn toestemming te bouwen.
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42. Bovendien, wanneer iemand straffeloos wil doorgaan en wil blijven bouwen nadat hem is aangezegd te stoppen, moet hij
zekerheid bieden aan degene die hem de aanzegging heeft gedaan. Als hij dat doet, is dat in het voordeel van beide partijen:
van degene die de aanmaning heeft gedaan, omdat hij de zekerheid heeft, dat het pand in zijn vroegere toestand wordt
hersteld, en van degene aan wie de aanmaning is gedaan, omdat zijn gebouw niet wordt gehinderd. Want als hij bouwt
voordat hij zekerheid heeft gesteld, kan hij door middel van een terugvorderend interdict worden gedwongen af te breken wat
hij heeft opgetrokken.
43. Ook dit beding is afhankelijk van een voorwaarde, en wordt pas van kracht nadat vonnis is gewezen, tenzij er iets is
gebeurd voordat dit is gebeurd, en de zaak niet is verdedigd; en de clausule met betrekking tot kwade trouw is ook
toegevoegd.
44. Wij beschouwen een bouwwerk als voltooid, niet wanneer een of twee rijen steen zijn gelegd, maar wanneer het werk een
zekere vorm heeft aangenomen en het uiterlijk van een gebouw heeft.
45. Het beding wordt van kracht, en het eigendom moet in zijn vroegere staat worden hersteld naar het oordeel van een goed
burger, ongeacht of in de zaak vonnis is gewezen, dan wel of geen verweer is gevoerd. Indien het goed niet in zijn vroegere
staat wordt hersteld, moet de verweerder een som gelds betalen in verhouding tot de geleden schade, indien de eiser daarin
toestemt.
46. Wanneer verscheidene mede-eigenaars een gebouw oprichten, rijst de vraag of zij allen zekerheid moeten stellen. Labeo
zegt, dat men dit moet doen, omdat het herstel van het goed niet gedeeltelijk kan geschieden.
47. Hij zegt ook, dat, hoewel verscheidene eigenaars opzegging doen, er voor moet worden gezorgd, dat aan een van hen
zekerheid wordt gesteld, indien allen daarmee instemmen; want het is duidelijk, dat, indien er een niet instemt, aan ieder van
hen zekerheid moet worden gesteld.
48. Hij zegt ook, dat in het beding moet worden toegevoegd, dat een bedrag gelijk aan de rente van ieder moet worden
betaald, indien de partijen dit wensen. Indien echter zekerheid wordt gesteld ten bedrage van de waarde van het eigendom,
zegt hij, dat er twijfel zal rijzen of deze woorden betrekking hebben op de waarde van het gehele eigendom, dan wel slechts
op die van het belang van de partij die het beding aangaat. Ik meen, dat indien zekerheid wordt gesteld voor de waarde van
het eigendom van een der partijen, kan worden volgehouden, dat het beding voor hen allen voldoende zal zijn, daar het
betrekking heeft op het bedrag van de door het werk veroorzaakte schade.
49. Marcellus, Digest, Boek XV.
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De persoon aan wie de ingebrekestelling is betekend, is overleden voordat hij de intrekking van de ingebrekestelling heeft
verkregen. Zijn erfgenaam moet zijn tegenstander toestaan het bouwwerk af te breken, want bij zo'n herstel moet de boete
worden betaald door degene die het Edict heeft overtreden; maar de erfgenaam volgt de boete niet op.
50. Javolenus, Epistels, Boek VII.
Een zekere man, aan wie was aangezegd de bouw van een nieuw gebouw te staken, verkocht het land, en de koper zette het
werk voort; meent gij, dat hetzij de koper, hetzij de verkoper aansprakelijk is, omdat hij het Edict heeft overtreden? Het
antwoord luidde, dat indien na de aanmaning de bouw van het gebouw werd voortgezet, de koper, dat wil zeggen de eigenaar
van het land, aansprakelijk zou zijn; omdat een aanmaning tot stopzetting niet persoonlijk is, en alleen hij aansprakelijk is die
in het bezit is van het eigendom waarop de aanmaning tot stopzetting van het werk werd betekend.

Tit. 2. Betreffende dreigende schade en de oprukkende en uitstekende delen van een naburig huis.

51. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Wanneer de dreigende schade spoed vereist, en uitstel de Praetor gevaarlijk lijkt, en hij zich daarom de bevoegdheid
voorbehoudt, zal hij zeer juist handelen als hij zijn bevoegdheid delegeert aan de stadsmagistraten van het district.
52. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVIII.
Dreigende schade is schade die nog niet heeft plaatsgevonden, maar die men vreest in de toekomst te kunnen veroorzaken.
53. Paulus, Over het Edict, Boek XLVII.
De termen damnum en damnatio hebben betrekking op het wegnemen, en, om zo te zeggen, het verminderen van een bezit.
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54. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Als de tijd voor het stellen van zekerheid verstreken is, is het de plicht van de Praetor of de Gouverneur, na een hoorzitting,
om de partij aansprakelijk te stellen, of hem vrij te laten; en, als het laatste een plaatselijk onderzoek vereist, de zaak door te
sturen naar de gemeentelijke magistraten voor een beslissing.
55. Indien binnen de door de Praetor gestelde termijn geen zekerheid is gesteld, dient de klager in het bezit van het eigendom
te worden gesteld, waarbij onder "eigendom" wordt verstaan hetzij het geheel, hetzij een gedeelte daarvan.
56. Als de tegenpartij niet wil toestaan dat zijn buurman het bezit verkrijgt, kan hij dan door de magistraat gedwongen
worden om pandrecht te verschaffen? Ik denk het niet, maar hij kan wel een feitelijke vordering instellen, want als hij geen
toestemming krijgt om het in bezit te nemen, nadat hij door de Praetor gestuurd is, moet hij zijn toevlucht nemen tot de
bovengenoemde vordering.
57. Daarom geeft de Praetor of de Gouverneur de gemeentelijke magistraten opdracht twee dingen te doen, namelijk
zekerheid te eisen en bezit te verlenen; de andere zaken behoudt hij voor aan zijn eigen jurisdictie.
58. Als er vertraging is bij het stellen van zekerheid, moet niet de duumviri, maar de Praetor of de Gouverneur toestemming
geven tot inbezitneming (wat gewoonlijk gebeurt wanneer de juiste reden is aangetoond), en dezelfde regel geldt ook
wanneer, nadat de juiste reden is aangetoond, het bezit wordt afgestaan.
59. De Praetor zegt: "Wanneer degene aan wie de kennisgeving moet worden betekend, afwezig is, beveel ik dat de
kennisgeving in zijn woonplaats wordt achtergelaten." Hij die niet voor het gerecht verschijnt, wordt als afwezig beschouwd;
met welke mening Pomponius het eens is. Bovendien beveelt de Praetor dat de aanmaning zonder onbeschoftheid wordt
betekend, en niet dat de gedaagde met geweld uit zijn huis wordt verwijderd. Maar uit de woorden: "De kennisgeving moet
worden achtergelaten in het huis waar hij woont", moeten we opmaken dat het hem daar moet worden betekend, zelfs als hij
in een huis woont dat aan een ander toebehoort. Wanneer hij geen woonplaats heeft, moet de aanmaning ter plaatse worden
betekend, hetzij aan zijn gemachtigde, hetzij aan de huurder.
60. Telkens wanneer de Praetor de betekening eist, wordt bedoeld, dat er iemand is aan wie de betekening kan worden
gedaan. Indien echter niemand kan worden gevonden, bijvoorbeeld omdat het huis behoort tot een landgoed dat nog niet is
betreden, of indien er geen erfgenaam is, en het huis niet wordt bewoond, is deze afdeling van het Edict niet van toepassing.
Het veiliger plan is echter om een schriftelijke kennisgeving aan het huis zelf te hechten, want het kan gebeuren dat op deze
manier iemand, die op de hoogte is gebracht, voor de verdediging kan verschijnen.
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61. Indien de rechter een van de hierboven genoemde punten verwaarloost, zal het bedrag van de schade die hij lijdt doordat
hij geen zekerheid voor dreigende schade heeft geëist, tegen hem worden uitgesproken. Dit heeft geen betrekking op het
bedrag dat had kunnen worden ingevorderd, maar alleen op het belang dat de eiser had bij het verkrijgen van zekerheid, en
wordt opgelegd ten voordele van deze laatste, en niet als straf.
62. Ook deze vordering is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, namelijk dat een verzoek is ingediend bij de rechter,
maar wanneer dit niet is gebeurd, kan geen vordering tegen hem worden ingesteld. Wij zeggen dat de eis tot zekerheidstelling
op de juiste wijze wordt gesteld wanneer het verzoek bij de rechter wordt ingediend, en niet elders.
63. Wanneer de stad, waarin het verzoek moet worden gedaan, zo dicht bij de stad Rome ligt, dat, als de magistraat niet
tussenbeide komt, de Praetor of de Gouverneur kan worden aangesproken, kan worden gezegd, dat deze vordering niet tegen
de magistraat zal kunnen worden ingesteld, want het is net alsof de klager geen belang had, omdat het in zijn macht lag te
vragen om in bezit te worden gesteld door hetzij de Praetor of de Gouverneur.
64. Bovendien wordt deze afdeling, die tot doel heeft het nastreven van het eigendom, zowel ten gunste als ten laste van een
erfgenaam verleend, en is zij eeuwigdurend.
65. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Het is de plicht van de Praetor, wanneer de eiser in het bezit wordt gesteld, hem in staat te stellen het eigendom van het goed
te verwerven, nadat hij het gedurende een lange tijd in bezit heeft gehad.
66. Wanneer er verscheidene mede-eigenaars zijn, die zekerheid zouden moeten stellen, en één hunner dit niet doet, wordt de
eiser in het bezit van zijn aandeel gesteld. En, aan de andere kant, wanneer er verscheidene personen zijn die wensen dat er
zekerheid wordt gesteld, en sommigen hebben huizen die waardevoller zijn dan de anderen, of wanneer zij allen eigenaar zijn
van ongelijke aandelen van hetzelfde huis, zullen allen niettemin in bezit worden gesteld op gelijke voet, en niet met
betrekking tot de omvang van hun respectieve eigendom.
67. Indien zowel de eigenaar van het goed als de vruchtgebruiker zekerheid eisen tegen dreigende schade, moeten beiden
worden gehoord; want de beloftegever lijdt geen onrecht, omdat hij slechts verplicht zal zijn ieder te betalen naar
evenredigheid van het bedrag van zijn belang.
68. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
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Het gebeurt soms dat, wanneer er schade is geleden, we geen recht hebben op enige actie, als er niet eerder zekerheid was
gesteld; bijvoorbeeld wanneer het huis van mijn buurman, dat in een ruïneuze staat verkeert, op mijn gebouw valt. Deze regel
is in zoverre van toepassing, dat door vele autoriteiten is geoordeeld, dat hij, die de schuld draagt, zelfs niet kan worden
gedwongen de rommel te verwijderen, mits hij voornemens is alles op de grond achter te laten.
69. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
De Praetor zegt: "In het geval van dreigende schade beveel ik ieder die voor zichzelf verschijnt om schadeloosstelling te
beloven, en alle anderen om zekerheid te geven aan de andere partij, die bereid is te zweren dat noch hij, noch degene voor
wie hij optreedt de eis doet met het doel om ergernis te veroorzaken; en dat het verzoek kan worden gedaan tot de dag die ik
zal vaststellen om de zaak te behandelen. Indien betwist wordt of degene die zekerheid moet stellen, al dan niet de eigenaar
van het eigendom is, gelast ik dat voorlopig zekerheid wordt gesteld. Wanneer een bouwwerk in een openbare beek of op de
oever daarvan is opgericht, beveel ik dat zekerheid moet worden gesteld voor tien jaar. Bovendien zal ik degene aan wie
zekerheid is gesteld, gelasten bezit te nemen van het eigendom, in naam van degene die de zekerheidstelling eist; en, indien
daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd, zal ik hem gelasten er daadwerkelijk bezit van te nemen. Ik zal een
vordering instellen tegen hem die weigert zekerheid te stellen, of die de andere partij niet toestaat in het bezit te blijven, of
het te verwerven; opdat hij het bedrag kan betalen dat hij zou hebben moeten betalen indien zekerheid was gesteld met
betrekking tot het genoemde eigendom, overeenkomstig mijn vonnis, of dat van een rechter die jurisdictie heeft over het
genoemde eigendom, dat zich ook in mijn jurisdictie bevindt. Indien hij, aan wie ik het bezit in naam van een ander heb
toegekend, geen zekerheid stelt tegen dreigende schade, zal ik bevelen, dat hij, aan wie geen zekerheid is gesteld,
onmiddellijk in het feitelijke bezit van het genoemde eigendom wordt gesteld."
70. Dit Edict heeft betrekking op schade die nog niet is toegebracht, terwijl andere vorderingen die betrekking hebben op
schade, betrekking hebben op herstel, zoals dat van de wet van Aquilius, en andere. In dit Edict is niets bepaald met
betrekking tot reeds toegebrachte schade, want wanneer dieren schade hebben aangericht, is het niet gebruikelijk om ons
aansprakelijk te stellen, behalve om ons te dwingen ze als schadevergoeding af te staan; en er is veel meer reden om dezelfde
regel toe te passen wanneer het gaat om bezittingen zonder leven, aangezien wij niet aansprakelijk zouden zijn voor een
hoger bedrag; vooral wanneer de dieren die de schade hebben aangericht nog bestaan, maar het huis dat door de val schade
heeft aangericht, heeft opgehouden te bestaan.
71. Daarom, indien het huis zou vallen voordat zekerheid is gesteld, en de eigenaar niet bereid is de rommel te verwijderen,
en het achterlaat, rijst de vraag of een vordering tegen hem kan worden ingesteld. Julianus antwoordde, in een geval waarin
een bouwvallig huis was gevallen, voordat een beding met betrekking tot dreigende schade was gemaakt, na te zijn
geraadpleegd over wat degene op wiens terrein het afval was gevallen moest doen om schadevergoeding te verkrijgen, dat
indien de eigenaar van het huis dat was gevallen het afval wilde verwijderen, hem dit niet werd toegestaan, tenzij hij alles

2744

verwijderde, dat wil zeggen, ook wat waardeloos was, en tevens zekerheid moest stellen, niet alleen met betrekking tot
toekomstige schade, maar ook met betrekking tot die welke reeds was geleden. Indien de eigenaar van het omgevallen huis
niets doet, moet hem, op wiens terrein het afval is gevallen, een interdict worden verleend, waardoor zijn buurman kan
worden gedwongen, hetzij het afval te verwijderen, hetzij het gehele verwoeste huis te verlaten.
72. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor: Titel, Betreffende bedreigde schade.
Men kan dus met recht zeggen, dat deze procedure niet mag worden gevoerd, wanneer de eigenaar van het vernielde huis
geen zekerheid heeft gesteld, niet door nalatigheid zijnerzijds, maar door een of ander obstakel, dat hem verhinderde dit te
doen.
73. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Julianus zegt verder, dat men in dit geval de eigenaar van het huis kan dwingen zekerheid te stellen voor de schade die reeds
heeft plaatsgevonden; want aangezien bescherming kan worden geboden terwijl het gebouw nog intact is, is het niet onbillijk
dat deze wordt geboden nadat het in puin is gevallen. Maar zolang het ongeschonden is, kan iemand gedwongen worden,
hetzij zekerheid te stellen tegen dreigende schade, hetzij het huis te verlaten, dat hij niet wil herstellen. Tenslotte zegt hij dat
als iemand, vanwege de korte tijd die nodig is, of vanwege zijn afwezigheid voor zaken voor de staat, geen beding tegen
dreigende schade kan aangaan, het niet onrechtvaardig is dat de Praetor bepaalt dat de eigenaar van het bouwvallige huis
ofwel de schade moet herstellen, ofwel het moet verlaten. De rede keurt de mening van Julianus goed.
74. De vraag rijst of een interdict kan worden uitgevaardigd over dingen die door de stroom van een rivier zijn meegevoerd.
Trebatius zegt dat wanneer de Tiber gezwollen is en de bezittingen van sommigen meeneemt over de terreinen van anderen,
de Praetor een interdict uitvaardigt om te voorkomen dat geweld wordt gebruikt tegen de eigenaars van die bezittingen om te
verhinderen dat zij weghalen wat hun toebehoort; op voorwaarde dat zij beloven schadeloos te zullen worden gesteld tegen
dreigende schade.
75. Alfenus zegt dat als een deel van uw land op het mijne valt, en u het opeist, een vordering tegen u zal worden toegewezen
wegens reeds toegebrachte schade. Deze mening wordt door Labeo gedeeld; want de schade die ik reeds heb geleden, kan
niet worden overgelaten aan het oordeel van de rechter voor wie het herstel van de gevallen aarde wordt geëist; noch moet
een vordering worden toegewezen, tenzij alles wat gevallen is, wordt verwijderd. Alfenus zegt ook, dat de gevallen aarde
alleen kan worden opgeëist, wanneer zij niet met mijn land is verenigd en er geen deel van uitmaakt. Evenmin kan een boom,
die op mijn akker is gebracht en in mijn grond wortel heeft geschoten, door u worden opgeëist. Evenmin kan ik een vordering
tegen u instellen op grond van het feit dat u geen recht had op uw deel van het land dat op het mijne is gestort, indien het
reeds met het mijne verenigd was, om de reden dat het dan mijn eigendom wordt.
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76. Neratius zegt echter, dat als uw boot door de kracht van de stroom op mijn land wordt meegevoerd, u die niet kunt
verwijderen, tenzij u mij zekerheid stelt voor de schade die ik eventueel heb geleden.
77. De vraag rees, wanneer het land aan de een en de oppervlakte aan de ander toebehoort, of de laatste een
schadeloosstelling voor dreigende schade moest beloven, of zekerheid moest stellen. Julianus zegt, dat wanneer een huis, dat
op het land van een ander staat, bouwvallig wordt, de eigenaar schadeloosstelling moet beloven, niet alleen met betrekking
tot de gebrekkige toestand van het land, maar ook met betrekking tot die van het gebouw; of dat hij, aan wie het oppervlak
toebehoort, zekerheid moet stellen, zowel met betrekking tot het land als tot het huis; en als een van beiden dit nalaat, moet
de buurman in het bezit van het eigendom worden gesteld.
78. Celsus stelt zeer juist, dat indien het vruchtgebruik van uw huis aan Titia toebehoort, u, als eigenaar, schadeloosstelling
moet beloven tegen dreigende schade, of Titia moet zekerheid stellen. Als degene aan wie de zekerheid tegen dreigende
schade moet worden gegeven, in het bezit van het eigendom wordt gesteld, zal hij het gebruik en het genot van het eigendom
door Titia verhinderen. Hij zegt ook, dat een vruchtgebruiker, die het goed niet herstelt, door de eigenaar verhinderd moet
worden het goed te genieten; en daarom, als de vruchtgebruiker geen zekerheid stelt tegen dreigende schade, en de eigenaar
gedwongen wordt een schadeloosstelling te beloven, moet de vruchtgebruiker verhinderd worden het goed te genieten.
79. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Cassius zegt dat zelfs als het vruchtgebruik gescheiden is van het eigendom, de eigenaar een schadeloosstelling moet beloven
voor toekomstige schade. Tenzij de eigenaar een volledige schadeloosstelling belooft, of de vruchtgebruiker zekerheid stelt,
moet degene aan wie geen zekerheid is gesteld, in het bezit van het goed worden gesteld; maar als de vruchtgebruiker geen
zekerheid stelt aan de eigenaar, aan wie een schadeloosstelling is beloofd, zegt Julianus dat deze geen recht heeft op een
vordering tot terugvordering van zijn vruchtgebruik. Indien echter de vruchtgebruiker iets moet betalen wegens een of ander
gebrek van het land, moet het eigendomsrecht op hem overgaan.
80. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Wat moeten we zeggen van een schuldeiser die een huis in onderpand heeft gekregen? Moet hij een schadeloosstelling
beloven tegen dreigende schade, opdat zijn rechten beschermd worden; of moet hij zekerheid geven omdat hij niet de
eigenaar van het eigendom is? Dit punt wordt door Marcellus in tegenovergestelde zin behandeld; want hij vraagt of aan een
schuldeiser die een huis in onderpand heeft, zekerheid tegen dreigende schade moet worden gegeven. Marcellus zegt dat het
voor hem niet nodig is om zekerheid te geven, en voegt eraan toe dat dezelfde regel zal gelden voor iemand die het huis niet
van de eigenaar heeft gekocht, want het beding zou geen kracht hebben, wat deze laatste betreft. Het lijkt mij echter
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volkomen billijk, dat met het belang van de schuldeiser rekening wordt gehouden, dat wil zeggen, dat hij door middel van
een beding wordt verzekerd.
81. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
De toestand van een persoon aan wie geen zekerheid tegen dreigende schade is verschaft, is te verkiezen boven die van
schuldeisers die eigendom in onderpand hebben aangenomen, als hem wordt toegestaan het in bezit te nemen en het door
usucaptie te verwerven, na het verstrijken van een lange tijd.
82. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Laten we eens kijken of een koper te goeder trouw, die eigendom heeft verkregen van iemand die er geen eigenaar van was,
schadeloosstelling moet beloven tegen dreigende schade, of zekerheid moet geven. Sommige autoriteiten zijn de laatste
mening toegedaan; het is echter redelijk dat de koper liever een schadeloosstelling belooft dan dat hij zekerheid stelt, omdat
hij dit in eigen naam doet.
83. 83. Wanneer de vraag rijst, of de eigenaar van het land of iemand die er een recht op heeft (bijvoorbeeld een
erfdienstbaarheid), zekerheid moet stellen tegen dreigende schade, meen ik, dat hij vrijwaring moet beloven en geen
zekerheid moet stellen, omdat hij in eigen naam handelt en niet in die van een ander.
84. Wanneer een ander huis, dat in goede staat van onderhoud verkeert, tussen het mijne en het uwe staat, dat bouwvallig is,
laat ons dan zien, of gij alleen mij zekerheid moet geven, of dat hij, wiens huis in goede staat verkeert, alleen zekerheid moet
verkrijgen; of dat ik het van u beiden kan eisen. De betere mening is, dat beiden zekerheid moeten stellen; want het is
mogelijk, dat het bouwvallige huis het mijne schaadt door op het in goede staat verkerende huis te vallen, hoewel men kan
zeggen, dat dit niet geschiedde door enig gebrek aan het gebouw, dat in goede staat was, als het andere, door erop te vallen,
mij schade berokkent. Maar aangezien de eigenaar van het tussenliggende huis zich had kunnen beschermen door zekerheid
te verkrijgen tegen dreigende schade, is het niet meer dan redelijk dat hij aansprakelijk is voor een vordering.
85. Wanneer iemand verlangt, dat hem zekerheid wordt gesteld tegen dreigende schade, moet hij in de eerste plaats zweren,
dat dit niet geschiedt met het oogmerk om hinder te veroorzaken. Daarom zal een ieder, die bereid is daartoe een eed af te
leggen, worden toegestaan een beding aan te gaan, en er zal niet worden onderzocht of hij enig belang heeft bij het eigendom,
of hij een aangrenzend huis heeft, of niet; want de gehele zaak moet worden onderworpen aan de beslissing van de Praetor,
die zal bepalen aan wie de zekerheid moet worden gegeven, en wie er geen recht op heeft.
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86. Maar zekerheid moet niet gegeven worden aan iemand, die het recht heeft mijn land te doorkruisen, of daarop te wassen,
of in mijn huis te logeren.
87. Labeo zegt, dat het duidelijk is, dat zekerheid moet worden gegeven door de eigenaar van een gebouw, dat niet in goede
staat van onderhoud is, niet alleen aan de buren, hun pachters en hun vrouwen, maar ook aan hen, die bij hen verblijven.
88. De vraag rijst of de eigenaar van het huis zekerheid moet geven aan zijn huurders. Sabinus zegt, dat aan de huurders geen
zekerheid moet worden gegeven, want zij hebben óf het huis gehuurd, dat in het begin bouwvallig was, en het is hun eigen
schuld, dat zij dit gedaan hebben; óf het huis is later bouwvallig geworden en zij kunnen een vordering instellen op grond van
de huurovereenkomst. Deze opvatting is de meest juiste.
89. Wanneer iemand een huis bouwt in de nabijheid van een monument, of toestaat dat een monument in de nabijheid van
zijn huis wordt opgericht, moet hem achteraf geen zekerheid tegen dreigende schade worden gegeven, omdat hij een
onwettige handeling heeft laten begaan. In andere gevallen echter, waarin een gebouw schade toebrengt aan een monument,
en degene aan wie het recht op het monument toebehoort geen blaam treft, moet aan laatstgenoemde zekerheid worden
gesteld.
90. Het is thans vast komen te staan, dat personen, die het recht van opstal en vruchtgebruik van grond hebben, een beding
kunnen aangaan, dat voorziet tegen dreigende schade.
91. Marcellus echter zegt, dat hij, die te goeder trouw een goed koopt van iemand die daarvan niet de eigenaar is, geen
beding kan sluiten met betrekking tot dreigende schade.
92. Wanneer iemand een nieuw werk opzegt, bespreekt Julianus de vraag of hem niet toch zekerheid tegen dreigende schade
moet worden geboden; en hij is geneigd te geloven dat dit moet gebeuren. Julianus zegt ook dat zekerheid moet worden
gegeven aan een persoon die recht heeft op het interdict Quod vi et clam tegen zijn tegenstander; omdat de zekerheid geen
betrekking heeft op gebreken in een gebouw of op schade die uit het werk kan voortvloeien.
93. Wanneer iemand in het bezit van een huis wordt gesteld, omdat hem geen zekerheid is gesteld, en naderhand degene aan
wie het huis toebehoorde, die andere gebouwen heeft, die aan het eerste grenzen, eist, dat hem door de klager, die in het bezit
van dat huis is gesteld, zekerheid wordt gesteld tegen dreigende schade wegens het bouwvallige huis; laat ons dan zien, of
deze laatste verplicht moet worden, zekerheid te stellen, dan wel of de wederpartij gehoord moet worden. Julianus is van
mening dat degene die het bouwvallige huis heeft afgestaan en het in goede staat verkerende huis heeft behouden, zeer
oneervol handelt door zekerheid te eisen van degene die het in slechte staat verkerende huis juist in bezit heeft genomen,
terwijl hijzelf het bezit ervan heeft verloren omdat hij weigerde zekerheid te verschaffen tegen dreigende schade. En
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inderdaad kan hij met weinig recht zekerheid eisen om zich te beschermen tegen een gebouw waarvoor hij verzuimd heeft
zekerheid te stellen. Deze mening is juist.
94. Wanneer iemand, die op het punt staat een overeenkomst aan te gaan, beëdigd is, maar er niet in slaagt de overeenkomst
te sluiten, laat ons dan zien of hij opnieuw beëdigd moet worden als hij daarna de overeenkomst wenst aan te gaan. Ik ben
van mening dat hij een tweede maal moet worden beëdigd, omdat het mogelijk is dat hij, hetzij in het begin, hetzij nu, de
bedoeling kan hebben gehad ergernis te veroorzaken.
95. Als ik in naam van een ander zekerheid eis tegen dreigende schade, moet ik zweren, dat hij in wiens naam ik zekerheid
eis, dat niet doet met het oogmerk om ergernis te veroorzaken.
96. Indien ik echter de vordering doe in naam van een persoon, die, indien hij dit in eigen persoon deed, niet gedwongen zou
zijn te zweren, zoals bijvoorbeeld een patroon, of een ouder, dan moet men oordelen, dat er geen grond is voor een eed; zoals
in een geval, waarin de principaal niet behoeft te worden beëdigd, hij, die voor hem optreedt, "geen eed moet afleggen in een
beding van deze soort.
97. 97. In dit beding moet een bepaalde termijn worden gesteld, waarbinnen de borgtocht van kracht wordt, indien enige
schade wordt geleden, want degene die borg staat, mag niet eeuwig aansprakelijk zijn krachtens het beding. Daarom schrijft
de Praetor zelf de termijn voor het beding voor, waarbij hij rekening houdt met de omstandigheden van het geval en met de
aard van de schade die naar men vreest daaruit kan voortvloeien.
98. Paulus, Over het Edict, Boek XIV.
Bij het onderzoek naar de omstandigheden van het geval moet rekening worden gehouden met de afstand die de twee
voorwerpen scheidt, en met de afmetingen van het bouwwerk,
99. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Als de door de borg gestelde tijd verstreken is, kan door een besluit van de Praetor nieuwe zekerheid worden gesteld.
100. Wanneer een beding is aangegaan zonder een tijd te bepalen, of wanneer, door een overeenkomst tussen de partijen, het
beding van kracht moest worden op het moment dat de schade was aangericht; of wanneer het verzuim door een vergissing is
begaan, en de tijd is verstreken die in zulke gevallen gebruikelijk is voor te schrijven; kan de partij die de zekerheid heeft
gesteld, de Praetor verzoeken om te worden vrijgelaten.
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101. De Praetor zegt vervolgens: "Met betrekking tot elk bouwwerk dat in een openbare beek of aan de oever daarvan is
opgetrokken, zal ik gelasten dat voor tien jaar zekerheid wordt gesteld." Een borgstelling is in dit geval noodzakelijk, en er
moet een tijd worden vastgesteld voor het verstrijken van de borgstelling; en dit wordt gedaan omdat het bouwwerk op een
openbare plaats is opgericht. Bovendien eist de Praetor, wanneer dit geschiedt op het eigendom van een ander, dat een borg
wordt gesteld.
102. Men moet bedenken, dat de borgstelling niet alleen geschiedt wegens gebreken aan de grond, maar ook met betrekking
tot het bouwwerk zelf; en, ofschoon dit op particuliere grond is opgetrokken, geldt de borgstelling zowel voor de grond als
voor het bouwwerk zelf. Wanneer de grond echter openbaar eigendom is, is het niet nodig dat zekerheid tegen dreigende
schade wordt gesteld met betrekking tot iets anders dan gebreken in de constructie van het gebouw.
103. Alle schade die zich binnen tien jaar kan voordoen, is dus in deze bepaling begrepen.
104. Waar de Praetor zegt: "Met betrekking tot elk werk", moeten wij dit verstaan als betrekking hebbend op elke schade die
voortvloeit uit een bouwwerk dat op openbare grond is opgericht.
105. Wanneer iets op een openbare weg is gebouwd, moet zekerheid worden gesteld om de reden, dat het is opgericht op het
land van een ander.
106. De Praetor zal echter, na onderzoek, de tijd vaststellen overeenkomstig de aard van het werk.
107. Wanneer iemand arbeid verricht ter bescherming van een weg, of enig ander werk met betrekking tot dezelve verricht,
moet zekerheid worden gesteld om te voorkomen dat schade wordt geleden door particulieren.
108. 108. Niets is uitdrukkelijk bepaald met betrekking tot andere openbare plaatsen, maar op grond van de algemene
clausule die verwijst naar bouwwerken opgericht op het terrein van anderen, moet zekerheid worden gesteld tegen dreigende
schade.
109. Wanneer een openbare plaats door openbare werken wordt hersteld, is Labeo zeer juist van oordeel, dat de regel, dat
zekerheid tegen dreigende schade moet worden gegeven, niet van toepassing is, wanneer enige schade kan voortvloeien uit
hetzij een gebrek in de grond, hetzij in het werk; maar het werk moet zodanig worden uitgevoerd, dat de buren geen letsel of
schade kunnen ondervinden.
110. Krachtens dit Edict wordt, indien geen zekerheid wordt gesteld, de eiser door de Praetor in het bezit gesteld van dat
gedeelte van het gebouw, dat in bouwvallige toestand schijnt te verkeren.
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111. Laten we eens zien of hij in het bezit van het hele huis moet worden gesteld. Er bestaat een mening van Sabinus, die
zegt, dat hij het gehele huis in bezit moet krijgen; anders, zegt hij, kan het Edict niet ten uitvoer worden gelegd, en zal het
hem niet baten in het bezit te worden gesteld van iets, dat hij wettelijk niet kan hebben, of dat hem geen voordeel zal
brengen. Deze mening van Sabinus is de betere.
112. Wanneer een gebouw in verschillende delen is verdeeld, moeten wij nagaan of de eiser een deel of het geheel in bezit
moet krijgen. Indien het zo groot is, dat er ruimte is tussen het bouwvallige en het in goede staat verkerende gedeelte, moet
men zeggen, dat de eiser alleen het bouwvallige gedeelte in bezit moet krijgen; maar indien het gehele gebouw nauw met
elkaar verbonden is, moet hij het in zijn geheel in bezit krijgen. Bij huizen van grote omvang is het daarom beter, dat de eiser
in het bezit wordt gesteld van het gedeelte dat grenst aan het gedeelte dat in bouwvallige toestand verkeert. Indien echter
slechts een zeer klein gedeelte van een groot huis in bouwvallige toestand verkeert, hoe kan dan worden geoordeeld, dat
degene aan wie geen zekerheid tegen dreigende schade is gesteld, moet worden opgedragen het gehele gebouw in bezit te
nemen, wanneer het van zulke grote afmetingen is.
113. Nogmaals, wat zullen wij zeggen, indien een aanbouw aan het huis in bouwvallige staat verkeert? Moet de eiser de
aanbouw in bezit krijgen of het gehele gebouw? De beste mening is, dat hij niet in het bezit van het gehele gebouw moet
worden gesteld, maar alleen in het bezit van de aanbouw.
114. Wanneer verscheidene personen eisen, dat hun zekerheid wordt gegeven, is het gebruikelijk, dat zij allen in het bezit
worden gesteld. Labeo is deze mening toegedaan, wanneer de een reeds in het bezit is gesteld, en een ander dit verlangt; want
wij zullen niet letten op de volgorde, waarin zij verschijnen, maar beiden zullen recht hebben op bezit. Wanneer echter de een
reeds in bezit is gesteld, en de ander verlangt, dat zekerheid tegen dreigende schade wordt gesteld; dan zal, tenzij dit
geschiedt, de tweede in bezit worden gesteld.
115. Julianus zegt, dat wanneer iemand wegens dreigende schade in bezit is gesteld, hij door tijdsverloop niet de eigendom
van het goed kan verkrijgen, tenzij hij door een tweede decreet van de Praetor tot eigenaar wordt gemaakt.
116. Indien een ander eveneens in het bezit is gesteld, voordat dit decreet is uitgevaardigd, worden beide partijen medeeigenaar van het huis; dat wil zeggen, indien zij veroordeeld waren het in bezit te nemen. Indien echter degene die het eerst in
bezit is genomen, eigenaar is geworden, en Titius zou eisen dat hem zekerheid zou worden gesteld tegen dreigende schade,
en de eerste zou weigeren die te verschaffen, dan blijft alleen Titius in bezit.
117. Wanneer verscheidene personen in het bezit worden gesteld, staan zij allen op dezelfde voet en wordt er geen rekening
gehouden met de omvang van de schade die elk van hen kan lijden; en dit is redelijk, want wanneer één persoon in het bezit

2751

wordt gesteld, geschiedt dit niet met betrekking tot de omvang van de schade die hij kan vrezen, maar het geschiedt ten bate
van allen. Vandaar dat, wanneer meerderen in het bezit worden gesteld, zij allen gelijkelijk het volle bezit verkrijgen, en hun
aandeel wordt geregeld door de inbreng.
118. Indien echter iemand die in het bezit is gesteld, kosten moet maken en later bij een tweede vonnis wordt veroordeeld tot
het nemen van bezit, kan hij dan de kosten terugvorderen, en zo ja, langs welke weg? Het staat vast, dat hij de door hem
gemaakte kosten kan terugvorderen door middel van een vordering tot verdeling.
119. Wanneer echter iemand in het bezit is gesteld, maar nog niet bij een tweede vonnis is gelast het bezit volledig af te
nemen, laten wij dan bezien of de eigenaar van het goed verplicht is het bezit af te staan. Labeo zegt dat hij daartoe verplicht
is, zoals het geval is wanneer noch de schuldeisers, noch de legatarissen in het bezit worden gesteld. Deze mening is juist.
120. Wanneer de Praetor iemand in het bezit van een goed stelt, geeft hij hem niet in één keer het volle bezit, maar pas nadat
de juiste reden is aangetoond. Daarom moet er een zekere tijd verlopen, om aan te tonen, dat de eigenaar door een lang
stilzwijgen het huis als verlaten beschouwt, of wanneer een persoon in het bezit is gesteld en, nadat hij er enige tijd is
gebleven, niemand zekerheid stelt.
121. Indien de eigenaar toevallig afwezig is voor zaken voor de Staat, of om een andere goede reden, of indien hij een leeftijd
heeft die hem recht geeft op ontheffing, moet de regel worden aangenomen dat de Praetor geen onnodige haast mag maken
met het uitvaardigen van het decreet om de partij volledig in het bezit van het eigendom te stellen. En zelfs indien hij een
dergelijk vonnis zou uitvaardigen, lijdt het geen twijfel, dat de belanghebbende volledige teruggave zal worden verleend.
122. Wanneer iemand wordt veroordeeld tot het volledig in bezit nemen, moet de eigenaar worden gedwongen om afstand te
doen
af te staan.
123. Wanneer enige rechten toekomen aan degene die zekerheid heeft kunnen geven tegen dreigende schade, kan het geldend
maken van die rechten niet geschieden tegen degene die in bezit is gesteld. Labeo keurt deze mening goed.
124. In het geval van een schuldeiser, die een bouwvallig huis in onderpand heeft, rijst de vraag, of hij zijn rechten op het
onderpand kan doen gelden tegen iemand, die krachtens het tweede decreet van den Praetor gelast is het huis geheel in bezit
te nemen. De betere mening is, dat hem het recht wordt ontzegd zijn onderpand op te eisen, indien de schuldenaar geen
schadeloosstelling belooft, of de schuldeiser geen zekerheid stelt. Celsus meent zeer juist, dat deze regel ook geldt in het
geval van een vruchtgebruiker.
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125. 125. Wanneer een huis in eeuwigdurend erfpacht wordt gehouden, zijn wij van mening, dat iemand in het bezit kan
worden gesteld, maar niet gemachtigd kan worden om door een tweede decreet van de Praetor het volledige bezit te
verkrijgen; want het eigendom van het goed kan nooit door bezit worden verkregen. Er moet echter een vonnis worden
uitgevaardigd, inhoudende dat de huurder in dezelfde positie komt te verkeren als hij die weigerde zekerheid te stellen, na
welk vonnis hij zich kan beroepen op de daartoe geëigende actie krachtens zijn huurcontract.
126. Met betrekking tot grond die door een gemeente is verpacht, moet echter worden gezegd dat, indien de overheid geen
zekerheid stelt, de eigendom door tijdsverloop kan worden verkregen.
127. Indien de gevreesde schade zich voordoet, terwijl de Praetor beraadslaagt over het al dan niet toestaan van het beding, is
de volgende aardige vraag gerezen, namelijk of de eiser schadeloos gesteld kan worden. En, inderdaad, de inbezitneming zal
niet van kracht worden. De Praetor moet niettemin bepalen, dat de schade, die eventueel is ontstaan, ook wordt begrepen in
die, welke door de obligatie wordt gedekt; of, indien hij meent, dat het hem betaamt, een vordering toe te kennen, kan hij een
besluit in die zin uitvaardigen.
128. Wanneer een ward geen voogd heeft, door wiens gezag hij schadeloosstelling voor dreigende schade kan beloven, kan
de eiser in het bezit worden gesteld, evenals in het geval waarin geen verweer is gevoerd.
129. Wanneer iemand wegens dreigende schade in bezit wordt gesteld, zijn sommige autoriteiten van mening, dat hij het
gebouw in kwestie moet stutten en herstellen, en dat hij verantwoordelijk is voor nalatigheid, zoals in het geval van iemand
die een pand ontvangt. Wij maken echter gebruik van een andere regel; want aangezien hij slechts in bezit is gesteld in plaats
van zekerheid te ontvangen, treft hem geen blaam, indien hij geen reparaties verricht.
130. Indien hem zekerheid wordt geboden nadat hij in het bezit is gesteld, moeten wij nagaan, of hij verplicht moet worden
het pand te ontruimen, tenzij hem ook zekerheid wordt geboden voor de schade, die na zijn inbezitneming mocht zijn
toegebracht. Deze opvatting is inderdaad de beste. Daarom moet de gestelde termijn tweemaal in de belofte tot
schadeloosstelling worden vermeld; en bovendien moet hem zekerheid worden gesteld voor de kosten die hij eventueel heeft
gemaakt.
131. De vraag rijst, vanaf welk tijdstip de rekening van de schade moet worden opgemaakt, vanaf het tijdstip, waarop de eiser
in het bezit kwam, of vanaf het tijdstip, waarop de Praetor verordende, dat hij in het bezit moest komen. Labeo zegt dat de
berekening moet worden gemaakt vanaf het moment dat het decreet is uitgevaardigd; Sabinus is van mening dat de
berekening moet worden gemaakt vanaf het moment dat de eiser het bezit heeft verkregen. Ik denk dat het van de
omstandigheden van het geval afhangt of de ene of de andere van deze meningen wordt gevolgd; want het is gebruikelijk
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iemand te hulp te komen die de opdracht heeft gekregen bezit te nemen, maar dat om de een of andere reden niet heeft
gedaan, of die te laat bezit heeft genomen.
132. Maar nadat iemand door den Praetor is bevolen om het geheel in bezit te nemen uit hoofde van het eigendomsrecht, is er
geen grond voor het stellen van zekerheid. Labeo neemt deze mening over, want hij zegt dat anders de zaak nooit zou worden
beëindigd. Dit is volkomen juist, behalve wanneer de partijen recht hebben op ontheffing, hetzij wegens hun leeftijd, hetzij
om een andere goede reden.
133. Wanneer een huis reeds is omgevallen, laten wij dan bezien, of degene aan wie geen zekerheid is gesteld, alsnog in het
bezit van de ruïne, of van de grond moet worden gesteld. De betere mening is, dat dit moet geschieden. Labeo is het daarmee
eens, maar hij voegt eraan toe dat dit alleen moet gebeuren wanneer het huis is ingestort nadat de Praetor de eiser in het bezit
heeft gesteld. Ik denk dat de mening van Labeo juist is. Indien de eiser dus reparaties verricht, moet worden geoordeeld dat
hij niet gedwongen is te vertrekken voordat hij daarvoor betaald is en zekerheid is gesteld voor eerder geleden schade. Wat
hij heeft uitgegeven, kan hij echter terugvorderen door middel van een feitelijke vordering, maar hij kan niet meer
terugvorderen dan naar het oordeel van een goed burger had moeten worden uitgegeven. Dezelfde regel is van toepassing,
wanneer iemand anders in mijn opdracht of op mijn verzoek kosten heeft gemaakt, zonder bedrieglijk opzet, en mij terzake
een vonnis is gewezen, of ik het bedrag te goeder trouw heb betaald.
134. Als iemand afstand doet van het bezit van een huis uit vrees dat het zal vallen, en hij doet dat terwijl hij het niet kan
verhinderen, dan zegt Labeo dat zijn recht onaangetast blijft, net alsof hij in het bezit was gebleven; want als hij er de
voorkeur aan gaf het huis te verlaten terwijl de toestand ervan kon worden verholpen, dan verliest hij het voordeel van de
beslissing van de Praetor, en moet hij niet gehoord worden als hij naderhand om verlichting vraagt. Cassius zegt echter dat
als hij zich terugtrok uit vrees dat het huis zou instorten, en niet met de bedoeling het te verlaten, hij weer in het bezit zou
moeten komen. Hij zegt ook dat wanneer de bezitter niet verschijnt en het gebouw instort, hij het voordeel van het decreet
van de Praetor verliest. Dit moet verstaan worden als hij verzuimd heeft het in bezit te nemen, en niet wanneer het huis is
ingestort nadat hij gekomen was met de bedoeling het in bezit te nemen.
135. Wanneer iemand door de Praetor is gezonden om bezit te nemen krachtens dit Edict, en hem dit niet wordt toegestaan,
kan hij zich beroepen op een actie in factum, en vragen dat hem hetzelfde bedrag zal worden betaald als zou moeten worden
betaald indien zekerheid met betrekking tot het eigendom zou zijn gesteld. Deze vordering strekt zich uit tot het tijdstip
waarop de schade is toegebracht.
136. Paulus, Over het Edict, Booh LX.
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Voordat de schade is aangericht, blijft de daad van hem, die weigerde schadevergoeding toe te zeggen, of de eiser toe te staan
het eigendom in bezit te nemen, ongestraft, mits hij, voordat de schade is aangericht, hetzij zekerheid heeft gesteld, hetzij
afstand heeft gedaan van het bezit van het eigendom.
137. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Wanneer iemand, die onder toezicht van een ander staat, weigert degene toe te laten, die in het bezit is gesteld, zijn vele
autoriteiten van mening, dat op deze grond een aanklacht wegens ongeoorloofd gedrag zal worden ingediend.
138. Welke weg moet men bewandelen, indien een agent het in bezit nemen belet? Moeten wij een vordering tegen hem of
tegen zijn principaal instellen? De beste mening is, dat de vordering tegen de lasthebber moet worden toegewezen.
139. Dezelfde regel zal gelden voor de gemachtigde van een gemeente, een voogd, en zij die voor anderen verschijnen.
140. Deze vordering, die in factum is, wordt eeuwigdurend toegestaan, en gaat over op en tegen de erfgenaam, evenals op en
tegen andere personen.
141. De rechter die bevoegd is in een zaak van dreigende schade, en ook wanneer een stuk grond is vervreemd door de partij
tegen wie het geding is aangespannen, maakt gewoonlijk een schatting van alle schade die is geleden, voordat het vonnis
wordt uitgesproken.
142. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Het beding met betrekking tot dreigende schade kan niet alleen worden gegeven aan degene die eigenaar is van het
eigendom, maar ook aan hem die verantwoordelijk is voor hetzelfde.
143. Wanneer echter de beloftegever door het verrichten van een of ander werk het eigendom van het goed door usucaptie
heeft verkregen, zegt Pomponius, dat hij op deze grond niet aansprakelijk zal zijn, om de reden dat hij het eigendom niet
heeft verkregen door enig gebrek van het land of door het werk, maar door de werking van het publiek recht.
144. Het is niet nodig, dat zekerheid wordt gesteld aan degene, die een vruchtgebruik heeft in een huis, dat in slechte staat
van onderhoud verkeert, ook al is hij eigenaar van andere aangrenzende gebouwen, omdat hij reparaties kan verrichten; want
hij, die een goed moet gebruiken, zoals het zorgvuldige hoofd van een huishouding wordt, heeft ook de macht het te
repareren. Daarom moet de eigenaar van het huis niet gehoord worden, als hij verlangt, dat de vruchtgebruiker hem zekerheid
geeft ter bescherming van andere huizen, die in de nabijheid staan van het huis, waarop het vruchtgebruik rust, want hij heeft
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een vorderingsrecht tegen de vruchtgebruiker, om hem te dwingen van het goed te genieten, zoals een goed burger behoort te
doen.
145. Ik moet echter mijn huurder zekerheid geven tegen dreigende schade, als hij huizen heeft in de nabijheid van het huis
dat hij bewoont, en dat in slechte staat verkeert.
146. De eigenaar van de grond is niet verplicht zekerheid te stellen met betrekking tot enige schade, die door de toestand van
de grond kan worden veroorzaakt aan een man, die op genoemde grond een huis heeft opgericht, nadat hij die grond heeft
gepacht; en aan de andere kant is deze laatste niet verplicht zekerheid te stellen aan de eigenaar, omdat ieder van hen
gerechtigd is tot acties uit hoofde van de pacht, en in deze procedures wordt niets anders dan nalatigheid in aanmerking
genomen. In een beding, dat betrekking heeft op dreigende schade, is echter meer begrepen, omdat in dit geval de slechte
herstelling van het goed in het geding zou zijn.
147. Indien iemand die een huis heeft, een beding aangaat, en daarna een ander naburig huis koopt, rijst de vraag of de
schuldenaar gebonden zal zijn met betrekking tot het huis dat hij na het aangaan van het beding heeft gekocht. Julianus zegt
dat moet worden overwogen of hij die zekerheid heeft gesteld, alleen aansprakelijk is voor de toestand van het huis met
betrekking waartoe de overeenkomst tussen hem en de beloftegever in de eerste plaats is aangegaan. Het gevolg hiervan lijkt
te zijn, dat wanneer twee mede-eigenaren een beding sluiten betreffende een huis dat zij gemeenschappelijk bezitten, er
alleen zekerheid moet worden gesteld tegen de schade die een van de mede-eigenaren zou kunnen lijden, met betrekking tot
zijn aandeel in het gebouw. Het maakt dus niet uit of een van hen het aandeel van de ander kocht, of dat het huis door het
gerecht aan hem werd toegewezen, de verplichting van de belofte wordt niet groter. Pomponius, in het verslag van deze
mening van Julianus, zegt dat hij het goedkeurt.
148. Indien echter de bedinggever na het sluiten van het beding enig persoonlijk goed in het huis heeft gebracht, en dit
persoonlijk goed door de verwoesting van het naburige gebouw is vernield, kan hij een vordering instellen uit hoofde van het
beding, ook al bevond genoemd goed zich op het tijdstip, waarop het werd aangegaan, niet in het huis.
149. Indien de koper van een stuk grond vóór de levering een beding is aangegaan, is hij verzekerd tegen alle schade, die na
de overdracht van het goed kan ontstaan.
150. De verkoper van een huis moet echter bedingen vóór hij in bezit geeft, omdat hij zekerheid geeft voor elke schade aan
het goed door nalatigheid.
151. Maar wat moet er gebeuren, wanneer de verkoper buiten zijn schuld geen zekerheid heeft kunnen bedingen, en de koper
zelf die zekerheid heeft bedongen? Moet de koper dan niet de schade lijden? Aangezien deze schade is toegebracht aan een
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goed dat aan een ander toebehoort, komt deze dan niet ten laste van de koper, omdat deze geen vorderingsrecht heeft op
grond van de verkoop? Een dergelijk beding heeft geen enkel nut, tenzij de schade is ontstaan na de overdracht van het goed;
want zolang de verkoper met de bewaring ervan is belast, moet hij bedingen dat hij jegens de koper verantwoordelijk zal zijn
voor het betrachten van de grootste zorgvuldigheid; en wat de koper door middel van een andere vordering kan verkrijgen,
mag in geen geval worden opgenomen in het beding dat voorziet in dreigende schade.
152. Indien de verkoper het beding maakt, zal alle schade die na de levering van het goed aan de koper kan ontstaan, daarin
begrepen zijn. Aristo zegt, dat dit buitengewoon onrechtvaardig is, omdat, als de koper zelf bedongen had met betrekking tot
dreigende schade, de beloftegever tegenover twee personen op dezelfde grond aansprakelijk zou zijn, tenzij misschien het
tegendeel zich zou kunnen voordoen; omdat in dit geval het beding gemaakt is met betrekking tot het belang van de
bedinggever, zodat men zou kunnen oordelen, dat de verkoper geen belang meer had, nadat het beding met betrekking tot
dreigende schade was aangegaan.
153. De mening van Sabinus is juist, die oordeelde, dat indien, terwijl ik een huis bouwde, een naburig gebouw binnen de in
het beding vastgestelde tijd op mijn muur zou vallen en deze zou beschadigen, en zelfs al zou deze vallen na het verstrijken
van de in het beding vastgestelde tijd, ik nog steeds een vordering kan instellen, omdat ik de schade heb geleden op het
tijdstip, dat de muur in slechte staat was; En als de muur zo door elkaar is geschud, dat hij niet meer kan worden hersteld en
dus moet worden afgebroken, mag de in rechte vastgestelde schade niet lager zijn dan wanneer de muur was gevallen.
154. Als u en ik aangrenzende huizen hebben, en wij over en weer zekerheid tegen dreigende schade wensen, is er geen reden
waarom ik niet in het bezit van uw huis zou kunnen worden gesteld, en u in het bezit van het mijne.
155. Indien een bewindvoerder iemand wegens dreigende schade verhindert in bezit te nemen, kan volgens het recht
onmiddellijk een vordering in factum tegen hem worden ingesteld.
156. Indien een ander, onder mijn leiding handelend, een persoon verhindert bezit te nemen, kan deze vordering tegen mij
worden ingesteld.
157. De Praetor straft niet alleen degene, die ten tijde van het uitvaardigen van het eerste decreet in het bezit was, maar ook
hem, die niet zal toestaan, dat het bezit krachtens het tweede decreet wordt verkregen; daar anders hij, die krachtens het
tweede decreet begonnen is bezit te verkrijgen, en door middel van zijn bezit eigendom te verwerven, hetzij niet wordt
toegestaan het pand te betreden, hetzij wordt uitgeworpen, zal hij recht hebben op een interdict op grond van geweld, of op
de Publician Action. Indien hij echter een vordering in factum instelt, kan hij zich niet op de andere beroepen, daar de Praetor
dit toelaat om te voorkomen dat de eiser schade veroorzaakt, waardoor hij zou kunnen profiteren.
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158. Wanneer mijn gemachtigde een beding aangaat met betrekking tot dreigende schade, zal ik recht hebben op een actie
gebaseerd op het beding, wanneer een behoorlijke reden wordt aangetoond.
159. Gams, Over het Edict van de Stedelijke Praetor: Titel, Betreffende dreigende schade.
In een beding tot vrijwaring tegen dreigende schade worden de rechten van hen, die te goeder trouw afwezig zijn, niet
geschaad, indien hun, na hun terugkeer, de bevoegdheid wordt verleend om zekerheid te stellen, welke alleen rechtvaardig is,
hetzij zij eigenaars van het goed zijn, hetzij rechten daarop hebben, hetzij als schuldeisers, vruchtgebruikers, of erfpachters.
160. Indien schade wordt gevreesd door de slechte staat van een huis, of van enig ander bouwwerk, wat kan geschieden met
betrekking tot een gebouw, dat hetzij in de stad, hetzij op het land, hetzij in een particuliere, hetzij in een openbare plaats is
gelegen, moet de Praetor erop toezien, dat zekerheid wordt gesteld aan degene, die vreest, dat die schade zal ontstaan.
161. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XIX.
Zekerheid tegen dreigende schade vindt plaats tussen de vruchtgebruiker en de eigenaar van het goed, wanneer de
vruchtgebruiker eist, dat deze hem gegeven wordt wegens slechte gesteldheid van de grond, en de eigenaar van het goed
wegens een of ander gebrek van het werk, wanneer de vruchtgebruiker iets aan het bouwen is, want geen van beiden kan van
de ander zekerheid eisen wegens een huis, dat dreigde om te vallen; de vruchtgebruiker, omdat hij niet verantwoordelijk is
voor de herstelling van het huis, en de eigenaar, omdat zij gewoonlijk een beding sluiten, waarbij de vruchtgebruiker
zekerheid stelt voor de herstelling van het goed, een beding dat op dit geval van toepassing is.
162. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht huurder is, laten wij dan zien of hij wegens dreigende schade in het bezit van een
naburig huis kan worden gesteld; want de vraag rijst of een zoon onder vaders toezicht niet geacht wordt schade te lijden,
wanneer zijn eigendom bestaat uit zijn peculium, en zijn vader een beding kan sluiten om te voorzien in de schade die hij zou
kunnen lijden. Het staat vast, dat beiden in het bezit moeten worden gesteld, tenzij de zoon, toen hij het huis huurde,
overeenkwam, dat het voor zijn risico zou zijn; want dan, daar hij alleen aansprakelijk is krachtens de huurovereenkomst, is
het zeer juist geoordeeld, dat hij zelf in het bezit moet worden gesteld, indien hem geen zekerheid wordt gesteld.
163. Dezelfde, Over Plautius, Boek X.
Als de eigenaar van het eigendom schadeloosstelling belooft tegen dreigende schade, of daarvoor iets betaald heeft; of, aan
de andere kant, de vruchtgebruiker iets betaald heeft, is het alleen maar rechtvaardig dat een van hen het gebruik van het huis
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geniet, of dat de ander het eigendom daarvan behoudt zonder enig risico. Indien de eigenaar iets heeft betaald, mag de
vruchtgebruiker het goed niet gebruiken, tenzij hij zijn deel bijdraagt. Dit geldt ook voor de vruchtgebruiker, en de eigenaar
van het goed zal gedwongen worden zijn deel bij te dragen. Indien dus het huis zou vallen, kan de vruchtgebruiker de grond
houden, totdat hij de schade vergoed heeft, zodat hetgeen de buurman toekomt, indien hij in het bezit zou zijn gesteld, de
vruchtgebruiker toekomt, die hem de schade vergoedt. Dezelfde regel geldt, wanneer zelfs een zeer gering bedrag voor
geleden schade wordt betaald.
164. Plautius: Ik eis zekerheid van een persoon, van wie ik ontken dat hij de eigenaar van een bepaald goed is, onder de
uitzondering: "Indien hij niet de eigenaar zou zijn", en ik zeg dat een ander, die ik als eigenaar beschouw, mij eenvoudig
schadeloosstelling moet beloven. Het staat vast, dat ik deze beide eisen niet kan verkrijgen, maar dat ik moet kiezen aan
welke van de partijen ik de voorkeur geef om mij zekerheid te verschaffen.
165. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
In een beding tot zekerheid tegen dreigende schade, dat wordt aangegaan vanwege een huis, wordt de eiser in het bezit
gesteld, tenzij de obligatie alles dekt.
166. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXXI.
Het gebruik van de openbare beekjes is algemeen, evenals dat van de openbare weg en de zeekust; daarom mag een ieder op
die plaatsen bouwen en wat hij gebouwd heeft afbreken, mits dit kan zonder anderen overlast te bezorgen. Om deze reden
wordt een borgtocht alleen verleend voor het bouwwerk zelf, en wordt niet voorzien in de slechte staat van de grond; dat wil
zeggen, de regel geldt alleen voor het werk dat iemand uitvoert. Indien echter de vrees bestaat, dat door de slechte staat van
de grond schade dreigt, kan geenszins worden gezegd, dat het noodzakelijk is een beding aan te gaan met betrekking tot de
dreigende schade, want wie kan eraan twijfelen, dat er niemand is van wie het beding kan worden verkregen; immers, indien
niemand iets zou bouwen, veronderstel dan, dat de bedoelde openbare plaats door haar aard schade veroorzaakt. Het beding
heeft dus alleen betrekking op bouwwerken die door particulieren worden gebouwd. Welke regel is dan van toepassing,
indien een openbaar werk wordt gebouwd, en tot welke conclusie komen wij met betrekking tot een eventueel gebrek in de
constructie? Het is duidelijk, dat men zich tot de keizer moet wenden, of, indien het bouwwerk in de provincie is
opgetrokken, tot de gouverneur van de provincie. Maar wat gezegd is over gebreken bij het oprichten van een gebouw, moet
niet alleen betrekking hebben op het tijdstip waarop het werk werd verricht, maar ook op een geval waarin later schade
ontstaat; want wat als het huis zou omvallen omdat het ondeugdelijk was gebouwd?
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167. De namen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden, en van alle andere personen die belang hebben bij het eigendom,
zijn in deze bepaling opgenomen; en de term "rechtverkrijgenden" heeft niet alleen betrekking op hen die het geheel
opvolgen, maar ook op hen die slechts een bepaald deel ervan opvolgen.
168. Alle schade die aan het huis, de grond of het werk kan ontstaan door de slechte staat waarin het verkeert of door een
gebrekkige constructie, wordt door een beding zonder onderpand gedekt, en dit betreft niet alleen het gehele huis, maar ook
een gedeelte daarvan. Labeo zegt dat de slechte staat van het huis of de grond alles omvat wat, door een externe oorzaak, een
van beide minder duurzaam maakt. Niemand kan echter zeggen, dat een beding van kracht wordt, wanneer men aanneemt,
dat de grond in slechte staat is, wanneer deze moerassig of zanderig is; want dit zijn natuurlijke gebreken, en daarom is het
beding niet op zulk een geval van toepassing, en, zelfs indien het is aangegaan, zal het uit dien hoofde niet van kracht
worden.
169. De vraag rijst, of dit beding alleen betrekking heeft op schade ten gevolge van letsel, dan wel of het ook alle schade
omvat die van buitenaf ontstaat. Volgens Labeo kan geen procedure worden ingeleid wanneer schade is geleden, indien deze
is ontstaan door een aardbeving, een inundatie of een andere toevallige gebeurtenis.
170. Ook Servius zegt, dat wanneer dakpannen, door de wind weggeblazen, van het huis van de schuldenaar op dat van zijn
buurman zijn gevallen, eerstgenoemde alleen aansprakelijk is, indien dit door een gebrek in zijn gebouw is geschied, en niet
alleen door het geweld van de storm, of door een andere catastrofe, die aan Goddelijke invloed te wijten is. Labeo geeft als
reden hiervoor dat onrechtvaardigheid zou worden aangedaan indien deze regel niet zou worden aangenomen; want waar zou
men een huis kunnen vinden dat sterk genoeg is om de kracht van een rivier, of van de zee, of van een storm, of van
verwoesting, of van brand, of van een aardbeving te weerstaan?
171. Servius is ook van mening dat als een eiland door het geweld van een stroom wordt overspoeld en de gebouwen van de
contractant vallen, hij niets kan verhalen op grond van het beding, omdat het voorval niet kan worden toegeschreven aan enig
gebrek van de gebouwen, of aan de slechte staat van de grond. Indien echter het water de fundering van een gebouw zou
ondermijnen en het daardoor zou instorten, zou het beding volgens hem van kracht worden; want het maakt een groot
verschil of een bouwwerk dat stevig in elkaar zit, onmiddellijk omver wordt geworpen door de kracht van de stroom, of dat
het eerst in verval is geraakt en daarna instort. Ook Labeo keurt deze mening goed, want dit geval lijkt in geen enkel opzicht
op het geval waarin de wet van Aquilius voorziet, namelijk wanneer iemand een slaaf doodt die gezond is, of een slaaf die
zwak is geworden.
172. Bovendien, hoewel het beding van kracht wordt wanneer de schade het gevolg is van een constructiefout, zal het beding
toch niet van kracht worden, indien het werk is uitgevoerd door iemand aan wie de schuldenaar niets kan doen. Het is
duidelijk dat het wel van kracht wordt, indien hij hem had kunnen beletten te bouwen. Indien echter iemand het gebouw
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bouwt in naam van de schuldenaar, of in naam van hem ten behoeve van wie schadeloosstelling is beloofd, of van iemand
anders die verhinderd kan worden het werk uit te voeren, zal dit beding van kracht worden.
173. Indien zekerheid is gesteld voor schade als gevolg van de bouw van een oven, en de schade het gevolg is van nalatigheid
van degene die met de leiding daarvan is belast, wordt door vele autoriteiten geoordeeld, dat dit geval niet onder de
bepalingen van dit beding zal vallen.
174. Cassius zegt ook, dat wanneer de schade het gevolg is van een oorzaak, waartegen geen voorziening kon worden
getroffen, de bepaling niet van toepassing is.
175. Het volgende geval wordt door Vivianus genoemd. Als de bomen die op het land van mijn buurman staan, door de
kracht van een storm breken en op mijn akker vallen, waardoor mijn wijnstokken of gewassen worden verwond, of mijn
gebouwen worden gesloopt, dan zal een beding dat de clausule bevatte: "Als er schade mocht ontstaan doordat de bomen in
slechte staat zijn", geen effect hebben; omdat de schade niet het gevolg was van een gebrek aan de bomen, maar veroorzaakt
werd door de kracht van de wind. Het is duidelijk dat indien de schade het gevolg is van de ouderdom van de bomen, wij
kunnen zeggen dat het ongeval zich heeft voorgedaan door hun gebrek.
176. Hij zegt ook, dat als ik u schadevergoeding toezeg wegens dreigende schade veroorzaakt door mijn huis, en het wordt
door de kracht van een storm op uw gebouw geworpen en vernietigt het, er volgens de bepaling niets verschuldigd zal zijn;
omdat u geen schade hebt geleden door enig gebrek aan mijn huis, tenzij het zo slecht gerepareerd was, dat het onder de
kracht van zelfs de kleinste storm zou zijn gevallen. Dit alles is waar.
177. Wat Labeo denkt is ook waar, want het maakt verschil of een gebouw omver wordt geworpen door het stijgen van een
rivier, of dat het omvalt na geleidelijk te zijn verzwakt.
178. Laten wij nu eens zien, wanneer de schade als geleden moet worden beschouwd; want het beding heeft betrekking op
schade veroorzaakt door gebreken aan het gebouw, aan de grond of aan de constructie. Bijvoorbeeld, ik graaf een put in mijn
terrein, en door dit te doen, onderschep ik de bronnen van uw put; zal ik aansprakelijk zijn? Trebatius zegt dat ik niet
aansprakelijk ben op grond van dreigende schade, want er was geen reden om aan te nemen dat ik u schade berokkende door
een gebrek in mijn werk, terwijl ik slechts gebruik maakte van een recht waartoe ik gerechtigd was. Indien ik echter op mijn
grond een zodanige uitgraving zou doen, dat uw muur niet kan blijven staan, zal de bepaling van vrijwaring tegen dreigende
schade van kracht worden.
179. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVIII.
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Trebatius zegt dat ook hij schade lijdt die de lichten van zijn huis laat afsnijden.
180. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXXI.
Proculus zegt dat als iemand op zijn eigen land een gebouw neerzet, waartoe hij het recht heeft, ook al heeft hij zijn buurman
schadeloosstelling beloofd voor dreigende schade, hij toch niet aansprakelijk is volgens deze bepaling; bijvoorbeeld als u een
gebouw hebt dat aan het mijne grenst, en u verhoogt het hoger dan waartoe u het recht hebt; of als u mijn waterloop door
middel van een kanaal of een gracht in uw akker verandert. Want hoewel u in dit geval mijn water omleidt en in het eerste
geval mijn licht onderschept, kan ik u toch niet op grond van de bepaling voor het gerecht dagen, omdat hij die een ander het
genot ontzegt van een voordeel dat hij tot dan toe gewoon was te genieten, niet geacht moet worden schade te hebben
toegebracht; en het maakt veel verschil of iemand schade veroorzaakt, of dat hij een ander het genot ontzegt van een voordeel
dat hij tot dan toe gewoon was te genieten. De mening van Proculus lijkt mij juist.
181. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVIII.
De mede-eigenaars van hetzelfde huis moeten ieder voor zich een schadeloosstelling bedingen, zonder zijn individueel
aandeel in het eigendom te vermelden, om de reden dat ieder bedingt met betrekking tot de schade die hij zelf kan lijden.
Bovendien, indien elk aandeel wordt vermeld, zou het zijn alsof ieder slechts voor de helft bedong. Anderzijds, wanneer
verschillende eigenaars een huis bezitten dat in slechte staat verkeert, moet ieder voor zijn aandeel in dat huis
schadeloosstelling toezeggen, om te voorkomen dat ieder voor het gehele bedrag aansprakelijk is.
182. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXXI.
Het bedrag van de rente van degene die het eist, is inbegrepen in deze bepaling. Vandaar dat Cassius zegt dat als hij die een
schadeloosstelling bedong tegen dreigende schade, het gebouw waarvoor hij zekerheid verkreeg, moet stutten omdat hij
vreesde dat het zou omvallen, hij de kosten daarvan kan verhalen op grond van het beding. Dezelfde rechtsregel is van
toepassing wanneer iemand die zekerheid heeft verkregen voor dreigende schade wegens gebreken aan een tussenmuur, zijn
eigen gebouw optrekt om de door de muur gedragen last te verminderen. De schade die wordt geleden door de verhuizing
van huurders uit vrees voor een ongeval, valt onder dezelfde categorie. Aristo voegt daar overigens zeer terecht aan toe (zoals
Cassius in dit geval eist) dat, indien er een goede grond was voor de vrees die de huurders deed vertrekken, Cassius ook met
betrekking tot degene die het gebouw heeft gestut, had moeten toevoegen dat hij daartoe werd gedwongen door een redelijke
vrees dat het zou instorten.
183. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVIII.

2762

Dezelfde regel geldt wanneer niemand bereid is het huis te huren omdat het niet meer te repareren is.
184. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXXI.
Het beding van schadeloosstelling tegen dreigende schade is ook van toepassing, wanneer ik schade oploop door een gebrek
in het werk dat mijn buurman op mijn land verricht heeft om water op zijn eigen terrein te leiden. Want het is gebruikelijk,
dat iemand werken verricht op het land van een ander, wanneer dit geschiedt krachtens het recht van een erfdienstbaarheid te
zijnen gunste, waarmee het land van deze laatste belast is.
185. Laten wij in een dergelijk geval bezien, of iemand slechts schadeloosstelling moet beloven, dan wel zekerheid moet
stellen. Een moeilijkheid doet zich voor, omdat hij het werk verricht op het terrein van een ander, en wie onder zulke
omstandigheden zekerheid stelt voor verrichte arbeid, moet borg stellen; maar wanneer hij het werk op zijn eigen grond
verricht, belooft hij slechts schadeloosstelling. Daarom meent Labeo dat wie op het land van zijn buurman werken uitvoert
die betrekking hebben op waterlopen of kanalen, zekerheid moet stellen, omdat het werk wordt uitgevoerd op het terrein van
een ander. Wanneer echter een beding wordt vereist met betrekking tot iets dat reeds is aangelegd, dan is een belofte van
schadeloosstelling voldoende; want in dit geval geeft de persoon in zekere zin zekerheid met betrekking tot zijn eigen
eigendom.
186. Wat gezegd is met betrekking tot het leiden van water is slechts bij wijze van voorbeeld vermeld, maar deze bepaling is
van toepassing op alle soorten van arbeid.
187. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVIII.
Zij die de openbare weg herstellen moeten dit doen zonder schade te berokkenen aan hun buren.
188. Als er een geschil ontstaat of degene van wie zekerheid wordt verlangd, al dan niet de eigenaar van het eigendom is,
moet hij zekerheid stellen met voorbehoud van zijn rechten.
189. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVIII.
Als een huis dat u en mij gemeenschappelijk toebehoort, grenst aan een ander huis, dat mijn eigendom is, rijst de vraag of u,
als het huis dat u gemeenschappelijk toebehoort mij schade dreigt toe te brengen, mij zekerheid moet stellen tegen de schade
die door mijn eigen gebouw kan worden geleden; dat wil zeggen, voor dat deel van het genoemde huis waarvan u de eigenaar
bent. Deze mening wordt door verschillende autoriteiten gedeeld. Ik zie echter een moeilijkheid, omdat ik zelf mijn eigen
huis kan repareren, en ik in een maatschaps- of verdelingszaak alle kosten kan verhalen die voor een deel van dat huis zijn
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gemaakt. Want als ik met u een gebouw gemeen heb, dat in slechte staat verkeert, en u bent in gebreke met de reparatie
ervan, dan ontkennen onze instructeurs dat u gedwongen zou moeten worden om zekerheid te stellen, omdat ik zelf de
reparaties kan uitvoeren en gerechtigd zal zijn om door middel van een maatschaps- of verdelingsvordering een evenredig
deel van de door mij gemaakte kosten terug te vorderen; en daarom zou het stellen van zekerheid geen zin hebben, omdat ik
voor een eventueel verlies op een andere manier kan worden vergoed. Het is duidelijk dat de opvatting van onze instructeurs
was, dat wij een beding dat voorziet in schadeloosstelling in geval van dreigende schade als nutteloos moeten beschouwen,
wanneer iemand voor zijn verlies schadeloos kan worden gesteld door een andere actie; welke regel wordt begrepen van
toepassing te zijn op het hierboven genoemde geval.
190. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Een vordering op grond van een borgtocht voor dreigende schade wordt niet toegekend aan een huurder, omdat hij op grond
van zijn huurcontract verder kan gaan, als de eigenaar van het eigendom hem zou verhinderen het pand te verlaten;
191. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Op voorwaarde dat hij altijd bereid is om zekerheid te geven voor de huur die eventueel is opgelopen; anders zou de eigenaar
terecht zijn eigendom in pand kunnen houden. Maar zelfs als hij het in pand houdt, en het wordt vernietigd door de val van
een naburig huis, kan gezegd worden dat de eigenaar aansprakelijk zou zijn tegenover de huurder in een pandvordering, als
hij het eigendom op een veiliger plaats had kunnen deponeren.
192. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
In geval van afbraak van een feestmuur, moet onderzocht worden of deze al dan niet geschikt was om het erop geplaatste
gewicht te dragen.
193. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Verscheidene autoriteiten zijn van mening dat een tussenmuur, om geschikt te zijn, in staat moet zijn om het gewicht te
dragen van beide huizen die er wettelijk op mogen worden geplaatst.
194. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Want als hij niet in staat is deze gewichten te dragen, moet hij worden afgebroken. Degene die de muur afbreekt is niet
aansprakelijk als er daardoor schade ontstaat, tenzij hij een nieuwe muur bouwt die ofwel te duur is, ofwel niet goed genoeg
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voor het doel. Indien de gesloopte muur een geschikte muur was, heeft de eiser recht op een vordering op grond van het
beding tot schadevergoeding, ten belope van het belang dat hij erbij had dat de muur bleef staan. Dit is redelijk, want als hij
niet had mogen worden afgebroken, moet hij hem op eigen kosten herbouwen. Bovendien zegt Sabinus dat als iemand door
de afbraak van de muur inkomsten heeft gederfd, deze hem moeten worden terugbetaald. Als de huurders het huis verlaten,
of niet zo handig ondergebracht kunnen worden, is de bouwer van de nieuwe muur verantwoordelijk.
195. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
De koper van een huis kan niet op de juiste wijze een schadeloosstelling bedingen voordat het bezit aan hem is overgedragen;
om de reden dat de verkoper verplicht is om strikte zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot het eigendom, voor zover
het de rechten van de koper betreft. Het is zeker dat een dergelijk beding kan worden gemaakt, wanneer de verkoper niets te
verwijten valt; bijvoorbeeld wanneer hij de koper heeft toegestaan in het huis te blijven onder een onzekere titel, en wanneer
hij op het punt stond te vertrekken, hem de bewaring van het huis heeft gegeven.
196. Indien geen zekerheid is gesteld met betrekking tot een veld, moet de eiser in het bezit worden gesteld van dat deel
ervan, waar enige schade wordt gevreesd. De reden hiervoor is, dat bij gebouwen de gedeelten die in goede staat verkeren,
kunnen worden afgebroken door gedeelten die bouwvallig zijn, en dit geldt niet voor onbebouwde grond. Het moet echter
gezegd worden dat, met betrekking tot zeer grote huizen, de Praetor soms, na onderzoek, moet bepalen in welk deel van het
gebouw de persoon, aan wie geen zekerheid is gesteld, in bezit moet worden gesteld.
197. Wanneer een nieuwe muur wordt opgetrokken, moeten de kosten worden berekend na aftrek van de kosten van de oude
muur, om na te gaan of er een overschot is; of als een deel van de oude muur is gebruikt bij de bouw van de nieuwe, moet de
waarde daarvan worden afgetrokken bij het maken van de schatting.
198. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI.
Wanneer er een tussenmuur is tussen twee huizen, is het gebruikelijk om te bedingen tegen dreigende schade met betrekking
tot het huis van elke individuele eigenaar; maar zekerheid is niet nodig, behalve wanneer een van hen alleen bouwt, en
schade wordt gevreesd vanwege het werk, of wanneer een van hen een waardevoller huis heeft dan het andere, en meer
schade zal ondervinden als de muur zou vallen. Anders, wanneer het risico aan beide zijden gelijk is, moet hetzelfde bedrag
aan zekerheid, door de een aan zijn naaste gegeven, ook van de eerste worden geëist.
199. Wanneer de eigendom van een gebouw in geschil is, rust de last van het stellen van zekerheid tegen dreigende schade op
de bezitter, daar hij het bedrag, dat hij daartoe moet uitbetalen, kan verhalen op de eigenaar van het land. Indien hij echter
geen zekerheid stelt, wordt het bezit gegeven aan de eiser, die zekerheid tegen dreigende schade heeft geëist; want het zou
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onrechtvaardig zijn, indien de bezitter gedwongen zou worden het terrein, waarvan hij schade vreest, te verlaten, om de
eigenaar te zoeken.
200. Het beding met betrekking tot dreigende schade heeft een zeer ruime toepassing. Zo is dit beding voordelig voor degene
wiens huis, gebouwd op het land van een ander, wordt beschadigd. Zij is ook voordelig voor de eigenaar van het land, indien
deze zodanig wordt beschadigd, dat de gehele oppervlakte wordt weggenomen, want hij verliest dan de inkomsten, die hij
anders zou hebben ontvangen.
201. Het is geoorloofd in naam van een ander te bedingen, dat alle schade, die de eigenaar mocht lijden, daarin begrepen zal
zijn. Maar hij, die het beding maakt, moet zekerheid stellen, dat de eigenaar de verrichting zal bekrachtigen, en de
uitzondering betreffende de zaakwaarnemer moet in het beding worden opgenomen, zoals bij de bedingen betreffende
legaten. Indien geen zekerheid wordt gesteld, moet de lasthebber in elk geval in het bezit worden gesteld, opdat de
uitzondering met betrekking tot zijn lastgeving hem niet kan benadelen.
202. Bij de schatting van de nieuwe muur moet rekening gehouden worden met de kosten, die een redelijk bedrag niet te
boven mogen gaan; en de versiering van de oude muur moet in aanmerking genomen worden, mits de kosten daardoor niet te
veel verhoogd worden.
203. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Bij het afsluiten van een bepaling voor schadeloosstelling tegen dreigende schade, moet geen onbepaalde of extravagante
schatting worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor stucwerk, of muurschilderingen; want ook al kunnen voor deze dingen
grote uitgaven zijn gedaan, toch moet een gematigde schatting worden gemaakt in de bepaling die voorziet in dreigende
schade, omdat een rechtvaardige middenweg in acht moet worden genomen, en de extravagante luxe van wie dan ook moet
niet worden aangemoedigd.
204. Wanneer de schade het gevolg is van een gebrek in een feestmuur, zal de ene mede-eigenaar niet aansprakelijk zijn voor
de schade die de andere heeft geleden, omdat deze is veroorzaakt door een gebrek in een gemeenschappelijk goed. Indien de
schade echter het gevolg is van het feit, dat een van hen een te groot gewicht tegen of op de muur heeft geplaatst, moet
worden gezegd, dat alleen hij aansprakelijk is voor de schade, die is veroorzaakt door een poging om zichzelf te bevoordelen.
Als de muur instort doordat beide partijen er een te zware last op hebben gelegd, zegt Sabinus heel juist dat beiden
aansprakelijk zijn. Maar als een van hen meer bezit, of bezit van grotere waarde verliest dan de ander, is het het beste te
stellen dat geen van beiden gerechtigd zal zijn een vordering tegen de ander in te stellen, omdat beiden dezelfde last op de
partij-muur hebben gelegd.
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205. Wanneer meerdere personen een vordering instellen op grond van een obligatie die is aangegaan om zich te verzekeren
tegen dreigende schade, omdat zij schade hebben geleden met betrekking tot hetzelfde eigendom, bijvoorbeeld een huis, moet
ieder van hen niet het gehele bedrag vorderen, maar naar evenredigheid van zijn aandeel, omdat de schade die allen
gerechtigd zijn te verhalen, niet door ieder van hen volledig is geleden, maar slechts voor een deel; vandaar dat Julianus zegt
dat een vordering slechts voor een deel in het voordeel van ieder van hen zal zijn.
206. Evenzo, als een huis dat in slechte staat is en dreigt in te storten, aan verscheidene personen toebehoort, kan dan een
vordering tegen elk van hen worden ingesteld voor het gehele bedrag, of slechts voor een deel? Julianus zegt, en Sabinus
keurt zijn mening goed, dat zij moeten worden aangesproken voor het belang dat ieder in het eigendom heeft.
207. Wanneer verschillende eigenaars van een huis zekerheid eisen tegen dreigende schade en niemand die verschaft, moeten
zij allen op dezelfde voet in het bezit worden gesteld, hoewel zij misschien verschillende aandelen hebben in het eigendom
van het eigendom. Dit wordt ook door Pomponius verklaard.
208. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI.
Wanneer een partijmuur moet worden hersteld, moet die eigenaar de gelegenheid hebben het werk te doen, die het op de
meest geschikte wijze kan uitvoeren. Ook moet gezegd worden, dat deze regel zal gelden, wanneer dezelfde weg of
waterloop door twee of meer personen moet worden gerepareerd.
209. Julianus, Digest, Boek LVIII.
Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft een beding aangaat dat voorziet in dreigende schade, dan wordt dat
beschouwd als hetzelfde als wanneer zijn meester mondeling bedongen had met betrekking tot hun respectievelijke aandelen.
210. Alfenus Varus, Digest, Boek II.
Een zekere man beloofde zijn buurman schadeloosstelling tegen dreigende schade. De dakpannen van zijn gebouw werden
door de wind op die van zijn buurman geworpen en braken deze. De vraag rees of er schadevergoeding moest worden
betaald. Het antwoord was dat dit moest gebeuren als het ongeval het gevolg was van enig gebrek of zwakte van het gebouw,
maar als de kracht van de wind zodanig was dat hij zelfs sterk gebouwde gebouwen had kunnen slopen, kon geen
schadevergoeding worden geïnd. En ook al was in de bepaling bepaald, dat schadevergoeding verschuldigd zou zijn, zelfs
indien iets zou vallen, dan nog zou niets worden geacht te zijn gevallen, wanneer iets hetzij door het geweld van de wind,
hetzij door enige andere kracht van buitenaf naar beneden was geworpen, maar alleen wat uit zichzelf was gevallen.
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211. Een man die een feestmuur, die hij samen met zijn buurman bezat, wilde herbouwen, gaf hem, voordat hij hem afbrak,
zekerheid tegen dreigende schade, en verkreeg van hem hetzelfde. Nadat de muur was verwijderd, vertrokken de huurders in
de kamers van de buurman, en deze probeerde de huur die de huurders niet hadden betaald, terug te vorderen van de andere
mede-eigenaar van de muur. De vraag rees of hij een dergelijke eis rechtmatig kon stellen. Het antwoord luidde dat,
aangezien de feestmuur werd herbouwd, het niet nodig was dat de mede-eigenaren van die muur elkaar zekerheid gaven, en
dat geen van hen daartoe door de ander kon worden gedwongen; maar als zij wel zekerheid gaven, konden zij die toch niet
geven voor meer dan de helft die ieder van hen bezat, want geen van hen mocht, zelfs niet aan een vreemde, voor meer dan
dit zekerheid geven, wanneer deze voornemens was de feestmuur te herbouwen. Daar beiden echter voor het gehele bedrag
zekerheid hadden gesteld, moest degene die de muur bouwde, aansprakelijk zijn voor de schade die zijn buurman leed door
het verlies van zijn huur.
212. Dezelfde buurman vroeg advies of hij niet kon terugvorderen wat hij op deze rekening had betaald, omdat door zijn
buurman was overeengekomen dat hij hem de schade zou vergoeden die hij eventueel zou hebben geleden door hetgeen hij
had gebouwd, en hij het geld dat hij had betaald voor het werk dat hij had verricht, was kwijtgeraakt. Het antwoord luidde dat
hij dit niet kon doen, omdat de schade die hij had geleden niet te wijten was aan een constructiefout, maar aan het beding.
213. Africanus, Vragen, Boek IX.
Ik eiste dat u mij een borgstelling zou geven tegen dreigende schade en u weigerde dat te doen. Voordat ik mij tot de Praetor
wendde, stortte uw gebouw in en veroorzaakte mij schade. Men oordeelde dat de Praetor in deze zaak geen uitspraak moest
doen en dat ik de schade door mijn eigen schuld had geleden, omdat ik te laat met de procedure was begonnen. Indien echter
de Praetor zou besluiten, dat u mij zekerheid moest verschaffen, en u dit niet zou doen, en hij mij vervolgens zou gelasten het
gebouw in bezit te nemen, en uw gebouw zou instorten voordat ik arriveerde, dan zou dezelfde regel in acht moeten worden
genomen als wanneer de schade was geleden nadat ik in het bezit van het eigendom was gekomen.
214. Nadat ik op grond van dreigende schade in het bezit van een goed was gekomen, verkreeg ik krachtens het tweede
vonnis van de Praetor het eigendom daarvan door inbezitneming. Een schuldeiser wenste daarna zijn vordering op het huis,
dat aan hem in onderpand was gegeven, te doen gelden. Men was van mening, en niet zonder reden, dat als ik kosten had
gemaakt om het huis te repareren, en de schuldeiser niet bereid was mij die kosten te vergoeden, hij mij niet mocht
vervolgen. Waarom zou een koper dit recht dan niet hebben als hij een huis koopt waarop een pandrecht rust? Deze twee
gevallen zijn niet met elkaar te vergelijken, want hij die het huis kocht, ging de transactie vrijwillig aan en had dus
zorgvuldiger kunnen en moeten zijn en de verkoper moeten dwingen hem zekerheid te verschaffen; maar dit kan niet gezegd
worden van hem die naliet een schadevergoeding te verschaffen tegen dreigende schade.
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215. Scaevola, Vragen, Boek XII.
U hebt een huis gebouwd, en ik stel een vordering tegen u in op grond dat u er geen recht op hebt. U voert geen verweer. U
moet mij het eigendom geven, maar niet om het huis onmiddellijk af te breken, want het zou onrechtvaardig zijn als dat
meteen gebeurde, maar het moet binnen een bepaalde tijd gebeuren, tenzij u bewijst dat u het recht had het te bouwen.
216. Paulus, Zinnen, Boek I.
Het is de plicht van de agent van een gemeente erop toe te zien dat huizen die in verval zijn geraakt, door de eigenaars
herbouwd worden.
217. Wanneer een huis op kosten van de overheid herbouwd is, en de eigenaar weigert het daarvoor uitbetaalde geld te
betalen, met rente tot een bepaalde datum, kan de gemeente het huis rechtmatig verkopen.
218. Neratius, Perkamenten, Boek VI.
Als de eigenaar van twee huizen het gebruik van een doorgang, die voor beiden gemeenschappelijk was, tot één huis beperkt,
dan behoort die doorgang alleen toe aan het huis tot het gebruik waarvan hij beperkt is, niet alleen wanneer de balken
waarmee hij ondersteund wordt er deel van uitmaken, maar zelfs wanneer ze allemaal rusten op de muren van een ander
gebouw. Bovendien zegt Labeo in zijn Laatste werken, dat wanneer de eigenaar van twee huizen een portiek aan beide
huizen heeft gebouwd, en vanuit deze portiek een opening naar een van de huizen heeft gemaakt, en vervolgens het andere
huis heeft verkocht, nadat hij het de dienstbaarheid had opgelegd om de portiek te ondersteunen, de gehele portiek zal
toebehoren aan het huis dat de verkoper heeft behouden, ook al strekt deze zich over de gehele lengte van beide huizen uit, en
wordt deze doorkruist door balken die aan weerszijden worden ondersteund door de muren van het huis dat is verkocht. Hij
zegt echter, dat deze regel niet zal gelden, wanneer het bovenste gedeelte van het gebouw, dat niet met de portiek is
verbonden, en geen andere ingang heeft, tot een ander huis behoort dan dat, waar de portiek door wordt ondersteund.
219. Marcianus, Over verklikkers.
Wanneer bewezen is dat iemand een huis of een deel daarvan heeft verkocht met het doel het af te breken en de materialen te
verkopen, is besloten dat de koper en de verkoper ieder aansprakelijk zijn voor het bedrag waarvoor het huis is verkocht.
Indien hij echter over de knikkers of zuilen van zijn huis zou beschikken om deze te gebruiken voor een of ander openbaar
werk, kan hij dit rechtmatig doen.
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Tit. 3. Betreffende het recht om een buurman te dwingen om water en regenwater af te nemen.

220. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIII.
Wanneer regenwater iemand schade berokkent, heeft hij recht op een vordering om zijn buurman te dwingen het van zijn
terrein af te voeren. Onder regenwater verstaan wij datgene wat uit de hemel valt, en na een hevige regenbui toeneemt, of het
nu uit zichzelf schade aanricht, of, zoals Tubero zegt, vermengd is met ander water.
221. Deze vordering kan worden ingesteld voordat de schade is ingetreden, en nadat een gebouw is opgetrokken, waardoor
schade wordt gevreesd. De vordering is ingesteld telkens wanneer het water door toedoen van de mens waarschijnlijk schade
zal veroorzaken, dat wil zeggen telkens wanneer iemand iets doet waardoor het water op een andere wijze stroomt dan het
van nature gewend is te doen, dat wil zeggen, wanneer hij door het te laten stromen, de hoeveelheid groter doet worden, of de
stroming sneller of sterker doet worden, of wanneer hij door het te beperken, het doet overstromen. Indien echter het water
door zijn aard schade veroorzaakt, kan het geen aanleiding geven tot een vordering.
222. Neratius zegt, dat een zeker man een dijk heeft aangelegd om het water, dat gewoonlijk uit een moeras op het land
stroomt, buiten te sluiten; als het moeras met regenwater gevuld wordt, en het, doordat het door de door hem aangelegde dijk
is gekeerd, de akker van zijn buurman beschadigt, kan hij door een daartoe ingestelde vordering gedwongen worden het te
verwijderen.
223. Quintus Mucius zegt, dat deze vordering niet kan worden ingesteld voor arbeid, verricht met een ploeg, met het doel het
land te bewerken. Trebatius staat deze uitzondering bovendien alleen toe wanneer het werk met de ploeg alleen wordt
verricht om een betere graanoogst te verkrijgen, en niet alleen ten bate van het land.
224. Waar sloten gegraven worden om akkers te ontwateren, zegt Mucius, dat dit geschiedt ter wille van de bebouwing, maar
het mag er niet toe leiden, dat het water in één stroom stroomt; want een man heeft het recht zijn land te verbeteren, maar hij
mag dit niet doen door dat van zijn naaste te beschadigen.
225. Bovendien, indien iemand zijn akkers kan ploegen en inzaaien zonder dat hij voren maakt voor de afwatering, zal hij
aansprakelijk zijn, indien hij er een maakt, ook al kan men aannemen, dat hij dit gedaan heeft met het doel zijn land te
bewerken. Maar als hij zijn zaad niet kon zaaien zonder voorden te maken om het water af te voeren, zal hij niet
aansprakelijk zijn. Ofilius echter zegt, dat iemand het recht heeft om greppels te graven voor het bewerken van zijn land, mits
zij alle dezelfde loop volgen.
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226. De auteurs over Servius zeggen, dat als iemand wilgen heeft geplant, en de stroom van het water door hen wordt
tegengehouden, en een buurman schade toebrengt, deze laatste op deze grond een vordering kan instellen.
227. Ook Labeo zegt, dat deze rechtsvordering niet geldt voor alles, wat gedaan wordt om graan en vruchten te verzamelen,
en dat het geen verschil maakt, wat voor soort gewassen door middel van het verrichte werk verzameld moeten worden.
228. Zowel Sabinus als Cassius zijn van mening dat deze actie van toepassing is op elk werk dat door de hand van de mens
wordt verricht, tenzij het wordt gedaan met het doel om de grond te bewerken.
229. Zij zeggen ook, dat een partij aansprakelijk zal zijn voor deze actie, als hij op zijn land een waterloop maakt, die de
Grieken helikes noemen.
230. Dezelfde autoriteiten zeggen, dat een vordering tot beheersing van regenwater niet daar zal worden ingesteld, waar het
water op natuurlijke wijze stroomt, maar als het door een of ander werk wordt teruggedraaid, of op lager gelegen land valt,
kan een vordering worden ingesteld.
231. Zij zeggen ook, dat een ieder het recht heeft, regenwater op zijn eigen terrein vast te houden, of het van het terrein van
zijn naaste afvloeiende water ten eigen nutte te gebruiken, mits hij geen werkzaamheden op het terrein van een ander
verricht; want het is niemand verboden, ergens voordeel uit te trekken, zolang hij een ander geen schade berokkent, noch kan
iemand op deze grond aansprakelijk worden gesteld.
232. Ten slotte zegt Marcellus dat wanneer iemand, terwijl hij op zijn eigen land aan het graven is, een waterader van zijn
buurman omleidt, er geen aanklacht tegen hem kan worden ingediend, zelfs niet een op grond van kwaadwilligheid. En het is
duidelijk dat hij een dergelijke vordering niet kan hebben, wanneer zijn buurman niet de bedoeling had hem schade te
berokkenen, maar het werk deed met het doel zijn eigen eigendom te verbeteren.
233. Men bedenke, dat deze vordering kan worden ingesteld door een eigenaar van boven gelegen grond tegen een eigenaar
van beneden gelegen grond, om te voorkomen, dat water, dat op natuurlijke wijze stroomt, over zijn akkers stroomt ten
gevolge van een of ander werk, dat is aangelegd, en door de eigenaar van beneden gelegen grond om te voorkomen, dat hij
het water van zijn natuurlijke loop afleidt.
234. Er zij ook op gewezen, dat deze vordering nooit zal kunnen worden ingesteld wanneer de aard van de grond de schade
veroorzaakt. Het is immers niet het water, maar de aard van de grond die de schade veroorzaakt.

2771

235. Kortom, ik denk dat deze vordering alleen zal worden ingesteld wanneer het regenwater zelf de schade veroorzaakt, of
wanneer het, doordat het zich heeft kunnen verzamelen, de bron van de schade is, en dit niet op natuurlijke wijze gebeurt,
maar door toedoen van de mens; tenzij het werk wordt gedaan met het doel de grond te bewerken.
236. Men zegt, dat het water door den regen vermeerderd is, wanneer het van kleur verandert, of de hoeveelheid sterk
vermeerderd wordt.
237. Men moet ook bedenken, dat deze vordering slechts kan worden ingesteld, wanneer het water enige schade aan het land
toebrengt, want zij kan niet worden ingesteld, wanneer het een gebouw of een huis in een stad schaadt; want in het laatste
geval kan een vordering worden ingesteld op grond van het feit, dat de buurman niet het recht heeft, het water op ons terrein
te laten druppelen of stromen. Daarom zeggen Labeo en Cascellius dat een vordering van deze aard een speciale vordering is,
terwijl de vordering die betrekking heeft op kanalen en het druppelen van water een vordering van algemene strekking is, die
overal kan worden ingesteld. Wanneer dus water schade toebrengt aan een terrein, kan de aansprakelijke partij worden
aangesproken om hem te dwingen het water in zijn juiste kanaal te houden.
238. Wij vragen niet uit welke bron het water afkomstig is; want als het zijn oorsprong heeft in een openbare of heilige
plaats, en door het land van een buurman stroomt, en hij leidt het op de een of andere manier om op mijn terrein, dan is hij
volgens Labeo aansprakelijk voor deze vordering.
239. Cassius zegt ook dat als water uit een gebouw in een stad schade toebrengt aan land of een gebouw op het platteland,
een rechtsvordering moet worden ingesteld volgens de wet die betrekking heeft op grachten en het druppelen van water.
240. Bovendien vind ik van Labeo dat, indien water van mijn veld schade toebrengt aan een tussen twee gebouwen gelegen
terrein, tegen mij geen vordering kan worden ingesteld om mij te verplichten voor het regenwater te zorgen. Deze vordering
kan echter wel worden ingesteld wanneer het water van een dergelijke plaats op mijn land stroomt en het beschadigt.
241. Bovendien kan deze rechtsvordering worden ingesteld, zoals bij elk werk, dat zodanig wordt uitgevoerd, dat het
regenwater mij schade berokkent; zo rijst daarentegen de vraag, of een dergelijke rechtsvordering kan worden ingesteld,
wanneer mijn buurman een of ander werk verricht, dat voorkomt, dat het water over mijn land stroomt, en dat voor hem een
weldaad is. Ofilius en Labeo zijn van mening dat een dergelijke vordering niet kan worden ingesteld, zelfs indien het in mijn
belang was dat ik toegang tot het water zou hebben, omdat een dergelijke vordering alleen kan worden ingesteld wanneer het
regenwater schade veroorzaakt, en niet wanneer het een voordeel is.
242. Indien een buurman zijn gebouw weghaalt en het water na de verwijdering ervan zijn natuurlijke loop volgt en schade
toebrengt aan de akker van de eigenaar beneden hem, kan volgens Labeo geen vordering worden ingesteld, omdat het een
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eeuwigdurende erfdienstbaarheid is die de grond beneden hem geniet om het water dat zijn natuurlijke loop volgt, te
ontvangen. Labeo erkent echter dat het duidelijk is dat, indien door de verwijdering van de werken het water sneller stroomt
of zich verzamelt in zijn kanaal, een vordering van deze aard kan worden ingesteld.
243. Tenslotte zegt hij, dat bepaalde wetten zijn uitgevaardigd met betrekking tot de verschillende omstandigheden van het
land; zodat, als op bepaalde stukken land grote waterophopingen zijn, het mij kan worden toegestaan om dijken te bouwen of
sloten te graven op uw grond, voor mijn eigen bescherming. Waar echter geen voorwaarde wordt genoemd met betrekking
tot land, moet de natuurlijke toestand van het zelfde worden gehandhaafd, en het lagere land zal altijd onderworpen zijn aan
het hogere; en dit ongemak moet natuurlijk worden verdragen door degene die eronder ligt, ten voordele van het hogere land,
en moet worden gecompenseerd door andere voordelen; want aangezien al de vruchtbare grond van het hogere land wordt
gedragen door het lagere, moet ook het ongemak van het water dat erop stroomt worden getolereerd. Maar indien geen
bijzondere wet betreffende het betrokken stuk grond kan worden gevonden, wordt het oude gebruik geacht de plaats van de
wet in te nemen. Met betrekking tot erfdienstbaarheden volgen wij inderdaad de regel dat wanneer een erfdienstbaarheid niet
blijkt te zijn opgelegd, en men deze lange tijd zonder dwang, of door een onzekere titel, of clandestien heeft genoten, de
erfdienstbaarheid geacht wordt te zijn ontstaan door een reeds lang bestaand gebruik, of door de wet. Wij kunnen dus een
buurman niet dwingen dijken te bouwen, maar wij kunnen ze zelf op zijn land bouwen, en om het genot van dit soort
dienstbaarheid te verkrijgen, hebben wij recht op hetzij een praetoriaanse vordering, hetzij een interdict.
244. Paulus, Over het Edict, Boek XLIX.
Kortom, er zijn drie oorzaken waardoor een lager gelegen stuk land onderworpen kan zijn aan een hoger gelegen stuk land,
namelijk een wet, de aard van de grond, en een oud gebruik, dat altijd als wet wordt beschouwd, dat wil zeggen, om
geschillen te beëindigen.
245. Het volgende geval werd door Labeo voorgesteld. Er bestond een oude gracht voor de afwatering van bepaalde akkers,
en niemand wist meer wanneer die was gemaakt. De buurman beneden heeft hem niet schoongemaakt, en daarom heeft het
water, dat in zijn loop werd belemmerd, ons land geschaad. Daarom zegt Labeo dat men een proces kan aanspannen tegen de
eigenaar van het land beneden, om hem te dwingen de gracht zelf schoon te maken, of om u toe te staan haar in haar vroegere
toestand te herstellen.
246. Nogmaals, als de sloot op de grenslijn ligt, en de buurman niet toestaat dat het deel dat aan uw kant ligt wordt
schoongemaakt, zegt Labeo dat u deze vordering tegen hem kunt instellen.
247. Cassius zegt, dat als er door de overheid werken zijn aangelegd om water te leiden, deze vordering niet ontvankelijk is;
en dat de zaak in dezelfde toestand verkeert als waar het oude gebruik de herinnering van de mens overstijgt.
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248. Ateius stelt echter dat de bovenbuurman kan worden gedwongen een sloot te zuiveren waardoor het water op het land
van de onderbuurman stroomt, ongeacht of de herinnering aan de aanleg ervan bewaard is gebleven of niet. Ik meen zelf dat
deze mening moet worden goedgekeurd.
249. Varus zegt dat de kracht van de stroom de dijk op het land van een buurman heeft gebroken, en het gevolg is dat het
regenwater mij schade berokkent. Hij is van mening dat als de dijk een natuurlijke dijk was, ik hem niet kan aanklagen om
hem te dwingen de dijk te herstellen of toe te staan dat deze wordt hersteld. Hij is ook van mening dat indien de dijk door
menselijk toedoen is aangelegd, en men zich herinnert wanneer dit is gebeurd, de buurman aansprakelijk zal zijn voor deze
vordering. Labeo zegt ook, dat indien de dijk door mensenhand is aangelegd, de vordering kan worden ingesteld om herstel
daarvan af te dwingen, zelfs indien men zich niet herinnert wanneer zij is aangelegd; want niemand kan door deze procedure
worden gedwongen iets te doen ten voordele van zijn naaste, maar alleen om te voorkomen dat hij hem schade berokkent, of
om hem te dwingen ons toe te staan te doen wat door de wet kan worden gedaan. Hoewel de vordering om hem te dwingen
voor het regenwater te zorgen niet kan worden ingesteld, ben ik toch van mening dat ik recht heb op een praetorische
vordering of een interdict tegen mijn buurman, als ik wil dat de dijk op zijn land wordt herbouwd, wat, als het wordt gedaan,
mij tot voordeel zal strekken en tegelijkertijd hem geen schade zal berokkenen. Deze weg wordt door de billijkheid
gesuggereerd, hoewel wij geen wet hebben die deze weg toestaat.
250. Namusa zegt dat, indien het water dat door zijn gewone loop stroomt, wordt belemmerd door een afzetting van aarde, en
daardoor schade toebrengt aan het bovenliggende land, men een vordering kan instellen tegen de eigenaar van het
benedenliggende land, om hem te dwingen toe te staan dat de loop wordt schoongemaakt; want deze vordering staat niet
alleen open voor werkzaamheden die door menselijk toedoen zijn verricht, maar heeft ook betrekking op alle belemmeringen
die hun bestaan niet aan onze wil te danken hebben. Labeo is het niet eens met Namusa, want hij zegt dat de aard van het
land uit zichzelf kan worden veranderd; en daarom, wanneer de aard van een veld op deze manier wordt veranderd, moeten
beide partijen dit met gelijkmoedigheid verdragen, of hun toestand er nu door verbetert of verslechtert. Vandaar dat, als de
aard van de grond is veranderd door een aardbeving of door de kracht van een storm, niemand kan worden gedwongen toe te
staan dat het land in zijn vroegere toestand wordt hersteld. Wij nemen ook in een dergelijk geval de beginselen van
billijkheid over.
251. Labeo voegt hieraan toe, dat indien de opeenhoping van water een gat in uw land graaft, een vordering tot omleiding
van het water door uw buurman niet tegen u kan worden ingesteld. Het is echter duidelijk, dat indien een kanaal in
overeenstemming met de wet is gegraven, of het recht daarop door gewoonte buiten de herinnering van de mens is gevestigd,
een dergelijke vordering tegen u kan worden ingesteld om u te dwingen tot herstel.
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252. Labeo zegt ook, dat, wanneer men navraag doet om te weten of het werk binnen de herinnering van de mens is
aangelegd, de juiste datum en het consulaat niet moeten worden verlangd, maar dat het voldoende is, als iemand weet
wanneer het werk is aangelegd, dat wil zeggen, als daarover geen twijfel bestaat; het is ook niet nodig, dat de personen die
zich het hebben herinnerd, nog in leven zijn, maar alleen dat anderen degenen die zich de aanleg ervan hebben herinnerd, het
feit hebben horen verklaren.
253. Labeo zegt ook, dat wanneer een buurman een stroom afleidt om te voorkomen, dat het water hem bereikt, en zijn
buurman daardoor schade lijdt, men hem niet kan aanklagen wegens het afleiden van het water van zijn loop; want om het af
te leiden, moet voorkomen worden, dat het water op zijn terrein stroomt. Dit oordeel is volkomen juist, mits hij niet handelde
met het oogmerk u te schaden, maar om te voorkomen dat hij zichzelf zou schaden.
254. Ik denk ook dat de mening van Ofilius juist is, namelijk, dat als uw land aan dat van uw buurman een erfdienstbaarheid
verschuldigd is, uit hoofde waarvan hij zijn water ontvangt, deze vordering niet ontvankelijk is, tenzij de geleden schade
buitensporig is. Het gevolg hiervan is, en het stemt overeen met de mening van Labeo, dat indien iemand aan zijn buurman
het recht overdraagt om water op zijn land te laten stromen, hij geen vordering van deze aard tegen hem kan instellen.
255. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Trebatius verhaalt dat een zekere persoon, op wiens land een bron was, het bedrijf van een voller in de nabijheid van die bron
vestigde, en toestond dat het water, nadat het op die manier was gebruikt, op het land van zijn buurman stroomde. Hij zegt,
dat hij niet aansprakelijk zou zijn voor een dergelijke vordering, ingesteld door zijn buurman, maar vele autoriteiten zijn van
mening, dat indien hij het water beperkt tot een kanaal of er enige vuiligheid in gooit, hij daarvan kan worden weerhouden.
256. Trebatius meent ook, dat wanneer iemand door een stroom warm water wordt beschadigd, hij een dergelijke vordering
tegen zijn buurman kan instellen, maar dit is niet waar, want warm water is geen regenwater.
257. Als een buurman, die gewend was een akker in een bepaald jaargetijde te bevloeien, er een weiland van maakt en door
voortdurende bevloeiing zijn buurman schade berokkent, zegt Ofilius, dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor een vordering
op grond van dreigende schade, of wegens omleiding van regenwater, tenzij hij de grond zo heeft geëgaliseerd, dat het water
op die manier sneller over het land van zijn buurman wordt geleid.
258. Het staat vast, en wij nemen de regel aan, dat iemand niet aansprakelijk is voor deze vordering, behalve wanneer hij de
werkzaamheden, die de schade veroorzaken, op zijn eigen grond verricht. Als iemand dus een werk uitvoert op openbare
grond, kan deze vordering niet worden ingesteld; en hij die zich niet tegen dreigende schade heeft ingedekt door de
uitvoering van een borgtocht te verkrijgen, kan niemand anders dan zichzelf de schuld geven. Indien het werk echter zowel
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op privéterrein als op openbaar terrein wordt uitgevoerd, kan volgens Labeo voor alles een vordering van deze aard worden
ingesteld.
259. Een vruchtgebruiker kan deze vordering niet instellen, noch kan zij tegen hem worden ingesteld.
260. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIII.
En hoewel deze vordering alleen kan worden ingesteld tegen de eigenaar van het werk, zegt Labeo toch dat als iemand een
grafkelder bouwt en het water daaruit een buurman verwondt, het de voorkeur verdient de regel aan te nemen dat de eigenaar
aansprakelijk zal zijn voor deze vordering, zelfs als hij dat niet meer was omdat de grond religieus was geworden, want hij
was de eigenaar op het moment dat het bouwwerk werd opgericht. Indien hij door een gerechtelijk bevel wordt gedwongen
het werk in zijn vroegere toestand te herstellen, zal een vordering wegens schending van het sepulcrum niet kunnen worden
ingesteld.
261. Julianus zei ook dat, indien, nadat een procedure was aangespannen om hem te dwingen voor het regenwater te zorgen,
en hij tegen wie een proces was aangespannen voor eerder geleden schade, en voor het herstel van het eigendom in zijn
oorspronkelijke staat, het land zou vervreemden, de rechter dezelfde beslissing moet nemen die hij zou hebben gedaan als er
geen vervreemding had plaatsgevonden; want nadat het land was vervreemd, blijft de zaak hetzelfde, en de rekening van de
schade moet alle schade omvatten die was geleden nadat de vervreemding had plaatsgevonden.
262. Julianus zegt ook, dat deze vordering tegen niemand anders dan de eigenaar van het eigendom kan worden ingesteld, en
dat daarom, indien een pachter een bouwwerk opricht zonder dat de eigenaar van het land daarvan op de hoogte is, deze niet
verplicht is iets anders te doen dan het bouwwerk te laten vernietigen. De pachter kan echter door het interdict Quod vi OMt
clam worden verplicht, het goed in zijn vroegere toestand te herstellen en de eventueel geleden schade te vergoeden. Indien
de eigenaar echter van de eigenaar van de grond zekerheid wenst te verkrijgen tegen dreigende schade, zou het volkomen
billijk zijn, dat hem deze wordt gegeven.
263. Indien echter ik een dergelijk werk niet heb aangelegd, maar mijn gemachtigde, en mijn buurman door het water wordt
verwond, kan de vordering tegen mij worden ingesteld, evengoed als tegen de pachter. De zaakwaarnemer kan echter,
volgens de mening van Julianus, ook nadat het eigendom in de oude staat is hersteld, tegen hem een procedure op grond van
het interdict Quod vi aut clam laten aanspannen.
264. Paulus, Over het Edict, Boek XLIX.
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Als een pachter, zonder medeweten van de eigenaar, een werk bouwt waardoor het water een buurman schaadt, dan is Labeo
van mening dat de pachter aansprakelijk zal zijn onder het interdict Quod
265. aut clam, en dat de vordering betreffende de zorg voor regenwater kan worden ingesteld tegen de eigenaar van het land,
omdat alleen hij het eigendom in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen; maar in dit geval kan hij alleen worden gedwongen
om het herstel toe te staan wanneer een vrijwaringsgarantie tegen dreigende schade is verkregen door middel van een beding.
Indien hij kosten moet maken om het goed in zijn vroegere toestand te herstellen, kan hij deze op de huurder verhalen door
middel van een huurvordering, tenzij iemand beslist dat hij dit niet kan doen omdat het voor hem niet noodzakelijk was het
goed te herstellen. Indien hij echter heeft gehandeld op aanwijzing van de eigenaar van het terrein, is deze eveneens
aansprakelijk voor het interdict.
266. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Als de buurman die boven mij staat een werk bouwt waardoor het water, dat over het land van mijn naaste buur loopt, mij
schade berokkent, zegt Sabinus dat ik een vordering kan instellen, hetzij tegen degene die direct boven mij staat, hetzij tegen
degene die boven hem staat, als de eerste dat nalaat. Deze mening is juist.
267. Als het water, dat uit grond stroomt, die aan verscheidene personen toebehoort, schade veroorzaakt, of als het schade
toebrengt aan grond, die aan verscheidene personen toebehoort, heeft men beslist, en wij nemen dezelfde regel aan, dat
wanneer het aan verscheidene eigenaars toebehoort, de vordering door ieder naar zijn belang kan worden ingesteld, en het
vonnis naar evenredigheid kan worden gewezen; of wanneer de vordering tegen verscheidene personen wordt ingesteld, het
vonnis tegen hen afzonderlijk naar evenredigheid van hun respectieve aandelen zal worden gewezen.
268. Vandaar de vraag, als water van uw land schade veroorzaakt aan een akker die u en ik gemeenschappelijk bezitten, of
deze vordering kan worden ingesteld. Ik denk van wel, maar op zo'n manier, dat slechts een deel van de schade zal worden
betaald door de partij die de zaak verliest.
269. Anderzijds, wanneer het water van een veld, dat in het bezit is van mede-eigenaars, schade toebrengt aan land, dat aan
een hunner toebehoort, kan een dergelijke vordering worden ingesteld, doch de partij, die de vordering instelt, kan slechts
schadevergoeding verkrijgen naar evenredigheid van zijn aandeel.
270. Indien iemand vóór het instellen van de vordering de eigendom van de akker aan een ander overdraagt, verliest hij het
recht om deze vordering in te stellen en gaat de vordering over op degene aan wie de akker toebehoort, want de vordering
heeft betrekking op schade die de eigenaar in de toekomst kan lijden, hoewel de werkzaamheden kunnen zijn verricht toen de
akker aan de vroegere eigenaar toebehoorde.
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271. Er zij aan herinnerd, dat deze vordering geen reële, maar een persoonlijke vordering is.
272. Het is de plicht van de rechter, in een geval als dit, waar enig werk is verricht door een buurman, hem te bevelen het
eigendom in de oude staat te herstellen, en alle schade te vergoeden die is geleden nadat de zaak aanhangig is gemaakt.
Indien echter vóór de voeging schade is veroorzaakt, dient hij de buurman slechts te verplichten het eigendom in de
oorspronkelijke staat te herstellen, en geen schadevergoeding te betalen.
273. Celsus zegt, dat als ik iets bouw, waardoor regenwater u schade kan berokkenen, ik verplicht kan worden het op mijn
kosten te verwijderen. Als iemand anders, over wie ik geen gezag heb, dit zou doen, is het voldoende als ik u toesta het
bouwwerk te verwijderen. Maar als mijn slaaf, of iemand wiens erfgenaam ik ben, het werk zou doen, zal ik verplicht zijn de
slaaf bij wijze van schadeloosstelling af te staan; maar als degene wiens erfgenaam ik ben, het gedaan heeft, is dat hetzelfde
als wanneer ik het gebouw zelf had opgetrokken.
274. De rechter moet de schade begroten naar de waarheid van de zaak, dat wil zeggen naar de omvang van de schade die
blijkt te zijn geleden.
275. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
Hij tegen wie een proces is aangespannen om hem te dwingen voor regenwater te zorgen, en die het werk heeft uitgevoerd*
waardoor hij aansprakelijk is voor zo'n actie, zal gedwongen worden zich in de zaak te voegen, zelfs als hij bereid is ervan af
te zien, omdat hij persoonlijk in zijn eigen naam wordt aangesproken om hem te dwingen het bouwwerk te verwijderen.
276. Het geval is anders met een koper te goeder trouw, want hij kan alleen gedwongen worden de vernietiging van het werk
toe te staan; en daarom moet hij, als hij het eigendom opgeeft, worden gehoord, want hij biedt aan meer te doen dan van hem
wordt verlangd.
277. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Bij het verlenen van het recht om water te leiden, moet niet alleen de toestemming verkregen worden van hen op wier grond
de bron van het water zich bevindt, maar ook van hen die het gebruik van hetzelfde hebben; dat wil zeggen, de toestemming
van de personen aan wie de dienstbaarheid van genoemd water verschuldigd is. Dit is niet onredelijk, want hun recht wordt
aangetast, en daarom is hun toestemming vereist. In het algemeen is men van mening dat de toestemming moet worden
verkregen van allen die enig recht hebben op het water zelf, of enig belang hebben bij het land waardoor het stroomt, of
waarop zijn bron is gelegen.
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278. Paulus, Over het Edict, Boek XLIX.
In het geval van de voorwaardelijke verkoop van land, moet de toestemming van zowel de koper als de verkoper worden
verkregen; zodat men er zeker van kan zijn dat de overdracht van het recht op het water met toestemming van de eigenaar
geschiedt, ongeacht of het goed in handen van de koper blijft, of aan de verkoper wordt teruggegeven.
279. Toestemming is dus vereist om te voorkomen dat de eigenaar zonder zijn medeweten wordt benadeeld, want wie
eenmaal zijn toestemming heeft gegeven, kan niet worden geacht enige schade te hebben geleden.
280. Bij de overdracht van het recht op het gebruik van water is niet alleen de toestemming vereist van hem aan wie het recht
op het water toebehoort, maar ook die van de eigenaar van de grond, ook al kan deze laatste thans geen gebruik van het water
maken, omdat het recht daartoe naderhand absoluut op hem kan terugvallen.
281. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Wanneer er verschillende eigenaars zijn van hetzelfde land waarin een waterstroom zijn bron heeft, is er geen twijfel dat de
toestemming van allen moet worden verkregen; want het zou onrechtvaardig zijn als de toestemming van één die de eigenaar
is van, misschien, een zeer klein deel, de rechten van de andere mede-eigenaars zou schaden.
282. Laten wij zien, of de toestemming achteraf kan worden verkregen. Het staat vast, dat het geen verschil uitmaakt, of de
toestemming voorafgaat aan of volgt op het voeren van het water, omdat de Praetor ook rekening moet houden met achteraf
gegeven toestemming.
283. Labeo zegt, dat, indien een rivier bevaarbaar is, de Praetor geen toestemming mag geven, dat er genoeg water aan
onttrokken wordt om haar minder bevaarbaar te maken. Dezelfde regel geldt, wanneer een andere rivier bevaarbaar wordt
gemaakt door middel van het water van de rivier in kwestie.
284. Paulus, Over het Edict, Boek XLIX.
Een aquaduct kan niet wettelijk zo worden gebouwd dat het een recht van overpad doorkruist. Evenmin kan iemand die recht
heeft op een recht van overpad, legaal een brug bouwen om van zijn recht gebruik te maken. Maar als hij voor dit doel het
water door middel van een overdekte en niet door een open gracht leidt, zal het water bederven, omdat het onder de grond
blijft, en zal de beek opdrogen.
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285. Cassius zegt, dat als water, dat stroomt van een stuk land dat gemeenschappelijk bezit is, of van een stuk land dat
gemeenschappelijk bezit is, schade veroorzaakt, een van de mede-eigenaren een vordering kan instellen tegen een van de
eigenaars van het andere stuk land, of ieder van hen afzonderlijk kan aanklagen; of, aan de andere kant, ieder van hen kan een
van hen aanklagen, of zij kunnen allen afzonderlijk elkaar aanklagen. Als één van hen een vordering instelt en de schade
wordt begroot en in rechte betaald, vervalt het vorderingsrecht van de anderen. Evenzo, wanneer een van hen wordt
gedagvaard en betaalt, worden de anderen van hun aansprakelijkheid ontheven, en wat door hem ten behoeve van zijn medeeigenaars is betaald, kan door een vordering tot verdeling worden teruggevorderd. De vordering kan echter niet worden
ingesteld door degene die het werk heeft verricht tegen zijn mede- mede-eigenaars, daar degene die verantwoordelijk was
voor het werk, alle geleden schade moet vergoeden.
286. Proculus zegt dat Ferox stelt dat indien een dergelijke vordering wordt ingesteld tegen een van de mede-eigenaars, die
het werk niet zelf heeft verricht, deze zijn kosten moet vergoeden, omdat hij recht heeft op een vordering tot verdeling. Hij
meent echter, dat deze mede-eigenaar slechts kan worden gedwongen het terrein in zijn vroegere toestand te herstellen,
omdat het de schuld van de eiser was, dat hij degene door wie het werk was verricht, niet heeft gedagvaard, en het
onrechtvaardig is, dat hij die het werk niet heeft verricht, wordt gedwongen het terrein in zijn vroegere toestand te herstellen,
daar hij het recht heeft een vordering tot verdeling in te stellen. Maar welke weg moet worden bewandeld indien zijn medeeigenaar niet solvabel is?
287. Julianus zegt dat hij twijfelt welke weg de rechter moet volgen als het bouwwerk waaraan de schade is toe te schrijven
aan twee mede-eigenaren toebehoort, en de door het water beschadigde grond aan één mede-eigenaar toebehoort. Indien de
grond waarop het werk is verricht aan verscheidene personen toebehoort, en een vordering tegen een van hen wordt
ingesteld, moet dan tegen allen vonnis worden gewezen wegens de schade die is geleden nadat de zaak is gevoegd, en herstel
van het eigendom in zijn oorspronkelijke staat is geweigerd; net zoals in het geval van een slaaf die gemeenschappelijk bezit
heeft, wanneer een vordering wegens schadelijke daden tegen een van zijn eigenaars wordt ingesteld, en vonnis wordt
gewezen tegen beiden, omdat wat een van hen heeft betaald, hij kan verhalen op zijn mede-eigenaar? Of moeten we zeggen
dat de eigenaar die voor zijn aandeel wordt aangesproken en tegen hem wordt veroordeeld wegens geleden schade en het niet
herstellen van de grond in zijn oorspronkelijke staat, zoals gebeurt in een rechtszaak wegens dreigende schade, waarbij
meerdere personen eigenaar zijn van de grond waarvan gevreesd wordt dat deze zal worden beschadigd en slechts één van
hen wordt aangesproken, ook al is het werk waarvan schade wordt gevreesd ondeelbaar en kan noch het gebouw zelf noch de
grond gedeeltelijk schade veroorzaken, de eigenaar tegen wie de rechtszaak is aangespannen toch kan laten veroordelen naar
evenredigheid van zijn aandeel in het eigendom? Julianus meent, dat bij een vordering om iemand te dwingen voor
regenwater te zorgen, dezelfde weg moet worden gevolgd als bij een vordering om dreigende schade te voorkomen; omdat in
beide gevallen de vordering niet wordt ingesteld naar aanleiding van schade die reeds is geleden, maar naar aanleiding van
schade die wordt verwacht.
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288. Indien het door regenwater beschadigde land aan verscheidene personen toebehoort, kan ieder van hen zijn buurman
vervolgen; maar hij kan niet, nadat de zaak is gevoegd, schadevergoeding wegens geleden schade verkrijgen voor een hoger
bedrag dan zijn aandeel. Bovendien mag, indien de grond niet in zijn vroegere toestand wordt hersteld, niet tegen elk van de
mede-eigenaars een hoger bedrag worden gevorderd dan de waarde van zijn belang in het goed.
289. Ofilius zegt dat een mede-eigenaar een vordering kan instellen tegen een andere mede-eigenaar, wanneer water uit het
privé-terrein van een van hen wordt afgevoerd over land dat aan beiden gemeenschappelijk toebehoort.
290. Trebatius meent, dat als een vordering wordt ingesteld wegens door menselijk toedoen veroorzaakte werken, het land
met alle middelen
door degene tegen wie de rechtszaak is aangespannen in ieder geval in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht.
Indien echter het land door de kracht van het water wordt beschadigd, of de sloten met grind of aarde worden gevuld, dan zal
de eigenaar van het land alleen gedwongen worden toe te staan dat dit wordt verwijderd.
291. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVI.
De koper, evenals de andere opvolgers (tenzij de verkoop een fictieve verkoop is), moeten ofwel het eigendom in zijn
oorspronkelijke staat herstellen, als zij daartoe bereid zijn, of moeten toestaan dat dit gebeurt; want het is duidelijk dat de
eiser door uitstel wordt benadeeld. De mede-eigenaar van degene die het werk heeft verricht, bevindt zich in dezelfde positie,
indien hij er zelf niets mee te maken heeft gehad. Dezelfde regel geldt ook wanneer grond door schenking of devotie is
verkregen.
292. Gaius, Over het Edict van de stedelijke Praetor; Titel, De actie die betrekking heeft op het verzorgen van regenwater.
De verkoper, of de schenker, zal echter aansprakelijk zijn voor de geleden schade, evenals voor de kosten die de eiser heeft
gemaakt door het interdict Quod vi aut clam.
293. Paulus, Over het Edict, Boek XLIX.
Ateius zegt dat als iemand, nadat hij een werk heeft gebouwd dat schade veroorzaakt, het land aan een machtiger persoon
verkoopt om er niet langer eigenaar van te zijn, tegen hem een procedure kan worden aangespannen onder het interdict Quod
vi aut clam, en na het verstrijken van een jaar kan tegen hem een vordering op grond van bedrog worden toegewezen.
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294. Wanneer een vordering wordt ingesteld om een ander te dwingen voor regenwater te zorgen, rijst de vraag of de schade
al dan niet het gevolg is van een reeds verrichte handeling; en dus, indien door een gebrek in de grond een deel van de grond
is bezonken, ook al kan daardoor schade worden veroorzaakt door regenwater aan een onderbuurman, zal de vordering niet
ontvankelijk zijn. Dezelfde regel is ook van toepassing wanneer iets dat aan menselijk handelen is toe te schrijven, op het
land is gestort.
295. Bij deze vordering, evenals bij de vordering wegens dreigende schade, wordt de te verwachten schade in aanmerking
genomen, terwijl bij bijna alle andere vorderingen de reeds geleden schade wordt vergoed.
296. Wat de schade betreft, die vóór de instelling van de vordering is veroorzaakt, moet de vordering worden ingesteld
krachtens het interdict Quod vi aut clam; en wat de schade betreft, die na de uitspraak kan ontstaan, moet zekerheid worden
gesteld tegen dreigende schade, of moet het goed in zodanige staat worden gebracht, dat er geen gevaar van schade meer zal
bestaan.
297. Een nieuwe vordering moet worden ingesteld wanneer een werk is gebouwd nadat de zaak in het geding is gebracht.
298. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVI.
Soms wordt het werk, dat na de voeging van de zaak is vervaardigd, weggenomen, wanneer het daarvoor vervaardigde werk
niet kan worden weggenomen zonder het andere te vernietigen.
299. Pomponius, Over Sabinus, Boek XX.
Na de verkoop en de overdracht van het beschadigde land, voordat in een dergelijke rechtszaak vonnis is gewezen, kan de
verkoper nog schadevergoeding krijgen uit hoofde van het vonnis; niet omdat hij enige schade heeft geleden, maar omdat het
goed is beschadigd, en hij moet alles wat hij kan terugvorderen aan de koper betalen. Indien echter de gedaagde partij het
land verkoopt voordat enige schade is aangericht, moet hetzij onmiddellijk een vordering tegen de koper worden ingesteld,
hetzij binnen een jaar tegen degene die het land heeft verkocht, indien hij dit heeft gedaan om een vonnis te ontlopen.
300. Paulus, Over Plautius, Boek XV.
Als mij het recht wordt verleend om 's nachts water te putten, en ik daarna door een andere overdracht ook het recht krijg om
overdag water te putten, en ik gedurende de door de wet voorgeschreven tijd alleen 's nachts van mijn recht gebruik maak,
dan verlies ik het recht om overdag water te putten, omdat er in dit geval sprake is van twee rechten die voortkomen uit
verschillende oorzaken.
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301. Het is zeer juist beslist, dat water niet door middel van stenen aquaducten kan worden geleid, tenzij dit in de verlening
van de erfdienstbaarheid was begrepen, want het is niet gebruikelijk, dat iemand die water heeft, dit door een kanaal van
steen leidt. Het is immers niet gebruikelijk dat degene die over water beschikt, dit door een stenen kanaal leidt. Wat in
dergelijke gevallen gebruikelijk is, kan echter wel worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het leiden van water door pijpen, ook al
is daarover niets in de erfdienstbaarheid vermeld, mits daardoor geen schade wordt toegebracht aan de eigenaar van het land.
302. Men heeft geoordeeld, dat de waterleidingdienst kan worden verleend wanneer tussen twee percelen een openbare weg
loopt, en dit is juist. Dit is niet alleen het geval, wanneer er een openbare weg is tussen de twee stukken land, maar ook
wanneer zij door een openbare beek worden gescheiden, in het geval dat de erfdienstbaarheid van het rijden of van de
doorvaart kan worden gevestigd, niettegenstaande het feit, dat de openbare beek de twee stukken land scheidt, dat wil
zeggen, wanneer de breedte van de beek niet verhindert, dat zij wordt overgestoken.
303. De regel is dezelfde wanneer mijn buurman een erfdienstbaarheid verschuldigd is aan mijn land, dat niet aan het zijne,
maar aan een ander land van mij toebehoort, aangezien ik een vordering tegen hem kan instellen en mijn recht kan handhaven
om door zijn terrein naar mijn achterliggende land te gaan, hoewel ik misschien geen erfdienstbaarheid op mijn
tussenliggende land heb; net zoals wanneer een openbare weg, of een rivier die doorwaadbaar is, tussen twee afzonderlijke
landstreken ligt. Geen van deze erfdienstbaarheden kan echter worden opgelegd wanneer het tussenliggende stuk grond
heilig, godsdienstig of heilig is, en niet kan worden gebruikt.
304. Als tussen uw terrein en het mijne een tussenliggend stuk land ligt, dat aan een derde toebehoort, kan ik de
erfdienstbaarheid voor het putten van water op uw terrein opleggen, als de eigenaar van het tussenliggende stuk land mij het
recht van doorgang door zijn terrein verleent; net zoals u, wanneer ik het eeuwigdurende recht wil verkrijgen om water te
putten uit een openbare beek, die de grens van uw land vormt, mij een recht van doorgang tot de beek kunt verlenen.
305. Javolenus, Over Cassius, Boek X.
Als het werk dat schade veroorzaakt door regenwater is opgericht op een openbare plaats, kan de vordering niet worden
ingesteld; maar als de twee percelen gescheiden zijn door een openbare plaats, kan dat wel. De reden hiervoor is dat alleen de
eigenaar aansprakelijk is uit hoofde van deze vordering.
306. Water kan niet over een openbare weg worden geleid zonder toestemming van de Keizer.
19. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XIV.
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Labeo zegt dat als ik een werk bouw en mijn buurman maakt geen bezwaar, en als gevolg daarvan lijdt hij schade door
regenwater, ik niet aansprakelijk ben voor een dergelijke actie.
307. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Dit geldt echter alleen wanneer hij niet door vergissing of onwetendheid is misleid, want wie zich vergist, stemt niet toe.
308. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXII.
Als water dat op uw land ontspringt met grote kracht op het mijne stroomt, en u onderschept de loop ervan, zodat het ophoudt
op mijn terrein te stromen, dan zult u niet geacht worden met geweld te hebben gehandeld, als ik geen recht had op enige
dienstbaarheid voor het gebruik van het water; noch zult u aansprakelijk zijn voor een interdict Quod vi aut clam.
309. Dezelfde, verschillende passages, Boek X.
Als het vruchtgebruik van land is nagelaten, is de vordering om zorg te dragen voor het regenwater zowel voor als tegen de
erfgenaam van degene aan wie het eigendom toebehoorde. Indien de vruchtgebruiker enig ongemak ondervindt van een werk
dat is uitgevoerd, kan hij zich soms beroepen op het interdict Quod vi aut clam. Indien de vordering niet door de
vruchtgebruiker kan worden ingesteld, rijst de vraag of hem, als eigenaar, een billijke vordering moet worden toegekend om
de zorg voor het water af te dwingen; of dat hij ook kan volhouden dat hij het recht heeft van het goed te genieten. De beste
opvatting is echter, dat een vordering in billijkheid moet worden toegewezen om de zorg voor het regenwater af te dwingen.
310. Hij die een nieuw werk bouwt, zal niet geacht worden het eigendom in zijn vroegere toestand te hebben hersteld, tenzij
hij de loop van het water waarover geklaagd wordt, onderschept.
311. Maar zelfs indien de vruchtgebruiker het werk zou aanleggen waardoor het regenwater aan iemand schade zou kunnen
berokkenen, zal de rechtsvordering tegen de eigenaar van het goed gegrond zijn; maar de vraag rijst of een rechtsvordering in
billijkheid om de zorg voor het water af te dwingen, niet tegen de vruchtgebruiker moet worden toegestaan. De beste mening
is, dat deze moet worden toegekend.
312. Paulus, Over Sabinus, Boek XVI.
Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van de keizer, of de senaat, of door die personen die het land eerst
geschikt hebben gemaakt voor bebouwing, vallen niet onder deze vordering.
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313. Deze actie is ook mogelijk met betrekking tot landerijen die eigendom zijn van de Staat en die door de Staat worden
gepacht.
314. Dijken die op particuliere gronden langs de oevers van beken zijn gemaakt, vallen ook onder deze vordering, ook al
veroorzaken zij schade aan de andere kant van de beek, mits zij zijn aangelegd binnen de herinnering van de mens, en er geen
recht was om ze te maken.
315. Alfenus, Epitomes van de Digest van Paulus, Boek IV.
Een man die eigenaar was van een akker die boven die van een ander lag, ploegde die akker zo dat het water door de voren
en richels werd meegevoerd over het land van zijn onderbuurman. De vraag rees of hij door een vordering, waarbij hij werd
verplicht voor het regenwater te zorgen, kon worden gedwongen in een andere richting te ploegen, zodat de voren niet naar
het land van de buurman zouden worden gekeerd. Het antwoord luidde dat hij niets kon doen om zijn buurman te hinderen
bij het ploegen op de door deze gewenste wijze.
316. Indien echter iemand over een waterloop ploegt, en door middel van de voren het water op het land van een buurman
wordt omgeleid, zodanig dat de waterloop wordt belemmerd, kan hij door middel van deze vordering gedwongen worden
deze open te maken.
317. Maar als hij sloten graaft, waardoor het regenwater een buurman kan schaden, kan hij door de rechter gedwongen
worden die te dichten, als blijkt, dat het regenwater naderhand schade zou kunnen veroorzaken, en er zou vonnis tegen hem
gewezen kunnen worden, als hij dat niet deed; ook al was het water nog niet begonnen door de sloten te stromen, voordat er
vonnis gewezen werd.
318. Wanneer meren stijgen of dalen, hebben de buren niet het recht iets te doen om de stijging of de daling van het water te
beïnvloeden.
319. Julianus, Over Minicius, Boek V.
Wanneer aan het land van iemand een recht van overpad is opgelegd, kan degene die er recht op heeft een vordering instellen
om te eisen dat er zorg wordt gedragen voor het regenwater ten behoeve van het land, omdat door het beschadigen van het
recht van overpad ook het land wordt geschaad.
320. Scaevola, Meningen, Boek IV.
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Scaevola gaf als zijn mening dat degenen die het recht hebben om rechterlijke uitspraken te doen, gewoon zijn om
toestemming te geven voor het voortbestaan van aquaducten, waarvan het gebruik door de tijd is bevestigd, hoewel het
wettelijke recht op grond waarvan zij bestaan niet kan worden vastgesteld.

Tit. 4. Betreffende de boeren van de openbare inkomsten, pachten van openbare gronden en verbeurdverklaringen.

321. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
De Praetor zegt: "Als een boer van het openbaar inkomen, of iemand die behoort tot de familie van een boer van het
openbaar inkomen, iets met geweld in zijn naam meeneemt, en het wordt niet teruggegeven aan de eigenaar, zal ik een
vordering toekennen voor het dubbele van de waarde ervan, en als de vordering wordt ingesteld na het verstrijken van een
jaar, zal ik er een toekennen voor de eenvoudige waarde ervan. Bovendien zal ik een vordering toewijzen, indien enige
schade is geleden, of enige diefstal is gepleegd. Als de betrokken partijen niet worden voorgeleid, zal ik een vordering tegen
de meesters toestaan, zonder het voorrecht hun slaven bij wijze van schadeloosstelling af te staan."
322. Deze titel heeft betrekking op de landbouwers van de openbare inkomsten. Zij zijn boeren van de inkomsten die omgaan
met de openbare middelen, en zij dragen deze naam of zij nu een bepaald percentage aan de schatkist betalen, of tribuut
innen. Ook zij, die eigendommen van de schatkist pachten, worden terecht boeren van de opbrengst genoemd.
323. Iemand kan vragen, van welk nut het Edict in kwestie is, alsof de Praetor niet elders voorzieningen had getroffen voor
diefstallen, verwondingen en berovingen met geweld. De Praetor echter meende, dat het in de gegeven omstandigheden het
beste was, een speciaal Edict uit te vaardigen tegen de boeren van het inkomen.
324. De straf, bij dit Edict opgelegd, is, in sommige opzichten, minder streng, daar schadevergoeding wordt gegeven voor het
dubbele van het bedrag; terwijl zij in het geval van diefstal met geweld, verviervoudigd wordt, zoals ook in het geval van
klaarblijkelijke diefstal.
325. Bovendien wordt aan den landbouwer der inkomsten de bevoegdheid verleend, met geweld ontvreemde goederen terug
te geven, en indien hij dit doet, wordt hij van alle verantwoordelijkheid ontslagen, en zal hij niet strafbaar zijn ingevolge deze
afdeling van het Edict. Daarom rijst de vraag of iemand die een landbouwer van de fiscus wil aanklagen, dit kan doen, niet op
grond van dit Edict, maar op grond van de algemene wet betreffende het nemen van eigendom door geweld, onrechtmatige
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schade of diefstal. Het staat vast dat hij dat kan, en ook Pomponius is die mening toegedaan, want het zou absurd zijn dat de
rechtspositie van een boer van de belastingopbrengst als beter zou worden beschouwd dan die van andere personen.
326. De term "gezin", die in het Edict wordt genoemd, slaat niet alleen op de slaven van de boeren van de inkomsten, maar
ook op allen die deel uitmaken van hun huishouding. Of dus hun eigen kinderen of de slaven van anderen werkzaam zijn bij
het innen van de belastingen, zij zullen onder dit Edict vallen. Indien dus de slaaf van een landbouwer van het inkomen
gewelddadige roof pleegt, maar niet behoort tot het getal dergenen, die werkzaam zijn bij het heffen van belastingen, zal dit
Edict niet van toepassing zijn.
327. Wat de Praetor in de laatste plaats zegt, namelijk: "Als zij niet worden opgewekt, zal ik een vordering tegen hun
meesters instellen, zonder het voorrecht hen bij wijze van schadeloosstelling af te staan", is een bijzondere bepaling van dit
Edict, want als de slaven niet worden opgewekt, zal een vordering worden ingesteld zonder het voorrecht hen bij wijze van
schadeloosstelling af te staan, of de meesters hen nu in hun macht hebben of niet; en of zij hen nu kunnen opbrengen of niet.
328. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Het is een meester niet toegestaan zijn afwezige slaaf te verdedigen.
329. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Als de slaaf niet door de meester wordt overgebracht, moet tegen hem de rechtsvervolging worden ingesteld. Wat daarom de
toestand van de boeren van de inkomsten zo beproevend maakt, is dat zij goede slaven voor deze arbeid moeten selecteren.
330. Waar de Praetor zegt: "Tegen de meesters", moeten wij dit verstaan als tegen de metgezellen van de belastinginners,
hoewel zij misschien niet hun meesters zijn.
331. De eiser moet van te voren de persoon of personen noemen, die hij wil laten verschijnen, opdat hij, indien dit niet
gebeurt, recht van vervolging heeft. Zelfs als hij zou zeggen: "Produceer alle partijen, opdat ik degene die schuldig is, kan
erkennen", meen ik dat hij gehoord moet worden.
332. Als verschillende slaven de diefstal of de schade hebben gepleegd, moet de regel in acht worden genomen dat als de
boer van de opbrengst een even groot bedrag betaalt als wanneer een vrije man het vergrijp had begaan, hij van zijn
aansprakelijkheid moet worden ontheven.
333. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
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Als een landbouwer van het inkomen, die het eigendom met geweld heeft weggenomen, zou overlijden, zegt Labeo dat de
vordering moet worden toegewezen tegen zijn erfgenaam die voordeel heeft gehad van de daad.
334. De goddelijke Hadrianus heeft in een rescript, gericht aan de gouverneurs van Gallië, met betrekking tot goederen die de
gouverneurs gewoon waren voor hun gebruik te laten vervoeren, verklaard dat wanneer iemand zich begeeft om aankopen te
doen ten behoeve van degenen die legers aanvoeren of provincies besturen, of ten behoeve van hun vertegenwoordigers, hij
met zijn eigen hand een bevel moet ondertekenen en dit aan de boer van de opbrengst moet zenden, zodat als deze iets meer
moet overdragen dan waartoe hij was bevolen, hij dit moet goedmaken.
335. Bij het innen van alle ontvangsten wordt gewoonlijk rekening gehouden met de gewoonte van de buurt; en dit is bepaald
in de Keizerlijke Constituties.
336. Gaius, Over het Edict van de stedelijke Praetor, Titel: Boeren van de Inkomsten.
In dit Edict wordt bepaald dat, indien het eigendom wordt hersteld voordat de zaak in het geding is gekomen, het recht van
vordering vervalt; daarna kan nog steeds een vordering tot betaling van de boete worden ingesteld. Indien echter de
landbouwer van het inkomen bereid is tot teruggave, zelfs na de voeging, moet hij van zijn aansprakelijkheid worden
ontheven.
337. Men kan zich afvragen of de betaling van de dubbele schadevergoeding waarin het Edict voorziet, volledig een straf is,
en er achteraf een vordering tot teruggave van het eigendom kan worden ingesteld; of dat de teruggave van het eigendom in
de dubbele schadevergoeding is begrepen, zodat de straf slechts eenvoudig is. De meerderheid is van mening dat het goed in
de dubbele schadevergoeding is begrepen.
338. Modestinus, Over straffen, Boek II.
Wanneer verschillende boeren van de opbrengst onrechtmatig iets hebben gevorderd, wordt de vordering tot dubbele
schadevergoeding niet vermenigvuldigd, maar moeten zij allen hun aandeel betalen, en wat door de een niet kan worden
betaald, zal van de ander worden geïnd, zoals de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript hebben verklaard; want zij
waren van mening dat er een groot verschil was tussen personen die een misdaad begingen, en degenen die deelnamen aan
het plegen van een fraude.
339. Papirius Justus, Over grondwetten, Boek II.
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De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat in het geval van de belastingen op openbare gronden, de
gronden zelf, en niet de personen die ze in bezit hadden, het voorwerp van de rechtsvordering moesten worden, en dat
daarom de bezitters elke belasting moesten betalen die verschuldigd was, zelfs voor de tijd die verstreken was voordat zij in
bezit kwamen; en dat, in een dergelijk geval, als zij niet wisten dat enige belasting verschuldigd was, zij gerechtigd zouden
zijn tot een rechtsvordering.
340. In het rescript stond ook dat de bezitter van een dwangbevel van de straf van verbeurdverklaring zou worden ontheven,
indien hij de belasting binnen dertig dagen betaalde.
341. Papinianus, Opinies, Boek XIII.
Het delict van belastingontduiking door bedrog wordt overgedragen op de erfgenaam van degene die het bedrog heeft
gepleegd, in die mate dat het tot confiscatie van het eigendom leidt.
342. Wanneer een van verscheidene erfgenamen met het doel de belasting te ontduiken een deel van het gemeenschappelijk
bezit wegneemt, zullen de anderen niet van hun aandeel worden beroofd.
343. Paulus, Zinnen, Boek V.
Als de hitte van de concurrentie een bieder, die de landbouw van de openbare inkomsten wenst te verkrijgen, ertoe brengt
zijn bod boven het gewone bedrag te verhogen, moet het aanvaard worden, als hij die het hoogste bod doet, bereid is
voldoende zekerheid te stellen.
344. Niemand kan tegen zijn wil gedwongen worden de inning van belastingen te verpachten; en daarom moet, wanneer de
tijd van de verpachting verstreken was, een nieuwe overeenkomst worden gesloten.
345. Boeren van de inkomsten, die geen afrekening hebben gemaakt voor de door hen geïnde belastingen, en die een nieuw
contract willen aangaan, zullen dit niet mogen doen voordat zij hebben betaald wat krachtens het vorige verschuldigd is.
346. Het is de schuldenaars van de schatkist, evenals die van een stad, verboden een contract aan te gaan voor het innen van
belastingen, opdat hun verantwoordelijkheden niet door een andere oorzaak worden vergroot, tenzij zij zekerheden aanbieden
die in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen.
347. Wanneer vennoten bij het innen van de belastingen hun ambt afzonderlijk uitoefenen, kan een hunner wettig verzoeken,
dat het aandeel van een ander, die minder geschikt is voor de plaats, aan hemzelf wordt overgedragen.
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348. 348. Wanneer iets wederrechtelijk is gevorderd, hetzij van het publiek, hetzij van particulieren, zal het dubbele worden
betaald aan hen die de schade hebben geleden; wat echter met geweld is afgeperst, zal met een drievoudige boete worden
terugbetaald, en bovendien zullen zij buitengewoon worden vervolgd; want in het eerste geval eist het recht van particulieren,
in het tweede geval het belang van het publiek dit.
349. Belastingen op eigendom waarover nooit belasting is betaald, kunnen niet worden geïnd. Als de lankmoedigheid van de
boer van de inkomsten goederen vrijstelt van belasting, waarvoor het gebruikelijk is geweest te betalen, is het een ander niet
verboden de inning te doen.
350. Het staat vast, dat goederen, bestemd voor het gebruik van het leger, niet aan belasting zijn onderworpen.
351. De schatkist is vrijgesteld van het betalen van enige belasting. Kooplieden echter, die de gewoonte hebben goederen te
verhandelen, welke gekocht zijn met aan de schatkist toebehorende gelden, kunnen geen immuniteit genieten van het betalen
van belastingen.
352. Hermogenianus, Epitomes, Boek V.
Noch de gouverneurs van de provincies, noch de agenten van de gemeenten, noch de volksvergaderingen mogen belastingen
opleggen, of de reeds opgelegde belastingen wijzigen, aanvullen of verminderen, zonder het gezag van de keizer.
353. Wanneer landbouwers van de inkomsten niet hebben betaald wat zij aan de schatkist verschuldigd zijn, kunnen zij niet
worden ontslagen, zelfs al zijn de termijnen van hun pachten verstreken; maar rente kan van hen worden geïnd wanneer zij in
gebreke zijn.
354. Paulus, Opinies, Boek V.
Het is niet toegestaan om, op straffe van de dood, vuurstenen, ijzer, tarwe of zout aan vijanden te verkopen.
355. Overheidsgronden, die voor eeuwig in pacht zijn, kunnen niet van de pachter worden afgenomen door een agent van de
regering zonder het gezag van de keizer.
356. 356. Indien de eigenaar van een schip of een van de passagiers op onwettige wijze koopwaar aan boord brengt, kan het
schip en de koopwaar door de schatkist in beslag worden genomen. Indien iets dergelijks wordt gedaan in afwezigheid van de
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eigenaar, door de kapitein, de stuurman, de loods, of enige matroos, zal hij ter dood worden gebracht, en de koopwaar zal in
beslag worden genomen, maar het schip moet aan de eigenaar worden teruggegeven.
357. De vervolging wegens het verhandelen van smokkelwaar strekt zich ook uit tot de erfgenaam van de schuldige.
358. Het is de eigenaar van in beslag genomen goederen niet verboden die goederen zelf te kopen, of door anderen die hij
daartoe opdracht heeft gegeven.
359. Personen die veel voordeel hebben gehad van de landbouw van de openbare inkomsten, zijn verplicht deze te nemen op
dezelfde voorwaarden als waarop zij ze vroeger bezaten, indien hetzelfde bedrag niet van anderen kan worden verkregen.
360. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Er is niemand die zich niet bewust is van de vermetelheid en onbeschaamdheid van de boeren van de inkomsten, en daarom
kondigde de Praetor dit Edict af om hen in toom te houden.
361. "Als iemand die behoort tot de huishouding van een landbouwer van de opbrengst ervan wordt beschuldigd diefstal te
hebben gepleegd of onrechtmatig letsel te hebben toegebracht, en het eigendom in kwestie niet wordt getoond, zal ik een
vordering tegen de meester toestaan, zonder het voorrecht de slaaf bij wijze van schadeloosstelling af te staan."
362. Er zij op gewezen dat in dit geval de slaven van de landbouwer van de opbrengst worden bedoeld met de term
"huishouding". Indien echter een slaaf van een ander te goeder trouw in dienst is van de landbouwer van de opbrengst, valt
hij daar ook onder. Misschien is dit ook het geval wanneer hij hem te kwader trouw dient, want zwervende en gevluchte
slaven worden dikwijls in dit soort werk tewerkgesteld door personen die weten wie zij zijn. Vandaar, dat als een vrije man te
goeder trouw als slaaf dient, dit Edict ook op hem van toepassing zal zijn.
363. Ook worden zij genoemd boeren van de opbrengst, die de inkomsten van de openbare gronden pachten.
364. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Onder de term boeren van het inkomen vallen ook zij die de inkomsten pachten van zoutpannen, steengroeven en mijnen die
aan de staat toebehoren.
365. Dit Edict is ook van toepassing op iemand die van de overheid de inning van belastingen van een gemeente pacht.
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366. Hij die een aantal opruiende slaven in dienst heeft, zal aansprakelijk zijn voor de daden van een van hen, indien hij hem
zou verkopen of manumiteren, of zelfs indien de slaaf op de vlucht zou slaan.
367. Maar wat moet er gebeuren als de slaaf sterft? Laat ons zien of de boer van de opbrengst verantwoordelijk zal zijn, zoals
voor zijn eigen daad. Ik denk dat hij vrijgesteld moet worden van aansprakelijkheid, omdat hij niet de macht had om de slaaf
voort te brengen, en niet schuldig was aan bedrog.
368. Wij kennen deze actie toe als eeuwigdurend, en zij zal overgaan op de erfgenaam en andere opvolgers.
369. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
De confiscatie van goederen wegens het niet betalen van belastingen strekt zich ook uit tot de erfgenaam, want wat
geconfisqueerd is, houdt onmiddellijk op toe te behoren aan degene die het misdrijf heeft begaan, en het eigendom ervan
komt toe aan de schatkist. Derhalve kan een procedure tot confiscatie worden ingesteld tegen de erfgenaam, net als tegen
iedere bezitter, wie dan ook.
370. Alfenus Varus, Digest, Boek VII.
Toen de keizer de steengroeven van het eiland Kreta verpachtte, nam hij de volgende clausule in de pacht op: "Niemand
behalve de boer van de opbrengst zal een uitgraving doen, of een steen verwijderen, of uit de groeven van het eiland Kreta
halen, na de Ides van maart." Een schip van een zekere persoon, geladen met vuurstenen, vertrok uit de haven van Kreta vóór
de Ides van maart, werd door de wind teruggedreven in de haven en vertrok de tweede keer na de Ides van maart. Er werd
advies gevraagd of de vuurstenen na de Ides van maart in strijd met de wet moesten worden geacht te zijn verwijderd. Het
antwoord luidde, dat hoewel de havens, die zelf delen van het eiland waren, alle geacht moesten worden daartoe te behoren,
toch, daar het schip, vóór de Ides van Maart de haven verlaten hebbende, door een storm naar het eiland werd teruggedreven,
en daarna vertrok, niet moest worden geacht zulks in strijd met de wet te hebben gedaan; te meer daar de vuurstenen moesten
worden geacht vóór de voorgeschreven tijd te zijn verwijderd, daar het schip de haven reeds had verlaten.
371. Marcianus, Over verklikkers.
Soms moet een slaaf, die in beslag genomen is, niet verkocht worden, maar moet zijn getaxeerde waarde in plaats daarvan
door zijn eigenaar betaald worden. Want de goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard dat wanneer
een slaaf, die de zaken van zijn meester zou hebben gedaan, in beslag is genomen, hij niet moet worden verkocht; maar zijn
getaxeerde waarde moet worden betaald overeenkomstig het oordeel van een goed burger.
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372. Dezelfde Keizers verklaarden in dit Rescript dat, indien de slaaf naliet een behoorlijke rekening in te dienen, en
bewezen werd dat hij zichzelf aan confiscatie onderhevig had gemaakt, of beweerd werd de vrouw van zijn meester te
hebben bedorven, of een andere ernstige overtreding had begaan, de Plaatsvervanger van de Keizer kennis moest nemen van
de zaak, en indien de slaaf schuldig werd bevonden, zijn waarde moest worden getaxeerd, en hij aan zijn meester moest
worden overgeleverd om te worden gestraft.
373. De Goddelijke Severus en Antoninus hebben ook in een Rescript verklaard, dat wanneer slaven zichzelf aan confiscatie
hebben blootgesteld, hun peculium daar niet onder valt, tenzij goederen die er deel van uitmaken, zelf aan verbeurdverklaring
onderhevig zouden zijn geworden.
374. Als iemand niet aangeeft dat hij belasting verschuldigd is voor slaven die hij vervoert om te worden verkocht of om in
dienst te worden genomen, loopt hij de straf van confiscatie op; dit geldt echter alleen voor nieuw verworven slaven en niet
voor oude slaven. Oude slaven zijn zij, die een geheel jaar in dienst van een stad zijn geweest; onder nieuwe slaven worden
echter zij verstaan, die nog geen jaar in dienst zijn geweest.
375. Slaven, die op de vlucht zijn, zijn niet vatbaar voor verbeurdverklaring, daar zij zonder toestemming van hun meesters
zijn weggegaan. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de Keizerlijke Constituties, daar de Goddelijke Pius dikwijls in Rescripten
heeft verklaard, dat het niet in de macht van slaven lag, zich door de vlucht aan het toezicht van hun meesters te onttrekken,
indien deze daartoe niet bereid waren, of daarvan niet op de hoogte waren.
376. De Goddelijke Hadrianus besliste dat, hoewel iemand zich op onwetendheid kan beroepen, hij niettemin de straf van
confiscatie zal moeten ondergaan.
377. De Goddelijke Marcus en Commodus verklaarden ook in een Rescript, dat het een landbouwer van de inkomsten niet te
verwijten was, dat hij degenen, die de wet overtraden, niet onderrichtte, maar dat hij moest oppassen, dat degenen, die bereid
waren hun bezittingen voor de belasting aan te geven, niet misleid werden.
378. Aan accijns onderworpen zijn de volgende goederen: kaneel, lange peper, witte peper, pentaspherum, Barbarijse blad,
costum, costamomum, nard, Turijnse cassia, het hout van de cassiaboom, mirre, amomum, gember, malabathrun, Indische
specerijen, chalbane, benzoë, assafoetida, aloes, hout, Arabische onyx, kardemon, kaneelhout, vlas, Babylonische pelzen,
Parthische pelzen, ivoor, Indisch ijzer, linnen, alle edelgesteenten, parels, sardonyx, kristallen, hyacinten, smaragden,
diamanten, saffieren, berylen, callaini, Indische drugs, Sarmation-doek, zijde en mousseline, beschilderde gordijnen, fijne
stoffen, zijdegoederen, eunuchen, Indische leeuwen en leeuwinnen, mannelijke en vrouwelijke panters, luipaarden, purper,
wol, karmozijnrode verfstof en Indisch haar.
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379. De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard, dat, indien een lading onvermijdelijk aan slecht weer was
blootgesteld, zij niet uit dien hoofde in beslag mocht worden genomen.
380. De Goddelijke Pius heeft in een Rescriptie verklaard, dat wanneer iemand, van wie gezegd wordt, dat hij minderjarig
was en jonger dan vijfentwintig jaar, verklaarde, dat zijn slaven voor eigen gebruik waren, en hij zich vergiste, alleen bij de
teruggave van die slaven, hij verontschuldigd moest worden.
381. De Goddelijke Broeders verklaarden ook in een Rescript, dat wanneer de slaven van wie dan ook, niet door bedrog,
maar door vergissing, vatbaar werden voor confiscatie, de boeren van de inkomsten genoegen moesten nemen met het
dubbele van het bedrag van de belasting, en de slaven aan de eigenaar moesten teruggeven.
382. De grote Antoninus verklaarde in een Rescript dat indien een pachter, of zijn eigen slaven, onwettig een wapenfabriek
hadden op het land van de eigenaar, zonder zijn medeweten, hij geen enkele straf zou kunnen krijgen.
383. Als iemand een verklaring aflegt bij een boer van de opbrengst, en de belasting niet betaalt, en deze wordt door de boer
van de opbrengst kwijtgescholden (zoals soms gebruikelijk is), hebben de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript
verklaard dat het eigendom niet verbeurd verklaard mag worden; want zij zeggen dat er geen grond voor verbeurdverklaring
is nadat de verklaring is afgelegd, omdat wat aan de schatkist verschuldigd is, kan worden geïnd van het eigendom van de
boeren van de opbrengst, of van dat van hun borgsommen.
384. Boeten kunnen niet worden ingevorderd van erfgenamen wanneer de vervolging niet is ingesteld tijdens het leven van
degene die in gebreke is gebleven. Deze regel is, evenals voor andere boeten, ook van toepassing op die der belastingen.
385. De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat wanneer een landbouwer van de inkomsten, door
de fout van de persoon die de betaling verricht, meer ontvangt dan verschuldigd is, hij het moet terugbetalen.

Tit. 5. Betreffende schenkingen.

386. Julianus, Digest, Boek XVII.
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Er zijn verschillende soorten schenkingen. Iemand doet een schenking met dien verstande dat het eigendom onmiddellijk
toebehoort aan degene die het ontvangt, en in geen geval aan hemzelf zal toekomen, en hij doet dit om geen andere reden dan
om zijn vrijgevigheid en goedgeefsheid te tonen. Dit is wat men noemt een schenking. Een ander geeft iets met dien
verstande, dat het alleen eigendom zal worden van degene, die het ontvangt, indien er iets anders geschiedt. Dit is niet wat
men noemt een schenking, want het is een voorwaardelijke gift. Evenzo, wanneer iemand iets geeft met de bedoeling dat het
onmiddellijk eigendom wordt van degene die het ontvangt, maar als er iets gebeurt, of niet gebeurt, wenst hij dat het hem
wordt teruggegeven; dit wordt niet juist een schenking genoemd, maar het is slechts een gift, die afhankelijk is van een
voorwaarde; zoals, bijvoorbeeld, een schenking mortis causa.
387. Wanneer wij dus mogen zeggen, dat een schenking tussen ondertrouwde personen geldig is, gebruiken wij de term in
zijn juiste betekenis, en wij verstaan eronder alles, wat door iemand wordt gegeven, die het uit vrijgevigheid schenkt, opdat
het onmiddellijk eigendom wordt van degene, die het ontvangt, en dat hij in geen geval verlangt, dat het hem wordt
teruggegeven. En wanneer wij zeggen, dat een man een schenking doet aan zijn verloofde met dien verstande, dat, indien het
huwelijk niet mocht plaats hebben, de schenking kan worden teruggegeven, dan spreken wij niet tegen, wat vroeger is
gezegd, maar wij bedoelen, dat een schenking tussen zulke personen kan worden gedaan, en onder een bepaalde voorwaarde
nietig kan worden.
388. Dezelfde, Digest, Boek LX.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht een schenking van geld wenst te doen, belooft hij dit op bevel van zijn vader, en de
schenking zal even geldig zijn als wanneer hij een borg had gesteld.
389. Als echter de vader, die op het punt staat het geld aan Titus te schenken, zijn zoon beveelt het hem te beloven, kan men
zeggen, dat er een verschil is, als de zoon zijn vader iets schuldig is en als hij dat niet is. Want als hij zijn vader een bedrag
schuldig is, gelijk aan hetgeen hij belooft, wordt de schenking als geldig beschouwd, evenals wanneer de vader een andere
schuldenaar had opgedragen het geld te beloven.
390. Als ik echter op het punt sta geld te schenken aan Titius, en ik beveel u, die van plan bent mij een gelijke som te geven,
dit aan Titius te beloven, dan is de schenking volledig, wat alle personen betreft.
391. Een andere rechtsregel zal gelden als ik op uw bevel aan iemand, aan wie u een schenking wilt doen, beloof het geld te
betalen waarvan ik denk dat ik het u verschuldigd ben, want ik kan mij beschermen door een exceptie op grond van bedrog;
en bovendien kan ik de bedinger door middel van de procedure die incerti heet, dwingen mij van de verplichting te ontheffen.
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392. Op dezelfde manier, als ik, op uw bevel, beloof om een bepaalde som geld te betalen, waarvan ik denk dat ik die aan u
verschuldigd ben, aan een derde waarvan u denkt dat hij uw schuldeiser is, kan ik degene die de eis stelt weren door een
exceptie op grond van bedrog; en bovendien kan ik, door gebruik te maken van de procedure genaamd incerti tegen de
bedinggever, hem dwingen om mij te ontslaan van de verplichting.
393. Als Titius mij een som geld betaalt zonder enig beding, maar onder de voorwaarde dat het mij pas toekomt als Seius
consul wordt, wordt het geld van mij als Seius het consulschap verkrijgt, ook al is degene die de schenking heeft gedaan op
dat moment krankzinnig of dood.
394. Als iemand, die een schenking van geld aan mij wil doen, het aan iemand anders geeft om het naar mij te brengen, en hij
moet sterven voordat hij dat doet, dan is het geregeld dat het eigendom van het geld niet op mij overgaat.
395. Ik gaf Titius de som van tien aurei op voorwaarde dat hij er Stichus mee zou kopen. Ik vraag, of ik, als de slaaf sterft
voordat hij gekocht is, de tien aurei met enige rechtsvordering kan terugkrijgen. Het antwoord luidde, dat dit eerder een
feitelijke dan een juridische kwestie is, want als ik de tien aurei aan Titius heb gegeven opdat hij Stichus zou kopen, en ik ze
hem anders niet zou hebben gegeven, en Stichus zou sterven, dan kan ik het bedrag door middel van een rechtsvordering
terugvorderen. Als ik echter van plan was de tien aurei in elk geval aan Titius te geven, en hij intussen voorstelde Stichus te
kopen, en ik verklaarde dat ik hem het geld gaf opdat hij hem zou kopen, dan moet wat ik heb gezegd eerder worden
beschouwd als een reden voor de schenking dan als de voorwaarde waarop het geld werd betaald, en als Stichus zou sterven,
zal het geld in handen van Titius blijven.
396. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
En in het algemeen moet deze vraag in overweging worden genomen bij het doen van schenkingen, want er is een groot
verschil of er een reden was om de schenking te doen, en of er een voorwaarde was gesteld waarvan de schenking afhankelijk
is. Als er een reden was, kan het eigendom niet worden teruggevorderd; als er een voorwaarde was opgelegd, zal er grond
zijn voor terugvordering.
397. Paulus, Over Sabinus, Boek LXXII.
Een schenking kan voltooid worden, zelfs door een partij die tussenbeide komt.
398. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
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Noch eervolle noch oneervolle schenkingen zijn verboden, wanneer zij uit genegenheid worden gedaan. Eervol zijn zij,
wanneer zij gegeven worden aan verdienstelijke vrienden of verwanten; oneervol, wanneer zij gegeven worden aan hoeren.
399. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Als iemand mij bij wijze van schenking toestaat een steen uit zijn eigendom te verwijderen, is die steen, zodra hij eruit
gehaald is, van mij, en kan hij mij niet beletten hem te hebben door te verbieden hem te verwijderen, want hij wordt als het
ware van mij door levering. Het is duidelijk, dat als iemand, die bij mij in dienst is geweest, de steen moet delven, hij hem
voor mij delft. Indien echter iemand de steen van mij koopt, of hem tegen betaling huurt, op zodanige wijze dat ik hem kan
toestaan voor zichzelf te delven, en ik, voordat hij dat doet, mij bedenk, dan blijft de steen aan mij toebehoren. Indien ik mij
naderhand bedenk, kan ik zijn handeling niet herroepen, daar de levering geacht wordt te zijn geschied, toen hij de steen met
toestemming van de eigenaar uithakte. Wat voor de steen geldt, moet ook geacht worden van toepassing te zijn wanneer een
boom wordt omgehakt, of bij de wortels wordt weggenomen, onder soortgelijke omstandigheden.
400. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIV.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan geen schenking doen, ook al heeft hij het vrije beheer over zijn peculium, want
dit wordt hem niet verleend opdat hij zijn eigendom zou verliezen.
401. Maar wat als hij, daartoe aangezet door een goede reden, een schenking doet? Kan men zeggen, dat er een wettige grond
is om die te doen? Het laatste is de betere mening.
402. Nogmaals, laten we eens kijken als iemand een zoon onder vaders toezicht het vrije beheer van zijn peculium zou geven,
en er specifiek aan toevoegt dat dit gedaan wordt om hem in staat te stellen een schenking te doen; zal de schenking dan
geldig zijn? Ik twijfel er niet aan dat hij onder zulke omstandigheden een geldige schenking kan doen.
403. Soms kan de bevoegdheid om een schenking te doen worden afgeleid uit de rang van de persoon; want stel dat de zoon
de rang van senator had, of tot een ander deel was bevorderd, waarom kan dan niet worden gezegd dat zijn vader, toen hij
hem het vrije beheer over zijn peculium gaf, hem ook het voorrecht verleende om er een schenking van te doen, tenzij hij
hem uitdrukkelijk de bevoegdheid daartoe ontzegde?
404. Om dezelfde reden waarom het een zoon onder vaders toezicht verboden is een schenking inter vivos te doen, is het hem
ook verboden er een te doen mortis causa. Want hoewel hij een schenking mortis causa kan doen met toestemming van zijn
vader, is het hem verboden dit te doen als diens toestemming niet wordt gegeven.
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405. Men moet echter bedenken, dat als iemand een schenking mag doen zonder dat is bepaald, dat hij er een mortis causa
mag doen, hij dat niet mag doen.
406. Al deze voorschriften gelden voor personen in het burgerleven. Wanneer soldaten echter een castrense of een quasi
castrense peculium hebben, verkeren zij in een zodanige positie dat zij zowel een schenking mortis causa als een schenking
inter vivos kunnen doen, aangezien zij testamentaire handelingsbekwaamheid hebben.
407. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
Geld dat door vrijgelatenen wordt betaald om hun vrijheid te verkrijgen, is geen schenking, want er wordt een tegenprestatie
voor geleverd.
408. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Wanneer iemand toestemming krijgt om zonder betaling in het huis van een ander te logeren, wordt dat beschouwd als een
schenking; want hij die het logement heeft, wordt geacht de huur die hij niet betaalt, als een geschenk te ontvangen. Een
schenking kan ook geldig zijn zonder de levering van het eigendom; zoals bijvoorbeeld wanneer ik bij wijze van schenking
met mijn schuldenaar overeenkom, dat ik geen betaling van hem zal eisen voordat een bepaalde tijd verstreken is.
409. De inkomsten uit geschonken goederen maken geen deel uit van de schenking. Indien ik u echter niet de eigendom van
een stuk grond schenk, maar het recht om de oogst te oogsten, dan zal dit als een schenking worden beschouwd.
410. Als een zoon onder vaders toezicht een schenking doet in opdracht of met toestemming van zijn vader, dan is dat
hetzelfde als wanneer de vader zelf de schenking zou hebben gedaan, of als jij met mijn toestemming in je eigen naam een
schenking zou doen aan Titius van mijn eigendom.
411. Niemand kan een schenking doen, tenzij hetgeen gegeven wordt, het eigendom wordt van degene aan wie de schenking
gedaan wordt.
412. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
Een schenking kan op de juiste wijze worden gedaan aan een persoon die afwezig is, of u nu iemand stuurt om het naar hem
toe te brengen, of dat u hem opdraagt iets te houden dat hij in zijn bezit heeft. Indien hij echter niet weet, dat het goed, dat in
zijn bezit is, hem geschonken wordt, of indien hij het, nadat het hem is toegezonden, niet zou aannemen, wordt hij geen
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eigenaar van het aangewezen voorwerp, zelfs al is het hem door zijn eigen slaaf toegezonden; tenzij het aan deze laatste werd
gegeven met de bedoeling, dat het dadelijk het eigendom van zijn meester zou worden.
413. Gaius, Over het edict van de stadspraetor betreffende de legaten.
Wanneer er een geschil ontstaat over het bedrag van de schenking, worden noch de kinderen van slavinnen, noch de oogst,
noch de pacht, noch het loon geacht te zijn inbegrepen.
414. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wie zich tot een schenking verplicht, kan volgens een Rescript van de goddelijke Pius alleen worden aangesproken voor een
bedrag dat hij kan betalen, want wat hij aan zijn schuldeisers verschuldigd is, moet eerst worden afgetrokken; maar wat hij op
dezelfde wijze aan anderen moet geven, mag niet worden afgetrokken.
415. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Een zeker persoon, die een schenking aan mij wenste te doen, leverde het eigendom aan een slaaf die gezamenlijk eigendom
was van Titius en mijzelf, en de slaaf ontving het als een aanwinst voor mijn mede mede-eigenaar, of deed dit namens ons
beiden. De vraag rees, wat te doen? Besloten werd, dat hoewel de slaaf het goed aannam met de bedoeling het te verwerven
voor mijn mede-eigenaar, of voor zowel hemzelf als mijzelf, hij het niettemin voor mij alleen verwierf. Want als hij het aan
mijn gemachtigde heeft geleverd, met de bedoeling dat hij het voor mij zou verwerven, en hij heeft het aangenomen om het
voor zichzelf te verkrijgen, dan heeft dit geen gevolg voor zover het hem betreft, maar hij verwerft het eigendom voor mij.
416. Julianus, Digest, Boek XVII.
Wie bij wijze van schenking het land van een ander bewerkt, kan zich niets voorbehouden wegens kosten die hij kan maken,
want hij draagt onmiddellijk aan de eigenaar het recht over op alle werktuigen die hij op het land neemt.
417. Marcianus, Instituten, Boek III.
Volgens een constitutie van de goddelijke Severus en Antoninus zijn schenkingen die gedaan zijn na de beschuldiging van
een halsmisdaad geldig, tenzij de beklaagde veroordeeld is.
418. Ulpianus, Opinies, Boek II.
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Door de volgende clausule, "Laat mijn erfgenamen er kennis van nemen dat mijn gehele garderobe, en alle andere goederen
die ik in mijn bezit had op het moment van mijn dood, zijn gegeven aan Zo-en-Zo en Zo-en-Zo, mijn vrijgelatenen," zal het
eigendom van de goederen, door een liberale interpretatie, toebehoren aan de genoemde vrijgelatenen.
419. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVIII.
Wanneer eigendom toegekend door een rechterlijke beslissing is opgenomen in een nieuwe bepaling, en een vrijlating
daarvan was gedaan met het doel een schenking te doen, moet gezegd worden dat de vrijlating geldig zal zijn.
420. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXI.
Aristo zegt dat wanneer een andere transactie vermengd wordt met een schenking, een verplichting die uit de eerste
voortkomt, niet wordt aangegaan met betrekking tot de schenking. Ook Pomponius zegt dat hij dezelfde mening is toegedaan.
421. Hij zegt ook dat Aristo van mening is dat als ik u een slaaf lever op voorwaarde dat u hem na vijf jaar manumitteert, u
niet kunt handelen voordat de vijf jaar verstreken zijn, omdat een soort schenking geacht wordt in de transactie te zijn
opgenomen. Hij zegt echter, dat het anders is, als ik u de slaaf lever, opdat gij hem dadelijk kunt manumitteren; want in dit
geval is er geen schenking, en dus bestaat de verplichting. Pomponius zegt echter dat in eerste instantie de bedoeling van de
partijen moet worden vastgesteld, want het kan zijn dat de termijn van vijf jaar niet is voorgeschreven met het oog op een
schenking.
422. Aristo zegt ook, dat als een slaaf met het oog op een schenking wordt uitgeleverd op voorwaarde dat hij na vijf jaar zal
worden gemanumitteerd, en de slaaf aan een ander toebehoort, er twijfel kan ontstaan of de slaaf door usucaptie kan worden
verkregen, omdat er in dit geval sprake is van een soort schenking. Pomponius zegt dat deze vraag ook geldt voor
schenkingen mortis causa, en hij is geneigd te denken dat als de slaaf werd geschonken onder de voorwaarde dat hij na vijf
jaar zou worden gemanumitteerd, kan worden geoordeeld dat hij door usucaption kan worden verkregen.
423. Labeo zegt dat als iemand mij een eigendom van een ander schenkt en ik daarvoor aanzienlijke kosten moet maken en
het vervolgens wordt uitgezet, ik geen recht heb op een vordering uit dien hoofde tegen de schenker; maar het is duidelijk dat
ik wel recht heb op een vordering tegen hem op grond van bedrog, als hij te kwader trouw heeft gehandeld.
424. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVI.
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Het is onze gewoonte, wanneer in openbare aangelegenheden een vraag rijst met betrekking tot een schenking, alleen na te
gaan of de schenker al dan niet een belofte aan de stad heeft gedaan voor een gerechtvaardigd doel; want als hij dat heeft
gedaan uit hoofde van een ambt dat hij heeft ontvangen, zal hij aansprakelijk zijn; zo niet, dan zal hij dat niet zijn.
425. Labeo zegt dat vergoedingen voor dit soort diensten niet onder schenkingen vallen; bijvoorbeeld, als zij voorwaardelijk
worden gedaan, als volgt: "Als ik u te hulp kom; als ik zekerheid voor u geef; als u gebruik maakt van mijn diensten, of
invloed bij de transactie."
426. Een schenking kan niet worden verkregen door iemand die niet bereid is haar te aanvaarden.
427. Wanneer iemand geld leent aan Titius om het te betalen aan Seius, aan wie hij wil dat het geschonken wordt, en Titius
betaalt het pas aan Seius na de dood van de schenker; dan zal het resultaat zijn dat gezegd kan worden dat het geld aan Seius
toebehoort, of hij die het betaalde nu wist dat de schenker dood was, of niet van dat feit op de hoogte was; omdat het geld
nog steeds aan de laatste toebehoorde. Indien hij niet wist, dat de schenker dood was, zal hij van zijn verplichting worden
ontslagen, indien hij het geld leende om aan Seius te betalen. Als ik u echter opdraag een bepaalde som geld te betalen aan
Titius, aan wie ik het wil schenken, en u, niet wetende dat ik dood was, doet dat, dan hebt u recht op een vordering in
mandaat tegen mijn erfgenamen; maar als u het wist, hebt u geen recht op deze vordering.
428. Als iemand geld aan een slaaf leent en de slaaf, die daarna vrij is geworden, een nieuwe belofte doet om het te betalen,
dan is dat geen schenking, maar de erkenning van een schuld. Dezelfde regel is van toepassing op het geval van een voogd,
die zonder toestemming van zijn voogd in de schulden raakt, als hij daarna met toestemming van zijn voogd een nieuwe
verplichting aangaat.
429. Bedingen, aangegaan onder geldige tegenprestatie, worden niet geacht schenkingen te zijn.
430. Concluderend meent Pegasus, dat als ik u honderd aurei beloof, onder voorwaarde dat u zweert mijn naam te zullen
dragen, dit geen schenking zal zijn, omdat de belofte is gedaan tegen een tegenprestatie, en er een tegenprestatie is betaald.
431. Marcellus, Digest, Boek XXII.
Als een patroon is benoemd tot erfgenaam van het deel van een nalatenschap waarop hij wettelijk recht heeft, en zijn vrijheer
draagt hem op een bepaalde som geld aan iemand te betalen, en hij belooft dit te doen in aanwezigheid van de begunstigde
van de trust, dan zal hij niet gedwongen worden het te betalen, uit vrees dat het deel dat hem als patroon volgens de wet
toekomt, zal worden verkleind. (1) Er kan twijfel rijzen met betrekking tot een erfgenaam die, overeenkomstig het testament
van de erflater, belooft aan een legataris te betalen wat hij volgens de Falcidische wet zou mogen behouden, maar de betere
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mening is dat hij zijn verplichting niet kan schenden. Want als hij betaalt, wordt hij geacht precies aan de wil van de erflater
te hebben voldaan, en zal hem geen vordering tot terugvordering worden toegekend; evenals wanneer hij een eerder beding
had gemaakt, en in strijd met de wil van de erflater heeft gehandeld, die hij reeds had erkend, zijn vordering, met reden, zal
worden verjaagd.
432. Celsus, Digest, Boek XXVIII.
Om mij een schenking te doen, hebt u zich verbonden aan mijn schuldeiser, aan wie ik u heb afgevaardigd. De daad is geldig,
want de schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft.
433. Als ik echter mijn schuldenaar opdraag zich aan u te verbinden om u een grotere schenking te doen dan de wet toestaat,
rijst de vraag of u al dan niet door een exceptie op grond van de schenking kunt worden uitgesloten. Mijn schuldenaar kan
zich niet op de exceptie beroepen tegenover u, als u een vordering instelt, omdat ik mij in dezelfde positie bevind als wanneer
ik u het bedrag had gegeven, nadat ik het van mijn schuldenaar had geïnd, en u het hem had geleend. Indien mijn schuldenaar
het geld niet heeft betaald, kan ik een vordering tegen hem instellen om alles wat hij u heeft beloofd boven het wettelijk
toegestane bedrag, nietig te verklaren, zodat hij u alleen aansprakelijk blijft voor het saldo. Indien u echter reeds het gehele
bedrag van mijn schuldenaar heeft geïnd, zal ik gerechtigd zijn een vordering tegen u in te stellen om het meerdere terug te
vorderen van hetgeen de wet voorschrijft.
434. Modestinus, Verschillen, Boek VIII.
Het is volkomen billijk dat hij die een som geld, of iets anders, heeft beloofd om een schenking te doen, niet aansprakelijk is
voor rente wegens vertraging in de betaling van het geld; en dit is vooral het geval wanneer de schenking niet valt onder de
klasse van bona fide contracten.
435. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Modestinus geeft als zijn mening dat een schuldeiser, door loutere overeenkomst, het bedrag van de rente die hierna
verschuldigd zal zijn, volledig kan kwijtschelden of verminderen, zonder de geldigheid van de schenking aan te tasten op
grond van het feit dat het bedrag onwettig is.
436. Modestinus is van mening dat iemand wiens gemoed is aangetast, geen schenking kan doen.
24. Javolenus, Over Cassius, Boek XIV.
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Een uitzondering moet worden toegestaan aan de borg van hem die, om een schenking te doen, een grotere som geld belooft
dan de wet toestaat, zelfs tegen de toestemming van de opdrachtgever; want als deze laatste niet solvabel is, zal de borg het
geld verliezen.
437. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Als ik jou iets geef om het aan Titus te schenken, in mijn naam, en jij geeft het aan hem in de jouwe, denk je dan dat het zijn
eigendom wordt? Het antwoord was, dat als ik u iets geef om het in mijn naam aan Titius te geven, en u geeft het hem in uw
eigen naam, wat het technische aspect van de wet betreft, het niet het eigendom wordt van degene die het ontvangt, en u
aansprakelijk zult zijn voor diefstal; maar de meer liberale constructie is dat als ik een vordering instel tegen degene die het
eigendom heeft ontvangen, ik kan worden uitgesloten door een uitzondering op grond van bedrog.
438. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Een eenvoudige vermelding in een rekening maakt iemand niet tot schuldenaar; als wij bijvoorbeeld een schenking willen
doen aan een vrije man, kunnen wij in onze rekening vermelden dat wij hem verschuldigd zijn, maar er wordt geen schenking
bedoeld.
439. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Een jongeman, Aquilius Regulus genaamd, schreef aan Nicostratus, zijn leraar in de retorica, als volgt: "Omdat u altijd bij
mijn vader bent gebleven en mij door uw welsprekendheid en zorgvuldigheid tot nut bent geweest, geef ik u, en sta ik u toe,
te logeren in, en gebruik te maken van, zo-en-zo een appartement." Toen Regulus gestorven was, werd het recht van
Nicostratus op de woning betwist; en toen hij mij raadpleegde, zei ik hem dat de daad van Regulus niet als een gewone
schenking kon worden gehandhaafd, maar dat hij hem voor zijn diensten had beloond en hem dit voorrecht bij wijze van
compensatie had verleend, en dat de schenking daarom niet nietig moest worden geacht voor de tijd na de dood van Regulus.
Als Nicostratus was uitgestoten, had hij naar de rechter kunnen stappen en zich door een interdict kunnen beschermen, zoals
een vruchtgebruiker dat had kunnen doen, aangezien hij het gebruik van de woning had verkregen doordat hij er bezit van
had gekregen.
440. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Een vader schonk een landgoed, dat hem was nagelaten, aan zijn dochter, die haar eigen minnares was geworden. De dochter
moet de schuldeisers van de nalatenschap voldoen, en indien zij dit niet doet, en de schuldeisers een beroep doen op haar
vader, kan zij door een actie praescriptis verbis gedwongen worden haar vader tegen de schuldeisers te verdedigen.
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441. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Een schenking wordt geacht te zijn gedaan indien eigendom wordt gegeven terwijl de schenker daartoe niet door enige wet
wordt gedwongen.
442. Een zeker persoon, in de rechtbank ondervraagd, antwoordde dat de erfgenamen van zijn voogd hem niets schuldig
waren. Ik was van mening, dat hij daardoor zijn recht van vordering had verloren, want hoewel deze woorden kunnen worden
opgevat als aanduidende geen zakelijke transactie, maar een schenking, toch kan hij, die een bekentenis voor het gerecht
heeft afgelegd, dit niet tegenspreken.
443. Het is vaststaand dat wanneer iemand een schenking doet van een deel van de nalatenschap van zijn nabestaande, die
nog in leven is, deze schenking nietig is. Maar men heeft geoordeeld, dat als hij, die de schenking heeft gedaan, later volgens
de Praetoriaanse wet in de nalatenschap is opgevolgd, alle rechtsvorderingen, die daaruit voortvloeien, hem moeten worden
geweigerd, omdat zijn overhaast handelen zowel in strijd is met de goede zeden als met het Volkenrecht.
444. Marcianus, Over informanten.
Want het landgoed moet hem worden ontnomen, omdat hij het niet waard is.
445. Papinianus, Opinies, Boek XIII.
Het staat vast dat schenkingen aan een bijvrouw niet herroepen kunnen worden, want zelfs als de partijen naderhand een
huwelijk sluiten, zal wat vroeger geldig was door de wet niet van kracht of gevolg worden. Maar op de vraag, of de echtelijke
eer en genegenheid niet reeds bestonden, antwoordde ik, dat dit moest worden vastgesteld door het karakter der personen en
de aard van hun verbintenis in het leven te beschouwen, want een louter schriftelijk contract vormt geen huwelijk.
446. Wanneer een moeder aan de echtgenoot van haar dochter, naast de bruidsschat, bepaalde goederen had gegeven, gaf ik
als mijn mening, dat deze geacht moesten worden te zijn gegeven aan de dochter, die zelf aanwezig was, en ze aan haar
echtgenoot overhandigde; en dat de moeder, die beledigd was, niet het recht had om het eigendom terug te vorderen, noch
kon zij volgens de wet een persoonlijke vordering daartoe instellen, omdat de echtgenoot uitdrukkelijk had bepaald dat het
genoemde eigendom aan hem moest worden gegeven ten behoeve van het meisje, naast haar bruidsschat; aangezien door
deze verklaring niet alleen het karakter van de schenking was aangegeven, en het duidelijk was dat het eigendom niet
gescheiden was van het gebruik van hetzelfde, maar het toonde ook aan dat het een peculium apart en onderscheiden van de
bruidsschat was. De magistraat moet echter bepalen, of de moeder het goed moet terugvorderen, indien zij haar dochter
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terecht beledigd heeft, en hij moet een beslissing nemen met inachtneming van de eerbied, die jegens een moeder moet
worden betoond, en een beslissing, die zal samenvallen met het oordeel van een goed burger.
447. Een vader die aan zijn dochter, die onder zijn toezicht stond, bepaalde slavinnen schonk en haar bij haar emancipatie
niet van haar peculium beroofde, wordt geacht de schenking door zijn latere handeling te hebben vervolmaakt.
448. Ik gaf als mijn mening, dat wanneer eigendom in een tempel werd gedeponeerd onder de voorwaarde dat alleen hij die
het daar achterliet, of Aelius Speratus, het na de dood van de eigenaar kon verwijderen, het niet als een schenking zou
worden beschouwd.
449. Schenkingen kunnen niet geldig zijn nadat het misdrijf van verraad is gepleegd, omdat de erfgenaam ook aansprakelijk
is, ook al zou de schuldige overlijden voordat hij veroordeeld is.
450. Scaevola, Meningen, Boek V.
Lucius Titius stuurde de volgende brief: "Zo-en-zo aan zo-en-zo, Gegroet. U kunt gratis gebruik maken van zo-en-zo'n
appartement en alle kamers erboven; en ik deel u door middel van deze brief mee dat u dat met mijn toestemming kunt
doen." Ik vraag of de erfgenamen van de schrijver het gebruik van het appartement kunnen verbieden? Het antwoord luidde
dat, volgens de vermelde feiten, de erfgenamen van degene die de brief heeft geschreven, de bedoeling van deze laatste
kunnen wijzigen.
451. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Wie een nieuwe belofte tot betaling heeft gedaan, nadat hij een overeenkomst tot schenking had gesloten, kan in een op de
belofte gegronde rechtsvordering worden aangesproken, niet voor het gehele bedrag, maar alleen voor wat hij in staat is te
betalen; want het is geregeld, dat de oorzaak en de oorsprong van de belofte tot betaling, en niet het gezag van de rechter, in
aanmerking moeten worden genomen. Wie echter wegens een schenking is veroordeeld en tegen wie een vordering tot
tenuitvoerlegging van het vonnis is ingesteld, kan zeer goed vragen, dat hij slechts tot het bedrag van zijn geldelijke middelen
wordt aangesproken.
452. Wanneer geld aan Titius is betaald als schenking, onder de voorwaarde dat hij het onmiddellijk aan de schenker zal
lenen, wordt de eigendomsoverdracht niet verhinderd; en om deze reden wordt, wanneer hetzelfde geld aan de schenker
wordt geleend, een nieuw eigendomsrecht daarop verkregen.
453. Het is personen die stom en doof zijn, niet verboden schenkingen te doen.
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454. Wanneer iemand aan u een schenking wenst te doen, en u van plan bent hetzelfde artikel aan een ander te schenken, dan
wordt de schenking voltooid als de eerste belooft, met uw toestemming, het aan de tweede te geven; en omdat de eerste niets
aan de tweede heeft gegeven, door wie hij kan worden aangesproken, kan hij een vonnis tegen hem laten uitspreken voor het
gehele bedrag, en niet voor zoveel als hij in staat is te betalen. Dezelfde regel geldt, wanneer degene die de schenking moet
ontvangen, de schenker aan zijn schuldeiser heeft gedelegeerd; want in dit geval handelt de schuldeiser slechts zijn eigen
zaken af.
455. Paulus, Besluiten, Boek V.
Als een vader geld leent tegen rente op naam van zijn geëmancipeerde zoon, met de bedoeling het hem als schenking te
geven, en de zoon maakt een beding met betrekking tot dat geld, dan is er geen twijfel dat de schenking van rechtswege
voltooid is.
456. Als iemand iemand uit de handen van rovers of vijanden redt en als beloning daarvoor iets van hem ontvangt, is zo'n
schenking onherroepelijk en mag zij niet worden aangemerkt als een beloning voor een bewezen dienst van eminente
betekenis; zoals is besloten dat er geen grens mag worden gesteld aan een daad die wordt verricht met het doel het leven te
redden.
457. Scaevola, Digest, Boek LI.
Een man schreef aan een slaaf die hij had gemanumitteerd, als volgt: "Titius aan Stichus, zijn vrijgelatene, Gegroet. Na je
gemanumitteerd te hebben, deel ik je bij deze brief, geschreven met mijn eigen hand, mee dat ik je alles geef wat je hebt aan
kredieten, roerende goederen en geld." Hij maakte dezelfde vrijgelatene bij testament erfgenaam van tweederde van zijn
bezit, en Sempronius erfgenaam van het resterende derde; maar hij legateerde Stichus niet zijn peculium, noch bepaalde hij
dat hij de daaruit voortvloeiende rechten van actie zou hebben. De vraag rees, of aan Stichus een vordering moest worden
toegekend voor het gehele bedrag van de schuldvorderingen, met inbegrip van zijn peculium, dan wel of deze aan beide
erfgenamen moest worden toegekend naar evenredigheid van hun respectieve aandelen in de nalatenschap. Het antwoord
luidde dat, in overeenstemming met de vermelde feiten, de vordering aan beiden moest worden toegewezen naar
evenredigheid van hun respectieve erfdelen.
458. Lucius Titius gaf aan Maevia een stuk land, bij wijze van schenking, en een paar dagen daarna, alvorens het te leveren,
verpandde hij het land aan Seius, en vervolgens, binnen dertig dagen, gaf hij Maevia bezit van het genoemde land. Ik vraag
of de schenking volmaakt was of niet. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, zij volmaakt was, maar
dat de schuldeiser zonder twijfel recht had op zijn recht op het land krachtens de verpanding.
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459. Een grootmoeder leende geld, op naam van Labeo, haar kleinzoon, en incasseerde steeds de rente, en de bewijzen van
verschuldigdheid werden door Labeo ontvangen, en werden naderhand gevonden onder de goederen van zijn nalatenschap. Ik
vraag of de schenking als voltooid moet worden beschouwd. Het antwoord luidde dat, aangezien de schuldenaars
aansprakelijk waren jegens Labeo, de schenking vervolmaakt was.

Tit. 6. Betreffende schenkingen en andere verkrijgingen mortis causa.

460. Marcianus, Instituten, Boek IX.
Een schenking mortis causa is een schenking waarbij de partij het goed zelf wil houden in plaats van het over te dragen aan
hem aan wie hij het schenkt, maar er de voorkeur aan geeft dat de begiftigde het krijgt in plaats van zijn erfgenaam.
461. Telemachus geeft een schenking van deze aard aan Piraeus, in Homerus. 2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Julianus, in het Zeventiende Boek van de Digest, zegt dat er drie soorten schenkingen mortis causa waren. De eerste, waarbij
de schenker, die niet bang is dat hij zal sterven, een schenking doet uitsluitend met het oog op zijn overlijden. Hij zegt dat
een andere soort schenking mortis causa is wanneer iemand, verontrust door het onmiddellijke vooruitzicht van de dood, een
schenking doet, zodat het voorwerp onmiddellijk eigendom wordt van degene die het ontvangt. Hij zegt dat de derde soort
schenking erin bestaat dat iemand, beducht voor de dood, het voorwerp niet zo schenkt dat het onmiddellijk eigendom wordt
van degene die er recht op heeft, maar dat hij bepaalt dat het na de dood van de schenker aan hem toebehoort.
462. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Het is geoorloofd een schenking te doen mortis causa, niet alleen wanneer iemand daartoe wordt aangezet door een
afnemende gezondheid, maar ook vanwege het gevaar van een naderende dood, hetzij door toedoen van vijanden of rovers;
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of vanwege de wreedheid of haat van een of andere machtige man, of wanneer iemand op het punt staat een zeereis te
ondernemen;
463. Gaius, dageraad of gouden zaken.
Of reizen door gevaarlijke plaatsen,
464. Ulpianus, Instituten, Boek II.
Of waar men uitgeput is door ouderdom:
465. Paulus, Over Sabinus, Boek VII.
Want al deze omstandigheden wijzen op naderend gevaar.
466. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als iemand die veroordeeld is voor een halsmisdaad een schenking doet mortis causa, wordt de schenking nietig verklaard als
onvolmaakt; hoewel andere schenkingen die door hem gedaan zijn voorafgaand aan de verdenking dat hij aan een dergelijke
straf onderhevig was, geldig kunnen zijn.
467. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer iemand, nadat hij een som geld heeft ontvangen, een nalatenschap verwerpt, of deze nu overgaat op een
plaatsvervanger, of dat een erfgenaam er op grond van intestaat in opvolgt, wordt hij geacht het geld mortis causa te hebben
verkregen; want alles wat door de dood van iemand wordt verkregen, wordt mortis causa verkregen. Julianus neemt deze
mening over, en wij maken er gebruik van. Want als een slaaf, die onder een bepaalde voorwaarde vrij moet zijn, iets
ontvangt om aan die voorwaarde te voldoen; of als een legataris iets verkrijgt mortis causa; of als een vader iets geeft wegens
de dood van zijn zoon, of van een verwant; dan zegt Julianus dat het mortis causa verkregen is.
468. Daarom zegt hij dat een schenking zo kan worden gedaan dat zij aan de schenker zal terugkeren, als de zieke zou
herstellen.
469. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
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Het is een ieder toegestaan een schenking mortis causa te verkrijgen, die het recht heeft een legaat te ontvangen.
470. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Het is geregeld dat hij aan wie een schenking mortis causa wordt gedaan, zodanig in de plaats kan treden dat hij het goed aan
een ander kan toezeggen, als deze het zelf niet kan verwerven, of dit niet onder een andere voorwaarde kan doen.
471. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Een vader kan wettig een schenking doen wegens het overlijden van zijn zoon, zelfs tijdens het bestaan van het huwelijk van
zijn zoon.
472. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIV.
Wanneer een vrouw bedrieglijk vraagt om in het bezit te worden gesteld van een landgoed op naam van haar ongeboren kind,
en daarvoor geld ontvangt, om een plaatsvervanger te bevoordelen, of om de aangewezen erfgenaam uit te sluiten, om de een
of andere reden, verklaarde Julianus vaak dat zij dit geld mortis causa verkreeg.
473. Julianus, Digest, Boek XVII.
Als ik eigendom dat aan een ander toebehoort als schenking mortis causa geef, en het moet daarna door usucaptie worden
verkregen, kan de ware eigenaar het niet terugkrijgen, maar ik wel, als ik weer gezond word.
474. Marcellus zegt dat er feitelijke vragen kunnen rijzen met betrekking tot schenkingen mortis causa, want de schenking
kan zodanig worden gedaan dat als de schenker aan zijn ziekte overlijdt, deze niet zal worden teruggegeven; of dat deze zal
worden teruggegeven als de schenker, na van gedachten te zijn veranderd, wenst dat deze aan hem wordt teruggegeven, zelfs
als hij aan dezelfde ziekte overlijdt. Een dergelijke schenking kan ook afhankelijk worden gesteld van de bepaling dat zij niet
zal worden teruggegeven tenzij de persoon die haar moet ontvangen, eerst overlijdt. Een schenking mortis causa kan zodanig
worden gedaan dat het goed in geen geval zal worden teruggegeven, dat wil zeggen ook niet als de schenker weer gezond
wordt.
475. Julianus, Digest, Boek XVIII.
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Wanneer een stuk land mortis causa is geschonken, en de noodzakelijke en nuttige uitgaven daarvoor zijn gedaan, kunnen
partijen die een vordering instellen om het land terug te krijgen, worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog,
tenzij zij de begiftigde de genoemde uitgaven vergoeden.
476. Dezelfde, Digest, Boek XXVII.
Marcellus zegt, dat wanneer zonen onder vaderlijk toezicht, die in het leger dienen, het onbeperkte recht hebben verkregen
om bij testament over hun goederen te beschikken aan een ieder die zij mogen kiezen, men kan oordelen dat zij ook
vrijgesteld zijn van het in acht nemen van de gewone formaliteiten die vereist zijn in het geval van schenkingen mortis causa.
Paulus zegt in dit verband dat in de keizerlijke constituties is vastgelegd dat schenkingen mortis causa op dezelfde wijze
kunnen worden herroepen als legaten.
477. Julianus, Digest, Boek XXIX.
Een donatie mortis causa kan herroepen worden zelfs zolang het nog onzeker is of de schenker zijn gezondheid al dan niet
kan herwinnen.
478. Dezelfde, Digest, Boek XLVII.
Zelfs indien een schuldenaar misschien niet de bedoeling had zijn schuldeisers te bedriegen, kan zijn begiftigde het hem
gegeven goed mortis causa worden ontnomen; want aangezien legaten, nagelaten bij testament van iemand die insolvent is,
absoluut nietig zijn, kan men oordelen dat schenkingen mortis causa, onder zulke omstandigheden gedaan, ook nietig moeten
worden verklaard, omdat zij op legaten lijken.
479. Dezelfde, Digest, Boek LX.
Wij verkrijgen een schenking mortis causa niet alleen wanneer iemand ons die schenkt wegens zijn dood, maar ook wanneer
hij de schenking afhankelijk maakt van de dood van een ander, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand aan Maevius een
schenking zou doen in geval van de dood van zijn zoon, of zijn broer, onder de voorwaarde dat indien een van beiden van
zijn ziekte zou herstellen, het goed aan hem zal worden teruggegeven, maar indien een van beiden zou overlijden, het aan
Maevius zal toebehoren.
480. Als u mij een schenking mortis causa doet, door uw schuldenaar op te dragen mijn schuldeiser te betalen, zal ik in ieder
geval recht hebben op zoveel geld als mij zal bevrijden van aansprakelijkheid jegens mijn schuldeiser. Indien ik echter met
uw schuldenaar een beding zou maken, zal ik geacht worden slechts recht te hebben op zoveel als de schuldenaar kan

2810

betalen. Want zelfs indien u, de schuldeiser, uw gezondheid zou terugvorderen, en de schenker hetzelfde zou doen, kunt u
slechts een vordering tot terugvordering instellen, of een in factum voor een bedrag gelijk aan de verplichting van de
schuldenaar.
481. Titia, die aan haar schuldenaren Septitius en Maevius hun schuldbekentenissen wilde schenken, gaf ze aan Ageria, en
verzocht haar ze aan genoemde schuldenaren te geven, indien zij, Titia, zou overlijden, maar indien zij weer gezond zou
worden, ze aan haar terug te geven. Daar zij gestorven was, werd Mavia, de dochter van Titia, haar erfgenaam; maar Ageria
gaf de biljetten aan de bovengenoemde Septitius en Maevius, zoals haar was verzocht te doen. De vraag rijst, of, indien
Maevia, de erfgename, een vordering instelde om de som terug te vorderen die verschuldigd was op de voornoemde biljetten,
of een vordering om de biljetten zelf terug te vorderen, zij door een exceptie zou kunnen worden verhinderd. Het antwoord
luidde dat Maevia kon worden verjaagd door een exceptie op grond van de uitvoering van de overeenkomst, of door een
exceptie op grond van bedrog.
482. Wanneer iemand een slaaf heeft ontvangen ter voldoening van door hem veroorzaakte schade, of van een andere
aansprakelijkheid, als een schenking mortis causa, wordt hij geacht slechts zoveel te hebben verkregen als de slaaf kan
worden verkocht. Dezelfde regel moet in acht worden genomen met betrekking tot een stuk land dat bezwaard is, om de
waarde te bepalen van wat geschonken is.
483. Dezelfde, Digest, Boek LXXX.
Wanneer een goed mortis causa wordt geschonken aan een zoon die onder vaders toezicht staat, en de schenker wordt weer
gezond, dan kan hij een De peculio-actie tegen zijn vader instellen. Maar als het gezinshoofd de schenking mortis causa
ontvangt, en zich vervolgens ter adoptie geeft, kan het geschonken goed door de schenker worden teruggevorderd. Dit geval
is niet gelijk aan het geval waarin hij die een schenking mortis causa ontvangt, deze aan een ander schenkt, want de schenker
kan het goed zelf niet van hem terugvorderen, maar alleen de waarde ervan.
484. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek I.
Een stuk grond wordt overgedragen aan een persoon die wettelijk slechts een deel ervan kan verwerven, onder de voorwaarde
dat hij tien aurei zal betalen aan de erfgenaam. Hij behoeft niet de gehele som te betalen om zijn deel van het land te
verkrijgen, maar slechts een bedrag in verhouding tot de erfenis die hem toekomt.
485. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
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Verscheidene autoriteiten, waaronder Priscus, hebben geoordeeld dat iemand die een som geld ontvangt om hem ertoe te
bewegen een nalatenschap te aanvaarden, het geld mortis causa verkrijgt.
486. Africanus, Vragen, Boek I.
In het geval van een schenking mortis causa, waar de hoedanigheid van iemand om het goed te ontvangen onderwerp van
onderzoek is, moet het tijdstip van overlijden in aanmerking worden genomen, en niet dat van de schenking.
487. Dezelfde, Vragen, Boek II.
Wanneer een schenking mortis causa wordt gedaan aan een zoon die onder vaders toezicht staat, en hij overlijdt tijdens het
leven van de schenker, maar zijn vader overleeft, rijst de vraag, wat in een dergelijk geval de rechtsregel is. Het antwoord
luidde, dat door het overlijden van de zoon een vordering tot terugvordering van het goed mogelijk is, mits de schenker de
bedoeling had het aan de zoon en niet aan de vader te schenken. Zo niet, dan moet, indien de zoon alleen ten gunste van zijn
vader heeft gehandeld, het overlijden van de vader in aanmerking worden genomen. Dezelfde regel zal gelden wanneer een
vraag rijst met betrekking tot de persoon van een slaaf.
488. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Wanneer aan een schuldenaar als schenking mortis causa een vrijlating is gegeven, en de schenker wordt weer gezond, dan
kan hij de schuld innen, ook al is de schuldenaar door tijdsverloop vrijgelaten; want door de vrijlating heeft de schuldeiser
afstand gedaan van zijn vordering uit hoofde van de vroegere verbintenis, en deze is opgegaan in het recht om de schenking
in te vorderen.
489. Marcianus, Instituten, Boek IX.
Een schenking mortis causa kan worden gedaan ongeacht of de partij een testament maakt of niet.
490. Een zoon onder vaders toezicht, die zelfs met toestemming van zijn vader geen testament kan maken, kan niettemin een
schenking mortis causa doen, als zijn vader hem dat toestaat.
491. Dezelfde, Regels, Boek II.
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Wanneer twee personen over en weer schenkingen doen, mortis causa, van hetzelfde goed, en beiden overlijden, kan de
erfgenaam van geen van beiden het goed terugvorderen, omdat geen van beiden de ander overleeft. Dezelfde rechtsregel is
van toepassing, indien een echtgenoot en echtgenote over en weer schenkingen doen.
492. Idem, Regels, Boek V.
Wanneer een schenking mortis causa op zodanige wijze is gedaan, dat zij in geen geval kan worden herroepen, is zij eerder
een schenking inter vivos dan een mortis causa. Daarom moet zij worden beschouwd als elke andere schenking inter vivos,
en zal zij nietig zijn tussen man en vrouw; en de Falcidische wet zal niet van toepassing zijn, zoals in het geval van
schenkingen mortis causa.
493. Marcellus, Opinies.
Een neef, die aan zijn oom een schenking mortis causa wenste te doen van het bedrag dat hij hem schuldig was, legde
schriftelijk de volgende verklaring af: "Ik wens dat alle registers of nota's van mij, waar ze ook gevonden mogen worden,
nietig zijn, en dat mijn oom niet verplicht zal zijn ze te betalen." Ik vraag, als de erfgenamen een proces aanspannen om het
geld terug te vorderen van de oom van de overledene, of zij kunnen worden uitgesloten door een exceptie op grond van
bedrog. Marcellus antwoordde dat dit het geval kon zijn, omdat de erfgenamen zeer zeker een eis aan de oom stelden tegen
de wil van de overledene.
494. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Wanneer eigendom mortis causa geschonken is en de schenker weer gezond wordt, laten we dan eens kijken of hij recht zal
hebben op een zakelijke vordering. Indien iemand een schenking doet onder de voorwaarde, dat het goed in geval van
overlijden toebehoort aan degene aan wie het geschonken is, is er geen twijfel dat de schenker het kan terugkrijgen, en indien
hij overlijdt, kan hij aan wie het geschonken is, dat doen. Indien de voorwaarde was, dat de schenker het goed onmiddellijk
als het zijne zou hebben, maar het zou teruggeven, indien de schenker gezond werd, of na een veldslag of een lange reis zou
terugkeren, kan worden volgehouden, dat de schenker een zakelijke vordering kan instellen, indien een van deze
gebeurtenissen zich voordoet; maar in de tussentijd behoort het goed toe aan degene aan wie het is geschonken. Indien echter
degene aan wie de schenking is gedaan, de schenker is voorgegaan, kan worden geoordeeld dat deze laatste een zakelijke
vordering kan instellen.
495. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
Ieder die een schenking doet mortis causa, en daarna van gedachten verandert, zal recht hebben op hetzij een vordering tot
terugvordering van het eigendom, hetzij op een vordering in billijkheid.
496. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
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Eigendom wordt mortis causa verkregen wanneer zich een gelegenheid voordoet om het te verkrijgen door de dood van
iemand, behalve in die gevallen die een bijzondere benaming hebben; want het is zeker dat iedereen die eigendom verkrijgt
door erfrecht, of als legataris of de begunstigde van een trust, het verkrijgt door de dood van een ander, maar om de reden dat
deze methoden van het verkrijgen van eigendom worden aangeduid met een bijzondere benaming, worden ze onderscheiden
van de methode in kwestie.
497. Julianus is van mening dat, hoewel de schuldenaar die is vrijgelaten niet solvabel kan zijn, de schenking toch wordt
geacht te zijn gedaan mortis causa.
498. Eigendom kan ook worden verkregen zonder schenking; zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf of een legataris een som
geld betaalt om aan een of andere voorwaarde te voldoen, ongeacht of degene die het ontvangt een vreemdeling of een
erfgenaam is. Hetzelfde geldt, wanneer iemand geld ontvangt om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen, of om een
nalatenschap te weigeren, die hem is nagelaten. Zelfs een bruidsschat die is bedongen en die de man zal toebehoren indien
zijn vrouw zou overlijden, is klaarblijkelijk verworven mortis causa, en dergelijke bruidsschatten worden aangeduid als
terugvorderbaar. Ook alles wat mortis causa wordt geschonken, of wordt gegeven terwijl men in direct levensgevaar verkeert,
of met de verwachting van sterfelijkheid, om de reden dat men begrijpt dat men vroeg of laat zal sterven, behoort tot deze
categorie.
499. Als u, met de bedoeling een schenking te doen mortis causa, uw schuldenaar zou opdragen een nieuwe belofte te doen
aan mijn schuldeiser om tien aurei te betalen, rijst de vraag, wat de rechtsregel zou zijn als de schuldenaar niet solvabel zou
blijken? Julianus zegt, dat als ik zo beding, ik geacht zal worden evenveel geld te hebben verkregen als uw schuldenaar in
staat is te betalen; want hij zegt, dat als de schenker weer gezond wordt, hij alleen recht zal hebben op de nieuwe verplichting
van de schuldenaar. Indien echter mijn schuldeiser het beding zou aangaan, zal ik geacht worden slechts zoveel geld te
hebben ontvangen als ik het recht zou hebben om van betaling aan mijn schuldeiser te worden ontslagen.
500. Wanneer een arme schuldenaar van zijn schuld wordt bevrijd door middel van een schenking, wordt hij geacht al het
geld te hebben verkregen, waarvan hij is bevrijd.
501. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Een schenking gedaan mortis causa wordt niet geacht volmaakt te zijn dan na de dood van de schenker.
502. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
Wanneer iemand door usucaptie een goed van een ander verkrijgt dat mortis causa geschonken is, wordt hij geacht het niet
verkregen te hebben van degene aan wie het goed toebehoort, maar van hem die hem de gelegenheid tot usucaptie gaf.
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503. Marcellus, Digest, Boek XXVIII.
Een schenking mortis causa kan ook gedaan worden, als bewezen kan worden dat de begiftigde bedong dat er elk jaar betaald
zou worden, zolang hij leefde; dat wil zeggen, dat de inning zou beginnen na de dood van de beloftegever.
504. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
De Senaat verordonneerde dat wanneer schenkingen mortis causa werden gedaan aan personen aan wie de wet verbood ze te
ontvangen, zij zich in dezelfde positie bevinden als personen aan wie bij testament legaten worden nagelaten, en aan wie de
wet niet toestaat ze te aanvaarden. Naar aanleiding van dit decreet van de Senaat zijn een groot aantal vragen gerezen,
waarvan wij er enkele zullen noemen.
505. Het woord "schenking" is afgeleid van donum, dat "geschenk" betekent. Het is ontleend aan het Grieks, want de Grieken
zeggen dwron kai dwreisvai, dat wil zeggen: "een geschenk en geven".
506. Een schenking mortis causa verschilt echter sterk van een echte en absolute schenking, die zodanig wordt gedaan dat zij
in geen geval kan worden herroepen en waarbij degene die haar doet er de voorkeur aan geeft dat de begiftigde het goed heeft
dan hijzelf. Wie daarentegen een schenking mortis causa doet, denkt aan zichzelf en geeft er door zijn liefde voor het leven
de voorkeur aan het goed te houden in plaats van het weg te geven. Daarom wordt gewoonlijk gezegd, dat de schenker het
goed liever heeft dan dat hij het toelaat aan wie hij het schenkt, maar dat hij liever heeft dat hij het heeft, dan dat het op zijn
erfgenaam overgaat.
507. Daarom sluit hij die een schenking doet mortis causa, wat zijn gedachten over zichzelf betreft, een zakelijke transactie;
dat wil zeggen, hij stelt de voorwaarde dat het goed aan hem zal worden teruggegeven als hij weer gezond wordt. De
volgelingen van Cassius twijfelden er niet aan dat het eigendom kon worden teruggevorderd, zoals in het geval van een
onvoltooide transactie; om de reden dat, wanneer iets wordt gegeven, het ofwel wordt gedaan opdat u een of andere
handeling verricht, of opdat ik er een verricht, of opdat Lucius Titius dat doet, of in het geval dat een of andere gebeurtenis
plaatsvindt; en in al deze gevallen kan het eigendom worden teruggevorderd door middel van een rechtsvordering.
508. Een schenking mortis causa wordt op verschillende manieren gedaan. Soms wordt zij gedaan door een man die gezond
is en geen onmiddellijke dood verwacht, die een uitstekende gezondheid geniet, maar die overweegt dat de mens kan sterven.
Soms gebeurt het door de vrees voor de dood, hetzij wegens huidig of toekomstig gevaar. Want het gevaar van de dood kan
worden gevreesd te land en ter zee, in vrede en in oorlog, zowel thuis als in het leger. Een schenking kan ook worden gedaan
onder de voorwaarde dat, indien de schenker aan zijn ziekte zou overlijden, het goed in geen geval zal worden teruggegeven;
of dat het zal worden teruggegeven indien hij van gedachten zou veranderen en zou wensen dat het hem zou worden
teruggegeven, zelfs voordat hij aan dezelfde ziekte zou overlijden. Een schenking kan ook worden gedaan onder de
voorwaarde dat zij niet zal worden teruggegeven tenzij de rechthebbende vóór de schenker overlijdt. Een schenking mortis
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causa kan ook worden gedaan op zodanige wijze dat zij in geen geval kan worden teruggevorderd, dat wil zeggen zelfs niet
indien de schenker weer gezond zou worden.
509. Indien iemand met een ander een vennootschap aangaat met het oogmerk een schenking mortis causa te doen, moet
worden gezegd dat de vennootschap nietig is.
510. Wanneer een schuldeiser aan twee van zijn schuldenaren een schenking mortis causa wenst te doen, van hetgeen zij hem
schuldig zijn, en hij een van hen van zijn aansprakelijkheid ontheft en weer gezond wordt, kan hij ieder van hen die hij
verkiest, aanklagen.
511. Hij, die bedingt, dat jaarlijks een som geld als schenking mortis causa zal worden betaald, lijkt niet op degene, aan wie
een jaarlijks opeisbaar legaat is nagelaten; want ofschoon er vele legaten zijn, toch is er slechts één beding, en de
hoedanigheid van hem, aan wie de belofte is gedaan, moet steeds in aanmerking worden genomen.
512. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Wanneer iets gegeven wordt om aan een voorwaarde te voldoen, mag het dan niet uit de nalatenschap van de overledene
afkomstig zijn, toch kan hij, die volgens de wet slechts een bepaald bedrag zal ontvangen, geen groter bedrag ontvangen dan
het bedrag dat door de wet is vastgesteld. Het staat vast, dat wanneer een slaaf een som geld betaalt om aan de voorwaarde te
voldoen, het bedrag zal worden geregeld overeenkomstig het bedrag waarop de legataris wettelijk recht heeft, mits de slaaf
op het tijdstip van zijn overlijden dat bedrag in zijn peculium had. Indien echter het bedrag na zijn overlijden is verkregen, of
indien een ander het voor hem heeft afgestaan, daar het wel behoorde tot het vermogen dat de erflater bij zijn overlijden
bezat, zal het geval hetzelfde zijn als wanneer lasten worden opgelegd aan legatarissen.
513. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek XV.
In het algemeen moet men bedenken dat schenkingen mortis causa vergelijkbaar zijn met legaten. Daarom moet elke
rechtsregel die van toepassing is op legaten ook zo worden begrepen dat hij van toepassing is op schenkingen mortis causa.
514. Julianus zegt dat als iemand tijdens het leven van de schenker een slaaf verkoopt die hem als schenking mortis causa is
gegeven, deze laatste het recht heeft op een persoonlijke vordering om de prijs terug te krijgen, als hij weer gezond wordt en
daarvoor kiest; zo niet, dan zal de begiftigde gedwongen zijn de slaaf zelf terug te geven.
515. Marcellus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Er bestaat het volgende verschil tussen een schenking mortis causa en andere manieren waarop iemand eigendom verkrijgt
door overlijden. Een schenking mortis causa wordt gedaan wanneer beide partijen aanwezig zijn, en alles wat niet onder een
dergelijke schenking valt, kan, naar men begrijpt, door de dood worden verkregen. Want als een erflater bij testament zijn
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slaaf Pamphilus vrijlaat op voorwaarde dat hij mij tien aurei betaalt, wordt hij niet geacht mij een schenking te hebben
gedaan; en als ik niettemin de tien aurei van de slaaf aanneem, staat vast dat ik ze mortis causa aanneem. Hetzelfde gebeurt
wanneer een erfgenaam wordt benoemd op voorwaarde dat hij mij tien aurei betaalt; want door het geld van hem die tot
erfgenaam is benoemd aan te nemen, verkrijg ik het mortis causa, met het doel aan de voorwaarde te voldoen.
516. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
Als hij aan wie een slaaf mortis causa is geschonken, hem manumitteert, zal hij aansprakelijk zijn voor een actie om de
waarde van de slaaf terug te krijgen, omdat hij weet dat hij kan worden aangeklaagd als de schenker weer gezond wordt.
517. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Als een schenking mortis causa gedaan tussen man en vrouw van kracht wordt, wordt de schenking verwezen naar het tijdstip
waarop zij werd gedaan.
518. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Wanneer een slaaf, die vrij moet worden onder de voorwaarde, dat hij een bepaalde som uit zijn peculium aan een van de
erfgenamen van de nalatenschap betaalt, dit doet, moet hij die som verantwoorden, zowel op grond van de Falcidische wet,
als wanneer er een rechtszaak over de nalatenschap wordt aangespannen, en ook wanneer er restitutie plaatsvindt op grond
van het Trebelliaanse Decreet van de Senaat. Wat de slaaf als schenking ontving en betaalde, wordt geacht uit zijn peculium
te zijn gegeven, en als het door een ander in zijn aanwezigheid en in zijn naam werd betaald, wordt het geacht door hemzelf
te zijn betaald.
519. Dezelfde, Opinies, Boek XXXII.
Seia, die haar eigendom bij wijze van schenking aan haar verwant Titius had overgedragen, behield zich het vruchtgebruik
daarvan voor; en er werd overeengekomen dat als Titius vóór haar zou sterven, het genoemde eigendom naar hem zou gaan,
en als zij tijdens het leven van de kinderen van Titius zou sterven, het dan aan hen zou toebehoren. Als de erfgenamen van
Lucius Titius dus aanspraak zouden maken op het eigendom, zouden zij niet zonder gevolg kunnen worden tegengeworpen
door een exceptie op grond van kwade trouw. Aangezien de zaak echter te goeder trouw aanhangig was gemaakt, werd de
vraag gesteld of de vrouw niet verplicht was te beloven dat zij het eigendom aan de kinderen van Titius zou geven wanneer
hij zou overlijden. Enige twijfel rees over het punt, dat de schenking niet mocht worden afgeperst, wanneer het
eigendomsrecht nog niet op de kinderen was overgegaan; toch, zou men niet kunnen zeggen, dat, wegens de gegeven
zekerheid, de eerste schenking, die door de levering van het eigendom volmaakt was, en die in het begin werkelijk gegeven
was, moest worden bestendigd, en niet de tweede, die slechts beloofd was? Was de schenking dus gedaan onder een bepaalde
voorwaarde, en moet zij als zodanig worden beschouwd, of is zij gedaan op grond van de dood? Het kan niet worden
ontkend, dat zij moet worden geacht te zijn gedaan mortis causa. Daar de eerste schenking nietig is verklaard, moet de
tweede schenking worden geacht te zijn afgeperst, daar Seia Titius overleefde. Tenslotte, na de dood van de vrouw, zouden
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de kinderen van Titius, indien zij met haar instemming de obligatie hadden aanvaard, naar evenredigheid van hun respectieve
aandelen aan het Falcidische deel moeten bijdragen.
520. Wanneer een vader bij zijn dood aan zijn geëmancipeerde zoon een goed schonk, zonder hem de voorwaarde op te
leggen dit terug te geven, en zijn broers en mede-erfgenamen op grond van de Falcidische wet wensten, dat uit dit goed een
bijdrage zou worden betaald, gaf ik als mijn mening, dat de oude regel in acht genomen moest worden, daar de nieuwe
grondwet niets te maken had met de andere schenkingen, die onder positieve voorwaarden waren gedaan, en er in geval van
overlijden een aftrek moest plaatsvinden op het goed van de nalatenschap, zonder dat de erfgenamen de hoop hadden het te
kunnen behouden; Want hij die de schenking deed, deed dit absoluut bij zijn overlijden, en niet als een schenking mortis
causa.
521. Neratius, Opinies, Boek I.
Fulcinius: Een schenking mortis causa kan worden gedaan tussen man en vrouw, als de schenker een zeer gegronde vrees
heeft voor de dood. Neratius: Het is voldoende als de schenker een dergelijke overtuiging heeft, en denkt dat hij gaat sterven,
en er moet niet worden onderzocht of zijn mening gegrond was of niet. Deze regel moet in acht worden genomen.
522. Paulus, Handboeken, Boek I.
Wanneer een schenking mortis causa wordt gedaan aan een slaaf, laten we dan zien wiens dood in aanmerking moet worden
genomen, dat wil zeggen de dood van de meester, of die van de slaaf zelf, opdat er grond kan zijn voor een persoonlijke actie
om het eigendom terug te krijgen. De betere mening is, dat de dood van degene aan wie de schenking is gedaan, in
aanmerking moet worden genomen; toch volgt de schenking de gemanumitteerde slaaf niet na de dood van zijn meester,
voordat het testament is geopend.
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Boek XL
1. Betreffende de manumissies.
2. Betreffende de manumissie voor een magistraat.
3. Betreffende de manumissie van slaven die tot een gemeenschap behoren.
4. Betreffende testamentaire manumissies.
5. 5. Aangaande de vrijheid verleend op grond van een trust.
6. 6. Betreffende de ontneming van de vrijheid.
7. Betreffende slaven die vrij moeten zijn onder een bepaalde voorwaarde.
8. Aangaande slaven die hun vrijheid verkrijgen zonder manumissie.
9. Welke slaven, na gemanumitteerd te zijn, niet vrij worden, door wie dit geschiedt (..)
10. Over het recht om een gouden ring te dragen.
11. 11. Over de teruggave van het geboorterecht.
12. Betreffende handelingen in verband met de vrijheid.
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13. 13. Betreffende hen die hun vrijheid niet mogen opeisen.
14. Waar iemand besloten wordt vrijgeboren te zijn.
15. Over de toestand van overledenen mag na vijf jaar (..) geen vraag worden gesteld.
16. Betreffende de opsporing van samenspanning.

Tit. 1. Betreffende manumissies.

0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VI.
Er is besloten dat iedereen die geboren is op de Kalends van januari zijn slaaf kan manumitteren na het zesde uur van de
nacht die aan de Kalends voorafgaat, omdat hij op dat moment zijn twintigste jaar heeft voltooid. Want wie ouder is dan
twintig jaar, mag een slaaf manumitteren, maar een minderjarige onder die leeftijd is dat verboden. Daarom wordt hij, die in
de laatste dag van zijn twintigste jaar is, niet beschouwd als jonger dan twintig jaar.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVII.
Indien een erfgenaam een nagelaten slaaf zou manumiteren, terwijl de legataris beraadslaagt of hij hem zal aannemen of niet,
is het geregeld dat de slaaf vrij zal zijn, indien de legataris uiteindelijk zou besluiten het legaat te verwerpen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Wanneer een slaaf in onderpand is gegeven, kan hij niet worden gemanumitteerd, ook al is de schuldenaar vermogend.

2820

0. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
In een brief van de Goddelijke Broeders, gericht aan Urbius Maximus, wordt uiteengezet dat een slaaf die met zijn eigen geld
is gekocht, in een positie verkeert om zijn vrijheid op te eisen.
(23) In de eerste plaats kan men er niet van uitgaan dat zo'n slaaf met zijn eigen geld is gekocht, want een slaaf kan geen
eigen geld hebben. Maar als wij onze ogen sluiten, moet men aannemen, dat hij met zijn eigen geld gekocht is, daar hij niet
gekocht is met dat van hem, die hem uit de slavernij verlost heeft. Dus, of het geld nu afkomstig was van de peculium die de
verkoper toebehoort, of van een fortuinlijke verwerving door de slaaf; of het werd verstrekt door de vriendelijkheid of
vrijgevigheid van een vriend; of iemand het voorschoot, of het beloofde, of zich liet afvaardigen; of de slaaf werd vrijgekocht
door zijn belofte om de schuld te betalen, hij moet geacht worden met zijn eigen geld gekocht te zijn. Want het is voldoende,
dat hij, die zijn naam aan de koop heeft verbonden, niets van zijn eigen geld heeft uitgegeven.
(24) Indien een slaaf, gekocht door iemand die hem onbekend is, hem naderhand de prijs aanbiedt waarvoor hij verkocht is,
dan moet gezegd worden dat hij niet gehoord mag worden, want dit moet in het begin gedaan worden opdat er een fictieve
koop tot stand komt, en een vertrouwelijke overeenkomst gesloten wordt tussen de koper en de slaaf.
(25) Als dit dus niet in de eerste plaats gedaan is om de slaaf in staat te stellen met zijn eigen geld vrijgekocht te worden, of
als de slaaf het geld niet met deze bedoeling gegeven heeft, zal hij geen recht op zijn vrijheid hebben.
(26) Men kan zich dus afvragen, wanneer dit in het begin de bedoeling was, en de koper zich haastte het geld te betalen, en
hij naderhand terugbetaald zou worden, kan de slaaf zich dan beroepen op het voordeel van de keizerlijke grondwet ? Ik denk
dat hij dat kan.
(27) Dus als de koper het geld aan de slaaf voorschiet, en deze betaalt het hem terug, dan kan hij zijn vrijheid verwerven.
(28) Of het nu wel of niet in het contract vermeld was (bijvoorbeeld in het geval van een verkoop), dat de slaaf
gemanumitteerd zou worden, de betere mening is dat hij recht zal hebben op zijn vrijheid.
(29) Vandaar dat, indien iemand een slaaf zou kopen met het geld van deze laatste, maar zonder overeen te komen hem te
manumiteren, de humane mening van hen die de kwestie hebben behandeld is dat de slaaf zijn vrijheid moet verkrijgen, daar
de koper slechts fictief was en het gebruik van zijn naam leende, en bovendien, hij niets heeft verloren.
(30) Het maakt echter geen verschil door wie een met eigen geld gekochte slaaf wordt verworven, hetzij door de schatkist,
door een gemeente, of door een particulier, noch wat het geslacht van de koper mag zijn. Als de verkoper jonger is dan
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twintig jaar, is de grondwet van toepassing. Evenmin wordt rekening gehouden met de leeftijd van de koper, want zelfs als
hij minderjarig is, is het niet meer dan rechtvaardig dat hij zijn woord houdt, omdat hij daardoor geen schade lijdt. Dezelfde
regel is van toepassing op de koper die een slaaf is.
(31) De grondwet is niet van toepassing op slaven die absoluut niet in staat zijn hun vrijheid te verkrijgen; zoals bijvoorbeeld
in het geval dat een slaaf het land moet verlaten of bij testament is verkocht of nagelaten onder de voorwaarde dat hij nooit
zal worden gemanumitteerd.
(32) Wanneer een slaaf met zijn eigen geld is vrijgekocht, ook al heeft hij niet de gehele prijs betaald, dan moet gezegd
worden, dat hij recht heeft op zijn vrijheid, als hij met zijn arbeid heeft bijgedragen wat hem verschuldigd was, of als hij
naderhand door zijn nijverheid eigendom heeft verkregen.
(33) Als hij een deel van zichzelf koopt met zijn eigen geld, en het andere deel hem al toebehoorde, is de grondwet niet van
toepassing, net zo min als wanneer hij, die het eigendom van zichzelf had, alleen het vruchtgebruik van datzelfde kocht.
(34) Maar wat als hij het vruchtgebruik van zichzelf had, en hij het eigendom kocht? In dat geval bevindt hij zich in zulk een
positie, dat de Keizerlijke Grondwet van toepassing is.
(35) Wanneer twee personen een slaaf kopen, de een met zijn eigen geld, en de ander met het geld van de slaaf, moet worden
geoordeeld dat de grondwet niet van toepassing zal zijn, tenzij hij die hem met zijn eigen geld kocht, bereid is hem te
manumitteren.
(36) Wanneer echter iemand de helft van een slaaf koopt, en de andere helft door een of andere winstgevende transactie
verwerft, moet worden gezegd dat er grond is voor de toepassing van de grondwet.
23. Marcianus, Instituten, Boek II.
Als een slaaf beweert dat hij met zijn eigen geld is gekocht, kan hij voor het gerecht verschijnen tegen zijn meester, wiens
goede trouw hij in twijfel trekt, en klagen dat hij door hem niet is gemanumitteerd; maar hij moet dit doen in Rome, voor de
stedelijke prefect, of in de provincies voor de gouverneur, overeenkomstig de heilige constituties van de Goddelijke
Broeders; Op straffe echter van veroordeling tot de mijnen, indien hij dit zou trachten en zijn zaak niet zou bewijzen; tenzij
zijn meester er de voorkeur aan geeft, dat hij aan hem wordt teruggegeven, en dan zou worden besloten, dat hem geen
zwaardere straf zal worden opgelegd.
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23. Wanneer echter een slaaf wordt vrijgelaten, nadat hij rekenschap heeft afgelegd, dan moet een scheidsrechter tussen de
slaaf en zijn meester, dat wil zeggen de erfgenaam, worden aangewezen, om de rekenschap in zijn tegenwoordigheid te laten
afleggen.
(23) Alfenus Varus, Digest, Boek IV.
Een slaaf, die overeengekomen was een bepaalde som te geven om zijn vrijheid te verkrijgen, betaalde die aan zijn meester,
maar deze stierf voordat hij hem had gemanumitteerd, en beval hem bij testament vrij te zijn, en legateerde hem ook zijn
peculium. De slaaf vroeg of het geld, dat hij aan zijn meester had betaald ter verkrijging van zijn vrijheid, hem door de
erfgenamen van zijn patroon moest worden terugbetaald, of niet? Het antwoord luidde, dat indien de meester, nadat hij het
geld had ontvangen, er een rekening van bijhield als het zijne, het onmiddellijk ophield deel uit te maken van het peculium
van de slaaf; maar indien hij intussen, voordat hij hem manumitteerde, het geld terzijde legde, als zijnde door de slaaf
betaald, het geacht moest worden tot zijn peculium te behoren, en de erfgenamen het aan de gemanumitteerde slaaf moesten
teruggeven.
23. Dezelfde, Digest, Boek VII.
Twee zonen onder vaders beheer hadden, als deel van het peculium van elk, afzonderlijke slaven. Een van hen
manumitteerde, tijdens het leven van zijn vader, een jonge slaaf die tot zijn peculium behoorde. De vader legateerde bij
testament aan iedere zoon zijn eigen peculium, als preferent legaat. De vraag rees of de voornoemde slaaf vrij man werd van
beide zonen, of alleen van degene door wie hij was gemanumitteerd? Het antwoord was, dat indien de vader zijn testament
had gemaakt vóór de zoon de slaaf had gemanumitteerd, hij alleen de vrijgelatene van die zoon zou worden, omdat hij zou
worden geacht te zijn gelegateerd met het restant van het peculium. Indien echter de vader daarna zijn testament had
gemaakt, zou hij niet geacht worden de slaaf die gemanumitteerd was, te hebben willen nalaten; en aangezien hij de
genoemde slaaf niet als een bevoorrecht legaat heeft nagelaten, zou hij na de dood van de vader de slaaf van de twee broers
zijn.
(23) Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Zij die bij wijze van straf tot slavernij zijn gebracht, kunnen ongetwijfeld niemand manumitteren, omdat zij zelf slaven zijn.
23. Evenmin kunnen zij die beschuldigd worden van een halsmisdaad hun slaven manumiteren, want dit is door de Senaat
verordonneerd.
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24. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript, gericht aan Calpurnius, dat vrijheid gegeven aan slaven door een persoon
die veroordeeld is volgens de Corneliaanse wet, of die wist dat hij veroordeeld zou worden, van geen kracht of gevolg zal
zijn.
25. 25. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat wanneer slaven zijn gemanumitteerd om hun meester te
ontheffen van aansprakelijkheid voor misdaad, zij niet wettelijk gerechtigd waren tot hun vrijheid.
8. Paulus, Regels.
Wanneer een slaaf wordt verkocht onder de voorwaarde dat hij niet zal worden gemanumitteerd, of wanneer het hem door
zijn wil wordt verboden te worden gemanumitteerd, of wanneer het hem door een prefect van de Gouverneur wordt verboden
te worden gemanumitteerd wegens een overtreding die hij heeft begaan, kan hij zijn vrijheid niet verkrijgen.
0. Boek II van de Zes Boeken van de Keizerlijke Decreten met betrekking tot Gerechtelijke Onderzoeken.
Ilianus, een schuldenaar van de Schatkist, die vele jaren eerder een slavin, Evemeria genaamd, had gekocht onder de
voorwaarde dat hij haar zou manumiteren, deed dit. Omdat de agent van de schatkist de bezittingen van de schuldenaar niet
voldoende vond om zijn schuldeisers te voldoen, stelde hij een vraag over de status van Evemeria. Besloten werd dat er geen
grond was voor de uitoefening van het recht van de Schatkist, krachtens hetwelk alle eigendommen van schuldenaars
aansprakelijk zijn door de wet van pand, omdat de slavin was gekocht onder de voorwaarde van manumitatie, en indien dit
niet was gebeurd, zou zij recht hebben gehad op haar vrijheid krachtens de grondwet van de Goddelijke Marcus.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIV.
Een erfgenaam, door een slaaf, die onder voorwaarde is nagelaten, te manumitteren, en dit doet, terwijl de voorwaarde
hangende is, maakt de slaaf niet vrij.
11. Dezelfde, Over het Edict, Boek L.
Een slaaf die zich schuldig heeft gemaakt aan ontvoering, en voor wie zijn meester de straf heeft betaald, is door de wet van
Favian verboden binnen tien jaar te worden gemanumitteerd; en in dit geval beschouwen wij niet het tijdstip waarop het
testament werd gemaakt, maar de datum van de dood van de erflater.
0. Pomponius, Over Plautius, Boek I.
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De slaaf van een krankzinnige kan niet worden gemanumitteerd door een verwant van hem die tot zijn curator is benoemd,
omdat de manumissie van een slaaf niet valt onder het beheer van het eigendom. Indien echter de krankzinnige aan de slaaf
zijn vrijheid uit hoofde van een trust verschuldigd zou zijn, zegt Octavenus dat, om alle twijfel weg te nemen, de slaaf door
de curator moet worden overhandigd aan degene aan wie hij zal worden overgedragen om door hem te worden
gemanumitteerd.
23. Paulus, Over Plautius, Boek XVI.
Wij kunnen een slaaf niet manumitteren in aanwezigheid van iemand wiens autoriteit gelijk is aan de onze. Een Praetor
echter kan een slaaf manumiteren in de aanwezigheid van een Consul.
23. Wanneer de Keizer een slaaf manumiteert, raakt hij hem niet met een toverstok aan, maar de slaaf die gemanumitteerd
wordt, wordt vrij door de loutere uiting van de Keizerlijke wil, in overeenstemming met de wet van Augustus.
15. Marcellus, Digest, Boek XXIII.
Het lijdt geen twijfel dat een slaaf kan worden gemanumitteerd mortis causa. Maar als een slaaf op deze manier vrij wordt
verklaard, moet men niet begrijpen dat hij dat niet wordt als zijn meester weer gezond wordt; want net zoals hij absoluut
gemanumitteerd zou zijn voor de Praetor, wanneer iemand denkt dat hij op het punt staat te sterven en zijn dood verwacht
wordt, zo wordt in dit geval de vrijheid verleend tijdens de laatste ogenblikken van degene die de manumissie verleent,
omdat zijn wil geacht wordt te blijven bestaan op grond van de stilzwijgende voorwaarde van de dood van degene die de
slaaf manumitteert. Het geval is hetzelfde als wanneer iemand een goed zou leveren onder de voorwaarde dat, als hij sterft,
het zal toebehoren aan degene die het ontvangt; aangezien het goed niet zal worden vervreemd als de schenker tijdens zijn
leven dezelfde intentie behoudt.
(0) Modestinus, Regels, Boek I.
Als een zoon, jonger dan twintig jaar, zijn slaaf met toestemming van zijn vader manumitteert, maakt hij hem tot vrij man
van de laatste; en het bewijs van de manumissie is overbodig, vanwege de toestemming van de vader.
5888. Dezelfde, Regels, Boek VI.
Slaven die een zoon onder vaders toezicht verwerft terwijl hij in het leger zit, behoren niet tot het eigendom van de vader, en
de laatste kan dit soort slaven niet manumitteren.
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(1) Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XII.
De verkoper kan een slaaf manumiteren die hij heeft toegezegd te verkopen, en de beloftegever een slaaf die hij heeft
toegezegd te leveren.
17. Papinianus, Vragen, Boek XIII.
Wanneer iemand een som geld van een ander heeft ontvangen als tegenprestatie voor het manumiteren van zijn slaaf, kan de
vrijheid van deze laatste hem worden ontnomen zonder zijn toestemming, hoewel het vaak het geval is dat zijn eigen geld
wordt betaald, en vooral als zijn broer of zijn natuurlijke vader het heeft geleverd; want het geval is vergelijkbaar met een
geval waarin een slaaf wordt vrijgekocht met zijn eigen geld.
(0) Dezelfde, Opinies, Boek X.
Het is overbodig voor een minderjarige van twintig jaar om de manumissie van een slaaf te bewijzen, als hij hem ontvangt
met het doel hem te manumitteren, na de afkondiging van het Rescript van de Goddelijke Marcus gericht aan Aufidius
Victorinus; want als hij hem niet had gemanumitteerd, zou de slaaf niettemin zijn vrijheid verkrijgen.
23. Dezelfde rechtsregel is niet van toepassing, wanneer de schenking van de vrijheid met een trust is belast; want in dit geval
moet de schenker het feit bewijzen, daar de gemanumitteerde slaaf anders zijn vrijheid niet zal verkrijgen.
24. Een zekere man verkocht een slavin onder de voorwaarde, dat zij na verloop van een jaar door de koper zou worden
gemanumitteerd; en, indien dit niet geschiedde, werd overeengekomen, dat de verkoper zijn hand op haar zou leggen, of dat
de koper tien aurei zou betalen. Aangezien het contract niet werd nageleefd, werd besloten dat de slavin niettemin vrij werd
overeenkomstig de bepalingen van voornoemde grondwet; aangezien het opleggen van de hand zeer dikwijls geschiedt met
het oog op het verlenen van bijstand. Daarom kan het geld niet worden teruggevorderd, daar het voordeel van de wet werd
verzekerd overeenkomstig de wens van de verkoper.
25. Bij de vervreemding van een slaaf werd overeengekomen, dat hij, na te zijn overgedragen met de bedoeling hem zijn
vrijheid te verlenen, na verloop van vijf jaren zou worden gemanumitteerd; en ook dat hij in de tussentijd elke maand een
zekere som moest betalen. Ik gaf als mijn mening dat de genoemde maandelijkse betalingen geen deel uitmaakten van de
voorwaarde waaronder hij uit de slavernij werd bevrijd, maar om aan te tonen dat zijn dienstbaarheid slechts tijdelijk was;
want een slaaf die is overgeplaatst om vrij te zijn, kan niet in alle opzichten worden vergeleken met iemand die onder een
bepaalde voorwaarde zal worden gemanumitteerd.
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23. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Een echtgenoot die solvabel is, kan een dotale slaaf manumitteren tijdens de voortzetting van het huwelijk. Indien hij echter
niet solvabel is, ook al heeft hij misschien geen andere schulden, zal de slaaf verhinderd worden zijn vrijheid te verkrijgen,
daar de bruidsschat geacht wordt verschuldigd te zijn zolang het huwelijk blijft bestaan.
23. Dezelfde, Definities, Boek II.
Een kleinzoon kan een slaaf manumiteren met toestemming van een grootvader, zoals een zoon dat kan met toestemming van
zijn vader; maar de gemanumitteerde slaaf wordt de vrijgelatene van de vader, of de grootvader.
23. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Gaius Seius kocht Pamphila onder de voorwaarde dat zij binnen een jaar zou worden gemanumitteerd; en voordat die tijd
verstreken was, werd Seius zelf gerechtelijk tot slaaf verklaard. Ik vraag of Pamphila na het verstrijken van een jaar recht had
op haar vrijheid, in overeenstemming met de voorwaarde van de koop. Paulus antwoordde dat de gekochte slavin door de
meester van Seius was verworven, onder dezelfde voorwaarde als waaronder zij was verkocht.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
De Lex Junia Petronia bepaalt dat wanneer de beslissingen van de rechtbanken tegenstrijdig zijn, er ten gunste van de
vrijheid moet worden geoordeeld.
23. 23. Bij keizerlijk decreet is dikwijls bepaald dat, wanneer getuigen voor en tegen de vrijheid in gelijk aantal verschijnen,
het vonnis ten gunste van de vrijheid moet worden uitgesproken.
(23) Gaius, Over Manumissies, Boek I.
De wet bepaalt dat zelfs zuigelingen recht hebben op vrijheid.
23. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IV.
Labeo stelt dat een slaaf die krankzinnig is, kan worden gemanumitteerd en zijn vrijheid kan verkrijgen door elke procedure
die de wet kent.
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Tit. 2. Betreffende manumissies voor een magistraat.

23. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Het is geregeld dat een voogd, met het gezag van zijn voogd in aanwezigheid van de Praetor, zijn slaaf kan manumiteren,
zowel als voor de genoemde voogd die als Praetor optreedt.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Wanneer een minderjarige van twintig jaar de vruchtgebruiker is van een slaaf, kan hij dan toestemmen in het verkrijgen van
zijn vrijheid? Ik denk dat de slaaf die kan krijgen, als hij zijn toestemming geeft.
23. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Als de erfgenaam een nagelaten slaaf manumitteert, en de legataris later de erfenis verwerpt, heeft de vrijheidsverlening
terugwerkende kracht. Dezelfde regel geldt wanneer een slaaf absoluut wordt nagelaten aan twee personen, en één van hen
later de door de ander gedane manumissie verwerpt; want ook in dit geval heeft de verlening van de vrijheid terugwerkende
kracht.
(23) Julianus, Digest, Boek XLII.
Als een vader zijn zoon toestaat zijn slaaf te manumiteren, en ondertussen overlijdt bij testament, en zijn zoon, niet wetende
dat zijn vader dood was, de slaaf zijn vrijheid verleent, wordt de slaaf vrij door de gunst die aan de vrijheid is verleend,
omdat het niet lijkt dat de meester van gedachten is veranderd. Indien echter de vader zijn zoon door middel van een bode
verboden heeft, de slaaf te bevrijden, en de zoon dit niet weet, en hij, alvorens dit te weten te komen, de slaaf zal
manumitteren, zal deze niet vrij worden; want opdat een slaaf zijn vrijheid zal verkrijgen door de manumissie van een zoon,

2828

moet de bedoeling van de vader blijven bestaan; want indien hij van gedachten zou veranderen, zou het niet waar zijn, dat de
zoon de slaaf met toestemming van zijn vader heeft gemanumitteerd.
23. Wanneer een meester zijn slaaf manumitteert, ook al meent hij, dat hij aan een ander toebehoort, dan is het toch waar, dat
de slaaf met toestemming van zijn meester is gemanumitteerd, en dat hij daarom vrij wordt. En aan de andere kant, als
Stichus niet denkt dat hij toebehoort aan degene die hem manumitteert, zal hij niettemin zijn vrijheid verkrijgen, want er is
meer in het feit zelf dan in de mening; en in beide gevallen is het waar dat Stichus is gemanumitteerd met de toestemming
van zijn meester. Dezelfde rechtsregel zal gelden wanneer zowel de meester als de slaaf zich vergissen, en de een meent dat
hij niet de meester is, en de ander meent dat hij niet zijn slaaf is.
24. Een minderjarige van twintig jaar, die meester is, kan niet wettig manumiteren zonder voor de juiste autoriteit te
verschijnen. Paulus zegt, dat als een minderjarige van twintig jaar toestaat, dat een slaaf, over wie hij het pandrecht heeft,
wordt gemanumitteerd, de manumissie wettig is; want men verstaat niet, dat hij hem werkelijk heeft bevrijd, maar alleen, dat
hij zich niet met zijn manumissie heeft bemoeid.
23. Julianus, In hetzelfde Boek.
De vraag is vaak gesteld of een magistraat die is aangesteld om manumissies te onderzoeken, zelf een slaaf kan
manumitteren. Ik herinner mij dat Javolenus, mijn voorganger, zijn slaven in Afrika en in Syrië manumitteerde, toen hij lid
was van de raad van magistraten; en ik volgde zijn voorbeeld, en bevrijdde enkele van mijn slaven in mijn tribunaal, zowel
toen ik Praetor als Consul was; en ik adviseerde sommige andere Praetors en Consuls om hetzelfde te doen.
23. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Het lijdt geen twijfel dat een slaaf die gemeenschappelijk gehouden wordt door minderjarigen van twintig jaar oud, voor het
juiste tribunaal kan worden gemanumitteerd, ook al stemt een van de eigenaars niet in met de procedure.
23. Gaius, Diurnal of Gouden Zaken, Boek I.
Het is niet absoluut noodzakelijk, dat de manumissie voor het tribunaal geschiedt, en daarom worden slaven dikwijls
onderweg gemanumitteerd, wanneer de Praetor, de Proconsul, de Plaatsvervanger of de Keizer hun dit voordeel verleent,
terwijl zij op weg zijn naar het bad, naar het tribunaal of naar de openbare spelen.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
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Toen ik met een Praetor op het platteland was, stond ik toe dat een slaaf voor hem werd gemanumitteerd, hoewel er geen
Lictor aanwezig was.
23. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Een rechtvaardige reden voor manumissie bestaat, wanneer een slaaf zijn meester heeft gered van het gevaar zijn leven te
verliezen, of van schande.
23. Men moet bedenken, dat de vrijheid moet worden verleend, nadat zij eenmaal is ontvangen, ongeacht welke reden er
naderhand tegen kan worden aangevoerd. Want de Goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard, dat wanneer een zaak
eenmaal bewezen is, zij niet kan worden herroepen, mits het de persoon niet wordt toegestaan een slaaf te manumiteren die
aan een ander toebehoort; want alles wat beweerd wordt, kan door bewijzen worden tegengesproken, maar wanneer zij
eenmaal bewezen is, kan zij niet worden heroverwogen.
23. Dezelfde, Regels, Boek III.
De zoon van een doofstomme vader kan een slaaf op zijn bevel manumitteren. De zoon van een krankzinnige kan dat echter
niet doen.
(23) Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VI.
Wanneer een minderjarige onder de leeftijd van twintig jaar een slaaf manumitteert, wordt de manumissie gewoonlijk
aanvaard, wanneer de persoon die manumitteert de natuurlijke zoon of dochter, broer of zuster van de slaaf is;
23. Dezelfde, Over de Lex Aelia Sentia, Boek II.
Of indien zij bloedverwanten van hem zijn (want die verwantschap wordt in aanmerking genomen).
(385875968) Dezelfde, Over de plichten van Proconsul.
Of als hij de pleegbroeder, onderwijzer, leraar of verzorger van de minderjarige is, of de zoon of dochter van de
bovengenoemde persoon, of zijn leerling, of de bediende die zijn boeken draagt, of als een slaaf wordt gemanumitteerd om
een agent te worden; mits, in dit geval, hij ten minste achttien jaar oud is; en het is ook vereist dat de minderjarige die hem
manumitteert meer dan één slaaf heeft. Evenzo, indien een maagd of een vrouw met het oog op het huwelijk wordt
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gemanumitteerd, indien van de meester in de eerste plaats een eed wordt geëist, dat zij binnen zes maanden zal trouwen,
zoals dit door de Senaat is verordend.
37. Marcianus, Regels, Boek IV.
Het is gebruikelijker voor vrouwen om hun pleegkinderen te manumiteren, maar dit is ook toegestaan in het geval van
mannen; en het is voldoende voor iemand om toestemming te krijgen om een slaaf te manumiteren in wiens onderhoud hij
een meer dan gewoon belang heeft.
38. Er zijn sommige autoriteiten, die menen, dat vrouwen een slaaf mogen manumiteren met het doel hem te huwen, maar dit
moet beperkt worden tot een geval, waarin hij werd nagelaten aan de vrouw, die zijn medeslaaf is geweest.
39. Indien een man, die impotent is, een vrouwelijke slaaf wil manumiteren met het doel haar te huwen, kan hij dit doen.
Deze regel is echter niet van toepassing op iemand die gecastreerd is.
39. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek I.
Een minderjarige van twintig jaar moet ook worden toegestaan een slaaf te manumiteren om aan een voorwaarde te voldoen;
bijvoorbeeld wanneer iemand tot erfgenaam is benoemd onder de voorwaarde van het bevrijden van een slaaf.
(0) Vele rechtvaardige redenen voor manumissie kunnen bestaan met betrekking tot het verleden; bijvoorbeeld, wanneer de
slaaf zijn meester in de strijd heeft bijgestaan, hem tegen rovers heeft beschermd, hem heeft genezen toen hij ziek was, of
verraad heeft onthuld waarmee hij werd bedreigd, en in andere gevallen die het te lang zou vergen om op te sommen; zoals er
vele andere redenen zijn waarom het eervol zou zijn om vrijheid te verlenen door een decreet, en die in overweging moeten
worden genomen door de magistraat voor wie de zaak wordt gebracht.
(1) Verscheidene slaven kunnen tegelijkertijd in tegenwoordigheid van een magistraat worden gemanumitteerd, en de
tegenwoordigheid van de slaven is voldoende om verscheidene slaven te kunnen manumitteren.
(2) Een meester die afwezig is kan de reden voor de manumissie door zijn advocaat laten verklaren.
(3) Indien twee meesters dezelfde slavin manumitteren met het doel haar te huwen, moet de reden niet aanvaard worden.
(4) Zij die hun domicilie in Italië of in een andere provincie hebben, kunnen hun slaven manumitteren ten overstaan van de
gouverneur van een andere provincie, na daartoe een verzoek bij het bevoegde gerecht te hebben ingediend.
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40. Ulpianus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek II.
De rechters moeten bij het aanhoren van de redenen voor manumissie bedenken dat deze niet gebaseerd moeten zijn op
losbandigheid, maar op genegenheid; want de Lex Aelia Sentia verstaat onder het verlenen van wettige vrijheid, niet met het
oog op plezier, maar op grond van oprechte gehechtheid.
41. Indien iemand een slaaf overdraagt aan een minderjarige van eenentwintig jaar, hetzij tegen betaling van een prijs, hetzij
bij wijze van schenking, onder voorwaarde dat hij hem zal bevrijden, kan hij dit aanvoeren als een rechtvaardige reden voor
manumissie, met vermelding van de voorwaarde die was gesteld, en kan hij vervolgens de slaaf zijn vrijheid verlenen. Hij zal
echter moeten aantonen dat dit de overeenkomst was tussen de partijen, zodat de zaak kan worden beslist in
overeenstemming met de voorwaarde van de schenking, of met de genegenheid van degene die de slaaf gaf om te worden
gemanumitteerd.
(0) Paulus, Over het Edict, Boek L.
Men kan een slaaf manumitteren in tegenwoordigheid van den Proconsul, nadat hij de Stad verlaten heeft.
42. Wij kunnen ook een slaaf manumiteren in aanwezigheid van zijn Plaatsvervanger.
18. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
Een slaaf kan worden gemanumitteerd ten overstaan van een zoon onder vaderlijk gezag, die als magistraat optreedt, hoewel
hijzelf, onderworpen zijnde aan het vaderlijk gezag, als particulier niet het recht heeft een slaaf te manumitteren.
43. Een Praetor kan een slaaf niet manumitteren in tegenwoordigheid van zijn collega.
44. 44. Een zoon kan ook een slaaf manumitteren in tegenwoordigheid van zijn vader, met toestemming van deze laatste.
19. Celsus, Digest, Boek XXIX.
Als een minderjarige van twintig jaar een zwangere slavin voor de juiste rechtbank manumitteert met het doel haar te huwen,
en zij intussen een kind krijgt, blijft de toestand van het kind dat zij voortbracht, dat wil zeggen of het een slaaf of een vrije
man is, onbepaald.
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0. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
Als een minderjarige van vijfentwintig jaar door de voorwaarden van een trust wordt belast met de manumitatie van een
slaaf, moet hem dat onmiddellijk worden toegestaan, tenzij hij wordt belast met de manumitatie van zijn eigen slaaf. Want in
dit geval moet het bedrag van het voordeel, dat hij zal verkrijgen uit het testament van degene, die het verzoek deed,
vergeleken worden met de waarde van de slaaf, die hij verzocht werd te manumiteren.
45. Wanneer echter een slaaf aan den minderjarige is geschonken onder voorwaarde, dat hij zou worden gemanumitteerd,
moet hem worden toegestaan hem te manumitteren, ten einde te voorkomen, dat de Grondwet van den Goddelijken Marcus
van toepassing wordt gedurende het door den consul verleende uitstel.
46. Wanneer iemand een vrouwelijke slavin wil manumiteren om met haar te trouwen, en hij zonder oneer van zijn rang met
zo'n vrouw kan trouwen, moet hem dat worden toegestaan.
47. Marcellus zegt ook dat als een vrouw haar natuurlijke zoon wil emanciperen, of een van de andere eerder genoemde
personen, haar dat moet worden toegestaan.
48. 48. Een consul kan voor zichzelf een slaaf manumitteren, als deze toevallig minderjarig is, of twintig jaar oud.
46. Modestinus, Pandects, Boek I.
Ik kan, in overeenstemming met de grondwet van de goddelijke Augustus, een slaaf manumiteren in aanwezigheid van de
prefect van Egypte.
0. Paulus, Vragen, Boek XII.
Een vader stuurde zijn zoon, van wie hij wist dat hij in Rome was, een brief uit een provincie, waarin hij hem toestond om
een slaaf die hij mocht kiezen uit degenen die hij voor persoonlijke dienst bij zich had, vrij te laten ten overstaan van een
magistraat, en de zoon manumitteerde vervolgens Stichus in aanwezigheid van de Praetor. Ik vroeg of hij hem vrijgaf? Het
antwoord luidde: waarom zouden wij niet geloven, dat de vader zijn zoon kon machtigen, alle slaven, die hij voor zijn
persoonlijke dienst had, te manumitteren? Want hij verleende zijn zoon slechts het voorrecht om een keuze te maken, en voor
het overige manumitteerde hij zelf de slaaf.
23. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Boek I.
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Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de manumissie geschiedt door middel van de lictors, waarbij de meester zwijgt, en
hoewel er geen plechtige woorden worden gesproken, worden zij geacht te zijn gesproken.
23. Paulus, Over Neratius, Boek II.
Een minderjarige die niet langer een zuigeling is, kan legaal een slaaf manumitteren voor het juiste tribunaal. Paulus: Op
voorwaarde dat zijn voogd hem daartoe machtigt, en hij hem op zodanige wijze bevrijdt dat het peculium de slaaf niet volgt.
(23) Gaius, Over Manumissies, Boek I.
Als een minderjarige een slaaf manumitteert met het doel hem zijn voogd te maken: Fufidius zegt dat dit moet worden
goedgekeurd. Nerva, de zoon, is de tegenovergestelde mening toegedaan, die juist is. Want het zou het toppunt van
absurditeit zijn, als het oordeel van een minderjarige goed genoeg zou zijn om hem in staat te stellen een voogd te kiezen,
terwijl hij bij alle andere handelingen wordt gecontroleerd door het gezag van zijn voogd, omdat zijn oordeel zwak is.

Tit. 3. Betreffende de manumissie van slaven die tot een gemeenschap behoren.

(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
50. De Goddelijke Marcus heeft de bevoegdheid van manumissie verleend aan alle corporatieve lichamen die het recht
hebben bijeen te komen.
51. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIV.
Daarom kunnen zulke lichamen aanspraak maken op de landgoederen van hun vrijgemaakten waarop zij wettelijk recht
hebben.
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52. Papinianus, Opinies, Boek XIV.
Een slaaf van een gemeente, die wettig is geëmancipeerd, behoudt zijn peculium, als hij er niet eerder van is beroofd; en
daarom is zijn schuldenaar van zijn aansprakelijkheid bevrijd door hem te betalen.

Tit. 4. Betreffende testamentaire manumissies.

0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer de vrijheid aan een slaaf meerdere malen in een testament wordt toegekend, zal die beschikking prevaleren
waardoor hij zijn vrijheid het beste kan verkrijgen.
54. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
Als iemand een erfgenaam zou aanwijzen als volgt: "Laat Titius mijn erfgenaam zijn, en als Titius mijn erfgenaam niet
wordt, laat Stichus mijn erfgenaam zijn; laat Stichus vrij zijn", dan zegt Aristo dat Stichus niet vrij zal zijn, als Titius de
erfgenaam wordt. Het komt mij voor dat hij voor vrij kan worden gehouden, daar hij zijn vrijheid niet in twee verschillende
graden ontvangt, maar deze hem tweemaal wordt verleend; hetgeen onze praktijk is.
55. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Het is een minderjarige van twintig jaar, die in het leger is, niet toegestaan zijn slaaf bij testament te manumiteren.
56. Dezelfde, Over Sabinus, Boek II.
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Als iemand in zijn testament de volgende bepaling maakt, namelijk: "Laat Stichus vrij zijn, en laat mijn erfgenaam hem tien
aurei betalen", dan is er geen twijfel over dat het geld hem toekomt, zelfs als het gezinshoofd hem tijdens zijn leven zou
manumitteren.
0. Dezelfde regel zal gelden als de erflater zou zeggen: "Laat Stichus vrij zijn, hetzij onmiddellijk, hetzij na een bepaalde tijd;
en wanneer hij vrij is, laat mijn erfgenaam hem tien aurei betalen."
1. Men heeft besloten, dat wanneer een legaat van vrijheid als volgt wordt nagelaten: "Laat mijn erfgenaam tien aurei betalen
aan die-en-die slaaf, als ik hem zijn vrijheid verleen in tegenwoordigheid van de magistraat", hoewel dit strikt genomen
verschilt van een testamentaire manumissie, toch, volgens het dictaat van de menselijkheid, het legaat geldig zal zijn als de
meester, tijdens zijn leven, de slaaf zou emanciperen.
58. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
De bepalingen die het minst bezwarend zijn, moeten in aanmerking worden genomen wanneer de vrijheid bij testament wordt
verleend, en wanneer er verschillende bepalingen van deze aard zijn, wordt de bepaling die het minst bezwarend is, opgevat
als die welke het voordeligst is voor de persoon die wordt gemanumitteerd. Wanneer echter de vrijheid wordt verleend bij
een trust, moet rekening worden gehouden met de laatste geschreven bepaling.
59. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVIII.
Als de meester van een slaaf de vruchtgebruiker van die slaaf tot zijn erfgenaam benoemt, en de vrijheid aan deze laatste
voorwaardelijk wordt verleend, omdat de slaaf intussen aan de erfgenaam toebehoort, vervalt het vruchtgebruik door de fusie
die er het gevolg van is, en als aan de voorwaarde wordt voldaan, verkrijgt de slaaf zijn vrijheid absoluut.
60. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIX.
Neratius zegt, dat wanneer aan een slaaf de vrijheid wordt verleend als volgt: "Indien ik bij mijn dood geen kind heb, laat
Stichus dan vrij zijn", hij verhinderd zal worden zijn vrijheid te verkrijgen in geval er postuum een kind geboren wordt.
Maar, terwijl de geboorte in het vooruitzicht is, zullen wij zeggen dat de slaaf in dienstbaarheid blijft; of zullen wij stellen dat
hij met terugwerkende kracht vrij man zal worden, als er geen kind geboren wordt? Ik denk dat de laatste opvatting moet
worden aangenomen.
61. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
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Wanneer de volgende bepaling in een testament was opgenomen: "Laat Stichus vrij zijn als hij mijn zaken naar behoren heeft
afgehandeld", dan moet de mate van ijver die Stichus aan de dag heeft gelegd, worden beschouwd met betrekking tot het
voordeel daarvan voor de meester, en niet voor de slaaf; en hij moet ook zijn goede trouw tonen door het saldo dat eventueel
in zijn handen is achtergebleven, terug te betalen.
62. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wanneer een slaaf werd nagelaten om gemanumitteerd te worden en, indien hij niet gemanumitteerd zou worden, hem werd
opgedragen vrij te zijn, en hem een legaat werd nagelaten, is vaak beslist dat hij recht heeft op zijn vrijheid, en dat het legaat
hem toekomt.
(0) Waar in een grondwet staat, dat een slaaf niet kan worden gemanumitteerd, die bij testament verboden is te worden
vrijgelaten, meen ik, dat dit alleen betrekking heeft op slaven, die aan de erflater of aan zijn erfgenamen toebehoren, want het
kan niet van toepassing zijn op een slaaf, die aan een ander toebehoort.
63. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Wanneer het peculium van een slaaf wordt nagelaten als een bevoorrecht legaat, en een onder-slaaf, die deel uitmaakt van het
peculium, wordt opgedragen vrij te zijn, dan staat het vast dat hij vrij zal worden, want er is een groot verschil tussen geslacht
en soort. Want het staat vast, dat de soort van het geslacht kan worden verwijderd, daar het bestaat uit het peculium, dat werd
nagelaten, en de kindslaaf, die werd gemanumitteerd.
64. Indien een nagelaten slaaf uit de dienstbaarheid wordt bevrijd, wordt hij vrij; maar wanneer hij in de eerste plaats als vrij
wordt beschouwd, en hij daarna wordt nagelaten, indien blijkt, dat het de bedoeling van de erflater was, dat hij van zijn
vrijheid zou worden beroofd, en aangezien thans wordt aangenomen, dat hij van die vrijheid zal worden beroofd, meen ik, dat
hij tot de nalatenschap behoort. Als er echter twijfel bestaat, dan moet de gunstigste mening de overhand krijgen en zal hij
vrij worden.
0. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Als, nadat een slaaf is nagelaten, zijn vrijheid hem onder een trust is nagelaten, zal de erfgenaam of de legataris gedwongen
zijn hem te manumiteren.
(23) "Als Stichus en Pamphilus, tien aurei betalen, laat hen dan vrij zijn;" één van hen kan vrij worden door vijf aurei te
betalen, hoewel de ander niets mag betalen.
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(24) Wanneer een slaaf bij testament wordt veroordeeld om vrij te zijn, wordt hij onmiddellijk vrij, zodra een van de
verschillende aangewezen erfgenamen het landgoed betreedt.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
Wanneer iemand een slaaf zijn vrijheid laat onder de voorwaarde dat hij een eed aflegt, zal er geen grond zijn voor de
toepassing van het Praetoriaanse Edict om de eed kwijt te schelden; en dit is redelijk, want als iemand de voorwaarde zou
kwijtschelden waarvan de vrijheid van de slaaf afhangt, zal hij verhinderen dat de vrijheid zelf van kracht wordt, aangezien
de slaaf haar niet kan verkrijgen dan door aan de voorwaarde te voldoen.
0. Indien dus iemand aan een slaaf een legaat met zijn vrijheid nalaat, heeft deze geen recht op het legaat, tenzij hij aan de
voorwaarde van het afleggen van de eed voldoet.
1. 1. Indien hij echter zijn vrijheid absoluut zou ontvangen, en het legaat werd verleend onder de voorwaarde, dat hij de eed
zou afleggen, meent Julianus, in het Eenendertigste Boek der Digesten, dat de voorwaarde van het afleggen van de eed moet
worden kwijtgescholden.
2. 2. Bovendien ben ik van mening, dat dezelfde regel van toepassing is, wanneer de voorwaarde van het verlenen van de
vrijheid was gesteld, en de erflater tijdens zijn leven de slaaf heeft gemanumitteerd; want in dit geval wordt de voorwaarde,
waarvan het legaat afhing, kwijtgescholden.
68. Dezelfde, Disputaties, Boek V.
Wanneer aan twee slaven vrijheid was verleend onder de voorwaarde, dat zij een huis zouden bouwen, of een standbeeld
oprichten, dan kan de voorwaarde niet tussen hen worden verdeeld. Twijfel kan alleen ontstaan, wanneer een van hen, de
voorwaarde vervuld hebbende, de wens van de erflater blijkt te hebben uitgevoerd, en daarom recht zal hebben op zijn
vrijheid, hetgeen de betere mening is; tenzij de erflater zich anders had uitgesproken. Een van de slaven heeft, door te doen
wat hem was opgedragen, aan de voorwaarde voldaan voor zover het hemzelf betrof, en hoewel hij dit niet heeft gedaan ten
aanzien van de ander, zal toch de voorwaarde de laatste niet meer binden, want hij kan er niet meer aan voldoen nadat zij
eenmaal is vervuld.
69. Dezelfde vraag kan zich voordoen, wanneer een legaat wordt nagelaten aan twee handwerkslieden of schilders, onder de
voorwaarde, dat zij een schilderij zullen schilderen, of een schip zullen bouwen; want de bedoeling van de erflater moet in
aanmerking worden genomen, en indien hij aan de ander de voorwaarde heeft gesteld, dat de een iets zal presteren, zal het
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gevolg zijn, dat wanneer een van hen niets doet, de voorwaarde niet vervuld zal zijn, hoewel de ander bereid kan zijn zijn
deel te doen. Indien echter kan worden aangetoond, dat de erflater tevreden zou zijn geweest, indien hetgeen hij had
geschreven of verklaard, slechts door een van hen was gedaan, zal de zaak gemakkelijk zijn opgelost; want een van hen zal
door zijn daad hetzij zichzelf en zijn medewerker, hetzij zichzelf alleen ten goede komen, al naar gelang het de bedoeling van
de erflater schijnt te zijn geweest.
70. Deze vraag kan ook besproken worden in het geval, dat een erflater aan twee slaven de vrijheid toekent, als zij hun
rekening en verantwoording afleggen. Want Julianus vraagt, als de een bereid is rekenschap af te leggen en de ander niet, of
de een door de ander verhinderd zal worden dat te doen. En hij zegt zeer juist, dat indien hun rekeningen afzonderlijk worden
gehouden, het voor degene die de zijne aflegt voldoende zal zijn om zijn vrijheid te verkrijgen; maar indien beiden hun
rekeningen samen houden, zal een van hen niet geacht worden aan de voorwaarde te hebben voldaan, tenzij hij het saldo
betaalt dat in de handen van de ander blijft. Wij moeten dit aldus verstaan, dat ook de boeken, die de rekeningen bevatten,
moeten worden afgestaan.
71. Indien echter een vrouwelijke slavin, tezamen met haar kinderen, wordt bevolen bevrijd te worden, zal zij, zelfs indien zij
geen kinderen heeft, niettemin vrij worden; of indien zij er zou hebben, en zij niet in staat zijn hun vrijheid te verwerven, zal
het resultaat hetzelfde zijn. Deze regel is ook van toepassing, zelfs indien de slavin zelf niet vrij kan worden, omdat haar
kinderen toch hun vrijheid zullen verkrijgen; want de clausule, "tezamen met haar kinderen," legt geen voorwaarde op, tenzij
u suggereert dat de bedoeling van de erflater anders was; aangezien, onder zulke omstandigheden, deze woorden moeten
worden begrepen als het stellen van een voorwaarde. Maar dat zij geen voorwaarde stellen, wordt bewezen door het edict van
de Praetor, waarin als volgt wordt bepaald: "Ik zal bevelen dat de moeder van het ongeboren kind en haar kinderen in het
bezit van het landgoed worden gesteld." Want het is geregeld, dat ook als er geen kinderen zijn, de moeder van het ongeboren
kind toch in het bezit van de nalatenschap moet worden gesteld.
0. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer een slaaf zijn vrijheid absoluut wordt verleend, en onder een voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, dan is het
beslist, dat zelfs indien aan de voorwaarde niet wordt voldaan, hij recht heeft op zijn vrijheid.
71. Julianus, Digest, Boek XXXIII.
"Ik geef en laat Stichus na aan Sempronius; als Sempronius Stichus niet binnen een jaar zal manumiteren, laat dan genoemde
Stichus vrij zijn." De vraag rees, wat is de regel in dit geval? Het antwoord was dat waar vrijheid wordt verleend als volgt,
namelijk: "Indien Sempronius Stichus niet manumiteert, laat Stichus vrij zijn," en Sempronius hem niet manumiteert, hij
geen recht op Stichus zal hebben, maar hij zal vrij zijn.
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72. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer de volgende bepaling in een testament is opgenomen: "Wanneer Titius de leeftijd van dertig jaar bereikt, laat
Stichus dan vrij worden, en laat mijn erfgenaam hem zo-en-zoveel land geven," en Titius sterft voordat hij zijn dertigste jaar
bereikt heeft, dan zal Stichus zijn vrijheid verkrijgen, maar hij zal geen recht hebben op de erfenis. Want alleen ten gunste
van de vrijheid wordt toegegeven, dat na de dood van Titius een tijd wordt geacht te bestaan, gedurende welke de vrijheid
kan worden verleend; maar de voorwaarde, waarvan de erfenis afhing, wordt geacht te zijn vervallen.
0. Dezelfde, Digest, Boek XLII.
Vrijheid die wordt verleend om in werking te treden op het laatste moment van het leven, zoals bijvoorbeeld: "Laat Stichus
vrij zijn als hij sterft", wordt geacht geen kracht of gevolg te hebben.
65536. De volgende testamentaire beschikking, "Laat Stichus vrij zijn, indien hij niet opstijgt naar het Capitool," moet
worden opgevat als indien hij niet zo spoedig mogelijk opstijgt naar het Capitool. Vandaar dat Stichus zijn vrijheid op deze
manier zou verkrijgen, als hij de macht had om naar het Capitool op te stijgen, maar ervan afzag dit te doen.
65537. De vraag rees, of de vrijheid geacht moet worden voorwaardelijk te zijn verleend door de volgende bepaling in een
testament: "Laat Pamphilus vrij zijn, opdat hij rekenschap kan afleggen aan mijn kinderen." Het antwoord was, dat de
vrijheid absoluut moest worden verleend, en dat de toevoeging: "opdat hij rekenschap aflegt" geen voorwaarde stelt aan de
verlening van de vrijheid; toch moet de slaaf, omdat de duidelijke wens van de erflater tot uitdrukking werd gebracht, worden
gedwongen rekenschap af te leggen.
65538. Wanneer een slaaf voor onbepaalde tijd wordt bevolen om na verscheidene jaren vrij te zijn, wordt hij vrij na het
verstrijken van twee jaren. De toegekende gunst tot vrijheid vereist dit, en de woorden zelf zijn vatbaar voor een dergelijke
constructie; tenzij degene die belast is met de toekenning van de vrijheid door het duidelijkste bewijs kan bewijzen dat de
bedoeling van de erflater anders was.
131072. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Wanneer een erflater twee erfgenamen benoemde, en bepaalde dat zijn slaaf vrij zou zijn na de dood van één van hen, en de
erfgenaam van wiens dood de vrijheid van de slaaf afhing, stierf tijdens het leven van de erflater, gaf Sabinus het als zijn
mening dat de slaaf vrij zou worden.
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23. De volgende voorwaarde, "Laat hem vrij zijn wanneer ik sterf", omvat de gehele duur van het leven, en wordt daarom
voor nietig gehouden. Het is echter beter, dat de woorden gunstiger worden uitgelegd, en wel zo, dat de erflater geacht kan
worden zijn slaaf na zijn dood de vrijheid te hebben geschonken.
24. Het volgende geeft aanleiding tot grotere twijfel: "Laat hem vrij zijn in een jaar," daar dit kan worden opgevat als: "Laat
hem vrij zijn na het jaar van mijn dood," en het kan ook als volgt worden opgevat: "Laat hem vrij zijn na het jaar waarin ik
dit testament maakte," en indien de erflater toevallig binnen een jaar zou overlijden, zal de toekenning van vrijheid geen
kracht of gevolg hebben.
(1) Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek III.
Een zekere man droeg zijn erfgenaam op om zijn slaaf te manumiteren, en als zijn erfgenaam dat niet deed, beval hij dat hij
vrij zou zijn, en hij liet hem een erfenis na. De erfgenaam manumitteerde de slaaf. Verscheidene autoriteiten zijn van mening,
dat hij zijn vrijheid verkreeg door het testament, en dat, aangezien dit het geval was, hij ook recht had op de erfenis.
77. Africanus, Vragen, Boek I.
Een erflater legateerde zijn slaven, en maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Ik vraag u mijn slaven hun vrijheid
waardig te achten, als zij zich jegens u verdienstelijk hebben gemaakt." Het is de plicht van den Praetor, de slaven tot vrijheid
te dwingen, tenzij zij iets hebben gedaan, waardoor zij onwaardig zijn, hun vrijheid te verkrijgen, zonder dat van hen
zodanige prestaties worden verlangd, als noodig mochten worden geacht, om die vrijheid te verdienen. Degene, die verzocht
werd hen te bevrijden, zal nog het recht hebben het tijdstip te bepalen, waarop hij dit zal doen; want indien hij hen niet tijdens
zijn leven manumitteert, kan zijn erfgenaam verplicht worden hen onmiddellijk na zijn dood hun vrijheid te schenken.
78. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
"Laat Stichus, of liever Pamphilus, vrij zijn." Er werd besloten dat Pamphilus vrij moest zijn, want de erflater bleek als het
ware een fout te hebben gecorrigeerd. Dezelfde regel zal gelden wanneer in een testament staat: "Laat Stichus vrij zijn, of
liever Pamphilus vrij zijn."
79. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Een erflater benoemde zijn zoon, die de puberleeftijd nog niet had bereikt, tot zijn erfgenaam, en beval dat Stichus zou
worden geëmancipeerd nadat hij rekening en verantwoording had afgelegd over het zilveren bord, dat onder zijn hoede was.
Deze slaaf had een deel van de zilveren schotel gestolen, dat hij met de voogd had verdeeld, en het andere deel gaf hij aan de
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voogd, die er rekenschap van aflegde. Nadat men hem had gevraagd of Stichus vrij was, werd hem geantwoord dat hij dat
niet was. Maar aan de andere kant, zoals is besloten, als een slaaf die onder een bepaalde voorwaarde vrij moet zijn, wordt
opgedragen een bepaalde som geld te betalen, en hij betaalt die aan de voogd, of het is de schuld van de voogd dat niet aan de
voorwaarde is voldaan, dan verkrijgt hij zijn vrijheid; dit moet zo worden opgevat dat alles te goeder trouw is geschied, en
zonder enig bedrog van de kant van de slaaf of de voogd, net zoals wordt waargenomen bij de vervreemding van het
eigendom van een voogd. Indien dus de slaaf het geld aanbiedt en de voogd niet bereid is het aan te nemen, omdat zijn voogd
bedrogen zal worden, kan de slaaf zijn vrijheid niet verkrijgen, tenzij hij niet schuldig is geweest aan bedrog. Dezelfde regel
geldt met betrekking tot een curator.
80. De vraag rees ook, wanneer de slaaf was bevolen een rekening van het zilverbord te geven, op welke wijze hij moest
worden geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan; dat wil zeggen, indien enige vaten buiten zijn schuld verloren waren
gegaan, en hij de overgeblevene te goeder trouw aan de erfgenaam had afgeleverd, of hij dan recht zou hebben op zijn
vrijheid. Het antwoord was, dat hij er recht op zou hebben, want het is voldoende, dat hij eerlijk en rechtvaardig rekenschap
geeft. Kortom, hij wordt geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan door aan de erfgenaam rekening en verantwoording af
te leggen, zoals een zorgvuldig hoofd van een huishouding zou aanvaarden.
0. Marcianus, Instituten, Boek I.
Een slaaf, die bij testament gemanumitteerd is, wordt pas vrij, wanneer het testament geldig is, en de nalatenschap op grond
daarvan wordt betreden; of wanneer iemand het bezit van de nalatenschap verkrijgt op grond van intestacy wegens de
verwerping van het testament.
(23) Wanneer de vrijheid bij testament wordt verleend, wordt zij verkregen zodra de nalatenschap door een van de
erfgenamen is aanvaard. Wordt zij na een bepaalde tijd of onder een voorwaarde verleend, dan wordt zij verkregen wanneer
de tijd is aangebroken of de voorwaarde is vervuld.
23. Gaius, Diurnal of Gouden Zaken, Boek I.
Slaven die worden veroordeeld om vrij te zijn, worden geacht uitdrukkelijk te worden genoemd wanneer zij duidelijk worden
aangeduid, hetzij door hun beroep of functie, hetzij op welke andere manier dan ook, zoals bijvoorbeeld: "Mijn rentmeester;
mijn butler; mijn kok; de zoon van mijn slaaf Pamphilus."
23. Ulpianus, Regels, Boek IV.
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Wanneer een slaaf bij testament wordt bevolen vrij te zijn, verkrijgt hij zijn vrijheid zodra welk deel van de nalatenschap dan
ook wordt aanvaard; mits het wordt aanvaard door iemand die behoort tot de graad waarin de slaaf is bevolen vrij te zijn, en
dat hij onvoorwaardelijk is gemanumitteerd.
(23) Marcianus, Regels, Boek IV.
De Goddelijke Pius en de Goddelijke Broeders hebben in een Rescript weldadig verklaard, dat wanneer aan een slaaf, die tot
plaatsvervanger was benoemd, een legaat was nagelaten, tezamen met zijn vrijheid, voor het geval hij geen erfgenaam zou
zijn, maar het legaat van zijn vrijheid niet werd herhaald, het resultaat hetzelfde zou zijn als wanneer dit wel was gebeurd.
131072. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek I.
Zij die de vrijheid kunnen verlenen door zich tot een gerecht te wenden, kunnen ook de slaven tot hun noodzakelijke
erfgenamen benoemen; en deze noodzakelijkheid zelf maakt de manumissie juist.
6. Dezelfde, Over de wet van Codicillen.
"Laat Stichus vrij zijn, als ik hem niet door een codicil verbied gemanumitteerd te worden," is hetzelfde als wanneer een
erflater zou zeggen: "Laat Stichus vrij zijn, als ik niet opstijg naar het Capitool," want op deze manier kan een erfgenaam
worden benoemd.
7. Scaevola, Digest, Boek XXIII.
Een man verstootte zijn vrouw, die zwanger was, en huwde een andere. De eerste, die een zoon had, ontmaskerde hem, en hij
werd door een ander weggenomen en opgevoed, en droeg de naam van zijn vader; maar zowel de vader als de moeder bleven
tijdens hun leven onwetend dat hij leefde. De vader stierf en na voorlezing van zijn testament werd geoordeeld dat de zoon
noch onterfd, noch tot erfgenaam was benoemd door het testament, en hij, erkend door zijn moeder en zijn grootmoeder van
vaderszijde, verkreeg het landgoed van zijn vader op grond van intestaat, als erfgenaam van de wet. De vraag rees of de
slaven die krachtens het testament hun vrijheid verkregen, vrij waren of niet. Het antwoord luidde dat de zoon geen onrecht
mocht worden aangedaan, indien zijn vader niet wist dat hij leefde, en dat het testament dus niet geldig was, aangezien hij
onder het gezag van zijn vader stond, die daarvan niet op de hoogte was. Maar als gemanumitteerde slaven vijf jaar in
vrijheid blijven, laat de gunst waarmee de vrijheid wordt beschouwd, niet toe dat zij, wanneer zij hun eenmaal is verleend,
wordt herroepen.
(385875968) Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.
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Wanneer slaven die in handen van de vijand zijn, worden veroordeeld om vrij te zijn, zullen zij hun vrijheid verkrijgen, ook
al behoorden zij op het moment dat het testament werd uitgevoerd, of toen de erflater stierf, niet tot de laatste, maar waren zij
in gevangenschap.
8. Paulus, Over het Edict, Boek XXVI.
Wanneer van verschillende slaven met dezelfde naam de vrijlating wordt bevolen, en het niet duidelijk is welke slaaf bedoeld
werd, zal geen van hen de vrijheid verkrijgen.

9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXV.
Men moet bedenken dat vrijheidsverklaringen bij testament van kracht worden wanneer er een noodzakelijke erfgenaam is,
ook al zou deze de nalatenschap verwerpen; mits zij niet in strijd met de Lex Aelia Sentia zijn gemaakt.
(1) Paulus, Vragen, Boek XII.
De vrijheid kan niet voor een bepaalde tijd worden verleend.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Daarom, waar het volgende in een testament wordt ingevoegd, "Laat Stichus vrij zijn voor tien jaar," is de toevoeging van de
termijn overbodig.
11. Dezelfde, Over het Edict, Boek L.
Servius was van mening dat vrijheid direct kon worden verleend aan slaven die aan de erflater hadden toebehoord, zowel op
het moment dat het testament werd gemaakt, als op het moment dat hij stierf. Deze mening is juist.
(1) Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Ik heb een slaaf bij testament als volgt gemanumitteerd: "Laat hem vrij zijn als hij zweert aan mijn zoon Cornelius tien aurei
te betalen in plaats van zijn diensten." De vraag rijst, wat is de wet in dit geval? Men moet erkennen dat de slaaf aan de
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voorwaarde zal voldoen door de eed af te leggen, maar hij zal niet gebonden zijn om het geld te betalen in plaats van zijn
diensten, omdat hij niet gebonden zal zijn tenzij hij de eed aflegt na zijn manumissie.
12. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Een slaaf wordt geacht specifiek te zijn gemanumitteerd door een codicil, wanneer zijn naam in het testament wordt
genoemd.
(1) Dezelfde, Over Plautius, Boek XII.
Vrijheid kan bij testament aan een slaaf worden verleend als volgt: "Laat hem vrij zijn wanneer hij daar volgens de wet recht
op heeft."
13. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
"Laat mijn slaaf, Stichus, vrij zijn, als mijn erfgenaam hem zou vervreemden." Deze toekenning van vrijheid is nietig, omdat
zij betrekking heeft op het tijdstip waarop de slaaf aan een ander zal toebehoren. Evenmin kan de tegenwerping worden
opgeworpen, dat een slaaf, die onder een bepaalde voorwaarde vrij zal zijn, zijn vrijheid krachtens het testament zal
verkrijgen, zelfs indien hij zou worden verkocht; want wanneer de vrijheid wettig is verleend, kan zij niet door de handeling
van de erfgenaam ongedaan worden gemaakt. Maar wat indien een legaat op deze wijze is nagelaten? Er is geen reden om
onder zulke omstandigheden een andere mening te zijn toegedaan, want er bestaat geen verschil tussen een
vrijheidsschenking en een legaat, wat deze vraag betreft. De vrijheid wordt dus niet rechtstreeks verleend door de volgende
clausule: "Laat mijn slaaf vrij, als hij ophoudt mijn erfgenaam te zijn", omdat er geen enkel geval is waarin een dergelijke
concessie mogelijk zal zijn.
(1) Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Julianus zegt, dat wanneer dezelfde slaaf krachtens een trust een som wordt toegekend, en tevens wordt bevolen vrij te zijn,
de erfgenaam hem zijn vrijheid moet schenken; want hij zegt, dat hij krachtens de trust niet verplicht is de waarde van de
slaaf te betalen, daar hij hem zijn vrijheid schenkt, waarop hij recht heeft.
14. Maar wanneer de vrijheid aan een slaaf voorwaardelijk wordt verleend, krachtens de voorwaarden van een trust, en de
slaaf zelf op dat ogenblik wordt gegeven, zal de erfgenaam niet verplicht zijn hem af te geven, tenzij door de begunstigde van
de trust zekerheid wordt gesteld, dat hij, indien de voorwaarde wordt vervuld, de slaaf zal bevrijden; want in bijna alle
gevallen wordt de vrijheid, krachtens een trust verleend, beschouwd als rechtstreeks verleend. Ofilius echter zegt, dat indien
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een erflater de vrijheid schenkt door middel van een trust, met de bedoeling om de slaaf van een erfenis te beroven, deze
mening juist is. Maar als de legataris kan bewijzen, dat de erfgenaam door de erflater werd belast, zal hij toch verplicht zijn
de waarde van de slaaf aan de legataris te betalen.
15. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Waar vrijheid wordt verleend als volgt: "Laat Stichus vrij zijn het twaalfde jaar na mijn dood", is het waarschijnlijk dat hij
vrij wordt aan het begin van het twaalfde jaar, want dit was de bedoeling van de erflater. Er is echter een groot verschil tussen
de twee uitdrukkingen, "het twaalfde jaar," en "na twaalf jaar," en we zijn gewend om "het twaalfde jaar" te zeggen als er nog
maar zo weinig van het twaalfde jaar is aangebroken, of verstreken. Wie bevolen wordt het twaalfde jaar vrij te zijn, wordt
bevolen vrij te zijn voor elke dag gedurende dat jaar.
16. Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Laat mijn slaaf, Stichus, vrij, als hij mijn erfgenaam
duizend sestertiën betaalt aan het eind van een, twee en drie jaar, na mijn dood, of als hij daarvoor zekerheid stelt", dan kan
de slaaf niet vrij worden vóór het verstrijken van het derde jaar, tenzij hij de hele som onmiddellijk betaalt, of daarvoor
zekerheid stelt; aangezien het voordeel dat de erfgenaam heeft van onmiddellijke betaling moet worden gecompenseerd door
de snelheid waarmee de vrijheidsverlening geschiedt.
17. Labeo zegt, dat wanneer een testamentaire vrijheidsschenking als volgt geschiedt: "Laat Stichus binnen een jaar na mijn
dood vrij zijn", hij onmiddellijk vrij zal worden. En als zijn vrijheid was nagelaten als volgt: "Laat hem vrij zijn, als hij
binnen tien jaar aan mijn erfgenaam zo'n bedrag betaalt," en hij betaalt het meteen, dan wordt hij onverwijld vrij.
17. Marcellus, Digest, Boek XVI.
Als iemand de volgende clausule in zijn testament opneemt: "Ik wil dat mijn slaaf de vrije man wordt van die-en-die
persoon," kan de slaaf zijn vrijheid opeisen, en de andere partij kan hem opeisen als zijn vrije man.
1. Modestinus, Over Manumissies.
Directe schenkingen van vrijheid kunnen wettelijk worden gedaan bij testament, en door een codicil bevestigd door een
testament. Vrijheidsverlening op grond van een trust kan ab intestato geschieden, en door codicillen die niet door een
testament zijn bevestigd.
(1) Dezelfde, Opinies, Boek X.
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Maevia heeft bij haar dood aan haar slaven, Saccus, Eutychia en Hirena, voorwaardelijk de vrijheid nagelaten onder de
volgende voorwaarden: "Laat mijn mannelijke slaaf, Saccus, en mijn vrouwelijke slaven, Eutychia en Hirena, vrij zijn onder
de volgende voorwaarde, namelijk dat zij om de maand een lamp op mijn graf branden en daar begrafenisrituelen vieren."
Daar de genoemde slavinnen niet regelmatig het graf van Maevia bezochten, vroeg ik of zij vrij zouden zijn. Modestinus
antwoordde, dat noch uit de bewoordingen van de gehele clausule, noch uit de bedoeling van de erflater bleek, dat de vrijheid
van de slaven onder een voorwaarde moest worden opgeschort, daar zij wenste, dat zij haar graf zouden bezoeken als
personen, die vrij waren; maar dat het niettemin de plicht van de rechter was, hen te dwingen aan het bevel van de erflater te
gehoorzamen.
2. Dezelfde, Pandects, Boek II.
Gewoonlijk wordt gezegd, dat wanneer de vrijheid onder verschillende voorwaarden wordt verleend, de minst bezwarende in
acht moet worden genomen; en dit is waar, wanneer de voorwaarden afzonderlijk worden opgelegd. Wanneer zij echter
tezamen worden opgelegd, zal de slaaf niet vrij zijn, tenzij hij aan al deze voorwaarden voldoet.
(1) Pomponius, Diverse passages, Boek VII.
Aristo antwoordde aan Neratius Appianus als volgt: Als een slaaf bij testament de opdracht krijgt om vrij te zijn als hij de
leeftijd van dertig jaar heeft bereikt, en hij wordt daarvoor veroordeeld tot de mijnen, en daarna wordt hij vrijgelaten, dan is
er geen twijfel over dat hij recht heeft op de erfenis die met zijn vrijheid overblijft, noch zal zijn recht worden aangetast door
zijn veroordeling tot de mijnen. De regel is dezelfde, wanneer de slaaf onder voorwaarde tot erfgenaam wordt benoemd, want
dan wordt hij de noodzakelijke erfgenaam.
25. Papiniers, Vragen, Boek VI.
Als de vrijheid door vergissing, door een vervalst codicil, wordt verleend, moet zij, hoewel zij niet verschuldigd is, toch door
de erfgenaam worden verleend, en de keizer heeft besloten dat twintig solidi aan de erfgenaam moet worden betaald door
elke slaaf die bevrijd wordt.
26. Als een aangewezen erfgenaam een slaaf manumitteert om aan een voorwaarde te voldoen, en de zoon vervolgens door
het instellen van een vordering tot onzakelijkverklaring van het testament in het gelijk wordt gesteld, of het testament wordt
vals verklaard, dan moet in dit geval dezelfde weg gevolgd worden als in het geval van een vals codicil.
27. Dezelfde, Vragen, Boek X.
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Wanneer een partner bij testament aan een slaaf de vrijheid heeft toegekend, als volgt: "Laat Pamphilus vrij zijn, als mijn
partner hem zal manumitteren", dan heeft Servius als zijn mening gegeven dat als de partner de slaaf zal manumitteren, hij de
gemeenschappelijke vrije man wordt van de erfgenamen van de overledene en van de partner die hem heeft gemanumitteerd;
want het is niet nieuw en ook niet onredelijk dat een gemeenschappelijk gehouden slaaf zijn vrijheid verkrijgt door de
uitoefening van verschillende rechten.
28. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Wanneer een slavin bij testament van een soldaat werd gemanumitteerd, als volgt: "Ik bepaal, dat Samia haar vrijheid zal
verkrijgen", werd geoordeeld, dat zij haar vrijheid rechtstreeks overeenkomstig het militair recht verkreeg.
29. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
De Goddelijke Marcus besloot, met het oog op het behoud van de vrijheid, dat zijn decreet over dat onderwerp van
toepassing moest zijn op gevallen waarin een testament nietig werd verklaard, en dat de goederen van de nalatenschap
moesten worden verkocht; en aan de andere kant werd speciaal bepaald dat dit decreet niet van toepassing zal zijn wanneer
de nalatenschap door de schatkist wordt opgeëist als zijnde zonder een eigenaar.
(1) Opdat de bij testament gemanumitteerde slaven de goederen van de overledene zouden verkrijgen, werd besloten dat zij
voor het gerecht een passende borgtocht moeten stellen, net als de andere vrijgelatenen van de overledene, of de buitenlandse
erfgenamen. Minderjarigen die tot erfgenaam worden benoemd en, zoals gebruikelijk, aanspraak maken op bijstand met
betrekking tot de nalatenschap van de overledene, worden niet van dit voordeel beroofd.
30. Dezelfde, Opinies, Boek XIV.
Een centurio verbood bij testament, dat zijn slaven verkocht zouden worden, en vroeg om hun vrijlating, voor zover zij dat
verdienden. Het antwoord was, dat de vrijheid rechtmatig was, omdat, als geen van de dienaren reden tot overtreding had
gegeven, zij allen het recht hadden om vrij te zijn; maar als sommigen van hen werden uitgesloten, omdat zij een misdaad
hadden begaan, zouden de anderen toch hun vrijheid moeten verkrijgen.
31. 31. Wanneer in een testament de volgende bepaling was opgenomen: "Laat de slaven die geen reden tot overtreding
hebben gegeven, vrij zijn", werd geoordeeld, dat de toekenning van de vrijheid voorwaardelijk was, en dat zij zo moest
worden uitgelegd, dat de erflater bij de vrijlating van zijn slaven niet de bedoeling had, diegenen daaronder te doen vallen,
die hij had gestraft, of die hij had uitgesloten van de eer hem te dienen of zijn zaken te doen.
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1. Paulus, Vragen, Boek XII.
De keizers aan Missenius Fronto. Als de vrijheid is verleend door het testament van een soldaat in de volgende
bewoordingen: "Ik wil of ik beveel dat mijn slaaf Stephen vrij is," kan de slaaf zijn vrijheid verkrijgen wanneer het landgoed
wordt betreden. Toen de volgende woorden werden toegevoegd, "Op voorwaarde echter dat hij bij mijn erfgenaam blijft
zolang hij een jonge man is, maar als hij dat weigert, of mijn voorstel met minachting bejegent, laat hem dan als slaaf
gehouden blijven", hadden zij niet tot gevolg dat de vrijheid waarop de slaaf recht had, werd herroepen. Dezelfde regel wordt
in acht genomen met betrekking tot de testamenten van burgers.
2. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Lucius Titius schonk zijn slaaf de vrijheid op voorwaarde dat hij aan zijn zoon, Gaius Seius, getrouw verslag zou uitbrengen
van zijn beheer. Toen Gaius Seius de leeftijd van puberteit had bereikt, betaalde de slaaf, nadat hij door de curatoren van de
eerstgenoemde was aangesproken, voor het gerecht alles wat hem verschuldigd was. Nadat van de curatoren een borgsom
was geëist, werd de slaaf vrij verklaard. Nu ontkent Gaius Seius, de zoon van de erflater, dat het geld op wettige wijze aan
zijn curatoren is betaald, en ik vraag of dit het geval was. Paulus antwoordde, dat het saldo van de rekening van de slaaf niet
scheen te zijn betaald aan de curatoren van de jongeling op zodanige wijze, dat aan de door het testament voorgeschreven
voorwaarde overeenkomstig de wet was voldaan; maar indien het geld in tegenwoordigheid van de minderjarige was betaald,
of op zijn rekeningen was bijgeschreven, moest de voorwaarde geacht worden te zijn vervuld, evenals wanneer het aan hem
zelf was betaald.
3. Scaevola, Opinies, Boek IV.
Een man die een slaaf had, Cratistus genaamd, maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Laat mijn slaaf, Cratinus, vrij
zijn." Ik vraag of de slaaf Cratistus zijn vrijheid kan verkrijgen, daar de erflater geen slaaf had die Cratinus heette, maar
alleen de genoemde slaaf, Cratistus. Het antwoord luidde, dat er geen beletsel bestond, omdat er een lettergreep fout was.
(1) Bepaalde testamentaire erfgenamen waren, alvorens in de nalatenschap te treden, met de schuldeisers overeengekomen
dat laatstgenoemden genoegen zouden nemen met de helft van hun vorderingen; en nadat de Praetor een decreet in die zin
had uitgevaardigd, aanvaardden zij de nalatenschap. Ik vroeg of de bij het testament verleende vrijheidsrechten van kracht
zouden worden. Het antwoord luidde, dat zij uitwerking zouden hebben, indien de erflater niet de bedoeling had bedrog te
plegen.
4. Maecianus, Trusts, Boek II.
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Aangezien een vrijheidsverlening onder een voorwaarde was gedaan, werd beslist dat, indien noch de slaaf noch de
erfgenaam verantwoordelijk was voor het niet nakomen van de voorwaarde, de slaaf recht had op zijn vrijheid. Ik denk dat
hetzelfde oordeel moet worden gegeven wanneer vrijheid wordt verleend onder de voorwaarden van een trust aan slaven die
tot een landgoed behoren.
5. Het is niet absurd te menen dat deze regel ook geldt voor de slaven van de erfgenaam.
6. Wij kunnen er redelijkerwijs niet aan twijfelen, dat dit ook van toepassing is op slaven, die de erfgenaam belast was te
kopen; want in dit geval zou het onrechtvaardig zijn, dat hij gedwongen werd ze te kopen alsof aan de voorwaarde was
voldaan, omdat het zou kunnen gebeuren, dat de eigenaar zou weigeren aan de voorwaarde te voldoen, om de prijs van een
slaaf te verkrijgen, en hem niet zou eisen als aan de voorwaarde was voldaan.
(1) Paulus, Vertrouwen, Boek I.
Als iemand een slaaf bij testament de vrijheid schenkt, zowel rechtstreeks als op grond van een trust, is het in de macht van
de slaaf om te kiezen of hij zijn vrijheid rechtstreeks zal verkrijgen, of op grond van de trust. Dit heeft Keizer Marcus ook
verklaard in een Rescript.
6. Gaius, Over Manumissions, Boek III.
Wanneer een rijk man erfgenaam wordt van iemand die arm is, laten we dan eens kijken of dit enig voordeel oplevert voor de
slaven die bij testament hun vrijheid krijgen, zonder dat de schuldeisers van de nalatenschap worden bedrogen. En inderdaad
zijn er autoriteiten, die menen, dat wanneer een rijk man als erfgenaam optreedt, dit hetzelfde is als wanneer de erflater zou
zijn gestorven na zijn nalatenschap te hebben vermeerderd. Maar ik heb vernomen (en dit is onze praktijk), dat het geen
verschil maakt of de erfgenaam rijk of arm is, maar dat alleen rekening moet worden gehouden met het bedrag van de
nalatenschap, die de erflater bezat. Julianus neemt deze mening in zoverre over, dat hij van mening is, dat het verlenen van de
vrijheid niet van kracht wordt, wanneer de erflater insolvent was, en de slaaf vrij liet, als volgt: "Laat Stichus vrij zijn,
wanneer mijn schulden betaald zijn." Deze mening komt echter niet overeen met die van Sabinus en Cassius, die Julianus
zelf schijnt te aanvaarden, omdat hij meent dat de bedoeling van de erflater die de slaaf manumitteerde in aanmerking moet
worden genomen. Want iemand die zijn slaaf onder een dergelijke voorwaarde vrijlaat, doet dat zonder de bedoeling bedrog
te plegen, want hij wordt geacht duidelijk te wensen dat zijn schuldeisers niet zullen worden bedrogen.
7. Marcianus, Vertrouwen, Boek III.
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Het is waar dat, wanneer een slaaf krachtens de bepalingen van een testament wordt opgedragen vrij te zijn, en naderhand
door de erflater wordt vervreemd, en opnieuw deel gaat uitmaken van de nalatenschap voordat deze is ingegaan, hij zijn
vrijheid zal verkrijgen zodra de nalatenschap is aanvaard.
(1) Scaevola, Digest, Boek XXIII.
Titia legateerde de vrijheid rechtstreeks aan sommige van haar mannelijke en vrouwelijke slaven, en nam vervolgens de
volgende bepaling in haar testament op: "En ik wens dat alle slaven die aan mijn persoonlijke dienst verbonden zijn en wier
namen in mijn registers staan ingeschreven, vrij zullen zijn." De vraag rees of Eutychia, die samen met de andere
persoonlijke slaven geëmancipeerd was op het moment dat het testament werd uitgevoerd, en die, toen de erflater stierf,
getrouwd was met een rentmeester die een slaaf was, haar vrijheid zou verkrijgen onder het algemene hoofd van "Slaven die
aan mijn persoonlijke dienst zijn verbonden". Het antwoord luidde, dat niets de verkrijging van haar vrijheid in de weg stond,
ook al behoorde zij bij het overlijden van de erflater niet meer tot haar bedienden.
8. Stichus verkreeg zijn vrijheid rechtstreeks bij testament van zijn meester, en werd ervan beschuldigd een groot deel van de
goederen van de nalatenschap op bedrieglijke wijze te hebben achtergehouden. De vraag rees, of hij, voordat hij zijn vrijheid
kon opeisen, niet aan de erfgenamen het bezit moest teruggeven waarvan bewezen was dat hij het had weggenomen. Het
antwoord was dat de slaaf in kwestie volgens de feiten vrij moest zijn. Claudius: Het aan de orde gestelde punt lijkt definitief
te zijn afgedaan, want het belang van de erfgenamen zal voldoende worden geraadpleegd door een beroep te doen op het
Edict betreffende diefstallen.
9. Lucius Titius bepaalde in zijn testament: "Onesiphorus zal niet vrij zijn, tenzij hij een nauwkeurige rekening van zijn
beheer overhandigt." Ik vraag of Onesiphorus zijn vrijheid kan opeisen op grond van deze woorden? Het antwoord luidde,
dat hem, overeenkomstig hetgeen is gezegd, de vrijheid eerder wordt ontnomen dan verleend.
9. Dezelfde, Digest, Boek XXIV.
In een testament werd de volgende bepaling opgenomen: "Ik wens dat aan Eudo duizend solidi gegeven wordt, omdat hij het
eerste kind is dat geboren is nadat zijn moeder haar vrijheid verkregen heeft." Als Eudo niet kan bewijzen dat hij geboren is
na de manumissie van zijn moeder, vraag ik of hij zijn vrijheid kan verkrijgen op grond van deze woorden van het testament.
Het antwoord was, dat dit onderzoek hem niet mocht benadelen.
(1) Pomponius, Epistels, Boek XI.
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Ik weet dat veel mensen, in de wens dat hun slaven nooit vrij zullen worden, de gewoonte hebben om de volgende clausule in
hun testament op te nemen: "Laat Stichus vrij zijn als hij sterft." Julianus zegt echter, dat wanneer vrijheid wordt verleend op
het laatste moment van het leven, dit geen effect heeft; omdat de erflater wordt geacht een dergelijke bepaling te hebben
gemaakt met het doel vrijheid te voorkomen in plaats van te schenken. Indien dus in een testament het volgende wordt
opgenomen, namelijk: "Laat Stichus vrij zijn, indien hij niet tot het Capitool opstijgt", zal dit geen kracht of gevolg hebben,
indien blijkt, dat de erflater de bedoeling had de slaaf op het laatste ogenblik van zijn leven zijn vrijheid te schenken, en zal
er evenmin grond zijn voor een Moessische obligatie.
10. Als de volgende bepaling in een testament wordt opgenomen: "Laat Stichus vrij zijn als hij naar Capua gaat", zal de slaaf
niet vrij zijn tenzij hij naar Capua gaat.
11. 11. Octavenus gaat nog verder, want hij is van mening dat als een erflater, nadat hij zijn slaaf onder welke voorwaarde
dan ook de vrijheid heeft gegeven, eraan toevoegt: "Ik wil niet dat hij door mijn erfgenaam wordt gemanumitteerd voordat
aan de voorwaarde is voldaan", deze toevoeging nietig is.

Tit. 5. Betreffende de vrijheid verleend onder de voorwaarden van een trust.

11. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Wanneer personen onder hen, die belast zijn geweest met het verlenen van vrijheid krachtens een trust, aanwezig zijn, en
anderen om een of andere goede reden afwezig zijn, en nog anderen zich verborgen hebben, zal de slaaf, aan wie de vrijheid
krachtens de trust was nagelaten, vrij worden, alsof degenen die aanwezig waren, en degenen die om goede redenen afwezig
waren, belast waren geweest met de uitvoering van de trust; en daarom zal het aandeel in het recht van patronage, waarop
degenen die zich verborgen hebben recht hebben, aan de anderen toekomen.
(1) Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
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Indien iemand bij zijn overlijden bij testament aan een slaaf de vrijheid zou nalaten, en de nalatenschap niet zou worden
betreden, zal het voordeel, door de grondwet van de Goddelijke Marcus verleend, beschikbaar zijn. In een dergelijk geval
wordt bepaald, dat de slaaf recht heeft op zijn vrijheid en dat de nalatenschap aan hem zal worden toegekend, indien hij aan
de schuldeisers daarvan voldoende zekerheid geeft tot betaling van het volle bedrag dat aan ieder van hen verschuldigd is.
12. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXV.
Schuldeisers hebben in het algemeen het recht om praetoriaanse vorderingen in te stellen tegen vrijgelatenen onder deze
omstandigheden.
(1) Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Zolang het dus twijfelachtig blijft of er een opvolger is of niet, zal de grondwet niet van toepassing zijn, maar zodra het zeker
is, zal zij van kracht worden.
13. Wanneer hij die volledige restitutie kan verkrijgen de nalatenschap verwerpt, moeten wij dan stellen dat de Grondwet niet
van kracht wordt zolang zijn recht op volledige restitutie blijft bestaan, omdat het onzeker is of er iemand als rechthebbende
zal verschijnen? De betere mening is dat de Grondwet wel van toepassing is.
14. Wat als de erfgenaam na een vrijheidsvonnis volledige restitutie zou verkrijgen? Het kan geenszins worden gezegd dat
eenmaal verleende vrijheid kan worden herroepen.
15. Laten wij nagaan, of zij, die de vrijheid ontvangen, al dan niet aanwezig moeten zijn. En aangezien aan hen, zelfs zonder
hun toestemming, uit hoofde van de vrijheid toegekende goederen kunnen worden toegekend, kan dit ook in hun afwezigheid
geschieden.
16. Maar wat als sommigen van hen aanwezig waren en anderen afwezig? Laten wij zien, of de afwezigen hun vrijheid
toekomt. Men kan zeggen, net als in het geval waarin een landgoed wordt betreden, dat zij die afwezig zijn ook vrij worden.
17. Als de vrijheid op een bepaalde dag wordt verleend, moeten wij dan wachten tot die dag aanbreekt? Ik denk dat wij dat
moeten doen; daarom zal het eigendom niet voor die tijd worden toegekend. Maar wat moet men doen als de vrijheid onder
een voorwaarde is verleend? Indien sommige vrijheidsrechten absoluut en andere voorwaardelijk zijn verleend, kan het
eigendom onmiddellijk worden toegekend. Wanneer echter alle vrijheidsgiften voorwaardelijk waren, wat moet er dan
gezegd worden? Moet men wachten tot de voorwaarde vervuld is, of moet men het eigendom onmiddellijk toekennen, zodat
de vrijheid pas wordt toegekend, wanneer aan de voorwaarde is voldaan? De laatste opvatting verdient de voorkeur. Wanneer
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dus het eigendom is toegekend en de vrijheid direct is verleend, wordt zij onmiddellijk verworven; wanneer zij op een
bepaald tijdstip wordt verleend, wordt zij verworven wanneer dat tijdstip is gekomen; wanneer zij voorwaardelijk is, wordt
zij verworven wanneer de voorwaarde is vervuld. Evenmin is het onredelijk te oordelen dat, zolang de voorwaarde waarvan
de vrijheidsverlening afhangt, is opgeschort, de Grondwet van toepassing zal zijn, zelfs al waren alle vrijheidsverleningen
voorwaardelijk. Want het moet gezegd, waar vrijheid in het vooruitzicht is, moet het eigendom worden toegekend, wanneer
daartoe de minste aanleiding bestaat, indien dit kan geschieden zonder verlies voor de schuldeisers.
18. Indien de slaaf, die de toekenning der vrijheid ontvangt, onder voorwaarde van de betaling van tien aurei, hetzij aan de
erfgenaam, hetzij aan iemand, die niet genoemd wordt, hetzij aan degene, die tot de nalatenschap gerechtigd is, de vraag stelt,
of de slaaf zijn vrijheid kan verkrijgen? De betere mening is, dat het geld moet worden betaald aan degene aan wie de
nalatenschap is toegekend, daar de voorwaarde op hem schijnt te zijn overgegaan. Het staat echter vast, dat indien hem was
opgedragen het aan een ander dan de erfgenaam te betalen, dat het aan de aangewezene moet worden betaald.
19. Wanneer slaven hun vrijheid hebben verkregen krachtens een trust, worden zij niet onmiddellijk vrijgelatenen, zodra de
nalatenschap is toegewezen, maar zij kunnen hun vrijheid verkrijgen, die hun door de trust is nagelaten; dat wil zeggen, zij
moeten worden gemanumitteerd door degene aan wie de nalatenschap is toegewezen.
20. De keizer heeft de boedel slechts willen vereffenen wanneer aan de schuldeisers voldoende zekerheid is gesteld voor de
betaling van het gehele bedrag dat aan ieder van hen verschuldigd is. Er moet dus voldoende zekerheid worden gesteld. Wat
wordt bedoeld met de term "behoorlijk"? Het betekent dat er zekerheden of pandrechten moeten worden gegeven. Indien
echter de schuldeiser vertrouwen heeft in de schuldenaar, zonder dat deze een zekerheid stelt, zal de zekerheid voldoende
worden geacht.
21. Op welke wijze moet zekerheid worden gesteld aan schuldeisers? Moet deze aan ieder afzonderlijk worden gegeven, of
aan een door allen in naam van allen aan te wijzen persoon? Het is noodzakelijk en behoort tot de taak van de rechter om de
schuldeisers bijeen te roepen en één van hen aan te wijzen aan wie in naam van allen zekerheid moet worden gesteld.
22. Moeten de schuldeisers zekerheid krijgen voordat de nalatenschap wordt toegewezen, of moet dit gebeuren onder de
voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld? Ik denk dat het voldoende zal zijn, als alles wat door de grondwet van de
Goddelijke Marcus is bepaald, in het vonnis wordt opgenomen.
23. Onder het gehele bedrag moeten wij zowel hoofdsom als rente verstaan.
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24. Uit de Grondwet blijkt van wie de vrijgemaakten worden, zodat zij die hun vrijheid rechtstreeks ontvangen, de
vrijgemaakten van de overledene zullen zijn; tenzij hij die eist dat de nalatenschap alleen aan hem wordt toegekend, dit zo
wenst dat zij die rechtstreeks zijn geëmancipeerd, zijn eigen vrijgemaakten kunnen worden.
25. Moeten degenen die zijn vrijgemaakten willen worden, door hem worden gemanumitteerd, of moet bij de toekenning van
het landgoed worden vermeld dat het wordt toegekend onder de voorwaarde dat de slaven die rechtstreeks hun vrijheid
hebben gekregen, zijn vrijgemaakten worden? Ik denk dat deze mening moet worden overgenomen en in het besluit moet
worden vermeld, en de bewoordingen van de grondwet laten dit ook toe.
26. Wanneer een slaaf, beneden de leeftijd van puberteit, zijn vrijheid verkrijgt, heeft degene aan wie de nalatenschap is
toegekend, recht op zijn voogdijschap.
27. Als de overledene zijn erfgenaam opdroeg bepaalde slaven, die aan een ander toebehoorden, te manumiteren, zullen wij
dan zeggen, dat de Grondwet van toepassing is, of zal zij inderdaad niet van kracht worden? De betere mening is dat er grond
is voor de toepassing ervan, omdat degene aan wie de nalatenschap wordt toegekend, gedwongen zal zijn de slaven te kopen,
en hun de vrijheid te laten verlenen door de Praetor.
28. Als de legataris, en niet de erfgenaam, belast is met de manumitatie van de slaaf, is de grondwet dan niet van toepassing,
omdat de legaten niet verschuldigd zijn, en de vrijheidsverlening evenmin? De betere mening is, dat hetzelfde voordeel zal
gelden, daar de bedoeling van de grondwet, in het algemeen, is de vrijheid te verlenen aan allen die er recht op hebben,
indien de nalatenschap is ingegaan.
29. Dezelfde grondwet bepaalt, dat indien de schatkist het landgoed verwerft, de vrijheidsverlening toch moet geschieden.
Als het landgoed dus geen eigenaar heeft, omdat de schatkist het heeft verworpen of aanvaard, is de grondwet nog steeds van
toepassing. Als de schatkist het echter op een andere manier verkrijgt, is het duidelijk dat de grondwet niet langer van
toepassing is. Als dus het eigendom van een legioen, dat geen eigenaar heeft, aan de schatkist vervalt, moet hetzelfde
standpunt worden ingenomen.
30. Evenzo, wanneer een minderjarige van twintig jaar een schenking van vrijheid nalaat, zeggen wij dat de slaaf er geen
recht op zal hebben, tenzij de minderjarige het onder een trust heeft nagelaten. De slaaf heeft er echter wel recht op, als de
minderjarige hem tijdens zijn leven manumitteert, mits hij daar een goede reden voor kan aanvoeren.
31. Wanneer vrijheid is verleend en schuldeisers zijn bedrogen door een erflater die niet solvabel was ten tijde van zijn dood,
is de verlening dan geldig? Indien de Schatkist de nalatenschap niet verkrijgt, zal de schenking van de vrijheid misschien
geldig zijn, omdat al wat aan de schuldeisers verschuldigd is, aan hen wordt aangeboden. Als echter de nalatenschap is
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verkregen, zal het niet geldig zijn. Het is duidelijk dat indien de Schatkist de nalatenschap verkrijgt, er een betere grond zal
zijn om te oordelen dat de vrijheidsverlening niet geldig zal zijn. Want wie zich strikt aan de grondwet houdt, kan zeggen dat
hij alleen zichzelf iets kan verwijten, die wilde dat de nalatenschap aan hem zou worden toegekend onder de voorwaarde dat
de vrijheidsstortingen als geldig zouden worden beschouwd. Wie echter de regel volgt, die geldt bij de aanvaarding van een
nalatenschap, zal een rechtstreekse toekenning van vrijheid nietig zijn, indien de erflater bedrieglijk heeft gehandeld en de
schuldeisers daardoor zijn bedrogen; evenmin zullen toekenningen van vrijheid krachtens een trust worden uitgevoerd, indien
daardoor de schuldeisers van de nalatenschap zullen worden bedrogen.
32. Als een nalatenschap niet aan de schatkist is afgedragen, en het is toegewezen met het doel de vrijheid te behouden, kan
de schatkist het dan later verwerven? De betere mening is dat dit niet kan. Het is duidelijk dat, als de ambtenaren van de
schatkist niet van tevoren op de hoogte zijn gesteld, en de nalatenschap is toegewezen voor het behoud van de vrijheid, moet
worden overwogen of er grond is voor de toepassing van de grondwet. Als de nalatenschap in een zodanige staat is dat de
schatkist deze moet aanvaarden, zal de toekenning geen effect hebben; maar als dat niet het geval is, zal er grond voor zijn.
33. Bovendien moet hij, aan wie eigendom was toegekend, vergeleken worden met een bezitter krachtens het Praetoriaanse
Edict; en op grond daarvan zal hij recht hebben op de begrafenisrechten die de overledene genoot.
34. Nogmaals, laat ons zien of degene aan wie een nalatenschap is toegekend, door de schuldeisers kan worden aangesproken
als erfgenaam, of alleen op de obligatie die hij heeft gesteld. De beste mening is, dat hij alleen op de borg kan worden
aangesproken.
35. Wanneer een nalatenschap aan twee of meer personen is toegewezen, zullen zij de goederen en de vrijgekochte personen
gemeenschappelijk houden en het recht hebben om een vordering tot verdeling tegen elkaar in te stellen.
14. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Met betrekking tot de vrijheid die door een trust is verleend, geldt dat als de Praetor, bij afwezigheid van de erfgenaam,
besluit dat de slaaf het recht had om vrij te zijn, hij dat ook wordt en de vrijgelatene is van de overledene, als hij zijn slaaf
was, of van de erfgenaam als hij tot de laatste behoort. Bovendien, indien de erfgenaam zou overlijden zonder opvolger, heeft
de Senaat, ten tijde van Hadrianus, besloten dat de vrijheid van de slaaf behouden moet blijven.
15. Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Tien aurei werden door een erflater nagelaten, en de legataris werd opgedragen Stichus te kopen en hem te manumiteren. De
Falcidische wet is van toepassing, en de slaaf kan niet voor minder dan tien aurei worden gekocht. Sommige autoriteiten zijn
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van mening dat de legataris recht heeft op drievierde van de erfenis, en niet gedwongen moet worden om de slaaf te kopen.
Zij menen ook, dat zelfs indien een erfgenaam verzocht wordt zijn eigen slaaf te manumiteren, en slechts drievierde van zijn
legaat ontvangt, hij niet gedwongen zal worden hem te manumiteren. Laten we eens zien of in dit geval niet een andere
mening moet worden gevolgd. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat in de eerste plaats de legataris verplicht moet
worden de last op zich te nemen en de slaaf te kopen, indien hij slechts drievierde van zijn erfenis ontvangt. Indien hij echter
bereid is terug te geven wat hij ontvangen heeft, zullen wij zien of hij gehoord moet worden. De erfgenaam moet worden
gedwongen de gehele tien aurei te betalen, alsof de erflater uitdrukkelijk had bepaald, dat de erfenis geheel moest worden
betaald.
16. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer honderd aurei worden nagelaten aan iemand, onder de voorwaarde dat de legataris een slaaf koopt en manumiteert
die aan een ander toebehoort, en wanneer het eigendom van de erfgenaam wordt verkocht, eist de legataris slechts een deel
en niet het geheel van zijn legaat, dan kan hij het niet verkrijgen, tenzij hij zekerheid geeft om de slaaf te manumiteren; op
voorwaarde dat de waarde van het deel dat hij zal verkrijgen evenveel zal zijn als de prijs van de slaaf, en de meester van
deze laatste bereid is hem voor deze prijs te verkopen; anders zal de legataris worden uitgesloten door een exceptie op grond
van kwade trouw.
17. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer iemand aan wie een som van duizend sestertiën is nagelaten, wordt belast met het manumiteren van een slaaf ter
waarde van twintig, kan hij niet worden gedwongen de vrijheidsverlening krachtens de trust uit te voeren, als hij de erfenis
niet aanvaardt.
18. Marcellus, Digest, Boek XV.
Wanneer een erfgenaam is opgedragen niet toe te staan dat een bepaalde slaaf eigendom wordt van een ander, kan de slaaf,
onmiddellijk nadat hij is vervreemd, een vordering instellen om zijn vrijheid op te eisen. Wanneer echter de vervreemding
niet vrijwillig is, maar een noodzaak daartoe bestaat op grond van een of andere handeling van de erflater, is het
waarschijnlijk dat de trust niet moet worden uitgevoerd, omdat de erflater niet wordt geacht een dergelijke vervreemding op
het oog te hebben gehad.
19. Dezelfde, Digest, Boek XVI.
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Een zekere man nam de volgende bepaling in zijn testament op: "Ik wens niet dat mijn slaven, Zo-en-Zo en Zo-en-Zo,
verkocht worden." Indien hij dus niet wenste, dat zij verkocht werden, en indien zij verkocht werden, dat zij vrij zouden
worden, dan moet hun de vrijheid geschonken worden; want de vrijheid wordt geacht aan een slaaf nagelaten te zijn door de
volgende bepaling: "Ik wens niet, dat Zo-en-Zo aan iemand anders dan aan u toebehoort." Vandaar dat, in overeenstemming
hiermee, indien de erfgenaam op enigerlei wijze zou trachten de slaaf te verkopen, deze onmiddellijk aanspraak kan maken
op zijn vrijheid, en indien de erfgenaam hem zou kopen om te voorkomen dat hij die verkrijgt, hem dit geen voordeel zal
opleveren, omdat de voorwaarde vervuld is.
20. Een slaaf die recht had op zijn vrijheid is verkocht. Indien hij bereid is door de erfgenaam te worden gemanumitteerd, zal
het niet nodig zijn de koper, die zich verborgen heeft, samen met de tegenwoordige erfgenaam voor het gerecht te brengen,
daar de slaaf zich op het besluit van de Senaat kan beroepen om zijn vrijheid krachtens het testament te verkrijgen.
21. Een slaaf die krachtens een trust recht had op zijn vrijheid, liet zich door de erfgenaam, die niet solvabel was, overdragen
aan een koper te goeder trouw. Denkt u dat tegen deze gemanumitteerde slaaf een rechtsvordering kan worden ingesteld, net
zoals wanneer een vrije man zijn koper bedroog door te doen alsof hij een slaaf was? Ik ben echter geneigd te geloven dat een
vordering tegen de verkoper terecht is, aangezien het geval vergelijkbaar lijkt met dat van een slaaf die het recht heeft om
onder een bepaalde voorwaarde vrij te zijn, en die dit heeft laten gebeuren op de dag voordat hij zijn vrijheid bij testament
zou verkrijgen.
Modestinus, Verschillen, Boek I.
Een voogd kan een slaaf niet op grond van een trust de vrijheid schenken zonder het gezag van zijn voogd.
Dezelfde, Over Manumissions.
Toen Firmus Titianus drie slaven naliet, die tragici waren, en daaraan toevoegde: "Ik beveel u niet toe te staan dat zij slaven
van iemand anders worden", verklaarde keizer Antoninus in een Rescript dat, aangezien het eigendom van Titianus verbeurd
was verklaard, de slaven publiekelijk gemanumitteerd moesten worden.
Zowel een legataris als een erfgenaam kunnen worden belast met de manumitatie van een slaaf, en als hij zou overlijden
voordat hij hem heeft gemanumitteerd, moeten zijn erfgenamen dat doen.
De Goddelijke Antoninus en Pertinax verklaarden in een Rescript, waar een landgoed door de Schatkist werd opgeëist omdat
er een geheime bepaling was om het te leveren aan een persoon die niet in staat is het te ontvangen, dat alle toekenningen van
vrijheid die rechtstreeks, of onder de voorwaarden van een trust, werden gedaan, moesten worden uitgevoerd.
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Dezelfde, Regels, Boek IX.
Als een zwangere slavin vertraging oploopt bij haar manumitatie, niet door de opzet van degene die met deze plicht belast is,
maar door toeval, zal haar kind niet vrij zijn; maar degene die de genoemde slavin had moeten manumiteren, zal verplicht
zijn het kind aan zijn moeder te overhandigen, opdat het door haar zijn vrijheid kan verkrijgen.
Dezelfde, Opinies, Boek X.
Lucius Titius, die een testament had gemaakt, benoemde Seia, zijn vrouw, en Titia, hun gemeenschappelijke dochter, tot
erfgenamen met gelijke delen van zijn nalatenschap. Op een andere plaats zei hij: "Ik wil dat mijn slaaf, Eros, die ook Psyllus
wordt genoemd, vrij is, als mijn vrouw daarmee instemt." Daar Seia, de vrouw van Lucius Titus, geweigerd heeft haar
aandeel in de nalatenschap te aanvaarden, dat krachtens de plaatsvervulling naar haar dochter Titia ging, vraag ik, of Eros,
die ook Psyllus genoemd werd, krachtens bovengenoemde clausule recht zal hebben op zijn vrijheid. Modestinus antwoordt
dat de rechten van Eros niet zijn geschaad, omdat de vrouw van de erflater heeft geweigerd de nalatenschap te aanvaarden.
Ook vraag ik of zijn vrouw, Seia, die de nalatenschap niet heeft aanvaard, zich rechtmatig tegen Eros kon verzetten toen hij
zijn vrijheid opeiste? Modestinus antwoordde dat Seia's weigering van toestemming geen kracht of gevolg zou hebben.
Dezelfde, Pandects, Boek V.
Een persoon die belast is met de manumissie van een slaaf onder de voorwaarden van een trust kan op geen enkele manier de
toestand van de genoemde slaaf verslechteren; en daarom kan hij hem in de tussentijd niet aan iemand anders verkopen,
zodat degene aan wie hij was verkocht hem kan emanciperen; en als hij de slaaf zou leveren, zal hij gedwongen worden hem
te kopen en te manumiteren; want het is soms in het belang van een slaaf om te worden manumiteerd door een oude man in
plaats van door een jonge.
Licinius Rufinus, Regels, Boek V.
Vrijheid kan ook worden geschonken onder de voorwaarden van een trust, en in feite zelfs in grotere mate dan wanneer zij
rechtstreeks wordt geschonken, want door middel van een trust kan zij niet alleen worden verleend aan de eigen slaven, maar
ook aan die van een ander; mits woorden worden gebruikt die in het algemeen gebruikelijk zijn en waarmee de bedoeling van
de erflater duidelijk wordt uitgedrukt.
Claudius, Over de Digest van Scaevola, Boek XXI.
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De vrijheid wordt wettelijk verleend door een trust als volgt: "Wanneer u het gepast acht hem te manumitteren."
Scaevola, Digest, Boek XXIII.
De volgende bepaling werd in een testament opgenomen: "Laat Pamphilus vrij zijn, als hij mijn zaken naar behoren
afhandelt." Daar de erflater enige jaren na het maken van dit testament overleed, en er geen grond tot klagen was over het
gedrag van Pamphilus, voor zover het zijn beschermheer betrof, rees de vraag of hij krachtens het testament recht had op zijn
vrijheid. Het antwoord luidde dat niets in het genoemde geval hem in de weg stond die vrijheid te verkrijgen.
Dezelfde, Digest, Boek XXIV.
Een vrouw, die haar echtgenoot tot erfgenaam had benoemd, bevrijdde haar slaven door een trust, waaronder Stichus, de
rentmeester van haar echtgenoot. Nadat de slaven voor de gouverneur van de provincie waren verschenen om hun vrijheid te
verkrijgen tijdens de afwezigheid van hun meester, die een goede reden had om afwezig te zijn, en de gouverneur van de
provincie had besloten dat de slaven recht hadden op hun vrijheid, rees de vraag of een proces tegen Stichus kon worden
aangespannen om hem te dwingen rekenschap af te leggen van zijn beheer als rentmeester. Het antwoord was dat dit niet
mogelijk was.
Een man legateerde een bruidsschat en aanzienlijke andere goederen aan zijn vrouw, en droeg haar op om Aquilinus, haar
eigen slaaf, voor het tribunaal te manumiteren. De vrouw weigerde dit te doen, omdat de slaaf haar persoonlijk eigendom
was. Ik vroeg of hij recht had op zijn vrijheid. Het antwoord luidde dat als de vrouw niet alleen haar bruidsschat had
aanvaard, maar ook de andere goederen die haar bij testament waren nagelaten, zij op grond van het vertrouwen kon worden
gedwongen Aquilinus te manumiteren, en dat hij, toen hij vrij werd, alles kon opeisen wat hem was nagelaten.
Pomponius, Epistels, Boek VII.
Julianus verklaart dat een erfgenaam die belast is met de manumitatie van een slaaf, wanneer hij de nalatenschap overdraagt
op grond van het Trebellian-decreet van de Senaat, verplicht kan worden de slaaf te manumiteren; en als hij zich verbergt of
om een goede reden afwezig is, moet de Praetor, na het aantonen van een geldige reden, een beslissing nemen
overeenkomstig de decreten van de Senaat die betrekking hebben op dit soort gevallen. Als echter de begunstigde, aan wie de
nalatenschap is overgedragen, het hoederecht over deze slaaf heeft, kan hij hem zelf manumiteren; en het is gepast dat ten
opzichte van hem dezelfde formaliteiten in acht worden genomen, als gewoonlijk ten opzichte van kopers in het algemeen.
Denkt u dat dit waar is? Ikzelf, gedreven door de wens om kennis te verwerven, beschouw al achtenzeventig jaar het
volgende gezegde, dat ik altijd in gedachten heb, als de beste leefregel: "Wanneer ik met één voet in het graf sta, zal ik nog
steeds blij zijn om iets te leren." Aristo en Octavenus zijn zeer terecht van mening dat de slaaf in kwestie geen deel uitmaakt
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van de nalatenschap waarop de trust betrekking heeft, omdat de erflater, door de erfgenaam te vragen hem te manumiteren,
niet de bedoeling lijkt te hebben gehad dat hij aan de begunstigde van de trust zou worden uitgeleverd. Indien hij echter door
een vergissing van de erfgenaam zou moeten worden uitgeleverd, moet de mening van Julianus worden gevolgd.
Papinianus, Vragen, Boek XIX.
"Ik verzoek dat Stichus geen slaaf van een ander wordt." De Keizer besloot dat vrijheid werd verleend door een vertrouwen
onder deze clausule: want wat is meer tegengesteld aan slavernij dan vrijheid? De vrijheid wordt echter niet geacht te zijn
verleend na de dood van de erfgenaam. Het gevolg is, dat indien de erfgenaam tijdens zijn leven de slaaf zou vervreemden,
hij onmiddellijk zijn vrijheid kan opeisen, en indien de erfgenaam hem koopt, zal dit geen beletsel zijn om hem vrij te maken,
daar de voorwaarde reeds vervuld is. Deze regel moet ook worden aangenomen, wanneer de vervreemding door de
erfgenaam niet vrijwillig is geschied, en daartegenover kan niet worden aangevoerd, dat de vervreemding niet door de
erfgenaam zelf is geschied; want het geval gelijkt op dat van een slaaf, die voorwaardelijk vrij moest zijn, waar, tot op zekere
hoogte, aan de voorwaarde is voldaan.
Dezelfde, Vragen, Boek XXII.
Wanneer aan een legataris een stuk land en de som van tien aurei worden nagelaten, in plaats van de prijs van een van zijn
slaven, onder de voorwaarde dat hij die slaaf zal manumiteren, en hij aanvaardt de schenking van het land, maar verwerpt het
legaat van het geld om de werking van de Falcidische wet te vermijden, dan kan hij gedwongen worden het te aanvaarden,
samen met de vermindering die voortvloeit uit de Falcidische wet, en de slaaf de vrijheid te schenken onder de voorwaarden
van de trust, wanneer hij eenmaal de schenking van het land heeft aanvaard.
Een erflater, die drie slaven had, droeg zijn twee erfgenamen op om twee van deze slaven te manumiteren die zij mochten
kiezen. Bij gebreke van een van de erfgenamen, noemde de andere de twee slaven die hij wenste te manumiteren. Men kan
zeggen, dat zij bevrijd zijn en hun vrijheid verkrijgen, alsof de erfgenaam, die alleen aanwezig was, het recht had hen te
emanciperen. Indien echter een der slaven zou overlijden, en de erfgenaam om de een of andere goede reden afwezig zou
zijn, of hij, van wie het verzoek uitging, niet de macht had om te spreken, staat vast, dat de twee overlevende slaven vrij
worden door het decreet van den Praetor.
Wanneer een gevolmachtigde, die belast is met het verlenen van de vrijheid, om een goede en voldoende reden afwezig is, of
zich verbergt; of wanneer er verscheidene erfgenamen zijn, van wie sommigen aanwezig zijn en anderen om een goede reden
afwezig zijn; en nog anderen niet verschijnen om de uitvoering van het vertrouwen te vermijden; of de erfgenaam, die belast
is met het verlenen van de vrijheid, niet leeft; of een behoorlijke erfgenaam de nalatenschap verwerpt; moet de Praetor
beslissen, dat de slaaf recht heeft op zijn vrijheid krachtens het vertrouwen, dat in het testament van Lucius Titius is voorzien.
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In een decreet van de Senaat is uitdrukkelijk bepaald dat, hoewel het niet twijfelachtig of onduidelijk is wiens vrij man de
slaaf zal worden, de Praetor moet beslissen wie van de erfgenamen om een goede reden afwezig was, en wie niet kwam
opdagen om de uitvoering van het vertrouwen te verhinderen.
Dezelfde, Opinies, Boek IX.
De krachtens een trust verleende vrijheid kan niet worden uitgesteld onder het voorwendsel, dat de slaaf iets heeft gestolen,
dat tot de nalatenschap behoort, of de zaken daarvan onbehoorlijk heeft bestuurd.
De erfgenaam van een erfgenaam, die de nalatenschap krachtens het Trebelliaans Decreet van de Senaat heeft overgedragen,
kan gedwongen worden een slaaf de vrijheid te schenken, wanneer de trust door de vroegere erfgenaam niet is uitgevoerd, als
de slaaf die gemanumitteerd moet worden, hem als zijn beschermheer kiest.
Ik ben van mening dat een zoon, die soldaat is of in het leger heeft gediend, en die een door zijn vader in het leven geroepen
trust heeft aanvaard, die hem verplicht een slaaf te bevrijden die deel uitmaakt van zijn peculium castrense (de last was dat
dit door zijn wettige zonen moest worden gedaan) ; als hij erfgenaam van zijn vader wordt, kan hij gedwongen worden de
slaaf te bevrijden, omdat de overledene dacht dat hij zijn eigen slaaf manumitteerde nadat hij hem aan zijn zoon had gegeven.
Deze laatste kan door zijn broeder, die mede-erfgenaam is van de eigenaar van de slaaf, niet worden gedwongen hem een
deel van de prijs van de slaaf te betalen, daar dit in strijd zou zijn met de wil van de vader; evenmin mogen door deze
vergissing de andere goederen, die zijn vader aan zijn zoon gaf toen deze op het punt stond naar het leger te vertrekken,
worden ingebracht ten voordele van de broeder, die onder vaderlijk gezag is gebleven; daar de genoemde zoon, die onder de
andere wettige erfgenamen is begrepen, zijn peculium castrense als bevoorrechte erfenis kan behouden.
Wanneer de vrijheid is verleend krachtens een trust, en een zoon belast is met de uitvoering daarvan, nadat hij een bepaalde
leeftijd heeft bereikt, en hij vóór het bereiken van die leeftijd overlijdt, moet de vrijheid aan de slaaf worden verleend door
zijn erfgenaam op het voorgeschreven tijdstip; maar het is vast komen te staan, dat deze beslissing, die slechts op een
bijzonder geval van toepassing is, zich niet uitstrekt tot andere soorten van trusts.
Een erflater wenste dat een slaaf na verloop van vijf jaar door zijn zoon zou worden gemanumitteerd, indien de slaaf hem
gedurende die tijd elke dag een bepaalde som betaalde. De slaaf liep na twee jaar weg en betaalde het geld niet. Men
oordeelde dat aan de voorwaarde niet was voldaan. Indien echter de zoon, die erfgenaam was, of zijn voogden hadden
besloten de diensten van de slaaf gedurende de twee jaar in plaats van betaling te aanvaarden, werd geoordeeld dat dit geen
beletsel zou zijn voor de vrijheid van de slaaf, aangezien het de schuld van de erfgenaam was dat de rest van de voorwaarde
niet was vervuld.
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Ulpianus, Trusts, Boek V.
In het algemeen zeggen wij dat personen die geld kunnen nalaten onder een trust, ook op dezelfde manier een schenking van
vrijheid kunnen nalaten.
Een schenking van vrijheid onder een trust, die wordt nagelaten aan een slaaf van de keizer, of van een gemeente, of van
iemand anders, is geldig.
Wanneer de vrijheid bij een trust wordt nagelaten aan een slaaf van de vijand, kan men dan beweren, dat zij niet zonder
kracht en gevolg is? Misschien zal iemand zeggen, dat een slaaf van de vijand het niet waard is Romeins burger te worden.
Maar als hem de vrijheid wordt nagelaten voor het geval hij een van onze bondgenoten wordt, wat belet dan iemand te
beweren dat de vrijheidsschenking geldig is?
Wanneer aan iemand die reeds vrij is, de vrijheid wordt nagelaten en hij daarna tot slaaf wordt gemaakt, kan hij zijn vrijheid
opeisen, mits hij slaaf was op het ogenblik van het overlijden van de erflater of op het ogenblik waarop een voorwaarde was
vervuld.
De vrijheid kan wettelijk worden nagelaten aan een slaaf die nog niet geboren is.
Een slaaf kan zijn vrijheid niet verwachten als hij veroordeeld is tot de mijnen. Maar wat als de vrijheid hem was nagelaten
onder de voorwaarden van een trust, en hij van de straf van de mijnen was bevrijd door de lankmoedigheid van de Keizer? In
een Rescript van onze Keizer werd verklaard, dat hij niet zal worden teruggegeven aan zijn vroegere meester; maar in dit
geval wordt niet gezegd aan wie hij zal toebehoren. Het is zeker dat wanneer hij eigendom wordt van de Schatkist, hij zijn
vrijheid kan verwachten krachtens het vertrouwen.
Vrijheid krachtens een trust kan worden verleend aan een slaaf die is verwekt en geboren uit een vrouw die tot de mijnen is
veroordeeld. Wat is hier verwonderlijk aan, daar de Goddelijke Pius in een Rescript heeft verklaard dat hij als slaaf kon
worden verkocht?
Waar de erflater vraagt, dat Stichus daarna niet meer als slaaf zal dienen, is men van oordeel, dat de vrijheid geacht moet
worden hem in vertrouwen te zijn geschonken; want wie vraagt, dat hij daarna niet meer als slaaf zal dienen, wordt geacht te
vragen, dat hem zijn vrijheid zal worden geschonken.
Wanneer echter de erflater zegt: "Gij zult hem niet vervreemden of verkopen", geldt dezelfde regel, mits dit door de erflater
is gedaan met de bedoeling dat hij zijn vrijheid zou verkrijgen. Maar als hij de bepaling met een andere bedoeling heeft
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ingevoegd (bijvoorbeeld omdat hij de erfgenaam aanraadde de slaaf te behouden; of omdat hij deze wenste te straffen en te
martelen om te voorkomen dat hij een betere meester zou krijgen, of dit deed met een ander motief dan dat om hem te
bevrijden), dan moet worden gezegd dat hem zijn vrijheid niet moet worden verleend. Dit werd door Celsus vermeld in het
Drieëntwintigste Boek van de Digest. Het zijn niet zozeer de voorwaarden van het vertrouwen als wel de bedoeling van de
erflater, die in dergelijke gevallen gewoonlijk de vrijheid verlenen. Daar de vrijheid echter altijd geacht wordt te zijn
verleend, is het aan de erfgenaam om de tegengestelde bedoeling van de erflater te bewijzen.
Wanneer iemand een slaaf tot voogd benoemt, omdat hij meent dat hij vrij is, is het absoluut zeker dat hij zijn vrijheid niet
kan opeisen, noch kan het recht op de voogdij door hem worden gehandhaafd op grond van de toekenning van de vrijheid.
Dit beweert Marcellus in het Vijftiende Boek van de Digest, en ook Onze Keizer, met zijn Vader, heeft het in een Rescript
verklaard.
Wanneer iemand een slaaf, die in pand is gegeven, rechtstreeks de vrijheid schenkt, dan is deze schenking volgens de strikte
interpretatie van de wet nietig; maar als de vrijheid hem in een trust was gegeven, dan kan de slaaf op grond daarvan zijn
vrijlating eisen. Want de aan de vrijheid toegekende gunst vereist, dat men het legaat aldus uitlegt, en dat de woorden van het
testament betekenen, dat de vrijheid moet worden opgeëist, alsof de slaaf door een trust de vrijheid was toegezegd. Want het
is bekend dat veel zaken die in strijd zijn met de strikte constructie van de wet, zijn beslist ten gunste van de vrijheid.
Het staat vast dat schenkingen van vrijheid die hetzij rechtstreeks zijn, hetzij afhankelijk van de voorwaarden van een trust,
niet kunnen worden uitgevoerd krachtens een testament dat is verbroken door de geboorte van een postuum kind, wanneer de
erflater zijn wettige erfgenamen niet met de uitvoering ervan heeft belast.
Wanneer iemand wordt verzocht zijn eigen slaaf of de slaaf van een ander te manumiteren, en hij door het testament van de
erflater minder ontvangt dan de waarde van de slaaf, is de vraag of hij kan worden gedwongen hetzij de slaaf van een ander
te kopen, hetzij zijn eigen slaaf te manumiteren, een punt van overweging. Marcellus zegt dat hij, zodra hij de erfenis
aanvaardt, in elk geval gedwongen zal zijn zijn slaaf te manumiteren. Dat is inderdaad onze praktijk, want het maakt veel
verschil of iemand wordt verzocht zijn eigen slaaf te manumiteren, of een slaaf van iemand anders. Als het zijn eigen slaaf is,
zal hij gedwongen worden hem te manumiteren, ook al is het bedrag dat hij ontvangt zeer gering; maar als het de slaaf van
een ander is, zou hij niet gedwongen moeten worden hem te manumiteren, tenzij hij de genoemde slaaf kan kopen voor een
bedrag dat gelijk is aan wat hij ontvangt door het testament van de erflater.
Vandaar dat Marcellus zegt dat ook hij, die tot erfgenaam is benoemd, kan worden gedwongen zijn eigen slaaf te
manumiteren, als hij iets uit de nalatenschap verkrijgt na betaling van zijn schuld, maar als hij niets verkrijgt, kan hij daar
niet toe worden gedwongen.
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Het is duidelijk, dat, indien aan iemand minder is nagelaten dan de slaaf waard is, maar de erfenis om de een of andere reden
is verhoogd, het volkomen billijk zal zijn, dat hij gedwongen wordt de slaaf te kopen met het bedrag, dat hij uit de
nalatenschap verkrijgt; maar men mag niet zeggen, dat hem minder is nagelaten dan de slaaf waard was, omdat zijn erfenis
door het testament is verhoogd. Want indien door uitstel de oogst of de rente bij het krachtens de trust gelegateerde bedrag
wordt gevoegd, moet worden geoordeeld, dat de vrijheid moet worden verleend.
Volgens hetzelfde beginsel moet, indien de prijs van de slaaf is verlaagd, worden geoordeeld, dat hij gedwongen moet
worden hem te kopen.
Wanneer echter de erfenis is verminderd, moet men zich afvragen of hij, die een grotere erfenis verwachtte, gedwongen kan
worden de slaaf te manumitteren. Ik denk dat als hij bereid is de erfenis terug te betalen, hij daartoe niet kan worden
gedwongen, omdat hij de erfenis met een ander vooruitzicht heeft aanvaard, en deze onverwachts is verminderd. Als hij dus
bereid is het legaat terug te geven, zal hem dat worden toegestaan, tenzij wat er van overblijft voldoende is om de prijs van de
slaaf te betalen.
Maar wat als iemand belast is met de manumitatie van meerdere slaven, en de nagelaten som gelijk is aan de waarde van
sommige van hen, maar niet aan die van allen; kan hij dan gedwongen worden om sommige van hen te manumiteren? Ik
denk dat hij gedwongen kan worden om zoveel slaven te vermannen als de erfenis hem toestaat. Maar wie zal beslissen
welke zullen worden gemanumitteerd; moet de legataris hen kiezen, of moet de erfgenaam dat doen? Misschien kan iemand
heel juist zeggen dat de volgorde moet worden gevolgd die in het testament is aangegeven. Indien de volgorde daarin niet is
aangegeven, moeten de slaven door het lot worden aangewezen, om te voorkomen dat de Praetor ervan wordt verdacht
iemand door belang of vriendelijkheid te bevoordelen; want hij moet zijn beslissing nemen met inachtneming van de
vermeende verdiensten van iedere slaaf.
Op dezelfde wijze moet worden geoordeeld, dat, wanneer een legataris wordt bevolen bepaalde slaven te kopen en hun de
vrijheid te schenken, en het geld, dat voor dit doel is nagelaten, niet voldoende is voor de aankoop van alle genoemde slaven,
in dit geval dezelfde regel zal gelden als wij in het voorgaande hebben aangenomen.
Wanneer aan iemand een legaat wordt nagelaten en hem wordt verzocht zijn eigen slaaf te manumiteren en het legaat aan
hem over te dragen, moet dan vrijheid worden verleend op grond van de bepalingen van het vertrouwen? Sommige
autoriteiten twijfelen op dit punt, want als de legataris gedwongen wordt de slaaf zijn vrijheid te geven, zal hij
noodzakelijkerwijs verplicht zijn de trust uit te voeren en de erfenis over te dragen; en er zijn autoriteiten die van mening zijn
dat hij hiertoe niet gedwongen mag worden. Want als aan mij een legaat zou worden nagelaten en mij zou worden
opgedragen dit onmiddellijk aan Titius over te dragen en tevens mijn slaaf krachtens de trust zijn vrijheid te schenken, dan
zouden wij ongetwijfeld moeten oordelen, dat ik niet gedwongen kan worden hem zijn vrijheid te schenken, omdat ik niet
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word geacht iets te hebben ontvangen dat in de plaats van zijn waarde treedt. Het is duidelijk, dat indien ik na verloop van
tijd tot betaling van het legaat wordt aangeslagen, men kan oordelen, dat ik gedwongen kan worden de slaaf te manumiteren,
indien ik intussen enig voordeel uit het legaat heb verkregen.
Wanneer iemand gevraagd wordt aan de een een stuk land en aan de ander honderd aurei te schenken, zal hij bij zijn dood
verplicht zijn te betalen wat hij uit de opbrengst van het land heeft vergaard, als het bedrag gelijk is aan dat waarin de trust
voorziet; zodat het in dit geval niet zeker is of het geld dat onder de trust is achtergelaten, dan wel de schenking van de
vrijheid, verschuldigd zal zijn.
Telkens wanneer vrijheid wettig wordt nagelaten door de voorwaarden van een trust, is de voorwaarde zodanig* dat het
recht noch door een schenking, noch door verovering teniet kan worden gedaan; want in wiens handen de slaaf, wiens
vrijheid onder de trust is nagelaten, ook komt, zijn eigenaar zal gedwongen zijn hem te manumiteren. Dit is herhaaldelijk in
de Keizerlijke Constituties vastgelegd. Degene in wiens handen de slaaf komt, is dus verplicht hem krachtens de trust zijn
vrijheid te schenken, indien degene aan wie dit is gevraagd, daaraan de voorkeur geeft; want het is door een ruimere
interpretatie zo geregeld dat, zelfs indien de vrijheid aan een slaaf voorwaardelijk zou zijn gelaten, en hij zou worden
vervreemd terwijl de voorwaarde hangende is, hij niettemin vervreemd is met dien verstande dat hij vrij zal zijn indien aan de
voorwaarde is voldaan. Indien echter de slaaf niet bereid is door hem te worden gemanumitteerd, maar er de voorkeur aan
geeft zijn vrijheid te verkrijgen van degene die met de emancipatie is belast, hebben de Goddelijke Hadrianus en de
Goddelijke Pius in een Rescript verklaard, dat hij moet worden gehoord. De Goddelijke Pius heeft ook in een Rescript
verklaard dat zelfs als hij reeds was vrijgelaten en er de voorkeur aan gaf de vrijgelatene te worden van degene die hem had
vrijgelaten, hij moet worden gehoord. Maar als de vrijgelatene kan aantonen dat zijn rechten door zijn manumissie zijn
geschaad of zijn geschaad, door een daad van degene die hem heeft gemanumitteerd of om een andere reden, moet hem door
een van deze constituties vrijstelling worden verleend, opdat zijn toestand niet minder draaglijk wordt, wat in strijd zou zijn
met de wens van de overledene. Het is duidelijk, dat indien het de bedoeling van de overledene was, dat de slaaf door wie
dan ook zou worden gemanumitteerd, moet worden gezegd, dat de bovengenoemde constituties niet van toepassing zullen
zijn.
Paulus, Trusts, Boek III.
Als de erfgenaam die de slaaf verkocht, zou overlijden zonder een erfgenaam na te laten, en de koper zou nog in leven zijn,
en de slaaf zou wensen de vrijgelatene van de overledene te worden, en niet die van de koper, dan besloot Valens dat hij niet
gehoord mocht worden, uit vrees dat de koper zowel de prijs die hij betaald had als ook zijn rechten op de vrijgelatene zou
verliezen.
Ulpianus, Trusts, Boek V.

2866

Wanneer iemand die verzocht was de slaaf van een ander te manumiteren, de slaaf aan een derde overdraagt wegens diens
dood of de confiscatie van zijn eigendom, dan denk ik dat men moet oordelen dat er grond is voor de toepassing van de
grondwetten, opdat de toestand van de vrijheid die door de trust is nagelaten, niet slechter wordt. Want wanneer iemand
belast is met de manumitatie van een slaaf op het ogenblik van zijn dood, en hij sterft voordat hij de slaaf zijn vrijheid heeft
gegeven, heeft men beslist dat dit hetzelfde is als wanneer de slaaf door hem zijn vrijheid was nagelaten; want hij had hem
zijn vrijheid rechtstreeks door zijn testament kunnen verlenen. Het resultaat hiervan is, dat telkens wanneer iemand die zijn
vrijheid krachtens een trust heeft verkregen, wordt gemanumitteerd door iemand anders dan degene die hem heeft
gemanumitteerd, hij recht zal hebben op het voordeel van de grondwetten, en zal worden beschouwd alsof hij was
gemanumitteerd door degene die daarom werd verzocht; om de reden dat aan schenkingen van vrijheid krachtens een trust
altijd gunst wordt bewezen, en dat wanneer zij worden nagelaten, daaraan niet mag worden getornd, aangezien hij aan wie zij
worden geschonken, intussen geacht wordt in het genot van zijn vrijheid te zijn.
Het is dus duidelijk, dat in geval van een toevertrouwde nalatenschap van de vrijheid, een tegemoetkoming moet worden
verleend en dat elke vertraging die hieruit voortvloeit, moet worden geacht voort te vloeien uit de zaak zelf, en dat bij de
berekening van de dag met ingang waarvan de vrijheid kan worden opgeëist, de kinderen aan hun moeder moeten worden
gegeven om te worden gemanumitteerd, wanneer zij een bevrijde slavin is en de kinderen vrij worden geboren met ingang
van de dag waarop de vrijheid werd geëist. Want in het algemeen wordt de vrijheid, die onder een trust is gelaten, te laat
opgeëist, of in het geheel niet opgeëist, wegens verzuim of schuchterheid van hen, die er recht op hebben; of wegens hun
onwetendheid omtrent hun rechten; of wegens het gezag en de rang van hen, die met de uitvoering van de trust zijn belast;
welke dingen het verkrijgen van de vrijheid niet in de weg mogen staan. Daarom houden wij staande, en zo moet het ook
worden beslist, dat kinderen vrij worden geboren vanaf het moment dat enig uitstel is gemaakt in de bevrijding van hun
moeder uit de slavernij; en bovendien moet het kind van een vrouwelijke slavin worden beschouwd als gemanumitteerd
vanaf het moment dat de moeder het recht had om haar vrijheid op te eisen, ook al heeft zij dat misschien niet gedaan. Het is
duidelijk dat in een dergelijk geval aan minderjarigen van vijfentwintig jaar vrijstelling moet worden verleend, en dat elke
vertraging moet worden geacht uit de zaak zelf te zijn voortgevloeid; want aangezien in de grondwet van de goddelijke
Severus is bepaald en uiteengezet dat overal waar vertraging optreedt bij de betaling van geld dat aan minderjarigen onder
een trust is nagelaten, deze geacht moet worden uit de zaak zelf te zijn voortgevloeid, is er nog meer reden om deze regel aan
te nemen waar het gaat om de verlening van vrijheid.
Een zekere Caecilius, die een slavin in onderpand had gegeven, bepaalde in zijn testament, dat de slavin, nadat de vordering
van zijn schuldeiser was voldaan, uit hoofde van een trust zou worden gemanumitteerd. Daar de erfgenamen de schuldeiser
niet hadden betaald, werden de kinderen die daarna uit de slavin werden geboren, door hem verkocht. Onze Keizer en zijn
Vader verklaarden in een Rescript dat, in overeenstemming met wat door de Goddelijke Pius was besloten, de kinderen niet
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mochten worden beroofd van de vrijheid waarop zij recht hadden, en dat, nu de prijs aan de koper was terugbetaald, zij vrij
moesten worden, net als wanneer hun moeder was gemanumitteerd op het moment dat zij werden geboren.
Onze Keizer en zijn Vader hebben ook in een Rescript verklaard, dat indien een testament of een codicil niet binnen vijf jaar
na het overlijden van de erflater is geopend, en de slavin intussen een kind heeft gekregen, het aan zijn moeder moet worden
overhandigd, opdat het haar vrijheid verkrijgt; en dat het niet door toevallige vertraging in slavernij mag blijven.
Uit dit Rescript en uit het reeds genoemde, door de goddelijke Pius uitgevaardigde Rescript blijkt dus, dat deze keizers niet
wilden dat een toevallige vertraging bij het verlenen van de vrijheid schade zou toebrengen aan de rechten van een kind,
geboren uit een slavin, aan wie de vrijheid was verleend op grond van een vertrouwenscontract.
Dit zal echter niet het geval zijn, wanneer aan een slavin krachtens een trust vrijheid moet worden verleend door de
plaatsvervanger van een zoon beneden de puberteit, indien zij het kind heeft gekregen tijdens het leven van de minderjarige;
of indien zij haar vrijheid zou ontvangen na verloop van een bepaalde tijd, of voorwaardelijk, en zij het kind ter wereld heeft
gebracht voordat die tijd was aangebroken, of voordat aan de voorwaarde was voldaan; want het genoemde kind zal geen
recht op vrijheid hebben, omdat de voorwaarde in dit geval anders is, daar de vertraging niet toevallig was, maar werd
veroorzaakt door de wil van de erflater.
Indien een slaaf aan iemand wordt nagelaten op zodanige wijze, dat de erfenis nietig wordt geacht, en aan dezelfde slaaf de
vrijheid wordt nagelaten krachtens een trust, rijst de vraag, of de toekenning van de vrijheid ook nietig moet worden geacht.
En indien de slaaf zijn vrijheid opeist op grond van de trust van degene onder wiens beheer hij blijft, terwijl het legaat dat is
nagelaten aan degene die hem moest manumiteren, nietig is verklaard, of indien de slaaf zelf is gelegateerd zoals hierboven is
gezegd, of het legaat van zijn vrijheid dan niet moet worden geacht zonder kracht of gevolg te zijn. Ik denk dat gezegd moet
worden dat de toekenning van de vrijheid krachtens de trust onaangetast blijft, ook al komt er niets in handen van hem die
gevraagd werd de slaaf te manumiteren. Hij die het legaat verkrijgt, moet dus de slaaf bevrijden, om de reden dat de
krachtens een trust verleende vrijheid geen beletsel toelaat.
In het geval van vrijheidslegaten wordt vrijstelling verleend door een decreet van de Senaat dat ten tijde van de goddelijke
Trajanus, tijdens het consulaat van Rubrius Gallus en Caelius Hispo, als volgt werd uitgevaardigd "Indien degenen die belast
zijn met het verlenen van de vrijheid, na door de Praetor te zijn ontboden, weigeren te verschijnen, en de Praetor na
onderzoek vaststelt dat de slaven het recht hebben vrij te zijn, zullen zij volgens de wet in dezelfde positie verkeren als
wanneer zij rechtstreeks zouden zijn gemanumitteerd."
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Dit decreet van de Senaat heeft betrekking op hen die recht hebben op vrijheid krachtens een trust. Indien zij er dus geen
recht op hebben, en de vrijheid op frauduleuze wijze is verkregen door een besluit van de Praetor, zal de vrijheid niet worden
verleend krachtens dit decreet van de Senaat. Dit hebben Onze Keizer en zijn Vader in een Rescript verklaard.
Degenen die verplicht zijn vrijheid te verlenen op grond van een vertrouwen, moeten voor de Praetor worden gedagvaard,
maar het decreet van de Senaat zal niet van toepassing zijn tenzij zij worden gedagvaard. Zij moeten dus worden opgeroepen
door aankondigingen, door edicten, of door brieven.
Dit decreet van de Senaat is van toepassing op allen die zich verbergen, en die vrijheid moeten schenken onder de
voorwaarden van een trust. Het doet er dus niet toe wie beschuldigd wordt, of het nu de erfgenaam is of iemand anders, er zal
grond zijn voor de toepassing van het decreet van de Senaat; want allen die verplicht zijn vrijheid te geven krachtens een trust
bevinden zich in een zodanige positie dat het decreet van de Senaat op hen van toepassing zal zijn.
Indien dus de erfgenaam zich verbergt, en de legataris of de curator, die verzocht werd een slaaf de vrijheid te schenken,
aanwezig is, zal het decreet van de Senaat niet van kracht worden, en zal de schenking van de vrijheid verhinderd worden;
want in dit geval veronderstellen wij, dat de legataris de slaaf nog niet in eigendom heeft verkregen.
Paulus, Vertrouwen, Boek III.
Daarom moet men in dit geval een beroep doen op de keizer, opdat de belangen van de vrijheid worden geraadpleegd.
Ulpianus, Trusts, Boek V.
Is er een grond voor toepassing van het decreet van de Senaat in Rubrian, als een slaaf, aan wie vrijheid was nagelaten door
een trust, verkocht wordt door degene die met zijn bevrijding belast is, en de koper zich verbergt, maar de trustee verschijnt?
Marcellus zegt dat het decreet van toepassing zal zijn, omdat degene die belast was met de manumitatie van de slaaf, niet
aanwezig is.
De volgende woorden, "Weigeren te verschijnen", vereisen niet absoluut, dat hij, wiens taak het is de vrijheid te verlenen,
zich verbergt, want als hij dat niet doet, maar slechts nalaat te verschijnen, zal het decreet van de Senaat van toepassing zijn.
Dezelfde regel moet ook in acht genomen worden wanneer meerdere erfgenamen belast zijn met het verlenen van de vrijheid
krachtens de trust, en er beslist wordt dat er geen goede reden bestaat voor hun afwezigheid.
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De slaaf zal vrijgekocht worden door hen die om een goede reden afwezig zijn, alsmede door hen die, aanwezig zijnde, geen
oponthoud veroorzaken bij de uitvoering van de trust, alsof zij alleen hem zijn vrijheid hadden verleend.
Wanneer iemand, die belast is met de manumitatie van een slaaf die niet tot het landgoed behoort, zich verbergt, werd tijdens
het consulaat van Aemilius Junius en Julius Severus een decreet van de Senaat uitgevaardigd om in een dergelijke
noodsituatie te voorzien, dat als volgt luidde: "Er wordt besloten dat wanneer iemand van hen die belast zijn met het verlenen
van vrijheid aan een slaaf krachtens een trust, om welke reden dan ook, en de slaaf niet toebehoorde aan degene die het
verzoek deed op het moment van zijn dood, en de trustee weigert te verschijnen, de Praetor kennis zal nemen van de zaak, en
indien wordt vastgesteld dat de slaaf recht heeft om te worden gemanumitteerd, en de persoon die belast is met zijn
manumissie aanwezig is, moet hij dienovereenkomstig beslissen. En nadat hij zijn beslissing heeft genomen, zal de toestand
van de slaaf rechtens dezelfde zijn als die zou zijn geweest indien hij was gemanumitteerd door degene die daartoe krachtens
het vertrouwen was belast."
Men moet aannemen, dat personen niet om een goede reden aanwezig zijn, wanneer voor hun afwezigheid geen oneigenlijke
oorzaak bestaat; het is immers voldoende, dat zij niet afwezig zijn geweest met het oogmerk de slaaf van zijn vrijheid te
beroven, opdat zij om een goede reden afwezig schijnen te zijn. Het is echter niet noodzakelijk, dat iemand voor een
openbare zaak afwezig is. Daarom, als hij zijn domicilie heeft in een plaats, en hij vraagt vrijheid onder de trust in een andere
plaats, moet gezegd worden dat het niet noodzakelijk is dat hij die beweerdelijk degene is aan wie de toekenning van de
vrijheid verschuldigd is, gedagvaard wordt, want als tijdens zijn afwezigheid zou worden vastgesteld dat vrijheid moet
worden verleend, kan een uitspraak worden gedaan dat hij afwezig is om een goede reden, en zal hij zijn rechten over zijn
vrijgemaakte man niet verliezen; want niemand kan enige twijfel koesteren dat hij die in zijn eigen woonplaats is, afwezig is
om een goede reden.
Paulus, Vertrouwen, Boek III.
Wanneer een slaaf wordt vervreemd nadat hij in zo'n positie is gebracht dat hij bevrijd zou moeten worden volgens de
voorwaarden van een trust, zal degene aan wie hij in de tussentijd toebehoort, gedwongen zijn hem te manumiteren. In dit
geval wordt echter geen onderscheid gemaakt naargelang er al dan niet een goede reden is voor zijn afwezigheid, want hij zal
hoe dan ook recht hebben op zijn vrijheid.
Ulpianus, Trusts, Boek V.
Wanneer de Praetor beslist heeft dat de afwezige een goede reden heeft, en hij is al dood, dan heeft Onze Keizer in een
Rescript verklaard dat de beslissing moet overgaan op zijn erfgenaam, en dat de wet op hem van toepassing zal zijn alsof de
Praetor beslist had dat hij zelf om een goede reden afwezig was.

2870

Wanneer zich onder de slaven die recht hadden op manumissie een zuigeling bevond, besloot de Senaat dat de leeftijd van
één van hen de anderen, die volgens de voorwaarden van het vertrouwen recht hadden op vrijheid, zou verhinderen hun
vrijheid te verkrijgen.
Deze regel is ook van toepassing wanneer slechts één erfgenaam wordt aangewezen, en deze niet in staat is voor zichzelf te
spreken.
Wanneer echter de minderjarige een voogd heeft, en deze niet bereid is toestemming te geven voor de vrijmaking, hebben de
Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard, dat de slaaf vrij moet worden volgens de voorwaarden van de trust, alsof hij
door de minderjarige zelf was gemanumitteerd, op gezag van zijn voogd; en dat het geen nadeel voor de minderjarige mag
opleveren, noch op enigerlei wijze afbreuk zou doen aan de vrijmaking, als hij de slaaf niet als zijn vrijgemaakte man had.
Wanneer zich dus een geval voordoet waarin een kind niet in staat is voor zichzelf te spreken, en toch wordt belast met een
vrijheidsverlening krachtens een trust, moeten wij rekening houden met de geest van het decreet van de Senaat, dat zich zelfs
uitstrekt tot de minderjarige erfgenaam van degene die met de uitvoering van de trust is belast.
Ook in deze omstandigheden moet men zich tot de Praetor wenden, te meer daar in een Rescript van de Goddelijke Pius is
bepaald, dat wanneer sommigen van hen die met de uitvoering van de trust zijn belast, aanwezig zijn, en anderen zich hebben
verborgen, en weer anderen om een goede reden afwezig zijn, en er ook een zuigeling is, de slaaf niet de vrijgekochte van
allen wordt, maar alleen van de zuigeling en van hen die om een goede reden afwezig zijn, of van hen die wel aanwezig zijn.
Wanneer meerdere erfgenamen zijn aangewezen en onder hen is er een die niet voor zichzelf kan spreken, maar die niet is
belast met de manumitatie van de slaaf, zal de verlening van de vrijheid haar werking niet verliezen omdat de zuigeling zijn
aandeel in de slaaf niet aan zijn mede-erfgenamen kan verkopen. Het Vitrasiaanse decreet van de Senaat is in dit geval van
toepassing. De goddelijke Pius heeft echter in een rescript aan Cassius Dexter verklaard, dat de zaak als volgt kan worden
geregeld, namelijk door de aandelen van de slaven aan wie de vrijheid was toegekend, op hun werkelijke waarde te schatten
en vervolgens opdracht te geven de slaven te manumitteren door de personen die met die taak zijn belast. Degenen die hen
manumiseerden zullen echter aansprakelijk zijn jegens hun broeders en medeërfgenamen, alsof tegen hen terzake voor de
rechtbank vonnis was gewezen.
De Goddelijke Pius heeft in een Rescriptie met betrekking tot een krankzinnige verklaard, dat de krachtens een trust
verleende vrijheid niet wordt verhinderd door de toestand van de aangewezen erfgenaam, wanneer wordt beweerd, dat deze
niet gezond van geest is; en dat derhalve, indien komt vast te staan, dat de vrijheid door de trust wettig was voorzien, een
vonnis moet worden gewezen, waarin dit wordt vermeld.
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Aan een doofstomme moet, evenals aan een zuigeling, vrijstelling worden verleend.
Wanneer iemand sterft zonder een erfgenaam of een andere opvolger na te laten die het vertrouwen dat de vrijheid verleent
kan uitvoeren, verordonneerde de Senaat dat vrijstelling moest worden verleend op verzoek aan de Praetor.
Indien echter een wettige erfgenaam de nalatenschap verwerpt, moet door het decreet van de senaat vrijstelling worden
verleend aan degene die krachtens de trust recht heeft op de vrijheid; ook al kan niet worden gezegd dat hij zonder erfgenaam
sterft, die een wettige erfgenaam nalaat, zelfs indien hij de nalatenschap verwerpt.
Dezelfde regel zal ook gelden wanneer een minderjarige van vijfentwintig jaar in de nalatenschap treedt van degene die hem
de vrijheid moest verlenen, en volledige teruggave verkrijgt wegens zijn verwerping van de nalatenschap.
Men kan zich ook afvragen wiens vrijgelatene de slaaf wordt; want volgens de grondwet verkrijgt hij zijn vrijheid alsof hij
die krachtens testament had verkregen. Hij wordt dus de vrije man van de overledene, en niet van hem die belast was met de
uitvoering van de trust.
Er bestaat een Rescript van de Goddelijke Marcus en Verus, dat zegt dat wanneer een van hen die met de uitvoering van de
trust belast zijn, sterft zonder een opvolger na te laten, en de ander om een goede reden afwezig is, de slaaf recht heeft op zijn
vrijheid, alsof die hem regelmatig was verleend door degene die zonder opvolger is gestorven, of door hem die om een goede
reden afwezig was.
Een zeer aardig punt kan zich voordoen; n.l. of, wanneer een erfgenaam zonder opvolger sterft, de slaaf zijn vrijheid kan
verkrijgen, voordat het zeker is, dat een erfgenaam of een bezitter van de nalatenschap krachtens het Praetoriaanse Edict niet
zal verschijnen, of terwijl het nog twijfelachtig is (b.v. terwijl de aangewezen erfgenaam beraadslaagt), of hij de nalatenschap
zal aanvaarden. De betere mening is dat men moet wachten tot het zeker is dat er geen opvolger zal verschijnen.
Onze keizer Antoninus heeft in een Rescript verklaard, dat een slaaf, die krachtens een trust recht heeft op vrijheid, niets kan
ontvangen krachtens het testament van de erfgenaam zonder dat zijn vrijheid wordt vermeld.
De goddelijke Marcus verklaarde ook in een Rescriptie dat schenkingen van vrijheid krachtens een trust niet nietig verklaard
of ongunstig beïnvloed konden worden door de leeftijd, de toestand, het verzuim of het trage optreden van degenen die op de
uitvoering ervan moesten toezien.
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Hoewel een legaat van vrijheid gedaan door een codicil dat nietig is, niet verschuldigd is, toch, als de erfgenaam het codicil
als geldig beschouwde, en er iets onder uitbetaalde, en wenste dat de slaven vrij zouden blijven ter wille van de uitvoering
van de bepalingen van de trust, is door een Rescript van Onze Keizer en zijn Goddelijke Vader verklaard dat zij terecht recht
hebben op hun vrijheid.
Paulus, Trusts, Boek III.
De vrijheid kan krachtens een trust worden verleend aan een slaaf die aan een ander toebehoort, mits hij testamentair
bekwaam is ten opzichte van zijn meester.
Wanneer een persoon die op het punt stond intestaat te sterven, zijn zoon opdroeg een bepaalde slaaf te manumitteren, en
hem nadien een postuum kind werd geboren, bepaalden de goddelijke vaders in een Rescript dat, omdat de slaaf niet kon
worden verdeeld, hij zowel door de erfgenaam als door het postuum geboren kind moest worden gemanumitteerd.
Degene die krachtens een trust belast is met een schenking van vrijheid, kan een slaaf manumitteren, zelfs op het moment
dat het hem verboden is hem te vervreemden.
Wanneer een patroon in strijd met de bepalingen van het testament praetorisch bezit verkrijgt, omdat zijn vrijgelatene hem is
overgegaan, kan hij niet worden gedwongen zijn eigen slaaf te verkopen, aan wie hij door zijn vrijgelatenen was verzocht
hem te manumiteren.
Wanneer degene aan wie een slaaf toebehoort, niet bereid is hem te verkopen om hem te kunnen manumitteren, heeft de
Praetor geen reden om in te grijpen. Dezelfde regel geldt wanneer hij hem voor meer dan een billijke prijs wil verkopen.
Indien echter de meester bereid is zijn slaaf te verkopen voor een bepaald bedrag, dat op het eerste gezicht niet
onrechtvaardig schijnt te zijn, en hij, die gevraagd werd hem te manumitteren, aanvoert, dat de prijs onredelijk is, moet de
Praetor zijn gezag aanwenden, opdat een rechtvaardige prijs, met toestemming van de meester betaald, door de koper aan de
slaaf vrijheid kan worden verleend. Indien echter de meester bereid is den slaaf te verkoopen, en deze manumitatie
wenschcht, moet de erfgenaam gedwongen worden hem te koopen en te manumitteren; tenzij de meester de slaaf wilde
manumitteren, opdat hem eene rechtsvordering tegen den erfgenaam zou kunnen worden toegestaan om den prijs te verhalen.
Hetzelfde moet worden gedaan als de erfgenaam zich verbergt. Keizer Antoninus verklaarde dit ook in een Rescript.
Marcianus, Trusts, Boek XV.
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Als de meester bereid is de slaaf te vervreemden, maar niet bereid is dit te doen voordat hij tevreden is met de prijs, moet hij
niet gedwongen worden hem te bevrijden, omdat hij, als hij het zou doen, weinig of niets zou kunnen krijgen, als degene die
gevraagd wordt hem te manumiteren, insolvent zou blijken te zijn.
Indien de slaaf er niet mee instemt, mag noch de meester, noch iemand anders de zaak verder afhandelen, want een dergelijk
vertrouwen is geen vertrouwen waardoor de meester iets verwerft; anders zou het voordeel van het vertrouwen alleen
hemzelf ten goede lijken te komen. Dit kan gebeuren indien de erflater wenst dat de slaaf wordt gekocht voor meer dan hij
waard is, en wordt gemanumitteerd, want dan zou de meester kunnen overgaan tot de uitvoering van de trust; want het zou in
zijn belang zijn om, naast de werkelijke waarde van de slaaf, het overschot te verkrijgen dat de erflater hem heeft laten
geven; en het is in het belang van de slaaf om zijn vrijheid veilig te stellen.
Dit zal zich voordoen, wanneer de erfgenaam of de legataris wordt opgedragen een bepaald goed voor een bepaalde som
geld te kopen, en het aan een ander te leveren; want dan kunnen zowel de eigenaar van het goed als de persoon aan wie het
moet worden geleverd, de uitvoering van de trust afdwingen, daar beiden daarbij belang hebben; de eigenaar, opdat hij het
eventuele overschot kan verkrijgen boven de prijs die de erflater hem heeft laten geven, en de persoon aan wie het goed werd
nagelaten, opdat hij het kan verwerven.
Paulus, Trusts, Boek III.
Wanneer de zoon van de overledene gevraagd wordt een slaaf van zijn vader te manumiteren, moet gezegd worden dat hij
hem krachtens het Praetoriaanse Edict als zijn vrijgelatene kan hebben, en hem diensten kan opleggen; want hij kan dit doen
als zoon van de patroon, zelfs als de slaaf rechtstreeks zijn vrijheid zou verkrijgen.
Ook wanneer de vrijheid onder een voorwaarde wordt verleend, zal er grond zijn voor de toepassing van het decreet van de
senaat, mits de slaaf zelf niet wordt verplicht aan de voorwaarde te voldoen. Het maakt ook geen verschil of de voorwaarde
bestaat in het geven of doen van iets, of afhankelijk is van het zich voordoen van enige andere gebeurtenis, want de
erfgenaam verliest zijn vrijheid als zoon van de overledene als hij enige belemmering opwerpt voor de vervulling van de
voorwaarde, ook al kan hij zijn recht op de vrijgelatene op een andere manier verwerven. Soms wordt hij gestraft, want als
hij eist dat de slaaf in dienst blijft, of hem van een halsmisdaad beschuldigt, verliest hij in strijd met de bepalingen van het
testament het praetoriaanse bezit.
Wanneer een slaaf wordt nagelaten aan iemand die belast is hem te manumitteren, maar weigert hem aan te nemen, kan hij
verplicht worden dit te doen, of zijn vorderingsrechten over te dragen aan wie de slaaf maar wil, opdat de schenking van de
vrijheid niet nietig wordt verklaard.
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Pomponius, Vertrouwen, Boek III.
Wanneer degene aan wie een slaaf krachtens een trust is overgelaten om te worden bevrijd, onwillig is, moet de slaaf niet aan
hem worden overgeleverd om te worden gemanumitteerd; maar hij kan de vrijgelatene worden van een ander dan degene die
werd verzocht hem te emanciperen.
Campanus zegt dat als een minderjarige van twintig jaar zijn erfgenaam vraagt een slaaf die hem toebehoort te
manumitteren, diens vrijheid moet worden verleend; omdat in dit geval de Lex Aelia Sentia niet van toepassing is.
Een slaaf werd nagelaten aan Calpurnius Flaccus, die de opdracht kreeg hem te manumiteren, en als hij weigerde, werd
dezelfde slaaf nagelaten aan Titius, die ook de opdracht kreeg hem te manumiteren; en als hij dit naliet, werd de slaaf
vrijgelaten. Sabinus zegt dat de erfenis nietig is, en dat de slaaf onmiddellijk vrij zal worden door de bepalingen van het
testament.
Marcianus, Trusts, Boek XV.
De mening van Gaius Cassius wordt niet overgenomen, want hij was van mening dat de verplichting om zijn eigen slaaf te
manumitteren niet op de erfgenaam of de legataris mocht rusten, als de diensten van de slaaf zo noodzakelijk waren dat hij er
niet van kon afzien; zoals bijvoorbeeld wanneer hij zijn rentmeester was, of de onderwijzer van kinderen, of wanneer hij een
onvergeeflijke misdaad had begaan. Want de erflater wordt geacht deze slaven in zijn macht te hebben gehad, en de eigenaars
hebben het recht het testament te verwerpen, maar indien dit niet geschiedt, moet de wens van de overledene worden
uitgevoerd.
Dezelfde, Trusts, Boek XVI.
Noch zuigelingen, krankzinnigen, door de vijand gevangengenomenen, noch zij, die door godsdienst of een eerbare zaak, of
door een ramp, of door een belangrijke zaak, of door het gevaar hun leven of goede naam te verliezen, of door iets dergelijks
worden vastgehouden, vallen onder de werkingssfeer van het decreet van de Senaat in Rubrian; evenmin als minderjarigen,
die geen voogden hebben, en zelfs als zij er een hebben, vallen zij of hun voogden onder de bepalingen daarvan, wanneer een
van de bovengenoemde zaken in het geding is. Want zelfs indien deze laatsten opzettelijk afzien van de uitoefening van hun
gezag, meen ik niet dat hun voogden de rechten over hun vrijgelatenen moeten worden ontnomen, omdat het onrechtvaardig
is dat een voogd, die misschien niet solvabel is, een voogd onrecht aandoet, en in het decreet van de Senaat alleen diegenen
zijn opgenomen die verplicht zijn de vrijheid te verlenen overeenkomstig de bepalingen van het vertrouwen. Welke weg
moet dan worden bewandeld ? Aan dezen wordt vrijstelling verleend door het decreet van de Senaat, waarin een regeling is
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getroffen ten aanzien van hen die om gegronde redenen afwezig zijn, opdat de vrijheid niet wordt belemmerd en de rechten
op een vrijgelatene niet worden ontnomen aan hen die niet schuldig zijn aan bedrog.
Indien een afwezige partij wordt verdedigd door een advocaat, wordt hij altijd geacht afwezig te zijn om een goede reden, en
hij zal niet worden beroofd van zijn rechten op zijn vrijgelatene.
Tegen de bevoegdheid van een magistraat, die kennis neemt van een schenking van vrijheid op grond van een trust, kan geen
bezwaar worden ingebracht met een beroep op een persoonlijk voorrecht, of een voorrecht dat verbonden is aan een
gemeente of een vennootschap, of een ambt dat iemand bekleedt, of de burgerlijke staat van een van de betrokken partijen.
Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Wanneer aan een slaaf, die de zaken van zijn meester zou hebben beheerd, krachtens een trust absolute vrijheid wordt
verleend, bepaalt de Goddelijke Marcus in een Rescript dat deze niet mag worden uitgesteld, maar dat onmiddellijk een
arbiter moet worden aangesteld om de slaaf te dwingen rekenschap af te leggen. De woorden van het Rescript zijn als volgt:
"Het lijkt billijker Trophinus onmiddellijk de vrijheid te schenken die hem toekomt uit hoofde van het vertrouwen, omdat
vaststaat dat hij die vrijheid heeft gekregen zonder dat hij rekenschap heeft moeten afleggen. Het zou ook niet menselijk zijn,
dat het genot van zijn vrijheid zou worden uitgesteld wegens enige geldelijke kwestie, die zich zou kunnen voordoen. Zodra
hij echter zijn vrijheid heeft verkregen, moet door de Praetor een scheidsrechter worden aangewezen, voor wie hij die de zaak
heeft afgehandeld, moet verschijnen en rekenschap afleggen." Hij is dus alleen verplicht rekenschap af te leggen, maar er
wordt niets gezegd over het uitbetalen van een eventueel saldo dat hij nog in handen heeft. Ik denk niet dat hij daartoe kan
worden gedwongen, want hij kan niet worden gedagvaard nadat hij zijn vrijheid heeft verkregen op grond van zaken die hij
heeft gedaan terwijl hij in dienst was. Het is duidelijk dat hij door de Praetor kan worden gedwongen om alle eigendommen
die in zijn boekhouding worden genoemd, en alle voorwerpen of geldsommen die hij in zijn bezit heeft, af te staan, alsmede
om inlichtingen te geven met betrekking tot bijzondere zaken.
1. Paulus, Decreten, Boek III.
Een erflater, wiens testament niet volmaakt was, legateerde vrijheid en een trust aan een vrouwelijke slavin die hij had
grootgebracht. Aangezien al deze legaten in werking traden onder erfopvolging bij versterf, werd de vraag gesteld of de
slavin krachtens de trust was gemanumitteerd. In een tussenvonnis werd geoordeeld dat zelfs indien de vader had geëist dat
er ab intestato niets zou gebeuren, zijn kinderen uit eerbied voor zijn nagedachtenis de slavin aan wie hun vader gehecht was,
hadden moeten manumiteren. Derhalve werd besloten dat zij wettig was gemanumitteerd, en om die reden recht had op het
voordeel van de trust.
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2. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Paulus gaf als zijn mening dat, zelfs als het de slaaf van een ander betrof, die een erflater door een van zijn erfgenamen wilde
laten manumitteren, in de veronderstelling dat hij aan hemzelf toebehoorde, hij die gevraagd werd hem te manumitteren,
verplicht moest worden de slaaf te kopen en hem te bevrijden; omdat hij niet dacht dat een geval van vrijheid en een met
betrekking tot de beschikking over geld in het kader van een trust, vergelijkbaar waren.
3. Paulus gaf de volgende mening: "Geloof me, Zoilus, dat mijn zoon Martial je dankbaar is, en niet alleen jou, maar ook je
kinderen" (waarmee hij bedoelde dat de bedoeling van de overledene, met betrekking tot een aan de kinderen van Zoilus te
verlenen voordeel, in deze clausule was inbegrepen, omdat zij slaven waren), "geen grotere dienst kan hun worden bewezen
dan hun hun vrijheid te geven." Daarom moet de Gouverneur het testament van de overledene uitvoeren.
4. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Lucius Titius gaf zijn slavin, Concordia, aan zijn natuurlijke dochter, Septicia. Daarna heeft hij bij testament bovengenoemde
slavin samen met andere aan zijn dochter nagelaten, met het doel haar te manumitteren. Ik vraag of zijn dochter, Septicia,
gedwongen kan worden de slavin te manumitteren. Paulus antwoordde dat, als de schenking van de slavin tijdens het leven
van de natuurlijke vader is gedaan, en de dochter geen andere legaten heeft aanvaard die door het testament van haar vader
zijn nagelaten, zij niet door de voorwaarden van de trust kan worden gedwongen om de genoemde slavin, die haar eigen
eigendom was, te manumitteren.
5. 5. Lucius Titius legateerde zijn slaaf Stichus aan Maevius, en verzocht dat hij noch door hem noch door zijn erfgenaam
ooit zou worden gemanumitteerd. Paulus gaf als zijn mening dat de erflater de macht had om deze slaaf achteraf te bevrijden,
omdat hij geen voorwaarde aan zichzelf stelde, maar aan zijn legataris.
6. Scaevola, Opinies, Boek IV.
"Ik wens dat Thais, mijn slavin, mijn vrijster wordt, nadat zij mijn erfgenaam tien jaar als slavin heeft gediend." De vraag
rijst, daar de erflater wenste dat de slavin zijn vrijster zou worden, en de erfgenaam haar zulks niet kon maken, en haar de
vrijheid niet absoluut en rechtstreeks werd verleend, of zij ook na het verstrijken van de tien jaren in slavernij zou blijven.
Het antwoord luidde, dat niets in het vermelde geval aantoonde, waarom Thais geen recht op vrijheid zouden hebben.
7. Lucius Titius bepaalde in zijn testament als volgt: "Mijn lieve zoon Maevius, indien Stichus, Damas en Pamphilus het door
uw handen verdiend hebben, verzoek ik u niet toe te staan, dat zij als slaven dienen voor een ander, nadat mijn schulden
betaald zijn." Als het de schuld van de erfgenaam was dat de schulden van het landgoed niet werden betaald, vraag ik of de
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slaven hun vrijheid kunnen krijgen volgens de voorwaarden van het vertrouwen. Het antwoord luidde, dat het de erfgenaam
niet te verwijten valt, dat hij de betaling van de schulden heeft uitgesteld omwille van het gemak, dat voor hemzelf
voortvloeit uit het beheer van zijn goederen; maar indien duidelijk zou worden bewezen, dat hij de schulden opzettelijk niet
heeft betaald, om afbreuk te doen aan de toekenning van de vrijheid, zal deze laatste van kracht worden.
8. Een erflater belastte de testamentaire voogd van zijn kinderen met het manumiteren van zijn slaven, maar de aangestelde
persoon werd verontschuldigd. Ik vraag, of de andere voogden, die in de plaats van degene die verontschuldigd was, waren
aangesteld, verplicht moesten worden de slaven te bevrijden. Het antwoord was dat, volgens de genoemde feiten, de
benoemde erfgenaam belast bleek te zijn met het verlenen van de vrijheid.
9. "Ik geef aan Seius drie pond goud en mijn notaris Stichus, die ik hem opdraag te manumiteren." Seius werd bij hetzelfde
testament tot voogd benoemd, maar verschoonde zich van het aanvaarden van de voogdij. De vraag rijst of de
vrijheidsverlening uit hoofde van de trust niettemin moet worden uitgevoerd. Het antwoord luidde, dat er niets in het
genoemde geval was, dat zich daartegen verzette.
10. Een erflater, die zijn zuster tot erfgename had benoemd, maakte de volgende bepaling met betrekking tot zijn slaven: "Ik
wens, en ik belast u, mijn lieve zuster, de hoogste achting te hebben voor mijn rentmeesters, Stichus en Damas, die ik niet
heb gemanumitteerd, daar zij geen rekening en verantwoording hebben afgelegd. Als u ook met deze slaven tevreden bent,
weet u hoe ik over hen denk. Wanneer de rentmeesters bereid waren rekenschap af te leggen en de erfgenaam hen niet
vrijliet, vroeg ik of zij gehoord zou worden als zij beweerde dat zij niet tevreden over hen was. Het antwoord was, dat het
ongenoegen van de erfgenaam niet in aanmerking moest worden genomen, maar alleen datgene, wat een betrouwbaar burger
tevreden zou stellen, om hen in staat te stellen hun vrijheid te verkrijgen.
11. Lucia Titia droeg haar erfgenamen op om Pamphila, de slavin van Seia, en haar kinderen te kopen en hen te
manumiteren. Een schatting van het bedrag dat voor hen moest worden gegeven, werd door een rechter gemaakt, en intussen,
voordat het geld was betaald, bracht Pamphila een kind ter wereld. Ik vroeg of het kind van Pamphila zou toebehoren aan de
erfgenamen van Seia, of aan de erfgenaam van Titia? Het antwoord luidde dat het kind zou toebehoren aan degene aan wie
de moeder ten tijde van de geboorte toebehoorde; maar als de erfgenaam in gebreke zou blijven bij de uitvoering van het
vertrouwen, zou hij ook gedwongen moeten worden het kind de vrijheid te schenken.
12. Lucius Titius maakte de volgende bepaling in zijn testament: "Ik beveel u aan Zo-en-Zo en Zo-en-Zo, slaven die
geneesheer zijn, en het hangt van u af of u hen als uw goede vrijgelatenen en geneeskundige begeleiders hebt. Ikzelf zou hun
de vrijheid willen schenken, maar ik vrees dit te doen, omdat de geneesheren van mijn zuster, die slaven waren, door haar
zijn gemanumitteerd en hun tijd hebben uitgezeten, haar in de steek hebben gelaten." Ik vraag of de bovengenoemde slaven
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recht hebben op hun vrijheid krachtens de trust. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, de
erfgenamen niet verplicht zijn hen te bevrijden, maar dat dit van hun oordeel afhangt.
13. Titius schonk zijn slaaf de vrijheid "voor het geval hij zijn rekening en verantwoording aflegde". Ik vraag, of de door hem
afgelegde rekeningen, als deel van de som die in zijn handen blijft, ook de verliezen moeten omvatten, die toevallig kunnen
zijn geleden. Ik gaf als mijn mening, dat in alle zaken, die met toestemming van de meester werden gedaan, de verliezen, die
het gevolg waren van ongelukken, niet ten laste van de slaaf konden worden gebracht, en niet mochten worden opgenomen in
het saldo, dat in zijn handen bleef.
14. Ik vraag ook, of, wanneer een slaaf wordt opgedragen al zijn peculium af te staan, het peculium zodanig moet worden
berekend, dat daarin alleen datgene wordt begrepen, wat om welke reden dan ook aan de meester zou toebehoren. Het
antwoord luidde, dat in het onderhavige geval hetgeen de meester toekomt, niet van het peculium mag worden afgetrokken.
15. Ook vraag ik, of, indien de slaaf iets van het hem resterende saldo in zijn peculium heeft gelegd, dit in mindering moet
worden gebracht op het peculium, dat hij moet afstaan. Het antwoord luidde, dat, indien het genoemde in zijn peculium is
gelegd, het als een deel van het saldo moet worden afgedragen, want aan de voorwaarde is voldoende voldaan, waar het
restant van het peculium wordt afgeleverd.
16. Een erflater schonk bij zijn testament de vrijheid als volgt: "Ik wens dat mijn slaaf Cupitus vrij zal zijn, na het afleggen
van zijn rekening en verantwoording, wanneer mijn zoon Marcianus de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt." Na de dood
van de erflater eisten de voogden van zijn zoon dat Cupitus een schuld aan de nalatenschap zou betalen, en deze betaalde aan
de voogden het bedrag dat hij had geïnd. De zoon stierf daarna onder de puberteit, zijn moeder werd zijn erfgenaam en liet
vonnis wijzen tegen de voogden wegens hun beheer van de voogdij. Cupitus eiste zijn vrijheid op het moment dat Marcianus
zestien jaar oud zou zijn geweest, als hij nog had geleefd; en bood aan om zijn rekeningen over een jaar na de dood van de
erflater op te maken, zoals de andere rekeningen waren goedgekeurd. De vraag rees of Cupitus ook kon worden gedwongen
om de rekeningen over te leggen waarvoor de voogden verantwoordelijk waren. Het antwoord luidde dat de slaaf in kwestie
aan de voorwaarde van het afleggen van rekening en verantwoording lijkt te hebben voldaan, als hij er een had afgelegd van
alle zaken die hij had gedaan, en die naar behoren konden worden verlangd. Wat het andere beding betreft, moet de meer
toegeeflijke uitlegging worden aangenomen, namelijk dat, nu het kind gestorven was, de slaaf lang genoeg had gewacht, daar
hij zijn vrijheid niet eerder had opgeëist dan op het tijdstip waarop de minderjarige zijn zestiende jaar zou hebben bereikt,
indien hij nog had geleefd.
17. "Stichus en Damas, mijn slaven, jullie zullen mijn vrijgelatenen worden, als jullie je rekenschap geven." De vraag rees of
zij, om hun vrijheid te verkrijgen, niet alleen rekening en verantwoording moesten afleggen, maar ook afstand moesten doen
van enig eigendom dat zij zich opzettelijk en bedrieglijk hadden toegeëigend. Het antwoord luidde dat in de voorwaarde van
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het afleggen van rekening en verantwoording alles was begrepen wat betrekking had op het beheer en de getrouwheid van de
slaaf.
18. Bepaalde slaven voldeden niet aan de voorwaarde om binnen een bepaalde tijd rekening en verantwoording af te leggen
en kondigden naderhand aan dat zij bereid waren dit te doen. De vraag rees of zij hun vrijheid konden verkrijgen. Het
antwoord was, dat indien het hun te verwijten was dat zij niet binnen de gestelde tijd aan de voorwaarde hadden voldaan, zij
niet vrij zouden worden, zelfs indien zij naderhand bereid waren hun rekening en verantwoording af te leggen.
19. "Ik verzoek mijn erfgenamen, en belast hen om Stichus te manumiteren, nadat hij zijn rekeningen heeft afgelegd,
wanneer mijn zoon de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt." Ik vraag of het de bedoeling van de erflater was dat de slaaf als
rentmeester zou optreden tot het moment dat de zoon de puberteitsleeftijd zou hebben bereikt. Het antwoord luidde, dat het
duidelijk was, dat het de bedoeling van de erflater was, dat Stichus ook van dit gedeelte van zijn beheer rekening en
verantwoording zou afleggen.
20. "Ik beveel dat mijn slaaf, Stichus, aan mijn dochter en mijn vrouw, mijn erfgenamen, zoveel aurei geeft en betaalt, zonder
enige tegenspraak, en ik beveel hen hem te manumitteren." Daar de vrouw de nalatenschap verwierp, rees de vraag of de
slaaf verplicht was hen beiden te betalen, of alleen de dochter. Het antwoord was, dat de gehele som aan de dochter moest
worden betaald, daar zij de enige erfgename van de nalatenschap was.
21. Een erflater die zijn zoon tot erfgenaam van zijn gehele nalatenschap had benoemd, verleende hem zijn vrijheid met de
volgende woorden: "Laat December, mijn boekhouder, Severus, mijn rentmeester, en Victorina, de vrouw van Severus, over
acht jaar vrij worden, en ik wens dat zij gedurende die tijd in dienst van mijn zoon blijven. Bovendien draag ik jou op, mijn
lieve zoon Severus, om December en Severus, aan wie ik niet onmiddellijk de vrijheid heb verleend, met de nodige
consideratie te behandelen, opdat zij passende diensten aan jou zullen bewijzen, en ik hoop dat je hen als goede vrijgelatenen
zult hebben." Daar de zoon van Titius negen jaar oud was toen deze zijn testament maakte, en Titius twee jaar en zes
maanden daarna stierf, vroeg ik of de acht jaar gedurende welke de vrijheidsverlening werd uitgesteld, gerekend moesten
worden vanaf de datum van het testament, of vanaf de tijd van het overlijden van de erflater. Het antwoord luidde, dat de
erflater de acht jaren, gedurende welke de verlening van de vrijheid was opgeschort, gerekend moet hebben van de dag af,
waarop het testament is gemaakt, tenzij bewezen kan worden, dat zijn bedoeling anders was.
22. "Laat Spendophorus vrij zijn als mijn dochter in mijn familie trouwt, als hij een bevredigend verslag van zijn beheer aan
haar uitbrengt." Daar de dochter vóór het bereiken van de puberteitsleeftijd en tijdens het leven van haar vader was
overleden, werd Seius plaatsvervangend erfgenaam. Als Spendophorus de zaken van de minderjarige niet meer behartigde en
ophield de zaken van haar vader te beheren, vroeg ik of hij volgens de bepalingen van het testament vrij zou worden op het
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moment dat, als Titia nog had geleefd, zij twaalf jaar oud zou zijn. Het antwoord luidde, dat volgens de genoemde feiten,
indien de slaaf geen zaken had gedaan, waarvan hij aan de erfgenaam rekenschap zou moeten afleggen, hij vrij zou worden.
23. "Ik wens dat Stichus vrijgelaten wordt nadat hij rekenschap heeft afgelegd." Stichus, die bankier was, maakte bepaalde
schuldbekentenissen met goedkeuring van zijn meester, en legde door deze ondertekende rekeningen over, maar daarna ging
hij geen andere verplichtingen meer aan. De vraag rees, of aan de voorwaarde kon worden geacht te zijn voldaan, indien er
enkele insolvente schuldenaars waren, wier vorderingen anderen hadden trachten te innen. Het antwoord luidde, dat het feit
dat sommige van de debiteuren niet solvabel waren, niets te maken had met de verplichting tot het afleggen van rekening en
verantwoording.
24. Marcianus, Trusts, Boek VII.
Onze keizer, Antoninus Pius, beval, opdat de testamenten van zijn soldaten in alle opzichten als geldig zouden worden
beschouwd, wanneer een aangewezen erfgenaam en zijn plaatsvervanger plotseling stierven voordat zij de nalatenschap
betraden, dat degenen aan wie de vrijheid en de nalatenschap door soldaten onder een trust waren nagelaten, vrij moesten
worden en erfgenamen moesten zijn, net alsof zij deze beide legaten rechtstreeks hadden ontvangen. Bovendien, wanneer
slaven door middel van een trust hun vrijheid en een nalatenschap van een burger hadden verkregen, en de aangewezen
erfgenaam en zijn plaatsvervanger eveneens plotseling waren overleden, oordeelde hij dat dit voldoende was voor de
bevestiging van hun vrijheid.
25. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Vrijheid verleend onder de voorwaarden van een trust is niet verschuldigd aan een slaaf die daarna door zijn meester in
ketens is gezet.
26. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Een slaaf kan een rechtszaak aanspannen tegen zijn meester wanneer de vrijheid hem is nagelaten door een trust.
27. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wanneer een schuldenaar door zijn schuldeiser gevraagd wordt om een slavin die aan hem verpand is te manumiteren, kan
men volhouden dat de vrijheid door de schuldenaar legaal nagelaten is volgens de voorwaarden van de trust. Want wat maakt
het uit of een bepaald bedrag door hem wordt nagelaten, of dat de vrijheid wordt geschonken krachtens een trust? Of de
waarde van de slavin nu meer of minder is, hij kan gedwongen worden haar de vrijheid te schenken, mits hij eenmaal de
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geldigheid van het testament van zijn schuldeiser heeft erkend. Wij moeten begrijpen, dat hij dit gedaan heeft, wanneer hij
bijvoorbeeld, als hij door de erfgenaam wordt aangesproken, zich op een uitzondering beroept, of op een andere wijze de wil
van de schuldeiser bewijst. Want als de schuldenaar door de erfgenaam van de schuldeiser wordt aangesproken, kan hij zich
op een exceptie beroepen op grond van kwade trouw, wegens het belang van de schuldenaar bij het verkrijgen van zijn slaaf.
28. Bij het verlenen van de vrijheid krachtens een trust zal de legataris, ook al heeft hij slechts een gering legaat verkregen,
niettemin zijn slaaf moeten manumitteren. Want indien een geldelijke trust wordt verdeeld, wordt zowel aan de zaak der
vrijheid als aan de begunstigde grote schade toegebracht; daarom is het beter, dat hij die het legaat aanvaardt, wordt
bezwaard, dan dat het legaat der vrijheid wordt vernietigd.
29. Telkens wanneer vrijheid wordt nagelaten aan een mannelijke of vrouwelijke slaaf krachtens een trust, verkeert de slaaf
in een zodanige positie, dat hij of zij in dienstbaarheid zal blijven totdat hij of zij wordt gemanumitteerd. Indien degene, die
met deze plicht is belast, geen uitstel veroorzaakt om de slaaf te bevrijden, zal er geen verandering in zijn of haar toestand
plaatsvinden, en daarom staat vast, dat de slaaf in de tussentijd kan worden gelegateerd, onder voorbehoud van zijn
manumissie daarna.
30. Dezelfde, Disputaties, Boek VI.
Vrijheid kan worden verleend onder een trust als volgt: "Ik belast mijn erfgenaam om Stichus te manumiteren, indien hij
daartoe mocht verkiezen," ook al is verder niets in het testament dat van de toestemming van de erfgenaam afhankelijk is,
geldig.
31. 31. Het is duidelijk, dat indien vrijheid wordt nagelaten als volgt: "Indien Stichus wilsbekwaam is", hem die vrijheid kan
worden verleend.
32. Wanneer in een testament de volgende bepaling is opgenomen: "Ik wens dat Stichus vrij zal zijn, indien hij daartoe bereid
is," dan lijkt het mij dat de toekenning van de vrijheid als geldig kan worden beschouwd, omdat de woorden veeleer een
voorwaarde inhouden, net zoals wanneer aan mij een legaat zou worden gedaan: "Indien Titius het Capitool zou beklimmen."
33. Dit is echter alleen het geval, wanneer de erflater alles aan het goeddunken van zijn erfgenaam heeft overgelaten, "Indien
hij verkiest". Wanneer hij het echter aan zijn oordeel als goed burger heeft overgelaten, twijfelen wij er niet aan, dat de
vrijheid moet worden verleend; want men heeft beslist, dat een slaaf het recht had vrij te zijn, wanneer de erflater de
volgende bepaling maakte: "Indien gij het goed oordeelt, verzoek ik u hem te manumitteren," want dit moet worden verstaan
in die zin, dat gij, als goed burger, het goedkeurt. Want waar vrijheid wordt nagelaten als volgt: "Indien gij mijn testament
goedkeurt," meen ik dat het moet worden verleend, net als in het volgende geval: "Indien hij het van u als goed burger
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verdient," of "Indien hij u als goed burger niet beledigt," of "Indien gij het goedkeurt," of "Indien gij het niet afkeurt," of
"Indien gij hem waardig acht." Want wanneer een erflater een legaat van vrijheid naliet onder een trust, in de Griekse
woorden, die betekenen: "Ik verlang dat u vrijheid geeft aan Zo-en-Zo, als u dat het beste vindt", werd door de Goddelijke
Severus in een Rescript verklaard dat de uitvoering van de trust kon worden geëist.
34. Maar hoewel een erflater het niet aan het oordeel van zijn erfgenaam kan overlaten of hij een slaaf al dan niet de vrijheid
zal schenken, kan hij hem wel laten beslissen wanneer die vrijheid zal worden verleend.
35. Een zekere man, die drie slaven naliet, belastte zijn erfgenaam met het manumiteren van twee van hen die hij mocht
kiezen. Een dergelijk vertrouwen is geldig, en de erfgenaam kan manumiteren welke van de drie slaven hij ook kiest. Indien
dus een legataris aanspraak maakt op de slaven die de erfgenaam wenst te manumiteren, zal hij worden uitgesloten door een
exceptie van kwade trouw.
36. Julianus, Digest, Boek XLII.
Als een vader zijn twee zonen tot erfgenamen benoemt, en zijn testament wordt vernietigd door de geboorte van een postuum
kind, zal de nalatenschap hen gelijkelijk toebehoren, maar toch moeten de toekenningen van vrijheid krachtens de trust niet
worden uitgevoerd, omdat zij niet verplicht zijn andere legaten te betalen of andere trusts uit te voeren.
37. Wanneer een erfgenaam die belast is met de manumitatie van een slaaf die aan een derde toebehoort, of een slaaf die
gemeenschappelijk bezit is, of een slaaf waarvan het vruchtgebruik aan een ander toebehoort, zich verbergt, zal niet ten
onrechte vrijstelling krachtens het decreet van de Senaat worden verleend.
38. Als de vrijheid aan Stichus is nagelaten door een trust onder de voorwaarde dat hij rekening en verantwoording zal
afleggen, en hij bereid is het saldo in zijn handen te storten, gedurende de afwezigheid van de erfgenaam, dan is het de plicht
van de Praetor een betrouwbaar persoon te kiezen onder wiens toezicht de rekening en verantwoording kan worden afgelegd,
zodat de slaaf het geld dat volgens de berekening verschuldigd is, kan storten; en dan zal de Praetor beslissen dat de slaaf
recht heeft op zijn vrijheid volgens de voorwaarden van de trust. Het is goed, dat dit geschiedt, wanneer de erfgenaam om
een of andere goede reden afwezig is; want indien hij zich verbergt, zal het voldoende zijn, om den Praetor te overtuigen, dat
het niet de schuld van den slaaf is, dat aan de voorwaarde niet voldaan is, en daarom moet hij beslissen, dat hij recht heeft op
zijn vrijheid.
39. Wanneer de vrijheid voorwaardelijk wordt nagelaten aan een slaaf, die deel uitmaakt van het legaat, mag hij niet aan de
begunstigde van het vertrouwen worden overgeleverd, tenzij deze zekerheid geeft, dat hij hem zal overgeven, indien aan de
voorwaarde zou worden voldaan.
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40. Een zekere vrouw legde bij haar overlijden in tegenwoordigheid van verscheidene deftige mannen en van haar moeder,
die als haar erfgenaam recht had op de nalatenschap, de volgende verklaring af: "Ik wens dat mijn slavinnen, Maevia en Seia,
vrij zullen zijn", en overleed vervolgens bij testament. Ik vraag, als haar moeder geen aanspraak maakt op het landgoed als
erfgenaam volgens het decreet van de Senaat, en het moet overgaan op de nabestaanden, of de slavinnen recht zullen hebben
op vrijheid volgens de voorwaarden van de trust. Ik antwoordde, dat dit het geval zou zijn, want als de vrouw op het punt van
sterven zegt: "Ik wens, dat mijn slavinnen, Zo-en-Zo en Zo-en-Zo, vrij zullen zijn", wordt zij geacht dit te hebben gevraagd
aan allen, die haar erfgenamen van rechtswege zouden zijn, of de bezitters van haar nalatenschap volgens het Praetoriaanse
Edict.
41. Dezelfde, Digest, Boek LXII.
Waar het volgende werd ingevoegd in een testament: "Ik legateer Stichus aan Titius," of "Laat mijn erfgenaam hem aan
Titius geven, opdat hij hem kan manumiteren," oordeelde ik dat als de legataris aanspraak zou maken op Stichus, hij zich
daartegen kan verzetten met een exceptie op grond van kwade trouw; tenzij hij zekerheid geeft om hem zijn vrijheid te
verlenen in overeenstemming met de wil van de overledene.
42. Africanus, Vragen, Boek IX.
Wanneer een persoon aan wie een slaaf is nagelaten en die belast is hem te manumiteren, zich verbergt, wordt de slaaf geacht
de vrijgelatene van de overledene te worden. Dezelfde regel zal gelden, wanneer niet de legataris, maar de erfgenaam met de
uitvoering van het vertrouwen is belast. Wanneer zij niet allen, maar slechts enkelen met de uitvoering zijn belast, moet ook
worden gezegd dat de slaaf de vrijgekochte van de overledene wordt. Bovendien moet een billijke vordering worden
ingesteld tegen hen die zich hebben verhuld, en ten gunste van hun mede-erfgenamen, door wie de waarde van hun aandelen
moet worden betaald, of zij kunnen terecht een vordering tot verdeling tegen hen instellen.
43. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Wanneer een slaaf is nagelaten en gemanumitteerd onder een trust, heeft Cervidius Scaevola, na te zijn geraadpleegd,
geoordeeld dat de laatste beschikking geldig was, ongeacht of deze betrekking had op vrijheid of op een legaat; om de reden
dat het vaststaat dat wanneer vrijheid is nagelaten, deze naderhand kan worden weggenomen, en het is duidelijk dat dit kan
worden gedaan op verzoek van de slaaf. Indien het echter twijfelachtig is met welke bedoeling de erflater dezelfde slaaf heeft
nagelaten, nadat hij hem zijn vrijheid heeft nagelaten, moet het legaat van de vrijheid voorrang hebben. Ook deze opvatting
lijkt mij de meest juiste.
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44. Dezelfde, Instituten, Boek IX.
Niet alleen hij, die verzocht werd een slaaf te manumitteren, kan hem zijn vrijheid schenken, maar ook zijn opvolgers, of zij
zulks zijn door koop of door een andere titel, kunnen dit doen. Indien hij echter geen opvolger heeft, zal de slaaf zich ter
verkrijging van zijn vrijheid aan de schatkist onttrekken.
45. Bovendien kan hij, die verzocht wordt een slaaf te manumiteren, dit doen op een tijdstip waarop het hem verboden is hem
te vervreemden.
46. Wanneer iemand wordt verzocht de slaaf van een ander te manumiteren, en hem een bepaalde som geld is nagelaten om
de slaaf te kopen en te manumiteren, en diens meester niet bereid is hem te verkopen, behoudt de legataris het legaat
overeenkomstig het testament van de overledene.
47. Wanneer de vrijheid door een trust aan een slaaf is nagelaten, verkeert deze tot op zekere hoogte in de positie van een
vrijgelatene, en neemt de plaats in van een slaaf die onder voorwaarde vrij moet zijn, en wel te meer, omdat hij niet op
zodanige wijze aan een ander mag worden overgedragen, dat zijn vrijheid wordt verhinderd, of dat hij aan zwaardere rechten
van patronage wordt blootgesteld.
48. Bij het Dasumiaansche decreet van den Senaat is bepaald, dat, indien degene, die met de vrijheidsverlening belast is, om
eenige goede reden afwezig mocht zijn, en zulk een besluit door den Praetor wordt genomen, de slaaf recht zal hebben op
zijn vrijheid; even als wanneer hij volgens de voorwaarden van het vertrouwen geregeld zou zijn gemanumitteerd.
49. Als afwezig wordt beschouwd, degene die niet ter terechtzitting verschijnt.
50. En om de reden dat er alleen een voorziening was getroffen voor de afwezigheid van erfgenamen, werd er in hetzelfde
Decreet van de Senaat aan toegevoegd dat wanneer iemand belast is met het verlenen van de vrijheid, en verklaard is afwezig
te zijn om welke goede reden dan ook, het resultaat hetzelfde zal zijn als wanneer de slaaf regelmatig was gemanumitteerd in
overeenstemming met de voorwaarden van de trust.
51. In het Articuleiaans Decreet van de Senaat is echter bepaald, dat de Gouverneurs van de provinciën bevoegd zijn in
gevallen van deze aard, hoewel de erfgenaam niet in de provincie mag wonen.
52. Wanneer iemand gevraagd wordt een slaaf te manumiteren, die geen deel uitmaakt van de nalatenschap, maar zijn eigen
eigendom is, zal de slaaf zijn vrijheid verkrijgen krachtens het Junciaanse Decreet van de Senaat, nadat de beslissing is
uitgesproken.
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53. De Goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard, dat wanneer iemand om een of andere goede reden afwezig is, of zich
verbergt, of, indien aanwezig, niet bereid is de slaaf te manumiteren, hij als afwezig zal worden beschouwd.
54. In hetzelfde Decreet van de Senaat wordt gesteld dat ook een koper de slaaf moet manumiteren.
55. Een mede-erfgenaam, die aanwezig is, kan de slaaf manumiteren, alsof hij van zijn mede-erfgenaam het aandeel van deze
laatste in de slaaf had verkregen. Men zegt dat dezelfde Keizer in een Rescript heeft verklaard dat deze regel van toepassing
zal zijn op een mede-erfgenaam die minderjarig is onder de leeftijd van de puberteit en niet is gevraagd om de slaaf te
manumiteren.
56. Wanneer iemand verzocht wordt een slavin te manumiteren, om met haar te kunnen trouwen, moet hij niet gedwongen
worden een huwelijk met haar aan te gaan, maar het zal voldoende zijn als hij haar haar vrijheid schenkt.
57. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Wanneer slaven, aan wie de vrijheid is nagelaten op grond van een trust, naderhand door een schuldeiser worden verkocht,
kan hun geen vrijstelling worden verleend tegen de erfgenaam, behalve om goede redenen.
58. Marcianus, Regels, Boek IV.
Wanneer iemand gevraagd wordt een slavin te manumiteren en dit uitstelt, en zij intussen een kind krijgt, is in een keizerlijke
grondwet vastgelegd dat onder zulke omstandigheden het kind vrij geboren zal worden, en zelfs als vrijgeboren zal worden
beschouwd. Er zijn echter grondwetten, waarin bepaald is, dat het kind vrij geboren wordt op het ogenblik, dat de
vrijheidsverlening ingaat, en deze regel moet ongetwijfeld in acht genomen worden; want de vrijheid is geen particuliere,
maar een openbare aangelegenheid, zodat hij, die verplicht is haar te verlenen, haar vrijwillig moet toestaan.
59. Wanneer echter de slavin een kind heeft gekregen, voordat zij volgens de trust recht had op haar vrijheid, en dit
opzettelijk door de erfgenaam is teweeggebracht, opdat zij nog geen recht zou hebben op haar vrijheid, zoals wanneer hij het
in bezit nemen van de nalatenschap heeft uitgesteld, opdat de kinderen, die uit de genoemde slavin geboren worden, hem
zouden toebehoren, dan is het toch wel duidelijk, dat zij moeten worden gemanumitteerd, maar dat zij aan hun moeder
moeten worden afgestaan, om door haar te worden vrijgelaten en eerder haar vrijgelatenen te worden dan die van de
erfgenaam, want als deze het niet waard is slaven te hebben, is hij het niet waard vrijgelatenen te hebben.
60. Marcianus, Vertrouwen, Boek XVI.
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Als de moeder, nadat zij haar kind heeft ontvangen, of hij die in haar plaats is opgevolgd, weigert het zijn vrijheid te
schenken, moet hij of zij daartoe worden gedwongen. Nogmaals, indien de moeder niet wil dat het kind aan haar wordt
afgeleverd, of indien zij overlijdt voordat dit is geschied, kan niet ten onrechte worden gezegd dat de vrijheid aan het kind
moet worden verleend door de erfgenaam.
61. Marcianus, Regels, Boek IV.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer de erfgenaam niet opzettelijk heeft gewacht met het betreden van het landgoed,
maar heeft overwogen of hij het al dan niet zou aanvaarden; en als hij vernam dat hij tot erfgenaam was benoemd nadat de
slavin haar kind ter wereld had gebracht, wordt besloten dat in dit geval vrijstelling moet worden verleend; want onder
dergelijke omstandigheden zou de erfgenaam zelf het kind moeten manumiteren, en het niet aan de moeder moeten
overhandigen om het te laten emanciperen.
62. Indien echter de vrijheid rechtstreeks aan de slaaf is nagelaten, en een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich
voordoet, op welke wijze kan dan aan het kind vrijstelling worden verleend? Want in deze gevallen wordt de vrijheid, die
onder een trust is achtergelaten, opgeëist en komt de Praetor de kinderen te hulp, maar wanneer de vrijheid rechtstreeks is
nagelaten, wordt zulk een eis niet gesteld. Ik meen echter, dat in een dergelijk geval het kind recht heeft op een rechtsmiddel,
en dat de pretor, na daartoe te zijn aangezocht, de moeder een zakelijke vordering kan toekennen, net als in het geval waarin
de vrijheid wordt nagelaten door een trust. Vandaar dat Marcellus in het Zestiende Boek van de Digestus verklaart dat
wanneer kinderen die bij testament zijn gemanumitteerd voordat de nalatenschap is ingegaan, door usucaptie worden
verkregen, hun vrijstelling moet worden verleend, opdat hun vrijheid door de Praetor kan worden behouden; en hoewel het
hun schuld kan zijn geweest dat zij zich door usucaptie hebben laten verkrijgen, toch kunnen de kinderen uit dien hoofde niet
aansprakelijk worden gesteld.
63. Marcellus, Meningen.
Lucius Titius bepaalde in zijn testament als volgt: "Ik wens dat alle codicillen die ik hierna zal doen, geldig zullen zijn. Als
mij binnen tien maanden na mijn dood een kind geboren wordt uit mijn vrouw Paula, laat het dan de erfgenaam zijn van de
helft van mijn nalatenschap. Laat Gaius Seius de erfgenaam zijn van de helft van mijn nalatenschap. Ik verzoek mijn
erfgenamen en belast hen met het vermannen van mijn slaven Stichus, Pamphilus, Eros en Diphilus, wanneer mijn kinderen
de leeftijd van puberteit hebben bereikt." Daarna nam hij de volgende bepaling op in het laatste deel van zijn testament: "Als
mij geen kinderen worden geboren, of als zij sterven voordat zij de leeftijd van puberteit hebben bereikt, laat Mucius en
Maevius dan erfgenamen zijn met gelijke delen van mijn nalatenschap. Ik wens dat de legaten die ik bij mijn vorig testament
heb nagelaten, waarbij ik mijn zonen en Seius tot mijn erfgenamen heb benoemd, worden betaald door de erfgenamen die
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hen mogen opvolgen." Daarna maakte hij een codicil op als volgt: "Lucius Titius aan zijn erfgenamen in de eerste graad en
aan hun plaatsvervangers; Gegroet. Ik verzoek u de legaten te betalen die ik bij mijn testament heb nagelaten, alsmede die
welke ik bij mijn codicil zal nalaten." Aangezien er geen kinderen zijn geboren bij Lucius Titius, vraag ik of de vrijheid die
door de trust is verleend, onmiddellijk moet worden gegeven aan de slaven Stichus, Pamphilus, Eros en Diphilus. Marcellus
antwoordde dat aan de schenking van de vrijheid aan de betreffende slaven een voorwaarde was verbonden, namelijk dat de
kinderen van de erflater zijn erfgenamen zouden worden; maar de voorwaarde bleek niet herhaald te worden, en daarom
moest de vrijheid onmiddellijk aan de slaven worden geschonken door de erfgenamen in de eerste graad en de
plaatsvervangers. Want, zoals hierboven is gezegd, verzocht de erflater dat alles wat hij in zijn testament vermeldde, zou
worden uitgevoerd. Bovendien voorzag hij in de vrijheid van de genoemde slaven, maar hij deed dit onder een voorwaarde,
en indien de voorwaarde van een andere aard was geweest, zou het nodig zijn geweest de vervulling ervan af te wachten. Het
is echter niet waarschijnlijk, dat hij deze voorwaarde in gedachten had, toen hij de plaatsvervangers belastte, want indien
deze vervuld zou zijn, zouden de plaatsvervangers niet tot de nalatenschap kunnen worden toegelaten.

Tit. 6. Betreffende het ontnemen van de vrijheid.

64. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
Wanneer de vrijheid door de wet wordt ontnomen, moet zij ofwel worden beschouwd als niet verleend, ofwel als achteraf
door de erflater zelf ontnomen.

Tit. 7. Betreffende slaven die onder een bepaalde voorwaarde vrij moeten zijn.
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65. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Een slaaf die voorwaardelijk vrij moet zijn, is iemand die recht zal hebben op zijn vrijheid na het verstrijken van een
voorgeschreven tijd, of na het vervullen van een bepaalde voorwaarde.
66. Slaven worden vrij ofwel door een uitdrukkelijke voorwaarde, ofwel door de werking van de wet zelf. Het is duidelijk op
welke wijze dit onder een uitdrukkelijke voorwaarde geschiedt. Zij worden van rechtswege vrij wanneer zij worden
vrijgelaten met het doel schuldeisers te bedriegen. Want zolang het onzeker is of een schuldeiser van zijn rechten gebruik zal
maken, zijn de slaven voorwaardelijk vrij, omdat volgens de Lex Aelia Sentia het plegen van bedrog onder dergelijke
omstandigheden van kracht moet worden.
67. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Wij vatten de positie van de slaaf die onder voorwaarde vrij moet zijn zo op, dat hij, of hij nu wordt uitgeleverd na verkocht
te zijn, terwijl hij nog steeds de hoop op zijn vrijheid behoudt, of dat hij door usucaptie ten eigen bate is verkregen, of dat hij
bij zijn manumitatie de verwachting niet laat varen dat hij de vrijgekochte man van de overledene zal worden. De slaaf
bevindt zich niet in een dergelijke positie, tenzij de nalatenschap door een van de erfgenamen is betreden. Maar als hij wordt
vervreemd, of door usucaptie verkregen, of gemanumitteerd voordat de nalatenschap is ingegaan, is zijn hoop op de vrijheid
die hem is nagelaten, verloren.
68. Wanneer echter de vrijheid aan een slaaf is nagelaten onder een pupillaire substitutie, wordt hij dan voorwaardelijk vrij
tijdens het leven van de minderjarige, nadat de nalatenschap van zijn vader is aanvaard? Cassius ontkent dat dit het geval is;
maar Julianus is de tegenovergestelde mening toegedaan, die als de juistere wordt beschouwd.
69. Julianus zegt verder dat als een slaaf wordt nagelaten aan de erfgenaam van de vader, en in de pupillaire plaatsvervulling
wordt bevolen dat hij vrij is, de toekenning van de vrijheid voorrang heeft.
70. Indien een slaaf bij het eerste testament tot erfgenaam wordt benoemd van de helft van de nalatenschap, met
voorwaardelijke toekenning van zijn vrijheid, neemt hij dan de positie in van een slaaf, die voorwaardelijk vrij moet zijn,
zodat hij, indien zijn mede-erfgenaam in de nalatenschap treedt, onder die omstandigheden niet door usucaptie kan worden
verkregen? Hij kan niet de positie van een slaaf innemen, die voorwaardelijk vrij is, daar hij de vrijheid van zichzelf heeft
ontvangen. Het is duidelijk dat men moet aannemen dat hij de positie van een slaaf inneemt om voorwaardelijk vrij te zijn,
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als de voorwaarde waaronder hij tot erfgenaam is benoemd niet wordt nageleefd; in welk geval hij, volgens Julianus, zijn
vrijheid verkrijgt, omdat hij geacht wordt deze niet van zichzelf maar van zijn mede-erfgenaam te hebben verkregen.
71. In welke mate een slaaf ook in de plaats van een minderjarige is getreden, met het legaat van zijn vrijheid, hij neemt de
positie in van een noodzakelijke erfgenaam. Deze opvatting is vanwege haar gemak overgenomen, en wij keuren haar goed.
Ook Celsus meent, in het Vijftiende Boek, dat een slaaf die met een legaat van zijn vrijheid in de plaats is gesteld, de positie
inneemt van iemand die voorwaardelijk vrij moet zijn.
72. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVII.
Slaven van deze beschrijving moeten aan de voorgeschreven voorwaarde voldoen, als niemand hen daarvan weerhoudt, en de
voorwaarde mogelijk is.
73. Wanneer echter de slaaf wordt bevolen aan de voorwaarde ten aanzien van de erfgenaam te voldoen, wat moet er dan
gezegd worden?" Als hij daaraan voldoet, wordt hij onmiddellijk vrij, hoewel de erfgenaam misschien niet toestemt. Als de
erfgenaam hem verhindert aan de voorwaarde te voldoen, zoals bijvoorbeeld wanneer hij tien aurei weigert die de slaaf hem
moest betalen, dan is er geen twijfel dat de slaaf vrij zal zijn, want het is de schuld van de erfgenaam dat de voorwaarde niet
werd vervuld. En het maakt weinig verschil of hij het bedrag uit zijn peculium betaalt, of dat hij het uit een andere bron heeft
verkregen, want het staat vast dat een slaaf die geld uit zijn peculium betaalt, recht heeft op zijn vrijheid, of hij nu is
veroordeeld om het aan de erfgenaam of aan iemand anders te betalen.
74. De vraag rijst dus, of, indien aan de genoemde slaaf een som geld verschuldigd is, hetzij van de erfgenaam, omdat de
slaaf het heeft voorgeschoten bij de afwikkeling van de zaken van zijn meester, hetzij van een vreemde, en de erfgenaam de
schuldenaar niet wenst te dagvaarden of het geld aan de slaaf wenst te betalen, deze laatste dan recht heeft op zijn vrijheid
wegens de vertraging die hij lijdt door de schuld van de erfgenaam? Ofwel is het peculium aan de slaaf nagelaten, ofwel niet;
indien het aan hem is nagelaten, zegt Servius dat het de erfgenaam is die verantwoordelijk is voor het oponthoud van de slaaf
bij het verkrijgen van zijn vrijheid, omdat hem iets verschuldigd is uit de nalatenschap van zijn meester dat niet door de
erfgenaam is betaald. Labeo neemt deze mening over. Servius is het er ook mee eens, en zegt dat als de erfgenaam vertraging
veroorzaakt omdat hij niet bereid is geld te innen van de schuldenaren van de slaaf, deze laatste recht heeft op zijn vrijheid.
De mening van Servius lijkt mij juist. Laten wij dus, daar wij deze mening juist achten, nagaan of dezelfde regel niet van
toepassing is, ook wanneer de peculium niet als bevoorrecht legaat aan de slaaf is nagelaten. Want het staat vast, dat een
slaaf, om voorwaardelijk vrij te zijn, uit zijn peculium een betaling kan doen, hetzij aan de erfgenaam, hetzij aan zichzelf,
hetzij aan iemand anders; en indien de erfgenaam hem dit belet, heeft de slaaf recht op zijn vrijheid. Tenslotte wordt dit aan
de meester van de slaaf gegeven als een middel, dat wil zeggen, het is hem verboden aan een vreemde te betalen wat hem
bevolen is te betalen, opdat hij niet het risico loopt zowel het geld als de slaaf te verliezen; vandaar dat men kan volhouden
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dat, als de erfgenaam de vordering niet wil innen bij de schuldenaren van de slaaf, of hem zelf wil betalen, opdat hij de
middelen heeft om aan de voorwaarde te voldoen, de slaaf recht zal hebben op zijn vrijheid. Ook Cassius nam deze mening
over.
75. Nogmaals, de slaaf zal zijn vrijheid niet alleen verkrijgen wanneer hem wordt verhinderd te betalen wat hem door de
erflater was opgedragen te betalen, maar ook wanneer hem wordt verboden naar het Capitool op te klimmen, of wanneer hem
wordt verhinderd naar Capua te gaan; want wie een slaaf verhindert een reis te ondernemen, wordt eerder verstaan te
verlangen dat hij zijn vrijheid zal verliezen, dan dat hij zich van zijn diensten wil bedienen.
76. Wanneer de slaaf veroordeeld is een mede-erfgenaam te betalen, en een ander van de erfgenamen verhindert hem dat te
doen, wordt hij ook vrij; maar hij aan wie hij veroordeeld was te betalen en vrij te worden, heeft recht op een vordering in
verdeling tegen degene die hem verhinderde, om het bedrag te verkrijgen van zijn belang bij het niet verhinderd zijn van de
slaaf hem te betalen.
77. Indien een slaaf, die veroordeeld is tien sestertiën te betalen en vrij wordt, er vijf betaalt, zal hij geen recht op zijn vrijheid
hebben, tenzij hij de gehele som betaalt. In de tussentijd kan de eigenaar van de vijf sestertiën ze dus opeisen, maar als het
saldo betaald zou worden, dan zullen de eerste vijf, waarvan de eigendom voordien niet was overgegaan op hem aan wie ze
gegeven waren, door hem verworven worden; vandaar dat de overdracht van de eerste betaalde som in spanning blijft, zodat
de sestertiën niet, door terugwerkende kracht, eigendom worden van hem die ze ontvangen heeft, maar alleen wanneer het
restant van het bedrag betaald is.
78. Als de slaaf meer zou betalen dan hem was opgedragen (bijvoorbeeld als hem was opgedragen tien sestertiën te betalen,
en hij betaalt er twintig), of hij nu de munten heeft geteld, of ze in een zak heeft gegeven, hij zal zijn vrijheid verkrijgen, en
kan het overschot terugvorderen.
79. Als iemand zonder zijn peculium een slaaf zou verkopen die bevolen was tien sestertiën te betalen en vrij zou worden, zal
de slaaf dan onmiddellijk zijn vrijheid verkrijgen, omdat hij verhinderd werd uit zijn peculium te betalen, om de reden dat hij
zonder verkocht werd, of zal hij vrij worden vanaf het moment dat het hem verboden was zijn peculium aan te raken? Ik denk
dat hij pas vrij is vanaf het moment dat hij wilde betalen en dat hem werd verhinderd, en niet vanaf de dag dat hij werd
verkocht.
80. Wanneer iemand een slaaf, die bevolen was tien aurei te betalen en vrij te worden, verhindert te werken, of wanneer de
erfgenaam hem ontneemt wat hij door zijn arbeid heeft verdiend, of wanneer hij de erfgenaam zou moeten geven wat hij op
deze wijze heeft verkregen, zal hij dan recht hebben op zijn vrijheid? Ik denk, dat als hij hem betaalt wat hij door zijn arbeid
heeft verdiend, of wat hij uit welke bron dan ook heeft verkregen, hij recht heeft op zijn vrijheid. Indien hij echter verhinderd
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wordt te werken, zal hij niet vrij worden, omdat hij verplicht is voor zijn meester te werken. Ik denk dat het duidelijk is dat
hij vrij wordt als hij door zijn meester beroofd wordt van het geld dat hij met zijn arbeid verdiend heeft, omdat hem de
bevoegdheid ontnomen is om het uit zijn peculium te betalen; maar als de erflater hem opgedragen heeft om de genoemde
som geld te betalen die hij met zijn arbeid verdiend heeft, en hij verhinderd wordt om te werken, twijfel ik er niet aan dat hij
recht zal hebben op zijn vrijheid.
81. Indien echter de slaaf enig zilverbord heeft onttrokken, of andere goederen heeft verkocht en uit de opbrengst heeft
betaald, zal hij zijn vrijheid verkrijgen, hoewel, indien hij geld heeft betaald, dat hij heeft gestolen, hij dit niet zal doen; want
hij wordt niet geacht het genoemde geld te hebben gegeven, maar het te hebben teruggegeven. Maar indien hij geld gestolen
heeft, dat aan anderen toebehoort, en het aan de erfgenaam betaald heeft, zal hij zijn vrijheid niet verkrijgen, om de reden, dat
het geld, dat gestolen is, teruggevorderd kan worden van hem, die het ontvangen heeft; doch indien het op zulk een wijze
gebruikt is, dat het in geen geval teruggevorderd kan worden, zal de slaaf recht op zijn vrijheid hebben.
82. Bovendien zeggen wij, dat niet alleen wanneer de erfgenaam met het verlenen van de vrijheid talmt, maar ook wanneer
een voogd, curator, zaakwaarnemer, of iemand anders door wie aan de voorwaarde moet worden voldaan, dit doet, dat de
slaaf recht heeft op zijn vrijheid. En inderdaad, dit is onze praktijk in het geval van een slaaf die voorwaardelijk vrij moet
zijn, en het is voldoende dat het niet zijn schuld is dat hij niet aan de voorwaarde voldoet.
83. Als iemand veroordeeld wordt tot betaling aan de erfgenaam binnen dertig dagen na de dood van de erflater, en de
erfgenaam treedt in de nalatenschap nadat die tijd verstreken is, dan zeggen Trebatius en Labeo dat als hij dat gedaan heeft
zonder frauduleus te handelen, de slaaf zijn vrijheid verkrijgt binnen dertig dagen na de aanvaarding van de nalatenschap.
Deze mening is juist. Maar welke weg moet worden gevolgd, indien de erfgenaam opzettelijk heeft getalmd; heeft de slaaf uit
dien hoofde recht op zijn vrijheid vanaf het tijdstip, waarop de nalatenschap werd aangegaan? Wat als hij het geld toen had,
maar het niet meer had nadat de nalatenschap was aanvaard? In dit geval echter wordt de voorwaarde geacht te zijn vervuld,
daar de slaaf er niet verantwoordelijk voor was, dat er in de eerste plaats niet aan werd voldaan.
84. Wanneer een slaaf zijn vrijheid ontvangt onder de volgende clausule: "Laat hem vrij zijn wanneer hij hem tien aurei kan
betalen," zegt Trebatius, dat, hoewel hij de tien aurei kan hebben, of in de positie is om zijn peculium te verkrijgen en te
behouden, hij toch geen recht op zijn vrijheid heeft, tenzij hij het geld betaalt, of geen schuld heeft aan het niet betalen ervan.
Deze mening is juist.
85. Stichus werd veroordeeld om vrij te zijn als hij gedurende drie jaar jaarlijks tien aurei aan de erfgenaam betaalde. Indien
de erfgenaam verantwoordelijk was voor het niet betalen van de eerste termijn, staat vast, dat de slaaf moet wachten tot de
datum van de derde betaling, omdat de tijd is voorgeschreven, en er nog twee betalingen overblijven. Indien de slaaf echter
alleen de tien aurei heeft, die hij bij de eerste betaling heeft aangeboden, zou het hem dan enig voordeel brengen, indien hij
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ze bij de tweede betaling aanbood, of zelfs bij de derde, mits de tweede niet was aangenomen? Ik denk dat het voor hem
voldoende zou zijn om dat te doen, en dat de erfgenaam niet het recht heeft om van gedachten te veranderen. Ook Pomponius
is deze mening toegedaan.
86. Wat moet er gedaan worden als de slaaf, aan wie opgedragen was de drie jaarlijkse betalingen te doen, het gehele bedrag
aan de erfgenaam zou aanbieden zonder te wachten tot het opeisbaar wordt? Of als hij, nadat hij aan het eind van het eerste
jaar tien aurei heeft betaald, aan het eind van het tweede jaar twintig aurei aanbiedt? De meer toegeeflijke uitlegging is, dat
hij recht zal hebben op zijn vrijheid, daar het voordeel zal toekomen aan beide partijen; want de slaaf zal zijn vrijheid eerder
verkrijgen, en de erfgenaam zal zonder uitstel ontvangen wat hij na een zekere tijd zou hebben verkregen.
87. Wanneer aan een slaaf vrijheid is verleend, en hij dient de erfgenaam gedurende vijf jaren, en de erfgenaam zou hem
manumitteren, dan wordt hij onmiddellijk vrij, daar het de schuld van de erfgenaam is, dat hij hem niet gediend heeft;
ofschoon, indien de erfgenaam hem dit niet wenste, hij eerst vrij zou worden, nadat de termijn van vijf jaren verstreken was.
De reden hiervoor is duidelijk, daar een gemanumitteerde slaaf niet langer in dienstbaarheid kan blijven. Maar de meester die
niet wil dat de slaaf hem dient, kan dit binnen vijf jaar alsnog toestaan. De slaaf kan hem echter niet gedurende de gehele
termijn van vijf jaar dienen, maar wel gedurende een kortere periode.
88. Julianus zegt ook, in het Zestiende Boek van de Digest, dat als Arethusa haar vrijheid werd verleend onder de voorwaarde
dat zij drie slavinnen zou voortbrengen, en de erfgenaam er verantwoordelijk voor was dat zij dit niet deed (bijvoorbeeld
omdat hij haar een of ander medicijn gaf om haar te verhinderen zwanger te worden), zij onmiddellijk vrij zal worden. Want
waarom zouden wij wachten? Het is net hetzelfde als wanneer de erfgenaam haar een abortus zou laten plegen, omdat zij bij
een geboorte drie kinderen zou kunnen krijgen.
89. Evenzo, indien de erfgenaam een slaaf, die voorwaardelijk bevrijd moet worden, en die opdracht heeft gekregen hem te
dienen, zou moeten verkopen en afleveren, denk ik dat de slaaf onmiddellijk recht heeft op zijn vrijheid.
90. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Als de erfgenaam afwezig is voor zaken voor de staat, en de slaaf heeft het geld klaar voor betaling, dan moet hij wachten tot
degene aan wie hij het moet betalen terugkomt, of hij moet het, verzegeld, in een tempel deponeren; en als dit gedaan is,
heeft hij onmiddellijk recht op zijn vrijheid.
91. Een slaaf wordt niet geacht voorwaardelijk vrij te worden, wiens vrijheid zo lang is uitgesteld, dat hij, die
gemanumitteerd moet worden, niet kan leven, totdat die tijd verstreken is; of, indien zijn eigenaar zulk een moeilijke, of zelfs
onmogelijke voorwaarde heeft gesteld, dat zijn vrijheid niet kan worden verkregen door daaraan te voldoen; bijvoorbeeld,
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indien het was, dat hij duizendmaal een bepaalde som aan de erfgenaam moest betalen, of indien hij hem moest bevelen,
vanaf het tijdstip van zijn dood vrij te zijn. Een op deze wijze gedane toekenning van vrijheid is nietig, zoals Julianus zegt,
omdat er in feite geen voornemen is om de slaaf zijn vrijheid te verlenen.
92. Als een slaaf wordt bevolen vrij te zijn op voorwaarde dat hij Titius een jaar dient, en Titius komt te overlijden, dan
wordt de slaaf niet onmiddellijk vrij, maar wel na het verstrijken van een jaar, omdat de vrijheid wordt geacht hem niet alleen
te zijn gegeven onder een voorwaarde, maar ook vanaf een bepaalde datum. Want het zou absurd zijn dat hij eerder vrij zou
worden als hij niet aan de voorwaarde voldeed, dan als hij er wel aan voldeed.
93. Wanneer een slaaf wordt bevolen vrij te zijn tegen betaling van tien aurei aan twee personen, en een van hen weigert er
vijf aan te nemen, is het beter te stellen, dat de slaaf zijn vrijheid kan verkrijgen door de genoemde vijf aurei aan de andere
partij aan te bieden.
94. "Laat Stichus vrij zijn, als hij Titius drie jaar dient, of hem diensten verleent, die honderd solidi waard zijn." Het is
vaststaand, dat de vrijheid op deze wijze wettelijk kan worden verleend; want de slaaf van een ander kan ons dienen als een
vrije man, en kan, met grotere juistheid, ons zijn diensten bewijzen; tenzij de erflater, met de term diensten, eigendom
bedoelde, in plaats van arbeid. Vandaar, dat als de erfgenaam de slaaf belet Titius te dienen, hij recht heeft op zijn vrijheid.
95. "Laat Stichus vrij zijn als hij mijn erfgenaam een jaar lang dient." De vraag kan rijzen hoe het woord "jaar" in dit geval
moet worden opgevat; moet het een termijn zijn die driehonderdvijfenzestig opeenvolgende dagen omvat, of slechts zoveel
dagen? Pomponius zegt dat het woord in de eerste betekenis moet worden opgevat. Maar als ziekte of een andere
gerechtvaardigde oorzaak de slaaf verhindert gedurende bepaalde dagen dienst te doen, dan moeten die dagen bij het jaar
gerekend worden. Want zij, die wij bij ziekte verzorgen, worden geacht ons te dienen, als zij daartoe bereid zijn, maar door
slechte gezondheid verhinderd zijn.
96. Als een slaaf wordt bevolen tien aurei aan de erfgenaam te betalen, zal deze, door de aan de vrijheid toegekende
lankmoedigheid, gedwongen zijn het geld in afzonderlijke betalingen te ontvangen.
97. Wanneer een slaaf werd bevolen vrij te zijn, "indien Titius naar het Capitool zou opklimmen", en Titius weigert dit te
doen, wordt de toekenning van de vrijheid nietig verklaard. Deze regel geldt ook voor soortgelijke gevallen onder dezelfde
voorwaarden.
98. Cassius zegt evenzo, dat wanneer een slaaf wordt bevolen een jaar te dienen, de tijd dat hij op de vlucht was of in proces
was, niet wordt meegerekend ten gunste van zijn vrijheid.
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99. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
Wanneer een slaaf, die voorwaardelijk vrij moest worden, werd opgedragen om rekenschap af te leggen, en hij betaalde wat
hem aan saldo overbleef, en hij bood aan om zekerheid te stellen met betrekking tot wat overbleef in twijfel, dan stellen
Neratius en Aristo zeer terecht dat hij vrij zal worden; omdat anders veel slaven hun vrijheid niet zouden kunnen verkrijgen
vanwege de onzekerheden van rekeningen en de aard van dit soort zaken.
100. Een slaaf die voorwaardelijk vrij moet worden, en die wordt opgedragen een som geld te betalen maar geen rekening en
verantwoording af te leggen, moet die betalen, en geen borg stellen dat hij dat zal doen.
101. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVII.
Als een slavin die voorwaardelijk vrij moet worden, veroordeeld wordt tot dienstbaarheid als straf voor een misdaad, en na
haar veroordeling wordt voldaan aan de voorwaarde waarvan haar vrijheid afhankelijk is, hoewel het voor haar geen voordeel
zal opleveren, zal het toch ten goede komen aan een eventueel kind dat zij zal krijgen, want het zal vrij geboren worden, net
als wanneer de moeder niet veroordeeld was geweest.
102. Wat zou echter het gevolg zijn, indien zulk een slavin zwanger zou worden, terwijl zij in dienst was, en, door de vijand
gevangen genomen, een kind zou krijgen, nadat aan de voorwaarde, waarvan haar vrijheid afhankelijk was, was voldaan; zou
haar kind bij de geboorte vrij zijn? Het lijdt geen twijfel, dat het in de tussentijd slaaf van de vijand zou zijn; maar het is ook
waar, dat het vrij zou worden door het recht van postliminium, want als de moeder in haar eigen land was geweest, zou het
kind vrij geboren zijn.
103. Het is duidelijk, dat de billijker mening is, dat, indien zij zwanger zou worden, terwijl zij in handen van de vijand was,
en het kind ter wereld zou brengen, nadat de voorwaarde vervuld was, het door het recht van postliminium zou kunnen
profiteren en vrij zou worden.
104. Een slaaf, die voorwaardelijk vrij moet zijn, verkrijgt zijn vrijheid van zijn verkrijger, indien aan de voorwaarde is
voldaan. Er zij aan herinnerd, dat deze regel van toepassing is op slaven van beide geslachten. Indien de voorwaarde vervuld
is, bindt zij niet alleen degene die de slaaf gekocht heeft, maar ook allen die hem door welke titel dan ook in eigendom
verkregen hebben. Daarom, of de slaaf aan u is nagelaten door de erfgenaam, of aan u is toegekend in rechte, of door u is
verkregen door usucaptie, of aan u is overgedragen, of uw eigendom is geworden door enig ander recht, wij zeggen dat,
zonder enige twijfel, aan de voorwaarde kan worden voldaan voor zover het u persoonlijk betreft. Hetzelfde kan worden
gezegd met betrekking tot de erfgenaam van de verkrijger.
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105. Wanneer een zoon onder vaderlijk toezicht tot erfgenaam wordt benoemd, en een slaaf die voorwaardelijk vrij moet zijn,
wordt opgedragen aan de zoon een bepaalde som geld te betalen, en vrij te zijn, zal hij zijn vrijheid verkrijgen door de
genoemde som te betalen, hetzij aan de zoon, hetzij aan zijn vader; want de vader is gerechtigd tot het voordeel van de
nalatenschap. Maar als hij de vader betaalt na de dood van de zoon, wordt hij vrij, omdat hij betaald heeft aan de erfgenaam
van de erfgenaam. Want als een slaaf wordt bevolen een som geld te betalen aan een vreemdeling, en vrij te worden, en deze
wordt de erfgenaam van de erfgenaam, dan zal hij aan de voorwaarde voldoen, niet met betrekking tot de vreemdeling, maar
als het ware, met betrekking tot de erfgenaam.
106. Wanneer een slaaf is opgedragen tien aurei te betalen en vrij te worden, en hij wordt verkocht na er vijf te hebben
betaald, moet hij de resterende vijf aan de koper betalen.
107. Als uw slaaf een andere slaaf koopt, die voorwaardelijk vrij moet zijn, moet hij u betalen wat hem bevolen was aan de
erfgenamen te betalen. Als hij echter uw slaaf betaald heeft, denk ik, dat hij vrij zal zijn, mits uw slaaf hem gekocht heeft met
geld, dat tot zijn peculium behoort, en u hem dat niet ontnomen hebt; zodat, op deze wijze, hij begrepen zal worden u betaald
te hebben, net alsof de betaling aan een van uw slaven met uw toestemming gedaan zou zijn.
108. Wanneer een slaaf wordt bevolen vrij te zijn, niet tegen betaling van een som geld, maar indien hij zijne rekening en
verantwoording aflegt, laat ons dan zien, of deze voorwaarde op den koper overgaat. En men moet bedenken, dat gewoonlijk
alleen die voorwaarden, welke op de betaling van geld betrekking hebben, op de koper overgaan, en dat die, welke op te
verrichten handelingen betrekking hebben, niet op hem overgaan; bijvoorbeeld, als hij zijn zoon onderricht geeft, want deze
voorwaarden verbinden zich aan de persoon van hem, aan wie zij worden opgelegd. De voorwaarde van het afleggen van
rekening en verantwoording echter, die het bestaan van een saldo inhoudt, heeft betrekking op de betaling van geld; maar het
overleggen van de boeken met de bedragen, en het berekenen en onderzoeken van de rekeningen zelf, alsmede het herzien en
onderzoeken daarvan, hebben betrekking op te verrichten handelingen. Kan de slaaf dus zijn vrijheid verkrijgen door het
saldo dat hij nog in handen heeft aan de koper te betalen, en door de rest van de voorwaarde, die de erfgenaam betreft, na te
komen? Ik denk dat de betaling van het saldo overgaat op de erfgenaam. Vandaar dat de voorwaarde kan worden verdeeld.
Ook Pomponius heeft deze mening verkondigd in het Achtste Boek over Sabinus.
109. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
De vervreemding van het vruchtgebruik brengt niet de voorwaarde met zich mee, waarop de slaaf vrij moet worden.
110. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
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Wanneer een slaaf wordt bevolen vrij te zijn als hij tien aurei betaalt, moet hij ze betalen aan de erfgenaam; want wanneer er
niemand is aangewezen aan wie de betaling moet worden gedaan, heeft de slaaf recht op zijn vrijheid door aan de erfgenaam
te betalen.
111. Als ieder van de erfgenamen zijn aandeel in een slaaf aan verschillende kopers verkoopt, moet de slaaf aan iedere koper
hetzelfde deel betalen van de som die aan iedere erfgenaam verschuldigd was. Labeo zegt echter, dat indien de namen der
erfgenamen alleen in het testament worden genoemd, hun gelijke porties moeten worden betaald; maar indien de erflater
heeft gezegd: "Indien hij mijn erfgenamen betaalt", zullen de bedragen overeenkomen met de aandelen van de nalatenschap,
waarop de erfgenamen respectievelijk recht hebben.
112. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Niemand mag onwetend zijn van het feit dat de slaaf in de tussentijd eigendom blijft van de erfgenaam. Hij kan dus worden
overgeleverd bij wijze van herstel van door hem veroorzaakte schade, maar zelfs als dit geschiedt, kan hij nog hopen zijn
vrijheid te verkrijgen, want zijn overgave ontneemt hem die niet.
113. Indien een erfgenaam een slaaf verkoopt onder een andere voorwaarde dan die, waarvan zijn vrijheid afhankelijk is,
wordt zijn status niet veranderd; en hij kan zich ontheffen uit de macht van de koper, zoals hij dat ook kan doen uit die van de
erfgenaam. Indien echter de erfgenaam de voorwaarde, waaronder de slaaf zal worden vrijgelaten, verbergt, zal hij
aansprakelijk zijn voor een vordering tot koop; en goede autoriteiten stellen, dat ieder, die opzettelijk de voorwaarde
verbergt, waaronder een slaaf zal worden vrijgelaten, en hem absoluut verkoopt, schuldig is aan oplichting.
114. Men heeft gediscussieerd over de vraag of iemand wordt vrijgelaten, die een slaaf heeft afgestaan, die voorwaardelijk
vrij moest zijn, bij wijze van genoegdoening voor toegebrachte schade. Octavenus meent, dat hij vrijgelaten is, en zegt, dat
dezelfde regel zal gelden, als iemand Stichus wegens een beding iets schuldig was, en hem onder een zekere voorwaarde
heeft uitgeleverd om vrij te zijn. Want als hij zijn vrijheid zou verkrijgen voordat de betaling is geschied, zou de gehele
verbintenis tenietgaan; want daarin is alleen begrepen datgene wat door betaling van geld kan worden vereffend; vrijheid kan
echter niet door geld worden kwijtgescholden of vervangen. Deze mening lijkt mij juist.
115. De positie van een slaaf die voorwaardelijk vrij moet zijn, is alleen onveranderlijk, als de nalatenschap wordt betreden;
want voordat dit is gebeurd, kan hij door usucaptie als slaaf worden verkregen, en verdwijnt de verwachting van zijn vrijheid.
Indien echter het landgoed daarna wordt betreden, wordt zijn hoop op vrijheid hersteld door de gunst waarmee het wordt
beschouwd.
116. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
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Als een erfgenaam een slaaf verkoopt die bevolen was tien aurei te betalen, en hem aan de koper levert, en zegt dat hij recht
had op zijn vrijheid als hij twintig aurei zou betalen, dan zal een actie op koop tegen de verkoper zijn. Indien het dubbele was
beloofd, is er een vordering tot dubbele schadevergoeding op grond van uitzetting, en een vordering tot koop op grond van de
valse verklaring.
117. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIV.
Als de erfgenaam een som geld schenkt aan een slaaf, die voorwaardelijk vrij moet zijn, zodat hij het aan hem kan betalen en
bevrijd kan worden, zegt Aristo dat hij niet vrij zal worden, maar als de erfgenaam hem het geld absoluut geeft, zal hij zijn
vrijheid verkrijgen.
118. Julianus, Digest, Boek VII.
Wanneer een slaaf bij testament zijn vrijheid verkrijgt, onder voorwaarde van het afleggen van rekening en verantwoording,
moet hij het hem resterende saldo aan de erfgenamen uitbetalen, in verhouding tot hun respectievelijke aandelen in de
nalatenschap; zelfs als de namen van sommigen van hen in de voorwaarde worden genoemd.
119. Dezelfde, Digest, Boek XLIII.
Wanneer een erflater een schenking van vrijheid als volgt nalaat: "Laat Stichus vrij zijn, indien mijn erfgenaam hem niet bij
testament manumitteert", dan wordt de bedoeling van de erflater geacht te zijn, dat de slaaf vrij zal zijn, indien de erfgenaam
hem niet bij testament de vrijheid schenkt. Indien dus de erfgenaam de slaaf bij zijn testament emancipeert, wordt de
voorwaarde geacht te zijn mislukt; indien hij hem niet emancipeert, zal de voorwaarde vervuld zijn op het ogenblik van het
overlijden van de erfgenaam en zal de slaaf zijn vrijheid verkrijgen.
120. Als een gemeenschappelijk gehouden slaaf tot zijn vrijheid wordt veroordeeld op voorwaarde dat hij tien aurei betaalt,
kan hij de genoemde som betalen uit zijn peculium, ongeacht op welke wijze hij het verkregen heeft; het maakt ook geen
verschil of het peculium in handen was van de erfgenaam, of in die van een mede-eigenaar; of de slaaf werd veroordeeld om
het geld te betalen aan de erfgenaam, of aan een vreemdeling. Want het is een regel van algemene toepassing, dat slaven, die
voorwaardelijk vrij moeten zijn, goederen, die tot hun peculium behoren, kunnen vervreemden om te voldoen aan een
voorwaarde, waarvan hun vrijheid afhankelijk is.
121. Wanneer twee slaven worden veroordeeld om vrij te zijn onder voorwaarde van het afleggen van hun rekening en
verantwoording, en zij afzonderlijk zaken hebben gedaan, is er geen twijfel aan, dat zij ook afzonderlijk aan de voorwaarde
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kunnen voldoen. Indien echter hun administratie gemeenschappelijk is gevoerd en zo verward is, dat zij niet kan worden
verdeeld, zal het noodzakelijkerwijs zo zijn, dat indien een van hen nalaat rekening en verantwoording af te leggen, hij de
ander belet zijn vrijheid te verkrijgen; noch zal de voorwaarde geacht worden te zijn nagekomen met betrekking tot een van
hen, tenzij beiden of een van beiden alles betalen wat na onderzoek van de rekeningen als saldo verschuldigd mocht blijken
te zijn.
122. Wanneer een slaaf vrijgelaten wordt onder de voorwaarde, dat hij zweert, dat hij naar het Capitool zal opstijgen, en deze
eed onmiddellijk aflegt, zal hij vrij worden, zelfs indien hij niet naar het Capitool opstijgt.
123. De slaaf van de erfgenaam, die wordt bevolen eigendommen af te geven, die aan de erfgenaam zelf toebehoren, en vrij
te zijn, zal recht hebben op zijn vrijheid, omdat de erflater de slaaf van de erfgenaam kan bevelen te worden gemanumitteerd
zonder de voorwaarde op te leggen iets af te geven.
124. De volgende bepaling: "Laat Stichus vrij zijn als hij dertig jaar oud is; Stichus zal niet vrij zijn tenzij hij tien aurei
betaalt," heeft dezelfde uitwerking als wanneer er gezegd zou zijn dat men Stichus vrij moet laten als hij tien aurei betaalt en
de leeftijd van dertig jaar bereikt. Want het ontnemen van de vrijheid, of van het legaat dat onder een bepaalde voorwaarde is
nagelaten, wordt geacht de tegengestelde voorwaarde te stellen aan het legaat of de eerder verleende vrijheidsverlening.
125. Alfenus Varus, Digest, Boek IV.
Een slaaf, die door het testament van zijn meester vrij werd verklaard onder de voorwaarde, tien aurei aan de erfgenaam te
betalen, betaalde aan deze laatste het loon van zijn arbeid, en daar de erfgenaam van hem een groter bedrag dan tien aurei
ontving, beweerde de slaaf, dat hij vrij was. Over dit punt werd advies ingewonnen. Het antwoord luidde, dat de slaaf niet
vrij bleek te zijn, daar het geld, dat hij had betaald, niet ter vergoeding van zijn vrijheid was, maar ter vergoeding van de
arbeid, die hij had verricht; en dat hij daarom niet meer vrij was, dan wanneer hij een stuk land van zijn meester had gepacht
en hem het geld had betaald in plaats van hem de oogst te geven.
126. Een slaaf werd vrijverklaard, nadat hij gedurende zeven jaar zijn diensten aan de erfgenaam had bewezen. Hij sloeg op
de vlucht en bleef een jaar afwezig. Toen de zeven jaren verstreken waren, werd het oordeel gegeven, dat hij niet vrij was,
omdat hij zijn meester geen diensten had bewezen, terwijl hij voortvluchtig was, en hij zou niet vrij worden, voordat hij zijn
meester gediend had gedurende het aantal dagen, dat hij afwezig was. Indien echter in het testament was bepaald, dat hij vrij
zou worden, nadat hij zeven jaren had gediend, zou hij vrij kunnen worden, indien hij zijn meester diende gedurende de tijd
van zijn vlucht, na zijn terugkeer.
127. Africanus, Vragen, Boek IX.
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Als een slaaf die veroordeeld was tot het betalen van een bepaalde som geld bij de dood van de erfgenaam, de nalatenschap
zou hebben verrijkt met een bedrag gelijk aan datgene wat hij veroordeeld was te betalen, bijvoorbeeld als hij de schuldeisers
had betaald, of de slaven van voedsel had voorzien, werd geoordeeld dat hij onmiddellijk recht zou hebben op zijn vrijheid.
128. Een erfgenaam, die een slaaf verkocht, die tegen betaling van tien aurei vrij zou worden, verklaarde bij de verkoop, dat
de voorwaarde was, dat de genoemde tien aurei aan hem en niet aan de koper moesten worden betaald. De vraag rees, aan
wie van de twee de slaaf het geld moest betalen om zijn vrijheid te verkrijgen. Het antwoord was, dat hij het aan de
erfgenaam moest betalen. Indien hij echter als voorwaarde had gesteld, dat de slaaf aan een vreemde moest betalen, meende
men, dat de overeenkomst geldig zou zijn, omdat de slaaf geacht wordt aan de erfgenaam te betalen, indien hij iemand anders
betaalt met toestemming van eerstgenoemde.
129. Ulpianus, Regels, Boek IV.
Als een vrouwelijke slavin, die voorwaardelijk vrij moet zijn, een kind krijgt, zal het de slavin van de erfgenaam zijn.
130. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Een slaaf wordt veroordeeld om vrij te zijn als hij tien aurei betaalt aan de erfgenaam. Hij heeft het bedrag, maar hij is een
gelijke som verschuldigd aan zijn meester. Hij zal niet vrij zijn door betaling van deze tien aurei, want wanneer het een slaaf
wordt toegestaan geld uit zijn peculium te betalen om aan een voorwaarde te voldoen, moeten wij dit zo opvatten dat hij niet
mag betalen wat niet tot zijn peculium behoort. Ik ben mij er volkomen van bewust dat gezegd kan worden dat dit geld deel
uitmaakt van zijn peculium; hoewel, als de slaaf niets anders had, zou hij geen peculium hebben. Maar men kan er niet aan
twijfelen, dat het de bedoeling was van hen, die de regel vaststelden, dat de slaaf de macht zou hebben om uit zijn peculium
te betalen, net zoals uit zijn patrimonium, omdat men zou kunnen toestaan, dat dit geschiedde zonder enige schade aan zijn
meester. Zou men echter verder gaan, dan zou het geval niet veel verschillen van een geval waarin iemand zou kunnen
menen dat de slaaf aan de voorwaarde voldeed door betaling van geld dat hij van zijn meester had gestolen.
131. Paulus, Over het verlenen van vrijheid.
Als een slaaf wordt bevolen om gedurende drie jaar jaarlijks tien aurei te betalen, en hij biedt het eerste jaar tien aurei aan, en
de erfgenaam neemt het niet aan, dan wordt hij niet onmiddellijk vrij, om de reden dat zelfs als de erfgenaam het wel
aannam, hij nog niet vrij zou zijn.
132. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
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Wanneer een slaaf wordt veroordeeld om vrij te zijn, en hem een legaat wordt nagelaten om te vestigen wanneer de zoon van
de erflater zijn veertiende jaar zal bereiken, en de zoon voor die tijd sterft, wordt de slaaf vrij wanneer de termijn is
verstreken, wegens toegeeflijkheid waarmee de vrijheid wordt beschouwd; maar de voorwaarde waarvan het legaat
afhankelijk is, wordt geacht te zijn mislukt.
133. Paulus, Over Plautius, Boek XVI.
Wanneer zijn peculium is nagelaten aan een slaaf die was opgedragen tien aurei te betalen aan een vreemdeling, en vrij te
worden, maar de erfgenaam hem belet het te betalen, en de slaaf, die naderhand is gemanumitteerd, krachtens de erfenis zijn
peculium opeist, kan de erfgenaam dan, door middel van een exceptie op grond van kwade trouw, van zijn peculium de som
aftrekken die de slaaf had moeten betalen om hem, en niet de gemanumitteerde slaaf, te begunstigen, omdat het geld niet is
betaald; of zal de erfgenaam onwaardig worden geacht van het geld te profiteren, omdat hij tegen de wil van de overledene
heeft gehandeld? Aangezien de slaaf niets heeft verloren en zijn vrijheid heeft verkregen, zou het oneerlijk zijn, dat de
erfgenaam op bedrieglijke wijze van het geld wordt beroofd.
134. In dit geval rijst de vraag, als de slaaf het geld zou betalen zonder medeweten of toestemming van de erfgenaam, of het
dan zou toebehoren aan degene die het ontving. Julianus meent zeer juist, dat in dit geval het recht van de slaaf om het geld te
betalen wordt erkend, zelfs tegen de toestemming van de erfgenaam; en daarom wordt het eigendom van hem die het
ontvangt.
135. Als een slaaf wordt veroordeeld om tien aurei aan de erfgenaam te betalen, en deze is die som aan de slaaf verschuldigd,
dan wordt hij, als de slaaf het bedrag wil verrekenen, vrij.
136. Een man aan wie een slaaf was bevolen een bepaalde som geld te betalen om vrij te worden, is gestorven. Sabinus is van
mening dat als hij de tien aurei voor betaling gereed had, hij vrij zou worden, omdat het niet zijn schuld was dat ze niet
betaald werden. Julianus echter zegt dat op grond van de gunst waarmee de vrijheid wordt beschouwd, en door de wet, zoals
die is vastgesteld, de slaaf zijn vrijheid zal verkrijgen, zelfs als het geld na zijn dood werd betaald; vandaar dat hij zijn
vrijheid eerder verkrijgt op grond van de wet dan krachtens het testament; dus als hem een legaat werd nagelaten op het
moment van de dood van degene aan wie hij was opgedragen het geld te betalen, zal hij zijn vrijheid verkrijgen, maar hij zal
geen recht hebben op het legaat. Julianus is dezelfde mening toegedaan, zodat hij in dit geval overeenkomt met andere
legatarissen. Het geval van een slaaf, die door de erfgenaam verhinderd wordt aan de voorwaarde te voldoen, is echter
anders; want in dit geval verkrijgt hij zijn vrijheid krachtens het testament.
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137. De Goddelijke Hadrianus heeft in een Rescript verklaard, dat een slaaf, die gelast wordt een som geld aan de erfgenaam
te betalen, deze aan diens erfgenaam kan betalen; en, indien dit de bedoeling van de erflater was, moet dezelfde regel voor
een legataris gehouden worden.
138. Er zijn bepaalde voorwaarden, die naar hun aard niet gelijktijdig kunnen worden vervuld, maar een verdeling van tijd
vereisen; zoals bijvoorbeeld, wanneer een slaaf wordt bevolen de waarde van tien aurei aan arbeid te geven, omdat arbeid
met dagen wordt gerekend. Als dus een slaaf, die vrij moet zijn, voorwaardelijk de aurei betaalt, één voor één, kan men
zeggen dat hij aan de voorwaarde heeft voldaan. Het geval van de arbeid is echter anders, omdat die noodzakelijkerwijze
slechts een deel van de tijd kan worden verricht. Maar als de erfgenaam weigert deze aan te nemen, wordt de slaaf niet
onmiddellijk vrij, maar pas nadat de tijd verstreken is die nodig is om de arbeid te verrichten. Dezelfde regel zal gelden,
wanneer de slaaf bevolen wordt naar Capua te gaan en vrij te zijn, en de erfgenaam hem verbiedt te gaan; want dan zal hij
vrij zijn, wanneer de tijd, die nodig is om naar Capua te gaan, verstreken is, want tijd wordt essentieel geacht bij het
verrichten van arbeid, zowel als bij het maken van een reis.
139. Indien een slaaf zijn vrijheid zou ontvangen als volgt: "Laat Stichus vrij zijn, indien mijn erfgenaam hem niet zal
manumitteren", dan kan hij door de erfgenaam worden gemanumitteerd, en wordt hem zijn vrijheid niet ontnomen in strijd
met de wil van de erflater. Maar een zo korte tijd is niet vereist, dat de erfgenaam gedwongen zal zijn zich te haasten of
onmiddellijk van zijn reis terug te keren om de slaaf te manumitteren, of af te zien van de verrichting van de daartoe
noodzakelijke zaken. Anderzijds kan de manumissie evenmin voor zijn leven worden uitgesteld, maar de erfgenaam moet de
slaaf emanciperen zodra hij dit zonder groot ongemak voor zichzelf kan doen. Indien een tijdstip voor de manumissie is
voorgeschreven, moet dit in aanmerking worden genomen.
140. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Labeo, in zijn Boek der Laatste Werken, vermeldt het volgende geval: "Laat Galenus, mijn rentmeester, vrij, als hij blijkt
mijn zaken zorgvuldig te hebben geleid, en laat hem al zijn bezittingen behouden, en honderd aurei daarnaast ontvangen." In
dit geval moeten we zo'n ijver eisen dat de meester er beter van wordt en niet de slaaf. Bovendien moet goede trouw worden
toegevoegd aan de ijver, niet alleen in het bijhouden van de boekhouding, maar ook in de betaling van het eventuele saldo dat
overblijft. Met het woord "blijkt" wordt bedoeld "geacht kan worden te hebben". De ouden interpreteerden de volgende
woorden van de Wet van de Twaalf Tafelen: "Indien regenwater schade veroorzaakt," aldus, dat het schade kan veroorzaken.
En als deze vraag wordt gesteld ten overstaan van wie de bovengenoemde zorgvuldigheid moet worden vastgesteld, moeten
wij antwoorden dat dit moet worden beslist door de erfgenamen overeenkomstig het oordeel van een betrouwbaar burger;
bijvoorbeeld, als een slaaf wordt bevolen vrij te zijn op voorwaarde dat hij een bepaalde som geld betaalt, en er staat niet bij
aan wie hij die moet betalen, dan wordt hij net zo vrij als wanneer de erflater had geschreven: "Als hij de som aan mijn
erfgenaam moet betalen."
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141. Pactumeius Clemens zei, dat als een trust was nagelaten als volgt: "Ik belast u het te leveren aan wie van hen u maar
verkiest," en de erfgenaam geen keuze maakte aan wie hij het goed moest leveren, hij het aan allen moest leveren, en dit
werd door keizer Antoninus verordonneerd.
142. Paulus, Over Vitellius, Boek III.
Wanneer een slaaf werd bevolen een bepaalde som geld te betalen, en degene aan wie hij het moest betalen werd niet
genoemd, dan moet hij het aan de erfgenamen betalen in verhouding tot hun respectievelijke aandelen in de staat, want ieder
van hen moet een aandeel ontvangen in verhouding tot zijn eigendom van de slaaf.
143. Wanneer bepaalde erfgenamen door de erflater worden genoemd als degenen aan wie de slaaf moet betalen, moet hij dit
doen naar evenredigheid van hun respectieve aandelen in de nalatenschap.
144. Indien een vreemdeling bij de genoemde erfgenamen wordt gevoegd, moet aan hem het volle aandeel worden betaald,
en aan de anderen moeten bedragen worden betaald naar evenredigheid van hun respectieve aandelen in de nalatenschap. Als
de erflater niet alleen Titius heeft toegevoegd, maar ook anderen, hebben zij ieder recht op een volledig aandeel, en hun
mede-erfgenamen op bedragen in verhouding tot hun belang in de nalatenschap; zoals Julianus verklaart.
145. Celsus, Digest, Boek XXII.
"Laat Stichus vrij zijn als hij in vijf jaar honderd aurei betaalt." De slaaf kan, nadat de vijf jaar verstreken zijn, het genoemde
bedrag betalen aan de erfgenaam van de koper.
146. Wanneer de slaaf veroordeeld was vrij te zijn, indien hij zijne rekening en verantwoording aflegde, en de erfgenaam,
nadat het goed, dat tot het peculium behoorde, verkocht is, de slaaf niet toestaat het saldo, dat in zijne handen is, over te
betalen, zal hij vrij zijn, even alsof hij aan de voorwaarde voldaan had.
147. Marcellus, Digest, Boek XVI.
"Laat Stichus vrij zijn als hij mijn erfgenaam tien aurei belooft, of zweert hem zijn diensten te verlenen." De voorwaarde is
vervuld als de slaaf de belofte doet, want men kan zeggen dat hij zich tot op zekere hoogte heeft gebonden, ook al is de
verplichting misschien niet dwingend.
148. Modestinus, Verschillen, Boek IX.
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De Wetten van de Twaalf Tafelen worden geacht toe te staan dat slaven, die voorwaardelijk vrij moeten zijn, verkocht
worden. Bij de verkoop moeten echter wel strenge voorwaarden worden gesteld; bijvoorbeeld dat de slaaf niet in een bepaald
land mag dienen, of nooit mag worden gemanumitteerd.
149. Dezelfde, Regels, Boek IX.
Wanneer aan een slaaf vrijheid is verleend bij testament, onder voorwaarde dat hij rekening en verantwoording aflegt, kan de
erfgenaam niet alleen een schriftelijke rekening en verantwoording eisen, maar ook een van alle zaken die zijn gedaan zonder
schriftelijk te zijn vastgelegd.
150. Wanneer een slaaf is bevolen zijn vrijheid te verkrijgen na rekening en verantwoording te hebben afgelegd, wordt hij
toch vrij, zelfs indien hij geen zaken heeft gedaan.
151. Dezelfde, Pandects, Boek I.
Als degene aan wie de slaaf is bevolen te betalen, hem koopt, en hem daarna aan een ander verkoopt, moet hij de laatste
koper betalen, want Julianus heeft besloten dat als degene aan wie de slaaf is bevolen te betalen, de eigendom van hem
verkrijgt, en hem vervreemdt, de voorwaarde ook op de koper overgaat.
152. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Wanneer de nalatenschap van een persoon die had bevolen dat zijn slaaf binnen dertig dagen na zijn dood vrij zou worden,
indien hij zijn rekeningen overmaakte, pas werd betreden nadat de dertig dagen waren verstreken, kan de gemanumitteerde
slaaf niet vrij worden door de strikte constructie van de wet, aangezien de voorwaarde niet werd vervuld; maar de
toegeeflijkheid waarmee vrijheid wordt beschouwd, zorgt ervoor dat de voorwaarde als vervuld wordt beschouwd, als het
niet de schuld was van degene aan wie de voorwaarde was opgelegd, dat dit niet werd gedaan.
153. In de boeken van Gaius Cassius wordt gezegd, dat indien een slaaf, die voorwaardelijk vrij moet zijn, enig goed
verwerft voordat aan de voorwaarde, waarvan zijn vrijheid afhankelijk is, is voldaan, dit niet wordt opgenomen in het legaat
van zijn peculium, tenzij het legaat is gemaakt om de tijd te omvatten, dat hij vrij was. Aangezien de peculium zowel kan
toenemen als afnemen, moeten wij nagaan of de vermeerdering ervan door de erfgenaam deel zal uitmaken van het legaat, op
voorwaarde dat de slaaf er niet van wordt beroofd. Dit is onze huidige praktijk.
154. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XVIII.
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Slaven die voorwaardelijk vrij moeten zijn, verschillen in geen enkel opzicht van onze andere slaven. Daarom bevinden zij
zich in dezelfde positie als de anderen met betrekking tot rechtsvorderingen, of deze nu voortkomen uit misdaden, uit
gesloten zaken of uit contracten. Het gevolg daarvan is, dat zij bij openbare vervolgingen aan dezelfde straffen zijn
onderworpen als de andere slaven.
155. Quintus Mucius vertelt dat het hoofd van een huishouden in zijn testament verklaarde: "Laat mijn slaaf Andronicus vrij
zijn, mits hij tien aurei betaalt aan mijn erfgenamen." Toen ontstond er een controverse over het landgoed. Een persoon
verklaarde dat hij de erfgenaam was, en beweerde dat het hem toebehoorde, en een ander, die in het bezit was van de
nalatenschap, zei dat hij de erfgenaam was volgens het testament. Het vonnis werd uitgesproken ten gunste van degene die
zei dat hij de erfgenaam volgens het testament was. Andronicus vroeg toen, of hij, als hij twintig aurei aan deze laatste zou
betalen, vrij zou worden, omdat het vonnis in zijn voordeel was gewezen; of dat het vonnis dat de winnende partij had
verkregen, geen betrekking had op de zaak in kwestie; dat hij dus, als hij de tien aurei aan de aangewezen erfgenaam zou
betalen, en de zaak zou worden beslist in het nadeel van de bezitter, in slavernij zou blijven. Labeo meent dat de mening van
Quintus Mucius alleen waar kan zijn, als de erfgenaam die de zaak gewonnen heeft, volgens de wet de erfgenaam is; want als
de aangewezen erfgenaam door een rechtvaardige beslissing zijn zaak verloren blijkt te hebben, en volgens het testament
recht heeft op het landgoed, zal de slaaf door hem te betalen toch aan de voorwaarde voldoen, en vrij worden. De mening die
Aristo aan Celsus geeft is echter volkomen juist, namelijk dat het geld kan worden betaald aan de rechtmatige erfgenaam ten
gunste van wie vonnis is gewezen; omdat volgens de bepalingen van de Twaalf Tafelen de term "koop" elke vorm van
vervreemding omvat, en het geen verschil maakt op welke manier een van de partijen meester van de slaaf is geworden; en
daarom is hij ten gunste van wie vonnis is gewezen in de wet begrepen, en de slaaf die het geld heeft betaald zal vrij zijn.
Bovendien, als hij die in het bezit is en aan wie het geld werd betaald, in een geschil om de nalatenschap zou worden
verslagen, zal hij verplicht zijn het geld samen met het eigendom af te staan aan de partij die succesvol is.
156. Dezelfde, Over verschillende lessen, Boek VII.
Waar een slaaf wordt bevolen vrij te zijn als volgt: "Laat Stichus vrij zijn, als mijn erfgenaam hem niet vervreemdt,"
zelfs als hij voorwaardelijk vrij moet zijn, kan hij niettemin vervreemd worden.
157. Gaius, Over tine Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Als aan een slaaf een legaat wordt nagelaten op voorwaarde, dat hij zijne rekening en verantwoording aflegt, dan lijdt het
geen twijfel, dat hij, krachtens de voorwaarde, waarmede hij wordt aangewezen om het legaat te ontvangen, het eventueel
nog in zijne handen overblijvende saldo moet afbetalen.
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158. Als er dus navraag is gedaan naar de volgende bepaling: "Laat Stichus, samen met zijn vrouwelijke metgezel, vrij zijn,
nadat hij zijn rekeningen heeft afgelegd", en Stichus zou sterven voordat aan de voorwaarde is voldaan, is zijn metgezel dan
vrij? Julianus zegt dat er in deze zaak een punt is dat zich ook voordoet met betrekking tot legaten, zoals wanneer een erflater
zegt: "Ik geef aan Zo-en-Zo samen met Zo-en-Zo," en een van de partijen ontbreekt, de ander de erfenis mag nemen; omdat
de betere mening is dat de zaak net zo is als wanneer de erflater had gezegd: "Ik geef aan Zo-en-Zo en Zo-en-Zo." Er wordt
ook gezegd, dat er nog een andere vraag is, namelijk of de voorwaarde ook aan de vrouwelijke metgezel wordt gesteld. Men
is van oordeel, dat dit het geval is; vandaar, dat, indien Stichus geen saldo in handen heeft, de vrouw dadelijk vrij wordt;
maar indien een saldo in zijn handen is gebleven, moet zij het geld betalen, noch zal het haar geoorloofd zijn het uit het
peculium te nemen, omdat dit alleen is geoorloofd aan hen, die de opdracht hebben in eigen naam te betalen, als
tegenprestatie voor de vrijheid, die hun wordt verleend.
159. Licinius Rufinus, Regels, Boek I.
Wanneer twee erfgenamen zijn aangewezen, en een slaaf is veroordeeld om vrij te zijn als hij tien aurei betaalt aan de
erfgenamen, en hij wordt verkocht en geleverd door een van de laatsten, dan wordt hij vrij door de helft van de som te betalen
aan de andere erfgenaam door wie hij niet is verkocht.
160. Papinianus, Vragen, Boek II.
De rechten van slaven die voorwaardelijk vrij moeten zijn, kunnen door de erfgenaam niet op schadelijke wijze worden
aangetast.
161. Dezelfde, Vragen, Boek XXI.
Een slaaf werd vrij verklaard als hij tien aurei betaalde aan de erfgenaam. De erfgenaam heeft de slaaf gemanumitteerd, en is
daarna gestorven. In dit geval moest het geld niet worden betaald aan de erfgenaam van de erfgenaam; want toen werd
besloten dat hij de erfgenaam van de erfgenaam moest betalen, zult u zich herinneren dat dit van toepassing was wanneer de
eerste erfgenaam die het geld zou ontvangen, de meester van de slaaf was; waardoor de voorwaarde (om zo te zeggen),
ambulant werd. Er zijn in feite twee redenen waarom aan de voorwaarde moet worden voldaan voor zover het de eerste
erfgenaam betreft; de eerste is de eigendom, en de tweede de aanwijzing van de persoon. De eerste reden geldt voor iedere
opvolger op wie de slaaf kan overgaan door de voortzetting van de eigendom die wordt overgedragen; maar de tweede heeft
alleen betrekking op de persoon die speciaal wordt aangewezen.
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162. Keizer Antoninus heeft in een Rescript verklaard, dat wanneer een slaaf werd bevolen zijne rekeningen te overleggen en
vrij te worden, indien de erfgenaam met de ontvangst van de rekeningen zou wachten, de slaaf niettemin vrij zal worden. Dit
rescript moet zo worden opgevat dat de slaaf vrij wordt als hij de betaling van het saldo in zijn handen niet uitstelt, maar als
hij daarmee wacht, wordt het alleen van kracht als hij het bedrag dat te goeder trouw moet worden terugbetaald, aanbiedt;
want het is niet voldoende dat de erfgenaam in gebreke is om de slaaf vrij te laten als hij niets heeft gedaan dat tot zijn
vrijheid zou hebben bijgedragen, als de erfgenaam niet in gebreke was geweest. Maar wat als een slaaf als volgt werd
gemanumitteerd: "Laat Damas vrij zijn, als hij volgend jaar naar Spanje gaat om de oogst binnen te halen," en de erfgenaam
houdt hem in Rome en wil hem niet laten vertrekken? Kunnen wij zeggen, dat hij onmiddellijk vrij zal zijn, voordat de oogst
is binnengehaald? Want als er in Rome een beding wordt gemaakt, als volgt: "Beloof je me honderd aurei te betalen in
Spanje? De tijd, gedurende welke gij Spanje zoudt kunnen bereiken, is in het beding begrepen, en men heeft besloten, dat
geen rechtsvordering kan worden ingesteld, voordat deze tijd is verstreken. Indien echter de erfgenaam, nadat hij de
rekeningen heeft goedgekeurd en het door de slaaf verschuldigde saldo heeft berekend, in het openbaar verklaart dat hij het
bedrag aan de slaaf schenkt, omdat hij niets heeft om het mee te betalen, of indien hij dit openlijk verklaart in een aan hem
gerichte brief, dan wordt de voorwaarde waarvan zijn vrijheid afhankelijk is, geacht te zijn vervuld. Maar wat moet er
gebeuren als de slaaf ontkent dat hij de betaling van het saldo heeft uitgesteld, en hij daarom, omdat de erfgenaam schuld
heeft aan het niet ontvangen van zijn rekeningen, vrij moet worden, en de erfgenaam volhoudt dat hij niet verantwoordelijk
was voor de vertraging, en dat de slaaf het saldo in zijn handen moet overmaken ? De magistraat, die van de zaak kennis
neemt, zal bepalen of aan de voorwaarde al dan niet is voldaan, en het behoort tot zijn plicht, het vermeende verzuim te
onderzoeken, alsmede de rekeningen op te maken, en indien hij vaststelt, dat de betaling van het saldo is vertraagd, te
beslissen, dat de slaaf niet vrij is. Indien echter de slaaf nooit ontkend heeft, dat er een saldo verschuldigd was, en hij de
erfgenaam zou dagvaarden om zijn rekening te kunnen opmaken, en vastgesteld wordt, dat hij bereid was het eventueel
overblijvende saldo te betalen, en een goede borg voor de betaling van het geld aanbood, en de erfgenaam in gebreke wordt
bevonden, moet vonnis worden gewezen ten gunste van de vrijheid.

163. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
De slaaf zal verantwoordelijk worden geacht voor het niet nakomen van de voorwaarde, waarvan zijn vrijheid afhankelijk is,
indien hij het geld niet kan betalen uit het peculium, dat hij had, toen hij onder het beheer van de verkoper stond; omdat het
testament van de overledene zich niet uitstrekt tot zijn peculium onder een andere eigenaar. Dezelfde regel is van toepassing
wanneer de slaaf verkocht is met zijn peculium, en de verkoper het behoudt in strijd met zijn contract; want hoewel een
vordering tot koop mogelijk is, had de slaaf het peculium niet toen hij onder de macht van de koper was.
164. Dezelfde, Definities, Boek II.
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Geleerden in de wet hebben in de klasse der voorwaardelijk vrije slaven een slaaf geplaatst, die door een tweede testament in
de plaats van een zoon is gesteld met toekenning van zijn vrijheid. Deze regel is nuttig, omdat hij voorkomt dat een
minderjarige zoon het testament van zijn vader vernietigt door toe te staan dat de slaaf wordt vervreemd onder de last van
zijn vrijheid. Deze uitlegging van de wet strekt zich zonder onderscheid uit tot alle gevallen waarin de slaaf hetzij in de
tweede, hetzij in de derde graad wordt vervangen.
165. Gaius, Over bijzondere gevallen.
Als in een testament staat: "Ik geef Stichus aan Titius, opdat hij hem manumiteert, en als hij dat niet doet, laat hem dan vrij
zijn", dan wordt Stichus onmiddellijk vrij.
166. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Niet iedere belemmering, waarvoor de erfgenaam verantwoordelijk is, heeft dezelfde uitwerking als het voldoen aan de
voorwaarde door de slaaf, maar alleen wanneer dit geschiedt met het doel hem te verhinderen zijn vrijheid te verkrijgen.
167. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IV.
"Ik geef en legateer Stichus aan Attius, en als hij hem honderd sestertiën betaalt, laat hem dan vrij zijn." Als de slaaf de
sestertiën aan Attius betaalt volgens de voorwaarden van het testament, kan de erfgenaam ze volgens Labeo niet terugkrijgen,
omdat Attius ze van zijn eigen slaaf heeft gekregen, en niet van de slaaf van de erfgenaam. Quintus Mucius, Gallus en Labeo
zelf menen dat de slaaf als voorwaardelijk vrij moet worden beschouwd, terwijl Servius en Ofilius menen dat dit niet het
geval is. Ik neem de eerste opvatting over, dat wil zeggen, dat de slaaf aan de erfgenaam toebehoort en niet aan de legataris,
net alsof de erfenis door de vrijheidsverlening was weggenomen.
168. "Laat Stichus vrij zijn, wanneer mijn schulden zijn betaald, of mijn schuldeisers zijn voldaan." Ook al zou de erfgenaam
rijk zijn, Stichus zal toch niet vrij zijn voordat de schuldeisers hun geld hebben ontvangen, of hun vorderingen zijn voldaan,
of hun op een andere manier zekerheid is verschaft; dat is de mening van Labeo en Ofilius.
169. Labeo en Trebatius waren van mening, dat indien de erfgenaam een slaaf geld geeft om zaken te doen, hij niet vrij kan
worden volgens de bepalingen van het testament, door dit geld te betalen, omdat hij geacht wordt het eerder terug te hebben
gegeven dan te hebben betaald. Ik meen echter, dat indien het geld deel uitmaakte van zijn peculium, hij krachtens de
testamentaire bepaling vrij zal worden.
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170. "Laat mijn slaaf Damas vrij zijn, nadat hij zeven jaar lang zijn diensten aan mijn erfgenaam heeft bewezen." De slaaf
was gedurende die zeven jaar betrokken bij een halsmisdaad, en nu het laatste jaar verstreken was, verklaarde Servius dat hij
niet mocht worden vrijgelaten. Labeo was echter van mening dat hij vrij zou zijn nadat hij zijn meester zeven jaar had
gediend. Deze mening is juist.
171. "Laat Stichus vrij zijn, als hij duizend sestertiën betaalt aan Attia." Attia stierf tijdens het leven van de erflater. Labeo en
Ofilius waren van mening dat Stichus niet vrij kon worden. Trebatius was het met hen eens, als Attia stierf voordat het
testament was gemaakt; maar als zij daarna stierf, was hij van mening dat de slaaf vrij zou zijn. De mening van Labeo en
Ofilius is redelijk, maar het is onze gewoonte om de slaaf als vrij te beschouwen volgens de bepalingen van het testament.
172. Wanneer een slaaf wordt opgedragen een vreemdeling te dienen, kan niemand hem bevrijden door zijn eigen arbeid in
naam van de slaaf te leveren. De regel is echter anders, wanneer het gaat om de betaling van geld; zoals bijvoorbeeld,
wanneer een vreemdeling een slaaf bevrijdt door in zijn naam geld te betalen.
173. Scaevola, Digest, Boek XXIV.
De vrijheid werd aan Stichus als volgt verleend: "Ik verzoek mijn erfgenamen, en belast hen Stichus te manumiteren, nadat
hij zijn rekeningen heeft afgelegd." Daar de slaaf na de dood van de erflater veel geld had verzameld, dat in zijn handen was
gebleven, en hij bepaalde bedragen, die door pachters waren betaald, niet in zijn eigen boekhouding had opgenomen; en hij
het landgoed had geplunderd door heimelijk pakhuizen te openen en meubelen en kleding te stelen, en de inhoud van kelders
uit te putten, rees de vraag of hem vrijheid krachtens de trust moest worden verleend, voordat hij rekenschap had afgelegd
van wat frauduleus in zijn handen was gebleven, en had teruggegeven wat hij had gestolen. Het antwoord luidde, dat hem
geen vrijheid krachtens de trust mocht worden verleend, voordat hij rekenschap had afgelegd van hetgeen hij nog in handen
had, en alles had teruggegeven, wat hij door zijn toedoen had verloren.
174. "Laat Pamphilus vrij zijn, als hij al zijn peculium aan mijn erfgenamen geeft." Daar de slaaf meer aan zijn meester
verschuldigd was dan er in de peculium was, en alles wat tot zijn peculium behoorde te goeder trouw aan de erfgenamen had
overgedragen, rees de vraag of hij krachtens de bepalingen van het testament recht had op vrijheid. Het antwoord luidde, dat
niets in het vermelde geval aantoonde, dat hij daarop geen recht had.
175. Een erflater legateerde zijn slaaf Stichus als een preferent legaat aan zijn vrijgelatene, Pamphilus, die hij tot erfgenaam
had benoemd van een deel van zijn nalatenschap; en hij legateerde vrijheid aan Stichus, als volgt: "U zult hem manumiteren
als hij u, gedurende vijf ononderbroken jaren vanaf de dag van mijn dood, elke maand zestig sestertiën betaalt." Pamphilus,
die vóór het verstrijken van de vijf jaar stierf en zijn zoon en zijn vrouw tot zijn erfgenamen had benoemd, maakte de
volgende testamentaire bepaling met betrekking tot Stichus: "Ik bepaal dat mijn slaaf Stichus, die mij onder een bepaalde
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voorwaarde is nagelaten door het testament van mijn beschermheer, het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is, zonder enige
betwisting aan mijn zoon en mijn vrouw moet geven en betalen, en als dit is gebeurd, moeten zij hem na het verstrijken van
de voorgeschreven tijd manumiteren." Indien Stichus de zestig sestertiën niet elke maand zou betalen, rees de vraag of hij na
het verstrijken van de vijf jaar recht zou hebben op zijn vrijheid uit hoofde van de trust. Het antwoord was, dat tenzij hij de
betalingen zou doen, hij geen recht zou hebben op de vrijheid die hem krachtens de voorwaarden van de trust was verleend.
176. Een slaaf werd gemanumitteerd door een testament als volgt: "Laat Stichus, mijn slaaf, die tevens mijn rentmeester is,
vrij zijn, als hij aan mijn erfgenaam rekenschap aflegt van zijn gehele administratie en hem in dit opzicht tevreden stelt; en
als hij vrij is, wil ik dat hem twintig aurei en zijn peculium worden gegeven." De vraag rees, of de slaaf, indien hij bereid was
rekening en verantwoording af te leggen van zijn beheer gedurende de vele jaren, gedurende welke hij dit had gevoerd,
zonder de handtekening van de erflater, die dit goedkeurde, krachtens het testament vrij zou worden, daar de erflater wegens
zijn ernstige ziekte niet in staat was geweest de rekening en verantwoording te tekenen, maar niettemin zijn testament kon
tekenen. Het antwoord luidde dat de slaaf vrij zou worden indien zijn rekeningen te goeder trouw werden afgelegd, en het
saldo dat hem nog restte, werd betaald.
177. Ik vraag ook, of de door de assistenten van de slaaf geïnde bedragen, die hetzij in het geheel niet in zijn register zijn
ingeschreven, hetzij frauduleus zijn geboekt, hem aansprakelijk zullen stellen, daar hij boven zijn assistenten was geplaatst.
Het antwoord luidde, dat als de zaak er een was waarvoor hij verantwoordelijk gehouden kon worden, er rekening gehouden
moest worden met de noodzaak dat hij er een verklaring van zou afleggen.
178. Ik vroeg ook of er een rekening moest worden opgemaakt van de pachtgelden die hij niet had geïnd van de pachters van
de grond of van de pachters, boven de bedragen die hij hun eventueel had voorgeschoten. Het antwoord luidde dat dit reeds
was beslist.
179. Ik vraag ook of hij aansprakelijk zal zijn op grond van het feit dat hij al zijn eigendom, dat wil zeggen zijn peculium,
had weggenomen voordat hij zijn rekening opmaakte. Het antwoord was, dat dit geen beletsel was voor de vervulling van de
voorwaarde, mits de rekening werd afgelegd.
180. Titius legateerde bij testament aan verschillende personen elk van de slaven die bij zijn rentmeester in dienst waren, op
voorwaarde dat zij aan zijn erfgenaam rekening en verantwoording zouden afleggen. Dan, in een andere clausule van zijn
testament, zei hij: "Ik wil dat alle rentmeesters die ik heb nagelaten of zal vermannen, binnen vier maanden na mijn dood
rekenschap afleggen aan hun eigenaars aan wie ik ze heb nagelaten." Vervolgens beval hij, lager in rang, dat anderen van zijn
rentmeesters vrij waren, en voegde eraan toe: "Als zij hun rekeningen aan mijn erfgenaam overhandigen." Daar het de schuld
van de erfgenaam was, dat zij geen rekening en verantwoording aflegden, vroeg ik ook, of de slaven door deze voorwaarde
ophielden vrij te zijn, of dat zij niettemin hun vrijheid krachtens het testament konden verkrijgen, door rekening en
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verantwoording af te leggen en de saldi te betalen, die in hun handen bleven. Het antwoord luidde dat de legaten en de
schenkingen van vrijheid niet van kracht zouden worden, tenzij de rekeningen werden overgelegd, of dat het de schuld van de
erfgenaam was dat dit niet gebeurde; maar dat het hof moest bepalen of tijd leek te zijn begrepen in de voorwaarde
waaronder de legaten en de schenkingen van vrijheid van kracht moesten worden; of dat de vier maanden door de erflater
waren toegevoegd om verder uitstel te voorkomen en om de erfgenamen ruimschoots de tijd te geven om de rekeningen over
te leggen. Het is echter beter te oordelen dat het vermoeden in het voordeel van de slaven is.
181. De ontvanger van een bankier, wiens fortuin bijna geheel uit schuldvorderingen bestond, gaf als volgt vrijheid aan zijn
agenten, die zijn slaven waren: "Het maakt niet uit wie mijn erfgenaam zal zijn, als Damas, mijn slaaf, aan hem rekenschap
aflegt van de administratie die hij heeft gevoerd in zijn eigen naam en in die van Pamphilus, zijn medeslaaf, dan wens ik dat
beiden op gelijke voet worden gesteld en binnen zes maanden vrij worden." De vraag rees of de woorden, "op voet van
gelijkheid te worden gesteld," van toepassing waren op alle vorderingen behalve de oninbare vorderingen, zodat de betekenis
ervan was, dat als zij alle vorderingen van alle schuldenaren zouden innen, en de erfgenaam zouden betalen, of hem op een
andere manier tevreden zouden stellen, en als zij de vorderingen niet binnen zes maanden zouden innen, zij dan geen recht op
hun vrijheid zouden hebben. Het antwoord luidde, dat het duidelijk was, dat de voorwaarde was ingevoegd in de
bovengenoemde clausule van het testament, en dat de slaven derhalve vrij zouden zijn, indien zij daaraan voldeden, of dat de
erfgenaam verantwoordelijk was voor het feit, dat zij dit niet deden.
182. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus, Boek I.
Als u wilt toestaan dat een van uw slaven binnen een bepaalde tijd uit de slavernij wordt bevrijd, maakt het geen verschil of u
deze bepaling maakt onder de voorwaarde dat hij "zal dienen", of "zijn diensten zal bewijzen voor de duur van drie jaar, om
vrij te worden".
183. Paulus: Als iemand wordt bevolen vrij te zijn als hij belooft tien aurei aan de erfgenaam te betalen, hoewel een
dergelijke belofte geen effect zal hebben, zal hij toch bevrijd worden door deze te doen.
184. Dezelfde, Waarschijnlijkheden, Boek III.
Wanneer iemand een slaaf aan zijn vrouw nalaat, en hem beveelt vrij te zijn voor het geval zij opnieuw trouwt, zal de slaaf
onder deze voorwaarde vrij worden als zij een tweede keer zou trouwen.
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Tit. 8. Betreffende slaven die hun vrijheid verkrijgen zonder manumissie.

185. Paulus, Over Plautius, Boek V.
Wanneer een slaaf wordt verkocht onder voorwaarde van manumitatie binnen een bepaalde tijd, zelfs als de verkoper en de
koper beiden zouden sterven zonder erfgenamen na te laten, heeft hij recht op zijn vrijheid. Dit heeft de Goddelijke Marcus
in een Rescript verklaard. Zelfs als de verkoper van gedachten zou veranderen, zal de slaaf niettemin vrij worden.
186. Modestinus, Regels, Boek VI.
Door een Edict van de Goddelijke Claudius zal een slaaf die door zijn meester is verlaten vanwege een ernstige
gebrekkigheid recht hebben op zijn vrijheid.
187. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek III.
Wanneer een slaaf verkocht is op voorwaarde van manumitatie binnen een bepaalde tijd, en de dag voor zijn vrijheid komt
tijdens het leven van de verkoper, en deze laatste heeft zich niet bedacht, dan is het resultaat dat de slaaf gemanumitteerd zal
worden, net alsof dit gedaan was door degene die hem had moeten bevrijden; maar als de verkoper dood zou zijn,
verklaarden de Goddelijke Marcus en zijn zoon in een Rescript dat het niet nodig was om de toestemming van zijn
erfgenamen te verkrijgen.
188. Ulpianus, Over Sabinus, Boek III.
Wanneer een slaaf wordt verkocht onder de voorwaarde dat hij tijdens het leven van de koper zal worden gemanumitteerd,
heeft hij, wanneer deze sterft, onmiddellijk recht op zijn vrijheid.
189. Marcianus, Regels, Boek V.
Wanneer een slaaf zijn vrijheid heeft verkregen als beloning voor het opsporen van de moordenaar van zijn meester, wordt
hij de vrijgelatene van de overledene.
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190. Dezelfde, Over de Hypothecaire Formule.
Als iemand een slaaf koopt, die gehypothekeerd is, onder de voorwaarde dat hij hem zal manumiteren, zal de slaaf recht
hebben op zijn vrijheid volgens de grondwet van de Goddelijke Marcus, ook al heeft de verkoper misschien alle bezittingen
gehypothekeerd die hij toen had, of in de toekomst zou kunnen verwerven.
191. Hetzelfde moet gezegd worden als hij een vrouwelijke slavin koopt op voorwaarde haar niet aan prostitutie te
onderwerpen, en hij haar prostitueert.
192. Paulus, Over schenkingen van vrijheid.
Onze Keizer en zijn Vader hebben besloten dat een slavin vrij wordt als degene die haar bezit haar van prostitutie had kunnen
weerhouden, maar zijn recht op haar voor geld heeft verkocht; want het maakt geen verschil of je haar op een dwaalspoor
brengt en haar prostitueert, of dat je dit toelaat en er geld voor ontvangt, terwijl je het kunt voorkomen.
193. Papinianus, Meningen, Boek IX.
Een moeder schonk een aantal slaven aan haar dochter, onder voorwaarde dat zij erop zou toezien dat zij na haar dood vrij
zouden worden. Daar aan de voorwaarde van de schenking niet werd voldaan, gaf ik als mijn mening dat, volgens de geest
van de Constitutie van de Goddelijke Marcus, de slaven hun vrijheid verkregen met toestemming van de moeder, en dat als
zij eerder zou sterven dan haar dochter, zij onvoorwaardelijk recht zouden hebben op hun vrijheid.
194. Paulus, Vragen, Boek V.
Latinus Largus verkocht een vrouwelijke slavin onder de voorwaarde dat zij gemanumitteerd zou worden, maar noemde geen
tijdstip waarop dit zou moeten gebeuren. Ik vroeg wanneer zij krachtens de grondwet recht zou hebben op vrijheid, als de
koper naliet haar te manumiteren? Ik antwoordde dat de afspraak tussen de partijen in aanmerking moet worden genomen, of
de koper haar moet manumiteren zodra hij dat kan, of dat het in zijn macht ligt om haar te bevrijden wanneer hij dat wil. In
het eerste geval kan het tijdstip gemakkelijk worden bepaald; in het laatste geval heeft zij recht op haar vrijheid bij het
overlijden van de koper. Als niet duidelijk is wat is overeengekomen, zal de gunst die aan de vrijheid is verleend, de eerste
mening doen aanvaarden; dat wil zeggen, de slavin zal recht hebben op haar vrijheid binnen twee maanden, als zowel de
slavin als haar koper aanwezig zijn; maar als de slavin afwezig is, zal zij haar vrijheid verkrijgen krachtens de keizerlijke
grondwetten, tenzij de koper haar haar vrijheid binnen vier maanden geeft.
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Tit. 9. Welke slaven, na gemanumitteerd te zijn, niet vrij worden, door wie dit geschiedt; en over de wet van Aelia Sentia.

195. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Celsus, in het Twaalfde Boek van de Digest, met het oog op het algemeen welzijn, zegt dat iemand die doof geboren is, een
slaaf kan manumiteren.
196. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Een slaaf kan zijn vrijheid niet verkrijgen als hij, na verbannen te zijn, in de stad blijft.
197. Gaius, Over legaten; Over het stedelijk edict.
Als de erflater de keuze van een slaaf heeft gegeven, of als de slaaf wordt nagelaten zonder een bepaalde slaaf te noemen,
kan de erfgenaam het recht van keuze dat aan de legataris toebehoort niet nietig verklaren of verminderen door enkele van de
slaven of al hun slaven te manumitteren. Want wanneer de optie of de keuze van een slaaf wordt toegekend, wordt iedere
slaaf geacht onder een voorwaarde te zijn nagelaten.
198. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
We kunnen een slaaf die in onderpand is gegeven niet manumiteren.
199. Julianus, Digest, Boek LXIV.
Wanneer een nalatenschap niet solvabel is, ook al is de erfgenaam vermogend, zal de vrijheid niet worden verkregen
krachtens het testament.
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200. Als echter een insolvente erflater een vrijheidslegaat nalaat als volgt: "Laat Stichus vrij zijn, als mijn schuldeisers
volledig betaald zijn", kan hij niet geacht worden zijn slaven vrij te hebben laten worden om zijn schuldeisers te bedriegen.
201. Als Titius geen ander eigendom heeft dan zijn slaven, Stichus en Pamphilus, en hen aan Maevius belooft, onder de
volgende bepaling: "Belooft gij Stichus of Pamphilus te geven?" en hij vervolgens, geen andere schuldeiser hebbende,
Stichus zal manumiteren, zal de vrijheid van laatstgenoemde nietig worden verklaard krachtens de Lex Aelia Sentia. Want
hoewel het in de macht van Titius lag om Pamphilus te geven, kon hij, zolang hij dat niet deed, Stichus niet geven zonder de
bedrieger te bedriegen, om de reden dat Pamphilus in de tussentijd zou kunnen sterven. Als hij echter alleen Pamphilus
beloofde te geven, twijfel ik er niet aan dat Stichus zijn vrijheid zal verkrijgen; hoewel op dezelfde manier Pamphilus zou
kunnen sterven, want het maakt veel verschil of de slaaf die gemanumitteerd wordt in het beding was opgenomen of niet.
Want wie Stichus en Pamphilus in onderpand geeft voor vijf aurei, terwijl elk van hen vijf aurei waard is, kan geen van
beiden manumiteren; maar als hij alleen Stichus in onderpand zou geven, zal hij niet geacht worden Pamphilus te hebben
gemanumitteerd met het doel zijn schuldeiser te bedriegen.
202. Scaevola, Vragen, Boek XVI.
Julianus verwijst naar een persoon die alleen maar twee slaven bezat; want als hij andere bezittingen had, waarom kan men
dan niet stellen dat hij de macht heeft om een van die slaven te manumitteren? Want als een van hen zou sterven, zal hij nog
steeds solvabel zijn, en als een van hen zou worden gemanumitteerd, zal hij ook solvabel zijn, en ongelukken die zich kunnen
voordoen zijn niet in aanmerking te nemen; anders zou degene die een van de slaven beloofde en aangaf welke slaaf, geen
slaaf kunnen manumitteren.
203. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek II.
Wanneer iemand, die in het bezit is van al zijn goederen, een codicil bevestigt, en vervolgens door het codicil aan zijn slaven
de vrijheid toekent, met de bedoeling zijn schuldeisers te bedriegen, zal zijn legaat van geen kracht of gevolg zijn; want
onder zulke omstandigheden worden legaten van vrijheid door de wet verhinderd. Want de bedoeling van de erflater om
bedrog te plegen wordt niet verwezen naar het tijdstip waarop het codicil werd bevestigd, maar naar het tijdstip waarop de
vrijheid bij het codicil werd verleend.
204. Een minderjarige van twintig jaar, die een slaaf wenste te manumitteren, zonder dat hij daartoe een goede reden aan de
Raad kon aanbieden, gaf hem aan u, opdat u hem zou manumitteren. Proculus ontkende dat de slaaf vrij was, omdat er
bedrog was gepleegd tegen de wet.
205. Africanus, Vragen, Boek III.
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De Lex Aelia Sentia is niet van toepassing wanneer een man die geld verschuldigd is onder een voorwaarde een slaaf
manumitteert krachtens een trust.
206. Wanneer een soldaat een testament maakt onder de militaire wet, en vrijheid nalaat aan slaven met het doel zijn
schuldeisers te bedriegen, en vervolgens insolvent sterft, zal het legaat van vrijheid nietig zijn.
207. Marcianus, Instituten, Boek I.
Een slaaf zal niet vrij worden die zijn meester gedwongen heeft hem te manumiteren, en deze, geïntimideerd, schriftelijk
verklaart dat hij vrij is.
208. Bovendien zal een slaaf niet vrij worden, die door zijn meester voor een halsmisdaad is verdedigd, en daarna is
vrijgesproken.
209. Wanneer slaven verkocht worden onder de voorwaarde, dat zij niet gemanumitteerd zullen worden, of wanneer het hun
bij testament verboden is gemanumitteerd te worden, of wanneer dit geschiedt op last van de gouverneur van een provincie,
en zij desondanks zouden moeten worden geëmancipeerd, zullen zij hun vrijheid niet verkrijgen.
210. Gaius, Diurnal of Gouden Zaken.
Iemand wordt geacht zijn schuldeisers te bedriegen door een slaaf te manumitteren die insolvent was op het moment dat hij
hem manumitteerde, of ophield solvent te zijn nadat hij hem zijn vrijheid had gegeven. Want de mensen denken zeer
dikwijls, dat hun eigendom meer waard is dan het in werkelijkheid is, hetgeen dikwijls gebeurt met hen, die door
bemiddeling van slaven en vrijgelatenen handelsondernemingen drijven buiten de zee en in landen, waarin zij niet wonen,
omdat zij dikwijls door dit soort transacties gedurende lange tijd verarmd zijn, zonder zich daarvan bewust te zijn; en zij
verlenen hun slaven de vrijheid door hen te manumitteren als een gunst, zonder de bedoeling te hebben bedrog te plegen.
211. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Wanneer een gemeente bedrogen wordt door de manumissie van slaven, verkrijgen deze laatsten hun vrijheid niet, zoals is
afgekondigd in een decreet van de Senaat.
212. De Keizerlijke Constituties bepalen dat wanneer de schatkist wordt bedrogen door schenkingen van vrijheid, deze
laatste nietig zijn. De Goddelijke Broeders hebben echter in een Rescript verklaard, dat de schenkingen van vrijheid niet
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nietig worden verklaard door het enkele feit, dat degene, die de slaven heeft geëmancipeerd, een schuldenaar aan de schatkist
was, maar dat hij bedrog heeft gepleegd, indien hij op het tijdstip, waarop hij dit deed, insolvent was.
213. Ulpianus, Over overspel, Boek V.
De wetgever had voor ogen, dat de slaven door de manumissie niet bevrijd mochten worden van de verplichting tot
marteling; daarom verbood hij hun manumissie, en schreef een bepaalde termijn voor, waarbinnen het niet geoorloofd zou
zijn hen vrij te laten.
214. Daarom is het een vrouw, die van haar man gescheiden is, onder alle omstandigheden verboden een van haar slaven te
manumitteren of te vervreemden, want in de woorden der wet: "Zij kan noch manumitteren, noch vervreemden een slaaf, die
niet in haar persoonlijke dienst, of op haar land, of in de provincie werkzaam is geweest," hetgeen tot op zekere hoogte een
hardheid is, maar het is de wet.
215. En zelfs als de vrouw na een echtscheiding een slaaf koopt, of er op enigerlei wijze een verkrijgt, kan zij hem volgens de
bepalingen van de wet niet manumitteren. Ook Sextus Caecilius vermeldt dit.
216. Een vader echter, wiens dochter onder zijn beheer staat, is het alleen verboden die slaven te manumitteren of te
vervreemden, die aan zijn dochter voor haar persoonlijke dienst zijn gegeven.
217. De wet verbiedt ook een moeder, die slaven te manumitteren of te vervreemden, die zij ten dienste van haar dochter
heeft gegeven.
218. De wet verbiedt ook grootvader en grootmoeder hun slaven te manumitteren, omdat de bedoeling van de wet is, dat ook
zij aan foltering kunnen worden onderworpen.
219. Sextus Caecilius is zeer terecht van mening dat de tijd die de wet voorschrijft voor het vervreemden of manumitteren
van slaven te kort is. Want hij zegt: stel dat een vrouw binnen de zestig dagen van overspel wordt beschuldigd; hoe kan het
proces wegens overspel dan gemakkelijk plaatsvinden, zodat het binnen de genoemde zestig dagen kan worden afgesloten?
Maar volgens de wet mag de vrouw, ook al is zij van overspel beschuldigd, na die tijd de slaaf die ervan verdacht wordt
overspel met haar te hebben gepleegd, of een andere slaaf die gefolterd zou moeten worden, manumiteren. En inderdaad
moet in dit geval vrijstelling worden verleend, zodat slaven wlio als schuldig zijn aangeduid, of die kennis van het misdrijf
hebben, niet mogen worden gemanumitteerd voordat het proces is beëindigd.
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220. Indien de vader of de moeder van de vrouw binnen de zestig dagen overlijden, kunnen zij geen van de slaven, die zij aan
de dochter voor haar persoonlijke dienst hebben gegeven, manumitteren of vervreemden.
221. Paulus, Over overspel, Boek V.
Als een slaaf wordt gemanumitteerd voordat de zestig dagen zijn verstreken, is hij voorwaardelijk vrij.
222. Ulpianus, Over overspel, Boek IV.
Als een echtgenoot sterft binnen de zestig dagen, laat ons dan zien of de vrouw de slaven kan manumiteren of vervreemden
waarnaar hierboven wordt verwezen. Ik denk niet dat zij dat kan, hoewel zij geen andere aanklager kan hebben dan haar
echtgenoot, aangezien de vader van deze laatste haar kan aanklagen.
223. De wet verbiedt een vrouw eenvoudig haar slaven te manumitteren binnen zestig dagen na de echtscheiding.
224. Manumissie is ook verboden, of zij nu gescheiden of verstoten is.
225. Indien het huwelijk ontbonden wordt door de dood van de echtgenoot, of wegens enige straf waaraan hij zich heeft
blootgesteld, wordt de manumissie niet verhinderd.
226. Ook indien het huwelijk bij overeenkomst is ontbonden, is men van oordeel, dat de manumissie of de vervreemding niet
wordt verhinderd.
227. Wanneer de vrouw, tijdens het bestaan van het huwelijk, maar terwijl zij de echtscheiding overweegt, een slaaf
manumeert of vervreemdt, en dit wordt vastgesteld door afdoend bewijs, zal de vervreemding of manumissie niet geldig zijn,
als zijnde gedaan om de wet te ontduiken.
228. Wij moeten elke vorm van vervreemding daaronder verstaan.
229. Paulus, Over de Lex Julia, Boek I.
De vraag rees of iemand die beschuldigd was van de misdaad van majesteitsschennis, een slaaf mocht manumiteren, omdat
hij vóór zijn veroordeling slavenbezitter was. Keizer Antoninus verklaarde in een Rescript, gericht aan Calpurnius Crito, dat,
vanaf het moment dat de beschuldigde zeker was dat hem de straf zou worden opgelegd, hij het recht op het verlenen van
vrijheid eerder zou verliezen door zijn schuldbewustzijn, dan door zijn veroordeling wegens misdaad.
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230. Julianus zegt dat, nadat een vader zijn zoon toestemming heeft gegeven een slaaf te manumiteren, en de zoon, niet
wetende dat zijn vader dood is, de slaaf manumiteert, deze laatste niet vrij zal worden. Als de vader echter nog leeft en van
gedachten is veranderd, wordt zijn zoon geacht de slaaf tegen de toestemming van zijn vader te hebben gemanumitteerd.
231. Dezelfde, Over de Lex Aelia Sentia, Boek III.
Wanneer aan een slaaf vrijheid is verleend door een trust, en een minderjarige van twintig jaar verkoopt de slaaf onder
voorwaarde dat hij zal worden gemanumitteerd, of koopt hem onder dezelfde voorwaarde, zal de vervreemding niet worden
verhinderd.
232. Indien een minderjarige van twintig jaar afstand doet van het aandeel dat hij heeft in een slaaf die hij gemeenschappelijk
bezit, met het oogmerk hem te manumitteren, is zijn handeling nietig. Indien hij echter kan bewijzen, dat er een goede reden
voor was, zal er geen bedrog geacht worden te zijn gepleegd.
233. Deze wet bepaalt dat niemand een slaaf zal manumitteren met het doel zijn schuldeisers te bedriegen. Als schuldeisers
worden aangewezen de personen die het oogmerk hadden hem te bedriegen, en die het recht hebben om op welke grond dan
ook een vordering in te stellen tegen degene die het oogmerk had hem te bedriegen.
234. Aristo gaf als zijn mening dat, wanneer een slaaf was gemanumitteerd door een insolvente schuldenaar van de schatkist,
hij kon worden teruggebracht in dienstbaarheid, als hij niet vrij was geweest voor een lange tijd; dat wil zeggen, voor niet
minder dan tien jaar. Het is duidelijk dat alles wat is uitbetaald voor begrafeniskosten, met het oogmerk de schatkist te
bedriegen, kan worden teruggevorderd.
235. Wanneer geld verschuldigd is door een persoon die insolvent is aan iemand onder een voorwaarde, en een slaaf wordt
gemanumitteerd door de schuldenaar, blijft zijn vrijheid in spanning totdat aan de voorwaarde is voldaan.
236. Indien een zoon een slaaf met toestemming van zijn vader manumitteert, en hetzij de vader hetzij de zoon weet dat
eerstgenoemde niet solvabel is, zal de vrijheidsverlening nietig zijn.
237. Idem, over schenkingen van vrijheid.
Indien een particulier, door het volk gedwongen, een slaaf zal manumitteren, zal deze niettemin niet vrij zijn, ook al heeft
zijn eigenaar zijn toestemming gegeven; want de Goddelijke Marcus verbood de manumissie van slaven veroorzaakt door het
rumoer van het volk.
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238. Evenzo is een slaaf niet geëmancipeerd, wanneer zijn meester valselijk verklaart, dat hij vrij was, om straf van de
magistraten te ontgaan, indien hij niet van plan is hem te manumitteren.
239. Met betrekking tot hen, aan wie het niet geoorloofd is binnen een bepaalde tijd te manumitteren, indien zij hun vrijheid
door een testament verkrijgen, moet niet het tijdstip waarop het werd uitgevoerd in aanmerking worden genomen, maar het
tijdstip waarop de slaven gerechtigd waren vrij te zijn.
240. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
Indien de nalatenschap van de erflater ten tijde van zijn overlijden solvabel was, maar bij de aanvaarding daarvan ophield
solvabel te zijn, is elke toekenning van vrijheid door de erflater, die de schuldeisers bedriegt, nietig. Want zoals de
vermeerdering van een nalatenschap de vrijheid ten goede komt, zo schaadt ook de vermindering haar.
241. Wanneer een slaaf, aan wie de vrijheid is nagelaten, wordt bevolen aan de erfgenaam een som geld te betalen gelijk aan
zijn waarde en vrij te worden, laat ons dan zien of er bedrog is gepleegd tegen de schuldeiser, omdat de erfgenaam het bedrag
mortis causa verkrijgt; of, inderdaad, wanneer een vreemdeling het bedrag voor de slaaf betaalt; of de slaaf zelf het uit andere
goederen dan zijn peculium betaalt; is er dan enig bedrog gepleegd? Maar, zoals het feit dat de erfgenaam rijk is geen
voordeel heeft voor het legaat van de vrijheid, zo mag ook degene die het geld betaalt er geen voordeel uit halen.
242. Modestinus, Regels, Boek I.
Vrijheid verleend door een persoon die naderhand zelf wettelijk tot slaaf wordt besloten, is van geen effect.
243. Dezelfde, Over Uitgelegde Gevallen.
Wanneer de vrijheid wordt nagelaten aan een slaaf die aan een ander toebehoort, zonder toestemming van zijn eigenaar, is het
legaat niet geldig volgens de wet, zelfs al wordt degene die hem daarna manumitteert de erfgenaam van de eigenaar. Want
zelfs indien hij diens erfgenaam wordt door het recht van verwantschap, zal de schenking van de vrijheid worden bevestigd
door zijn aanvaarding van de nalatenschap.
244. Dezelfde, Pandects, Boek I.
Een vrouwelijke slavin kan niet worden gemanumitteerd vanwege het huwelijk door iemand anders dan de man die van plan
is met haar te trouwen; want als de ene man haar om deze reden zou manumitteren, en een ander zou met haar trouwen, zal
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zij niet vrij worden. Daarom gaf Julianus als zijn mening dat zij niet van de slavernij zou worden bevrijd, zelfs als degene die
haar heeft gemanumitteerd en verstoten, binnen zes maanden met haar zou trouwen; op grond van het feit dat de Senaat het
had over een huwelijk dat had moeten plaatsvinden na de manumissie, zonder dat er een ander aan voorafging.
245. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXV.
De curator van een krankzinnige kan een slaaf die hem toebehoort niet manumitteren.
246. Dezelfde, Diverse Passages, Boek IV.
De vrijheid wordt altijd geacht bedrieglijk te zijn verleend ten opzichte van de schuldeisers, wanneer dit geschiedt door een
persoon die weet dat hij niet solvabel is, ook al is zij verleend aan een slaaf die het verdiende.
247. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Als iemand die schuldeisers heeft, meerdere slaven zal manumiteren, zullen de vrijheidsvergunningen aan hen allen niet
nietig zijn, maar alleen de eerst geëmancipeerden zullen vrij worden; mits er genoeg overblijft om de vorderingen van de
schuldeisers te voldoen. Deze regel werd dikwijls door Julianus uitgesproken. Bijvoorbeeld, wanneer twee slaven worden
gemanumitteerd, en de schuldeisers zullen worden bedrogen door aan beiden de vrijheid te verlenen, maar niet door aan een
van beiden de vrijheid te verlenen, zal een van hen zijn vrijheid niet verkrijgen; en dit is in het algemeen degene die als
tweede wordt gemanumitteerd, tenzij de eerst aangewezene van grotere waarde is; en het zal niet nodig zijn de tweede tot
slavernij te reduceren als de waarde van de eerste de schuld zal kwijtschelden, want in dit geval zal alleen degene die op de
tweede plaats wordt genoemd, recht hebben op zijn vrijheid.
248. Papinianus, Opinies, Boek V.
Wanneer vrijheid bij testament wordt verleend, in bedrog van schuldeisers, hoewel de eerste schuldeisers kunnen worden
voldaan, is de toekenning van vrijheid nietig, voor zover het de anderen betreft.
249. Scaevola, Opinies, Boek IV.
De erfgenaam van een schuldenaar manumitteerde een slaaf die in onderpand was gegeven. De vraag rees of hij vrij werd.
Het antwoord luidde dat, volgens de genoemde feiten, indien de schuld nog onbetaald was, hij door de manumissie vrij zou
worden. Paulus: Daarom, als het geld betaald was, zou hij vrij zijn.
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250. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Een slaaf wordt gemanumitteerd in bedrog van schuldeisers, en is verboden vrij te zijn, of de dag voor betaling van de schuld
al is aangebroken, of dat de schuld binnen een bepaalde tijd opeisbaar is, of onder een of andere voorwaarde. Het geval van
een legaat dat onder een voorwaarde wordt nagelaten, is anders, want de legataris wordt pas onder de schuldeisers
opgenomen wanneer aan de voorwaarde is voldaan. De Lex Aelia Sentia is in dit opzicht van toepassing op schuldeisers van
welke aard dan ook; en er is besloten dat de begunstigde van een trust ook onder hen wordt begrepen.
251. Een in pand gegeven slaaf kan niet worden gemanumitteerd zonder de toestemming van de schuldeisers, voordat hun
vorderingen zijn voldaan. De toestemming van een schuldeiser, die een ondergeschikte is zonder het gezag van zijn voogd, is
van geen voordeel voor een vrijheidsverlening, evenmin als er voordeel uit voortvloeit wanneer, onder soortgelijke
omstandigheden, de ondergeschikte, die de vruchtgebruiker is, instemt met de manumissie.
252. Paulus, Opinies, Boek III.
De handeling van een erfgenaam, die zijn eigen slaaf, die de erflater hem heeft nagelaten, manumitteert, is nietig, omdat
besloten is, dat noch zijn kennis, noch zijn onwetendheid van het legaat in aanmerking moet worden genomen.
253. Gaius, Over Manumissies, Boek I.
Wanneer een slaaf in algemene zin in onderpand is gegeven, bestaat er geen twijfel over, dat hij aan de schuldenaar
toebehoort, en dat hij wettig zijn vrijheid van hem kan verkrijgen, als de Lex Aelia Sentia dit niet verhindert; dat wil zeggen,
als de eigenaar solvabel is, en zijn schuldeisers door zijn daad niet blijken te zijn bedrogen.
254. Wanneer een slaaf onder voorwaarde is nagelaten, behoort hij, zolang de voorwaarde voortduurt, absoluut aan de
erfgenaam; maar deze kan zijn vrijheid niet van hem verkrijgen, opdat de legataris geen schade wordt toegebracht.
255. Ulpianus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek IV.
Als iemand een slaaf zou kopen onder de voorwaarde hem te vermannen, en, dit niet gedaan hebbende, verkrijgt de slaaf zijn
vrijheid krachtens de grondwet van de Goddelijke Marcus, laat ons dan zien of hij van ondankbaarheid beschuldigd kan
worden. Men kan zeggen, dat, daar de koper hem niet heeft gemanumitteerd, hij niet gerechtigd is tot dit recht van actie.
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256. Indien mijn zoon mijn slaaf met mijn toestemming zou manumitteren, kan men betwijfelen of ik het recht heb hem van
ondankbaarheid te beschuldigen, omdat ik hem niet heb gemanumitteerd. Ik moet echter geacht worden hem te hebben
gemanumitteerd.
257. Maar als mijn zoon een slaaf manumitteert die deel uitmaakt van zijn castrense peculium, dan is er geen twijfel over dat
ik dit recht niet zal hebben, omdat ik hem zelf niet heb gemanumitteerd. Het is duidelijk dat mijn zoon hem zelf kan
aanklagen.
258. Iedereen kan een vrijheer van ondankbaarheid beschuldigen, zolang hij zijn beschermheer blijft.
259. Als echter meerdere beschermheren hun vrijgelatene van ondankbaarheid willen beschuldigen, laat ons dan zien of de
toestemming van allen nodig zal zijn, of dat slechts één het kan doen. De betere mening is, dat, indien de vrijgelatene
ondankbaarheid jegens slechts een van zijn beschermheren heeft betoond, hij hem kan beschuldigen; maar de toestemming
van hen allen zal nodig zijn, als zij allen in dezelfde graad zijn.
260. Als een vader een vrije man aan een van zijn kinderen toewijst, zegt Julianus dat alleen hij hem van ondankbaarheid kan
beschuldigen, want alleen hij is zijn beschermheer.
261. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
De vraag rees wat de regel zou zijn als een beschermheer zijn vrijster zou verplichten te zweren dat zij niet zou trouwen
zolang haar kinderen nog niet de puberleeftijd hebben bereikt. Julianus zegt dat hij niet zou worden geacht te hebben
gehandeld in strijd met de Lex Aelia Sentia, omdat hij haar niet heeft bevolen eeuwig weduwe te blijven.
262. Dezelfde, Over de wet van Julia et Papia, Boek I.
Als hij, die onder toezicht van een patroon staat, de vrouw dwingt te zweren, of een beding aan te gaan om niet te trouwen
tegen de toestemming van de patroon, tenzij deze laatste de vrouw van haar eed of haar belofte ontslaat, valt hij onder de
bepalingen van de wet, want hijzelf zal geacht worden te kwader trouw te hebben gehandeld.
263. De Lex Aelia Sentia verbiedt patroons niet het loon van hun vrijgelatenen te ontvangen, maar het is hun verboden hen te
dwingen het af te staan. Indien dus een vrijgelatene vrijwillig zijn loon aan zijn patroon betaalt, zal hij op grond van deze wet
geen verhaal tegen hem hebben.
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264. Deze wet is niet van toepassing op een vrijgelatene, die bepaalde dagen arbeid, of een som geld beloofd heeft, daar hij
door het verrichten van arbeid vrij kan worden. Octavenus keurt deze mening goed, en voegt eraan toe dat een beschermheer
wordt geacht zijn vrijgelatene te hebben gedwongen hem het loon van zijn arbeid te betalen, wanneer uit zijn handelingen
blijkt dat het zijn bedoeling was alleen het genoemde loon te verkrijgen, zelfs als hij dagen van arbeid bedong.

Tit. 10. Betreffende het recht om een gouden ring te dragen.

265. Papinianus, Opinies, Boek I.
Wanneer aan een vrijgelatene samen met verscheidene anderen een voorziening voor levensonderhoud is nagelaten, zal hij
niet ophouden daarop recht te hebben, omdat hij van de keizer het recht heeft verkregen een gouden ring te dragen.
266. Een andere mening is men toegedaan in het geval van een vrijgelatene, die gerechtelijk als vrijgeborene is verklaard, en
die door samenspanning van een andere beschermheer, die aan het licht is gebracht, in zijn vroegere toestand is
teruggebracht, en die voor zichzelf de steun wenst te verkrijgen, waarvan de derde beschermheer afstand heeft gedaan; want
in dit geval is vastgesteld, dat de vrijgelatene het recht op het dragen van een gouden ring zal verliezen.
267. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Een besluit, genomen met betrekking tot de vrije geboorte van een vrijgelatene binnen vijf jaar, werd vernietigd. Ik gaf als
mijn mening dat hij zijn recht had verloren om een gouden ring te dragen, die hij had ontvangen en waarvan hij afstand had
gedaan voordat de beslissing was uitgesproken.
268. Marcianus, Instituten, Boek I.
De goddelijke Commodus ontnam ook diegenen het recht om een gouden ring te dragen, die deze zonder medeweten of
toestemming van hun beschermheren hadden verkregen.
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269. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Ook vrouwen kunnen het recht om een gouden ring te dragen verkrijgen, evenals het recht om als vrijgeborene te worden
beschouwd, en hersteld worden in de voorrechten waarop zij door hun geboorte recht hebben.
270. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Hij die het recht heeft verkregen om een gouden ring te dragen, wordt geacht vrijgeboren te zijn; ook al is zijn beschermheer
misschien niet uitgesloten van zijn erfopvolging.
271. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Een vrijgelatene die het recht heeft verkregen om een gouden ring te dragen (hoewel hij het recht kan verkrijgen dat
verbonden is aan de voorwaarde dat hij vrijgeboren is, waarbij hij zich de rechten van zijn beschermheer voorbehoudt), wordt
nog steeds als vrijgeboren beschouwd. Dit verklaarde de goddelijke Hadrianus in een Rescript.

Tit. 11. Betreffende de restitutie van de rechten van geboorte.

272. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Wanneer iemand, die tegenover de Keizer verklaard heeft vrij geboren te zijn, door hem in de rechten hersteld is, waarop hij
door geboorte recht had, bewezen wordt uit een vrouwelijke slavin geboren te zijn, wordt hij geacht niets verkregen te
hebben.
273. Marcianus, Instituten, Boek I.
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Wie als slaaf geboren wordt, verkrijgt soms door latere werking van de wet de rechten van de vrijgeborenen; zoals wanneer
een vrijgelatene door de keizer in de rechten hersteld wordt die hem bij geboorte toekomen; want hij wordt in deze rechten
hersteld die alle mensen oorspronkelijk toekomen, maar waarop hij zelf bij geboorte geen aanspraak kon maken, omdat hij
als slaaf geboren was. Hij verwerft de genoemde rechten in hun geheel, en bevindt zich in dezelfde positie als ware hij vrij
geboren, vandaar dat zijn beschermheer zijn nalatenschap niet kan opvolgen. Om deze reden herstellen de keizers gewoonlijk
niemand in zijn geboorterecht, tenzij met toestemming van zijn beschermheer.
274. Scaevola, Opinies, Boek VI, gaf de volgende mening.
U vraagt, als onze Allerheiligste en Edele Keizer iemand in zijn oorspronkelijke geboorterecht herstelt, of hij dan alle rechten
kan genieten van iemand die vrij geboren is. Dit laat geen twijfel toe, en heeft ook nooit enige twijfel toegelaten, want het
staat vast, dat hij, die dit voorrecht van de Keizer verkrijgt, alle rechten terugkrijgt van iemand, die vrij geboren is.
275. Paulus, Opinies, Boek IV.
Een vrijgelatene kan niet in zijn geboorterecht worden hersteld zonder de toestemming van de zoon van zijn beschermheer;
want wat maakt het uit of het onrecht is gedaan aan de beschermheer, of aan zijn kinderen?
276. Modestinus, Regels, Boek VII.
De vrijgelatene die in zijn natuurlijke geboorterecht hersteld wenst te worden, moet de toestemming van zijn patroon
verkrijgen, want het gezag van zijn patroon over hem gaat verloren als hij het verwerft.
277. Een vrijgelatene die in zijn geboorterecht wordt hersteld, wordt in alle opzichten beschouwd alsof hij vrijgeboren was,
en intussen niet de schande van de dienstbaarheid had doorstaan.

Tit. 12. Betreffende handelingen in verband met de vrijheid.
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278. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIV.
Als iemand die vrij is, maar als slaaf in bezit wordt gehouden, niet bereid is voor het gerecht te verschijnen om zijn ware
toestand vast te stellen, om de reden dat hij zichzelf of zijn familie enig onrecht wil aandoen, is het in dit geval niet meer dan
rechtvaardig dat aan bepaalde personen toestemming wordt gegeven voor hem te verschijnen, zoals bijvoorbeeld aan een
vader die beweert dat zijn zoon onder zijn gezag staat; want als zijn zoon weigert een proces aan te spannen, kan hij dat voor
hem doen. Dit recht wordt aan zijn vader verleend, zelfs indien hij niet onder zijn gezag staat, want het is steeds in het belang
van een ouder dat zijn zoon niet tot dienstbaarheid wordt teruggebracht.
279. Anderzijds zeggen wij, dat dezelfde bevoegdheid aan de kinderen wordt toegekend ten behoeve van hun ouders, zelfs
tegen de toestemming van deze laatsten, daar het voor een zoon geen geringe schande is, zijn vader tot slaaf te hebben.
280. Om dezelfde reden heeft men besloten dat deze bevoegdheid ook aan andere bloedverwanten wordt verleend,
281. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel,: Betreffende acties met betrekking tot vrijheid.
Omdat de slavernij waaraan onze verwanten zijn onderworpen ons verdriet en schade berokkent.
282. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIV.
Ik ga nog verder en ben van mening dat deze bevoegdheid ook aan natuurlijke verwanten moet worden verleend, zodat als
een vader een zoon heeft die in slavernij is en die daarna is vrijgelaten, hij zijn vrijheid kan opeisen als hij weer tot slavernij
wordt teruggebracht.
283. Het is een soldaat ook toegestaan voor het gerecht te verschijnen in een zaak waarin de vrijheid van een van zijn naaste
verwanten in het geding is.
284. Wanneer niemand van deze soort, die voor de belanghebbende kan optreden, voor het gerecht verschijnt, dan moet men
zijn moeder, zijn dochters of zijn zusters, alsmede andere vrouwen, die door bloedverwantschap aan hem verwant zijn, of
zelfs zijn echtgenote, machtigen voor de Praetor te verschijnen en de zaak voor te leggen; zodat hem, nadat de juiste reden is
aangetoond, zelfs tegen zijn toestemming vrijstelling kan worden verleend.
285. Dezelfde regel geldt, indien ik beweer, dat de betrokkene mijn vrij man of vrij vrouw is. 4. Gaius, Over het Edict van de
Urban Praetor, Titel: Handelingen met betrekking tot vrijheid.
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Het recht om voor de rechter te verschijnen moet echter alleen aan een beschermheer worden verleend wanneer de vrijheid
van zijn vrijgelatene in het geding is, en deze zich zonder medeweten van zijn beschermheer heeft laten verkopen.
286. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIV.
Want het is in ons belang om onze rechten over onze vrijgelatenen te behouden.
287. Wanneer verschillende van de bovengenoemde personen voor een slaaf voor het gerecht verschijnen, moet het gezag
van de Praetor worden ingeroepen om diegene te kiezen die hij de voorkeur geeft. Deze regel moet ook in acht genomen
worden, wanneer verscheidene beschermheren voor dat doel verschijnen.
288. Gaius, Over het Edict van den stedelijken Praetor, Boek II.
Het zal nog billijker zijn een dergelijke handelwijze aan te nemen wanneer degene die tot slavernij is gebracht krankzinnig is,
of een zuigeling; want dit voorrecht moet dan niet alleen worden verleend aan naaste verwanten, maar ook aan vreemden.
289. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIV.
Wanneer vrije mensen, vooral zij die ouder zijn dan twintig jaar, zich hebben laten verkopen, of om een andere reden tot
slavernij zijn gebracht, zal er geen beletsel zijn om hun vrijheid op te eisen, tenzij zij zich hebben laten verkopen om in de
koopsom te delen.
290. Wanneer een minderjarige van twintig jaar zich laat verkopen om in de koopsom te delen, schaadt hem dit niet, nadat hij
de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt. Indien hij zich echter na het bereiken van zijn twintigste jaar heeft laten verkopen en
een deel van de koopsom heeft verkregen, kan hem de vrijheid worden ontzegd.
291. Indien iemand willens en wetens iemand koopt, die vrij is, zal hem, die verkocht werd, niet het recht worden ontzegd
zijn vrijheid te eisen, tegenover de koper, op welke leeftijd hij ook gekocht werd; om de reden, dat hij, die hem kocht, niet te
verontschuldigen is, ook al wist hij, die het voorwerp van de verkoop was, op het ogenblik, dat hij dit deed, heel goed, dat hij
vrij was. Maar als een ander, zonder het te weten, hem naderhand koopt van iemand die het wel wist, moet hem de vrijheid
worden ontzegd.
292. Als twee personen samen een slaaf kopen, waarvan de een weet dat hij vrij is en de ander dat niet weet, laat ons dan zien
of degene die de toestand van de vermeende slaaf kent, degene die dat niet weet, zal benadelen. Dit is inderdaad de betere
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mening. Want anders zou de vraag zijn, of hij die onwetend was van de toestand van de man, alleen recht zal hebben op zijn
aandeel in hem, of op de gehele vermeende slaaf. Zal hetgeen wij hebben gezegd met betrekking tot het aandeel van de
ander, van toepassing zijn op de koper die kennis had? Maar hij, die de man kocht, wetende dat hij vrij was, is onwaardig iets
te hebben. Nogmaals, degene die onwetend was van zijn ware toestand, kan geen groter deel van het eigendom hebben dan
hij gekocht heeft. Het resultaat zal dus zijn, dat de onwetendheid van de een ten goede zal komen aan de ander, die de man
kocht, wetende dat hij vrij was.
293. Er zijn andere redenen, waarom het recht om vrijheid te eisen, wordt geweigerd; zoals bijvoorbeeld wanneer een slaaf
door de bewoordingen van een testament wordt gezegd vrij te zijn, en de Praetor verbiedt het testament te openen, omdat de
erflater door zijn slaven zou zijn gedood; want hij, die voor het gerecht wenst te verschijnen en die misschien tot straf kan
worden veroordeeld, mag geen recht hebben op een vonnis dat hem zijn vrijheid geeft. Indien echter het recht moet worden
verleend, omdat het onzeker is of hij schuldig of onschuldig is, moet de beslissing worden uitgesteld, totdat vaststaat, wie
voor de dood van de erflater verantwoordelijk is, daar dan zal blijken of hij al dan niet strafbaar zal zijn.
294. Wanneer iemand, die in slavernij is, zijn vrijheid opeist, neemt hij de plaats in van een eiser. Indien echter iemand, die
in vrijheid is, als slaaf wordt gevorderd, neemt degene, die beweert, dat hij zijn slaaf is, de plaats van eiser in. In geval van
twijfel moet de zaak dus, opdat de procedure in de juiste volgorde kan worden gevoerd, worden bepleit voor de rechter die
kennis neemt van zaken betreffende de vrijheid, zodat kan worden bepaald of de vermeende slaaf van de vrijheid moet
worden teruggebracht tot dienstbaarheid, of, anderzijds, of hij, in slavernij, moet worden vrijgelaten. Indien echter mocht
blijken, dat hij, die beweert vrij te zijn, zich in die toestand bevond zonder aan bedrog schuldig te zijn geweest, zal hij, die
beweert eigenaar van hem te zijn, zich aan de zijde van de eiser stellen en verplicht zijn te bewijzen, dat hij zijn slaaf is. Maar
indien beslist wordt, dat de vermeende slaaf ten tijde van het instellen van het geding niet in vrijheid was, of bedrieglijk zijn
vrijheid had verkregen, zal hij, die beweert, dat hij vrij is, moeten bewijzen, dat dit het geval is.
295. Dezelfde, Over het Edict, Boek LV.
Het recht om te verschijnen in een vrijheidszaak wordt verleend aan een vruchtgebruiker, zelfs als de eigenaar (dat wil
zeggen, hij die beweert dat hij de eigenaar is), ook een procedure wenst in te stellen met betrekking tot de status van de slaaf.
296. Wanneer verschillende personen de eigendom van de slaaf opeisen en beweren dat hij hun gemeenschappelijk
toebehoort, moeten zij voor dezelfde rechter worden geleid. Dit is door de Senaat verordend. Maar als ieder van hen zegt, dat
de gehele slaaf en niet slechts een deel van hem alleen toebehoort, zal het besluit van de Senaat niet van toepassing zijn.
Want dan zal er geen reden zijn om te vrezen, dat er verschillende uitspraken zullen worden gedaan, daar elk van de
vermeende eigenaars beweert, dat de slaaf zijn individueel eigendom is.
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297. Wanneer echter de een het vruchtgebruik van de slaaf opeist en de ander de eigendom, of wanneer de een de eigendom
opeist en de ander zegt, dat de slaaf aan hem verpand is, moet dezelfde rechter de zaak beslissen; en het maakt weinig
verschil of de slaaf aan hem verpand is door dezelfde persoon, die hem als eigenaar opeist, of door iemand anders.
298. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Handelingen met betrekking tot de vrijheid.
Wanneer twee partijen, te weten de vermeende vruchtgebruiker en de vermeende eigenaar, tegelijk verweerder zijn tegen
hem die een vordering tot verkrijging van zijn vrijheid heeft ingesteld, kan het gebeuren dat een van hen afwezig is. Men kan
zich afvragen, of de Praetor onder dergelijke omstandigheden kan toestaan, dat degene die aanwezig is, alleen tegen de
vermeende slaaf verschijnt, omdat de rechten van de derde niet mogen worden geschaad door de samenzwering of de
nalatigheid van een ander. Men kan zich beter op het standpunt stellen, dat de een zo mag optreden, dat de rechten van de
ander onaangetast blijven. Indien de afwezige partij verschijnt voordat de zaak is geëindigd, moet hij voor dezelfde rechter
worden geleid, tenzij hij een goede reden aanvoert waarom dit niet zou mogen gebeuren; bijvoorbeeld indien hij beweert dat
de rechter zijn vijand is.
299. Wij zeggen, dat dezelfde regel zal gelden, wanneer van twee of meer personen, die beweren, dat zij de eigenaars zijn
van de vermeende slaaf, sommigen aanwezig zijn, en anderen afwezig zijn.
300. Daarom moeten wij in beide gevallen overwegen, indien degene die het eerst heeft geprocedeerd, wordt verslagen, of dit
de ander, die zijn zaak heeft gewonnen, ten goede komt, of omgekeerd; dat wil zeggen, indien een van beiden slaagt, of dit de
ander ten goede komt; zoals de erfgenaam van een vrijgemaakte een voordeel verkrijgt uit het feit dat zijn beschermheer was
bedrogen door de manumissie van slaven. Indien men van oordeel is, dat een ten gunste van de een gewezen vonnis de ander
tot voordeel strekt, zal dit tot gevolg hebben, dat indien deze laatste opnieuw een vordering instelt, hij door een repliek kan
worden tegengeworpen op grond dat de zaak reeds is beslist. Indien men inderdaad van oordeel is, dat hij geen voordeel trekt
uit de uitspraak, zal de twijfel rijzen, of hetgeen door de verliezende partij is gevorderd, aan een van beiden toebehoort, dan
wel of hij, tegen wie de vordering is ingesteld, of hij, die in het gelijk is gesteld, er recht op heeft; en het is duidelijk, dat een
praetoriaanse vordering moet worden toegekend aan de partij, die in het gelijk is gesteld, daar de Praetor in geen geval mag
toestaan, dat de man deels slaaf en deels vrije is.
301. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Wat wij hebben gezegd met betrekking tot de vermeende slaaf, die bewijst dat hij vrij is geweest, moet zo worden opgevat,
niet dat hij die zijn vrijheid opeist, moet aantonen dat hij absoluut vrij was, maar dat hij zijn vrijheid bezat zonder enig
bedrog van zijn kant. Maar laten we eens kijken wat zou worden beschouwd als fraude van zijn kant. Julianus zegt, dat allen
die menen vrij te zijn, zich niet schuldig maken aan bedrog, mits zij zich als vrijen gedragen, ook al zijn zij in werkelijkheid
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slaven. Varus zegt echter dat iemand die weet dat hij vrij is en op de vlucht slaat, niet als vrij kan worden beschouwd zonder
dat hij bedrogen is; maar op het moment dat hij ophoudt zich als gevluchte slaaf te verbergen en zich gedraagt alsof hij vrij
is, is hij in vrijheid zonder dat hij bedrogen is. Want hij is van mening, dat hij die weet, dat hij vrij is, en zich daarna gedraagt
als een voortvluchtige slaaf, geacht moet worden te handelen als een slaaf vanaf het feit, dat hij op de vlucht is geslagen.
302. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Handelingen met betrekking tot vrijheid.
Ook al heeft hij tijdens zijn vlucht als vrije man gehandeld, wij zijn van mening dat dezelfde regel zal gelden.
303. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Daarom moet worden opgemerkt dat iemand die vrij is, bedrieglijk in vrijheid kan zijn, en dat een slaaf in vrijheid kan zijn
zonder schuldig te zijn aan bedrog.
304. Een kind dat in zijn kinderjaren is gestolen, diende te goeder trouw als slaaf, hoewel hij vrij was; en daarna, terwijl hij
onwetend was van zijn toestand, verliet hij zijn meester en begon heimelijk in vrijheid te leven. Hij blijft niet in vrijheid
zonder schuldig te zijn aan bedrog.
305. Een slaaf kan ook in vrijheid zijn zonder bedrog te plegen, zoals bijvoorbeeld wanneer hij zijn vrijheid bij testament
verkrijgt en niet weet dat het testament nietig is; of wanneer hij het voor een magistraat verkrijgt van iemand die hij meende
zijn eigenaar te zijn, terwijl hij dat niet was; of wanneer hij als vrij is opgevoed, terwijl hij in feite een slaaf was.
306. In het algemeen, telkens wanneer iemand meent, dat hij vrij is, zonder schuldig te zijn aan bedrog, hetzij hij daartoe
wordt aangezet door goede of slechte motieven, en hij in vrijheid blijft, moet worden aangenomen, dat hij in dezelfde
toestand verkeert als ware hij vrij, zonder schuldig te zijn aan bedrog, en daarom kan hij alle voordelen genieten van een
bezitter der vrijheid.
307. Het bewijs van goede trouw wordt echter verwezen naar den tijd, toen hij in vrijheid was, zonder schuldig te zijn aan
bedrog, dat is, toen de rechtsvordering met betrekking tot hem voor het eerst werd ingesteld.
308. Wanneer de diensten van een slaaf aan iemand verschuldigd zijn, kan hij zich ook beroepen op de vordering betreffende
de vrijheid.
309. Als iemand, die aanspraak maakt op zijn vrijheid, mij schade heeft berokkend gedurende de tijd dat hij mij te goeder
trouw als slaaf diende (bijvoorbeeld als ik werkelijk, in de overtuiging dat ik zijn eigenaar was, werd aangesproken in een
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rechtsgeding met schadelijke gevolgen, en er vonnis tegen mij werd gewezen, en ik de getaxeerde schade betaalde, in plaats
van de vermeende slaaf bij wijze van genoegdoening af te staan), zal er vonnis tegen hem worden gewezen in mijn voordeel.
310. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Acties met betrekking tot vrijheid.
Het is zeker dat in de actie in factum waarover gesproken wordt, alleen een vonnis moet worden uitgesproken voor het
bedrag van de schade die door bedrog is veroorzaakt, en niet voor wat te wijten is aan nalatigheid. Daarom kan, zelfs indien
de vermeende slaaf in een dergelijk geval van zijn aansprakelijkheid wordt ontheven, toch nog een rechtsvordering tegen
hem worden ingesteld volgens de wet van Aquilius, omdat hij volgens deze wet ook aansprakelijk zal zijn voor nalatigheid.
311. Nogmaals, het is zeker dat bij deze vordering niet alleen ons eigen eigendom, maar ook dat van een ander waarvoor wij
verantwoordelijk zijn, kan worden gevorderd als zijnde uitgeleend of gehuurd. Maar het is duidelijk dat deze procedure niet
van toepassing is op goederen die slechts bij ons in bewaring zijn gegeven, omdat ze niet voor ons risico zijn.
312. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
De Praetor verzet zich zeer terecht tegen het bedrieglijke gedrag van hen die, wetende dat zij vrij zijn, zich bedrieglijk als
slaven laten verkopen; want hij kent een rechtsvordering tegen hen toe.
313. Deze vordering is ontvankelijk, wanneer hij, die zich als slaaf heeft laten verkopen, in zulk een positie verkeert, dat hem
de toestemming niet kan worden geweigerd, zijn vrijheid op te eisen.
314. Wij zijn niet van oordeel, dat hij te kwader trouw heeft gehandeld, die de koper niet vrijwillig van het bedrog op de
hoogte heeft gebracht, maar alleen wanneer hij hem zelf bedrogen heeft.
315. Paulus, Over het Edict, Boek LV.
Dat wil zeggen, ongeacht of degene die zich heeft laten verkopen van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht is; mits
hij of zij een leeftijd heeft waarop bedrog wettelijk kan worden gepleegd.
316. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Dezelfde regel geldt voor iemand die zich voordoet als slaaf, en als zodanig verkocht wordt, met de bedoeling de koper te
bedriegen.
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317. Indien echter hij, die verkocht werd, onder invloed van kracht of vrees stond, zeggen wij, dat hij niet schuldig was aan
bedrog.
318. De koper heeft recht op deze vordering als hij niet wist dat de vermeende slaaf vrij was, want als hij wist dat hij vrij
was, en hem dan kocht, bedroog hij zichzelf.
319. Indien dus een zoon onder vaders toezicht een dergelijke aankoop doet, en hij zelf van de feiten op de hoogte was, maar
zijn vader er niet van op de hoogte was, zal hij geen recht hebben op een vordering ten voordele van zijn vader, indien hij de
aankoop deed met verwijzing naar zijn peculium. Maar in dit geval rijst de vraag of, indien de vader hem heeft opgedragen
de aankoop te doen, hij nadeel zal ondervinden van de kennis van zijn zoon. Ik denk dat het hem net zo zal benadelen als een
agent.
320. Indien de zoon niet wist dat de man die verkocht werd vrij was, en zijn vader wist het, dan denk ik dat het duidelijk is
dat de vader zal worden uitgesloten van het instellen van een vordering, zelfs als de zoon de aankoop deed met verwijzing
naar zijn peculium; mits de vader aanwezig was en zijn zoon had kunnen verhinderen dit te doen.
321. Paulus, Over het Edict, Boek LI.
Dezelfde regel zal van toepassing zijn op het geval van een slaaf, en waar een aankoop werd gedaan onder onze leiding door
een agent; en het is net alsof ik opdracht had gegeven om een bepaalde man te kopen, wetende dat hij vrij was, hoewel hij die
opdracht had gekregen om hem te kopen misschien niet op de hoogte was van het feit, aangezien een actie niet in zijn
voordeel zal zijn. Indien daarentegen ik niet wist, dat de man vrij was, maar de gemachtigde wist het, zal de vordering mij
niet worden geweigerd.
322. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Hij zal dus aansprakelijk zijn voor zoveel als hij betaald heeft, of voor het bedrag waartoe hij zich verbonden heeft, dat wil
zeggen voor het dubbele van de prijs.
323. Maar laten we eens kijken of alleen de koopsom verdubbeld moet worden, of ook wat er eventueel bij is gekomen. Ik
meen, dat hetzij alles, wat voor de verkoop betaald is, in elk geval moet worden verdubbeld,
324. Paulus, Over het Edict, Boek LI.
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Of wat geruild of verrekend is, in plaats van de koopsom (want ook die wordt onder deze omstandigheden als zodanig
gegeven geacht) ;
325. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
En wat hij zich verplichtte te betalen, moest verdubbeld worden.
326. Vandaar dat, als de koper rechtmatig aan iemand iets betaald heeft om deze handeling te verkrijgen, gezegd moet
worden dat het binnen de termen van dit Edict valt, en verdubbeld zal worden.
327. Waar van iemand gezegd wordt, dat hij zich gebonden heeft, moeten wij verstaan, dat dit geschied is hetzij aan de
verkoper, hetzij aan iemand anders; want al wat hij, hetzij zelf, hetzij door een ander, aan de verkoper zelf, of aan een ander
in diens opdracht heeft gegeven, valt daar evenzeer onder.
328. Wij moeten de koper als gebonden beschouwen, wanneer hij zich niet door een exceptie kan beschermen, maar als hij
dat wel kan, wordt hij niet als gebonden beschouwd.
329. Het komt voor, dat hij die de koop doet, recht heeft op een vordering tot verviervoudiging van de waarde van het goed.
Want een vordering tot dubbele schadevergoeding zal voor hem openstaan tegen de vermeende slaaf zelf, die, vrij zijnde,
zich willens en wetens heeft laten verkopen; en daarnaast zal hij recht hebben op een vordering tot dubbele schadevergoeding
tegen de verkoper, of tegen hem die hem dubbele schadevergoeding heeft beloofd.
330. Modestinus, Betreffende de straffen, Boek I.
Daarom is het dubbele verschuldigd van wat de koper heeft betaald, of waartoe hij zich heeft verplicht met betrekking tot de
verkoop. Volgens deze bepaling zal wat een van de partijen ook betaalt, niet de ander bevrijden, want er is besloten dat deze
vordering een strafvordering is. Zij wordt dus niet toegestaan na verloop van een jaar, noch kan zij worden ingesteld tegen de
rechtverkrijgenden van de persoon die er aansprakelijk voor is, daar het een strafvordering is. De vordering die uit dit Edict
voortvloeit, kan dus zeer terecht worden geacht niet teniet te zijn gedaan door de manumissie, want het is waar dat de
verkoper niet kan worden aangesproken nadat rechtsmaatregelen zijn genomen tegen hem die zijn vrijheid heeft opgeëist.
331. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Niet alleen de koper zelf, maar ook zijn erfgenamen kunnen door middel van deze action in factum procederen.
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332. Wij verstaan onder een ieder een koop, ook wanneer hij dit door een ander doet, zoals bijvoorbeeld door een
gemachtigde.
333. Indien echter verscheidene personen een aankoop doen, zullen zij allen tot deze vordering gerechtigd zijn, doch indien
zij verschillende aandelen gekocht hebben, kunnen zij een vordering instellen naar evenredigheid van de bedragen van de
prijs, die zij betaald hebben; of indien ieder het gehele belang in de slaaf gekocht heeft, zal ieder gerechtigd zijn tot een
vordering tot volledige terugvordering; noch zal de kennis of de onwetendheid van een hunner de anderen baten of
benadelen.
334. Indien de koper niet wist, dat de man, die verkocht werd, vrij was, en hij dit naderhand verneemt, zullen zijn rechten niet
worden geschaad, omdat hij op dat tijdstip onwetend was van dit feit. Maar als hij het wist toen de verkoop plaatsvond, en
naderhand twijfelde aan de waarheid ervan, zal dit hem geen voordeel brengen.
335. Kennis schaadt niet, noch onwetendheid baat de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden van de koper op enigerlei
wijze.
336. Indien echter iemand de koop doet door een gemachtigde, die weet dat de man vrij is, zal dit hem benadelen; en Labeo
meent dat de kennis van een voogd, onder deze omstandigheden, zijn voogd zal benadelen.
337. Deze vordering wordt niet na een jaar toegewezen, daar zij zowel een billijke als een strafvorderlijke is.
338. Pauliis, Over het Edict, Boek L.
Als ik het vruchtgebruik van een vrije man verkoop en aan u overdraag, zegt Quintus Mucius, dan wordt hij slaaf, maar het
eigendom wordt niet van mij, tenzij ik het vruchtgebruik te goeder trouw verkoop, want anders is er geen eigenaar.
339. In één woord, het moet worden opgemerkt dat wat is gezegd met betrekking tot mannen die als slaaf zijn verkocht, en
wier aanspraak op vrijheid wordt ontkend, ook van toepassing is op degenen die worden geschonken, en gegeven bij wijze
van bruidsschat; net zoals het van toepassing is op degenen die zich in onderpand hebben laten geven.
340. Wanneer een moeder en haar zoon beiden hun vrijheid opeisen, moeten de zaken van beiden worden samengevoegd, of
die van de zoon moet worden uitgesteld, totdat over de zaak van de moeder is beslist, zoals de goddelijke Hadrianus heeft
verordend. Want als de moeder voor de ene rechter en haar zoon voor de andere rechter is verschenen, dan moet volgens
Augustus eerst de toestand van de moeder worden vastgesteld en pas daarna de zaak van de zoon.
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341. Dezelfde, Over het Edict, Boek LI.
Nadat aan de voorvereisten van een proces, waarbij de vrijheid wordt geëist, op wettige wijze is voldaan, wordt hij die het
proces heeft aangespannen om zijn staat vast te stellen, als vrij beschouwd, en zullen acties hem niet worden geweigerd tegen
iemand die beweert dat hij zijn eigenaar is, ongeacht welke acties hij ook wenst aan te spannen. Maar wat als het gaat om
rechtsvorderingen, waarvan het recht door verloop van tijd of door de dood vervalt? Waarom zou hem dan niet de
bevoegdheid worden verleend, deze rechtsvorderingen in zekerheid in te stellen, nadat de zaak is gevoegd?
342. Bovendien zegt Servius dat, in gevallen waarin het recht om rechtsvorderingen in te stellen is verjaard na het verstrijken
van een jaar, het jaar moet worden gerekend vanaf de dag waarop de zaak betreffende de vrijheid is afgedaan.
343. Indien het echter wenselijk wordt geacht, vorderingen tegen anderen in te stellen, behoeft niet te worden gewacht, totdat
in de eerste zaak uitspraak is gedaan, omdat in de tussentijd middelen kunnen worden gevonden om deze vorderingen te doen
verjaren door iemand op te voeren, die het recht van de vermeende slaaf om vrij te zijn, zal betwisten. Op dezelfde wijze kan
een rechtsvordering al dan niet rechtsgeldig worden ingesteld, al naar gelang de beslissing in de zaak betreffende de vrijheid
van de betrokkene.
344. Indien de vermeende eigenaar een rechtsvordering instelt, rijst de vraag of de verweerder verplicht zal zijn zich in de
zaak te voegen. Verscheidene autoriteiten zijn van oordeel, dat indien hij een vordering in personam instelt, hij de
verdediging van de zaak op zich moet nemen, maar dat het vonnis moet worden opgeschort totdat de kwestie van zijn
vrijheid is opgelost; evenmin mag worden aangenomen, dat zijn poging om zijn vrijheid te verkrijgen wordt geschaad, of dat
hij met toestemming van zijn meester in vrijheid blijft. Want nadat de zaak, die tot vaststelling van zijn vrijheid is
aangespannen, is beslist, wordt hij geacht intussen vrij te zijn; en daar hij zelf vorderingen kan instellen, kunnen ook
vorderingen tegen hem worden ingesteld; maar het zal van het resultaat afhangen, daar het vonnis hetzij geldig zal zijn,
indien het in zijn voordeel is, hetzij nietig zal zijn, indien het tegen zijn vrijheid is gericht.
345. Wanneer hij, die zijn vrijheid opeist, beschuldigd wordt van diefstal, of van onrechtmatige schade door wie dan ook,
zegt Mela, dat hij in afwachting daarvan zekerheid moet stellen, dat hij bij de uitspraak aanwezig zal zijn, om te voorkomen,
dat de toestand van iemand, wiens vrijheid twijfelachtig is, de voorkeur krijgt boven die van iemand, wiens vrijheid zeker is;
maar het vonnis moet worden uitgesteld, om geen onrecht tegen de vrijheid te plegen. Evenzo, wanneer een vordering van
diefstal wordt ingesteld tegen de bezitter van een man, van wie wordt beweerd, dat hij een slaaf is, en hij daarna wordt
gedagvaard in naam van hem, die zijn vrijheid heeft opgeëist, moet de beslissing van de zaak worden opgeschort ; zodat,
indien deze laatste vrij blijkt te zijn, de zaak tegen hem kan worden overgedragen, en indien het vonnis ongunstig mocht zijn,
de vordering tot tenuitvoerlegging daarvan tegen hem kan worden toegewezen.
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346. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor: Titel, Handelingen betreffende de vrijheid.
Als een optie is nagelaten aan iemand die voor het gerecht zijn vrijheid opeist, geldt wat is gezegd over het legaat van een
nalatenschap, ook voor dat van een optie.
347. Het recht om een tweede vordering in te stellen ter verkrijging van de vrijheid wordt soms verleend; zoals bijvoorbeeld
wanneer een partij beweert dat zij de eerste zaak heeft verloren omdat haar vrijheid afhing van een voorwaarde die eerder
niet was vervuld.
348. Ofschoon gewoonlijk wordt gezegd, dat, nadat in een vrijheidszaak uitspraak is gedaan, degene wiens toestand
omstreden was, als vrij wordt beschouwd; toch is het zeker, dat hij, indien hij werkelijk slaaf is, niettemin voor zijn meester
zal verwerven wat hem geleverd of beloofd is, alsof omtrent zijn vrijheid geen vraag was gerezen. Wij zullen zien, dat er
geen geschil over zijn bezit bestaat, daar zijn meester ophoudt hem te bezitten, nadat de zaak beslist is. De betere mening is,
dat hij bezit verkrijgt, hoewel hij niet door hem bezeten is. En als het vaststaat, dat wij bezit verwerven van onze slaven, zelfs
als zij voortvluchtig zijn, waarom zou men zich dan verwonderen, dat wij ook bezit verwerven van iemand, wiens recht op
vrijheid wij ontkennen?
349. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek XX.
Wanneer iemand een persoon die in vrijheid is als zijn slaaf opeist, en de vordering alleen instelt om verhaal te kunnen halen
in geval van uitzetting, kan hij niet worden aangesproken in een vordering wegens schade.
350. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript, gericht aan Proculus en Munatius, als volgt verklaard: "Aangezien Romulus,
wiens toestand wordt betwist, de leeftijd van de puberteit nadert, en op verzoek van zijn moeder, Varia Hado, en met
instemming van Varius Hermes, zijn voogd, de uitspraak in de zaak werd uitgesteld totdat het kind de leeftijd van de
puberteit zou hebben bereikt, wordt het aan uw oordeel overgelaten om te bepalen wat voor de minderjarige voordelig zal
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de positie van de betrokken partijen."
351. Indien degene die de vraag betreffende de toestand van een ander heeft opgeworpen, niet ter terechtzitting verschijnt,
verkeert hij die zijn vrijheid opeist, in dezelfde toestand als waarin hij zich bevond voordat de desbetreffende controverse
ontstond. Hij wordt echter in zoverre bevoordeeld, dat hij die zijn hoedanigheid heeft betwist, zijn zaak verliest. Dit feit
maakt hem echter niet vrij, die dit voordien niet was, want het niet verschijnen van een tegenpartij verleent hem niet het recht
van vrijheid. Ik denk dat de rechters wettig en regelmatig zullen handelen als zij de normale volgorde aanhouden; dus dat
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wanneer de partij die de man als zijn slaaf opeist niet verschijnt, zijn tegenstanders de keuze wordt gegeven of de zaak wordt
voortgezet, of dat zij worden gehoord en beslist. Indien de rechters de zaak horen, moeten zij beslissen, dat de betrokkene
niet de slaaf van Zo-en-Zo blijkt te zijn. Deze beslissing bevoordeelt niemand ten onrechte, want de persoon om wiens
nalatenschap het gaat, blijkt niet vrijgeboren te zijn, maar wordt slechts geacht geen slaaf te zijn. Wanneer echter iemand die
in slavernij is zijn vrijheid opeist, is het beter dat de rechters de zaak voortzetten, om te voorkomen dat zij beslissen dat de
persoon in kwestie vrij geboren lijkt te zijn, terwijl er geen tegenspreker verschijnt, tenzij er goede redenen zijn die hen ertoe
brengen te oordelen dat het duidelijk is dat het vonnis ten gunste van de vrijheid moet worden uitgesproken; zoals ook in een
Rescript van Hadrianus wordt verklaard.
352. Indien echter hij, die zijn vrijheid eist, niet verschijnt en zijn tegenpartij aanwezig is, zal het beter zijn de zaak voort te
zetten en vonnis te laten wijzen. Als de tegenpartij voldoende bewijs levert, zal de rechter tegen de vrijheid beslissen. Het kan
echter gebeuren, dat de afwezige partij in het gelijk wordt gesteld, want de beslissing kan ten gunste van de vrijheid worden
uitgesproken.
353. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XII.
Een slaaf wordt niet geacht met toestemming van zijn meester in vrijheid te zijn, wanneer deze niet weet dat hij hem
toebehoort. Dit is volkomen juist; want de slaaf is onder zulke omstandigheden alleen in vrijheid, wanneer hij met
toestemming van zijn meester bezit van de vrijheid verwerft.
354. Arrius Menander, Over militaire zaken, Boek V.
Wanneer iemand een proces aanspant om zijn vrijheid te verkrijgen, en dienst neemt in het leger voordat er een beslissing is
genomen, moet hij geacht worden dezelfde positie in te nemen als andere slaven, en hij zal niet worden vrijgesteld omdat hij,
in sommige opzichten, als vrij wordt beschouwd. En hoewel hij vrij lijkt te zijn, kan hij oneervol worden ontslagen, d.w.z. uit
het leger worden gezet en uit het kamp worden verdreven als iemand die vrijheid eiste terwijl hij in slavernij was, of die door
bedrog in vrijheid was gekomen. Maar een ieder die valselijk en kwaadwillig als slaaf is aangemerkt, zal in dienst worden
gehouden.
355. Wanneer iemand die door de rechter als vrijgeborene is verklaard, in het leger wordt ingelijfd, en de beslissing wordt
binnen vijf jaar teruggedraaid, wordt hij aan zijn nieuwe meester teruggegeven.
356. Julianus, Over Minicius, Boek V.
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Wanneer twee personen afzonderlijk een man als hun slaaf opeisen, en ieder van hen beweert dat hij de helft van hem bezit,
en bij het ene vonnis wordt hij vrij verklaard, en bij het andere wordt hij tot slaaf verklaard, dan is het het handigst als de
rechters gedwongen worden het met elkaar eens te worden. Als dit niet mogelijk is, zegt Sabinus dat men heeft geoordeeld
dat de man als slaaf moet worden genomen door de partij die de zaak heeft gewonnen. Cassius (en ikzelf) zijn deze mening
toegedaan, en het is inderdaad belachelijk dat de man voor de helft als slaaf wordt beschouwd, en tevens beschermd wordt in
het genot van de helft van zijn vrijheid. Het is echter handig om te besluiten dat hij vrij was, op grond van de gunst die aan de
vrijheid was verleend, en hem te dwingen aan de partij die de zaak won de helft van zijn waarde te betalen, zoals getaxeerd
door een betrouwbare burger.
357. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Het is een zoon, die als erfgenaam van zijn vader verschijnt, verboden als slaaf iemand te eisen, die door zijn vader was
gemanumitteerd.
358. Paulus, Regels, Boek VI.
Een decreet van de Senaat werd uitgevaardigd betreffende het eigendom van hen die als slaven of als vrijgelatenen de status
van vrijgeborenen hebben verworven. Ten aanzien van hen die vroeger in staat van slavernij verkeerden, staat het hun alleen
toe mee te nemen wat zij in de huizen van hun vermeende meesters hebben gebracht, en ten aanzien van hen die, na hun
manumissie, hun oorspronkelijke rechten wensten te herkrijgen. Ook dit werd toegegeven, namelijk dat wat zij na hun
manumissie hadden verworven (maar niet wat zij door toedoen van degene die hen bevrijdde, hadden verkregen), zij mochten
meenemen; en dat zij alle andere goederen moesten achterlaten bij hem uit wiens huishouding zij vertrokken.
359. Hetzelfde, handelingen betreffende de vrijheid.
Degene, die willens en wetens een vrije man koopt, zelfs indien deze zich laat verkopen, kan zich niettemin niet tegen hem
verzetten, indien hij zijn vrijheid opeist. Wanneer hij echter den man verkoopt aan een ander, die van de feiten onkundig was,
zal het den vermeenden slaaf niet geoorloofd zijn zijn vrijheid te vorderen.
360. Ulpianus, Pandects.
Keizer Antoninus besloot dat niemand zijn vrijheid mocht opeisen, tenzij hij tevoren rekenschap had afgelegd van het bestuur
dat hij in slavernij had gevoerd.
361. Papinianus, Opinies, Boek IX.
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Men heeft bepaald dat de slaven die bestemd waren voor de verzorging van een tempel die Titia wilde bouwen, en die niet
waren gemanumitteerd, aan haar erfgenaam toebehoorden.
362. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Een meester die zijn zaak gewonnen heeft, en zijn slaaf wil afnemen, kan niet gedwongen worden om de getaxeerde waarde
in plaats van de slaaf te aanvaarden.
363. Callistratus, Vragen, Boek II.
Een onderhandse overeenkomst kan iemand niet tot slaaf of tot vrije slaaf van een ander maken.
364. Paulus, Opinies, Boek XV.
Paulus gaf als zijn mening dat als (zoals gesteld wordt) nadat een koop onvoorwaardelijk tot stand is gekomen, de koper
vrijwillig een brief stuurde waarmee hij verklaarde dat hij na een bepaalde tijd de slaaf die hij gekocht had zou manumiteren,
deze brief geen enkele betrekking had op de grondwet van de Goddelijke Marcus.
365. Hij gaf ook als zijn mening dat de Grondwet van de Goddelijke Marcus van toepassing was op de gevallen van slaven
die werden verkocht onder de voorwaarde dat zij na een bepaalde tijd zouden worden gemanumitteerd; en dat een
vrouwelijke slavin, voor wie haar meester geld had ontvangen met het doel haar te manumiteren, recht had op dezelfde gunst
van vrijheid, omdat hij ook gezag over haar zou hebben als zijn vrijgevochten vrouw.
366. De vraag rees, of een koper wettig de vrijheid aan zijn slaaf kon verlenen, indien zijn prijs nog niet was betaald. Paulus
antwoordde, dat indien de verkoper de slaaf aan de koper had geleverd, en hem zekerheid voor zijn prijs was verschaft, hij
aan de koper zou toebehoren, zelfs indien het geld nog niet was betaald.
367. Gaius Seius verkocht Stichus, zijn slaaf, onder de voorwaarde, dat Titius Stichus na verloop van drie jaren zou
manumitteren, indien hij hem gedurende dien tijd onophoudelijk zou dienen. Stichus vluchtte voordat de drie jaar verstreken
waren, en keerde korte tijd na de dood van Titius terug. Ik vraag of Stichus verhinderd zou worden zijn vrijheid te verkrijgen
volgens de voorwaarden van de verkoop, doordat hij op de vlucht sloeg voordat de drie jaar verstreken waren? Paulus gaf als
zijn mening dat, volgens de genoemde feiten, Stichus zou moeten worden gemanumitteerd, en recht had op zijn vrijheid na
de termijn die was voorgeschreven.
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368. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Hij, die geen bewijzen van zijn vrije geboorte behoeft over te leggen, moet gehoord worden, indien hij zelf vrijwillig verlangt
ze aan te bieden.
369. De magistraat, die kennis neemt van zaken, waarbij de vrijheid van geboorte in het geding is, kan straffen, tot
verbanning toe, opleggen aan een ieder, die overhaast en met boos opzet een proces aanspant.
370. De voogden of curatoren kunnen geen vragen stellen over de toestand van de kinderen, wier voogdij en wier goederen
zij hebben beheerd.
371. Het is den echtgenoot niet verboden, de toestand van zijne vrouw of zijne vrijster in twijfel te trekken.
372. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Wanneer een minderjarige van twintig jaar zich laat verkopen onder een overeenkomst om zijn prijs te delen, kan hij na zijn
manumissie niet eisen dat hij vrijgeboren wordt verklaard.
373. Paulus, Artikelen betreffende acties voor de vrijheid.
Als er twijfel bestaat over de toestand van iemand die zijn vrijheid opeist, moet hij eerst gehoord worden, als hij wil bewijzen
dat hij zelf in het bezit van de vrijheid is.
374. De rechter die bevoegd is in zaken waarin de vrijheid in het geding is, moet ook kennis nemen van goederen die
gestolen zijn, of van ernstige schade die door de eiser is toegebracht. Want het kan gebeuren, dat hij, in het vertrouwen dat hij
zijn vrijheid zal verkrijgen, het gewaagd heeft goederen te stelen, of te bederven, of te verkwisten, toebehorend aan hen, die
hij als slaaf diende.
375. Labeo, Laatste Werken, Boek IV.
Als een slaaf, die gij gekocht hebt, zijn vrijheid opeist, en de rechter ten onrechte in zijn voordeel beslist, en de meester van
die slaaf u tot zijn erfgenaam maakt, nadat de zaak tegen u beslist is, of de slaaf op een andere manier de uwe wordt, kunt gij
hem opnieuw als de uwe opeisen; en de regel betreffende het gezag van gewijsde kan niet tegen u worden ingeroepen.
Javolenus zegt dat deze mening juist is.
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376. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek III.
Keizer Hadrianus publiceerde een Rescript met betrekking tot hen die het eigendom hadden gestolen van de personen die zij
als slaven dienden, en daarna hun vrijheid eisten, waarvan de woorden als volgt luiden: "Het is niet billijk, dat een slaaf, in
afwachting van zijn vrijheid, goederen wegneemt, die tot het bezit van zijn meester behoren, wanneer hem de vrijheid moet
worden verleend op grond van een trust, en het is dus niet nodig een reden te zoeken om de verlening van zijn vrijheid uit te
stellen". Daarom moet in de eerste plaats een arbiter worden aangewezen, in wiens tegenwoordigheid moet worden bepaald
wat voor de erfgenaam behouden kan blijven, voordat hij gedwongen kan worden de slaaf te manumitteren.
377. Venuleius, Handelingen, Boek VII.
Hoewel het vroeger twijfelachtig was of alleen een slaaf of een vrijgelatene door zijn beschermheer verplicht kon worden te
zweren de voorwaarden na te leven die hem uit hoofde van zijn vrijheid waren opgelegd, is het echter beter te stellen dat hij
niet in grotere mate gebonden kan zijn dan een vrij man. Vandaar dat het gebruikelijk is deze eed van slaven af te dwingen,
opdat zij door de godsdienst kunnen worden ingetoomd, en verplicht worden opnieuw te zweren nadat zij hun eigen meesters
zijn geworden; mits zij de eed afleggen, of de belofte doen op het moment dat zij worden gemanumitteerd.
378. Bovendien is het geoorloofd om de naam van de echtgenote in te voegen met betrekking tot enige schenking, geschenk,
of dagelijkse arbeid te geven of te verrichten door de gemanumitteerde slaaf.
379. Een praetoriaanse actie wegens te verrichten arbeid moet worden verleend tegen iemand die, vóór het bereiken van de
leeftijd van puberteit, de eed heeft afgelegd, dat wil zeggen als hij daartoe wettelijk in staat was; zoals een jongen onder de
leeftijd van puberteit diensten kan verrichten als hij ofwel een nomenclator ofwel een acteur is.

Tit. 13. Betreffende hen, die hun vrijheid niet mogen opeisen.

380. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
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Zij die ouder zijn dan twintig jaar mogen hun vrijheid niet opeisen, als iets van de prijs waarvoor zij verkocht zijn in hun
handen zou vallen. Wanneer iemand zich om een andere reden heeft laten verkopen, ook al is hij ouder dan twintig jaar, dan
kan hij zijn vrijheid opeisen.
381. Het recht om zijn vrijheid te eisen mag een minderjarige, die jonger is dan twintig jaar, om de bovengenoemde reden
niet worden ontzegd, tenzij hij na het bereiken van de leeftijd van twintig jaar in slavernij is gebleven; want dan moet gezegd
worden, dat hem het recht om zijn vrijheid te eisen wordt ontzegd, indien hij in de prijs heeft gedeeld.
382. Marcellus, Digest, Boek XXIV.
Een zekere man heeft met geweld een slaaf van Titius afgeperst, en hem door zijn wil vrijgelaten. De slaaf wordt niet vrij,
ook al is de erflater onvermogend gestorven; want anders wordt Titius bedrogen, want hij kan een vordering instellen tegen
de erfgenaam van de overledene op grond van de nietigheid van het vrijheidslegaat; maar als de slaaf zijn vrijheid verkrijgt,
heeft Titius geen recht op een vordering, want de erfgenaam wordt niet geacht iets te hebben verkregen door het bedrog van
de overledene.
383. Pomponius, Brieven en verschillende passages, Boek XI.
Aan hen die zich hebben laten verkopen, wordt het recht ontzegd om hun vrijheid op te eisen. Ik vraag of deze decreten van
de Senaat ook gelden voor kinderen geboren uit vrouwen die zich hebben laten verkopen. Het lijdt geen twijfel dat een vrouw
ouder dan twintig jaar, die zich heeft laten verkopen, de toestemming zal worden geweigerd om haar vrijheid op te eisen.
Evenmin moet haar de vrijheid worden verleend van de kinderen, die haar zijn geboren gedurende de tijd van haar
dienstbaarheid.
384. Paulus, Vragen, Boek XII.
"Licinnius Rufinus, aan Julius Paulus: Een slaaf die recht had op vrijheid onder de voorwaarden van een trust, stond zichzelf
toe verkocht te worden nadat hij zijn twintigste jaar had bereikt. Ik vraag of het hem verboden zal worden zijn vrijheid op te
eisen." Het voorbeeld van een vrije man doet mij enige moeilijkheid rijzen; want indien de slaaf zich zou hebben laten
verkopen nadat hij zijn vrijheid had verkregen, zou hem de toestemming worden geweigerd die op te eisen; evenmin zou men
kunnen aannemen dat hij zich in een betere positie bevond toen hij zich, in slavernij, liet verkopen, dan wanneer hij dat had
gedaan nadat hij zijn vrijheid had verkregen. Aan de andere kant doet zich echter een moeilijkheid voor, omdat in het
onderhavige geval de verkoop geldig is en de man kan worden verkocht, maar in het geval van een vrije man de verkoop
nietig is en er niets te verkopen valt. Daarom verzoek ik u mij de meest volledige inlichtingen over dit punt te verstrekken.
Het antwoord luidde, dat zowel de verkoop van een slaaf als die van een vrije man kan worden aangegaan, en dat een beding
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tegen uitzetting kan worden aangegaan. Het gaat hier immers niet om iemand die willens en wetens een vrije man koopt, daar
het recht om zijn vrijheid op te eisen hem tegenover de koper niet wordt ontzegd. Hij echter, die nog slaaf is, kan zelfs tegen
zijn eigen instemming verkocht worden, hoewel hij bedrieglijk handelt, wanneer hij zijn toestand verbergt, daar het in zijn
macht ligt onmiddellijk zijn vrijheid te verkrijgen, maar hem kan niets verweten worden, wanneer hij nog geen recht heeft
om vrij te zijn. Veronderstel, dat een slaaf, die voorwaardelijk vrij moet zijn, zich laat verkopen; niemand zal zeggen, dat hij
niet het recht heeft zijn vrijheid op te eisen, indien de voorwaarde, die niet in zijn macht ligt, vervuld wordt; en ik denk zelfs,
dat dezelfde regel zal gelden, indien het in zijn macht lag daaraan te voldoen. In het voorgestelde geval is het beter de mening
aan te nemen dat het hem niet is toegestaan zijn vrijheid op te eisen, als hij dat had kunnen doen, en er de voorkeur aan heeft
gegeven zich te laten verkopen; omdat hij de hulp van de Praetor die jurisdictie over de trusts heeft, onwaardig is.

Tit. 14. Wanneer iemand besloten wordt vrijgeboren te zijn.

385. Marcellus, Digest, Boek VII.
Als de vrijgekochte van een persoon als vrijgeboren wordt verklaard als gevolg van een door een ander ingestelde vordering,
kan zijn beschermheer dezelfde vordering tegen hem instellen zonder dat hij verjaart door een exceptie op grond van
verjaring.
386. Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
De goddelijke Hadrianus besloot dat het een ieder die meerderjarig was en zich liet verkopen opdat hij een deel van de prijs
zou ontvangen, verboden was een rechtsvordering in te stellen om zijn vrijheid te verkrijgen; maar dat hij dit onder bepaalde
omstandigheden wel kon doen, als hij zijn deel van de prijs die betaald was, teruggaf.
387. Zij die vrijgelatenen zijn en hun aanspraak op vrijheid door geboorte doen gelden, zullen niet gehoord worden na
verloop van vijf jaren, te rekenen van de datum hunner manumissie.
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388. Zij, die na verloop van vijf jaren aanvoeren, dat zij documenten hebben ontdekt, waaruit hun rechten blijken om als
vrijgeborenen te worden beschouwd, moeten zich tot den Keizer wenden, die hunne aanspraken zal onderzoeken.
389. Pomponius, Decreten van de Senaat, Boek V.
Met de volgende woorden: "Hun geboorte is erkend", moet het Decreet van de Senaat alleen worden opgevat als betrekking
hebbend op hen die als vrijgeborenen zouden zijn beschouwd.
390. Onder de zinsnede "zouden hebben nagelaten" moet worden verstaan, dat al wat deze personen hebben verkregen uit de
goederen van hem door wie zij zijn gemanumitteerd, moet worden teruggegeven. Laten wij zien, hoe dit moet worden
uitgelegd, of zij moeten teruggeven wat zij door middel van de goederen van hun meesters hebben verkregen, of wat zij zich
buiten hun medeweten van hen hebben toegeëigend, of dat hiertoe ook de goederen behoren, die door degenen, die hen
hebben gemanumitteerd, zijn toegekend en geschonken. Het laatste is de betere mening.
391. Papinianus, Vragen, Boek XXII.
Het Rescript dat verbiedt de vrijheid van geboorte te eisen ten overstaan van de Consuls of Gouverneurs van provincies, na
verloop van vijf jaar vanaf de datum van manumissie, sluit geen gevallen of personen uit.
392. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Ik gaf als mijn mening, dat een patron niet door verjaring mag worden verjaagd na verloop van vijf jaar vanaf de datum van
het vonnis dat ten gunste van de vrijheid is uitgesproken, wanneer hij onwetend is dat zo'n vonnis is uitgesproken.
393. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Telkens als er een geschil ontstaat over de vraag of iemand een vrije man is, of er diensten van hem worden geëist, of
gehoorzaamheid van hem wordt geëist, of als er een rechtszaak wordt aangespannen die onfatsoenlijkheid inhoudt, of als hij
die beweert de beschermheer te zijn voor het gerecht wordt gedaagd, of als er een procedure wordt aangespannen zonder
goede reden, is er sprake van een benadelingsvordering. Dezelfde prejudiciële vordering zal ook worden toegewezen
wanneer een persoon bekent dat hij een vrijgelatene is, maar ontkent dat hij door Gaius Seius is vrijgelaten. Zij wordt ook
toegestaan wanneer de ene of de andere partij erom verzoekt, maar hij die zich voordoet als de beschermheer moet altijd de
partij van de eiser innemen, want hij moet bewijzen dat de persoon in kwestie zijn vrijgelatene is, en als hij dat niet doet,
verliest hij zijn zaak.
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Tit. 15. Geen enkele vraag betreffende de toestand van overledenen kan worden opgeworpen nadat vijf jaren na hun dood
zijn verstreken.

394. Marcianus, Over informanten.
Het is noch particulieren, noch de staatskas geoorloofd enige vraag te stellen met betrekking tot de burgerlijke staat van
overledenen na verloop van vijf jaar na hun dood.
395. Evenmin kan de toestand van hem die binnen vijf jaar is overleden, worden heroverwogen, indien daardoor de toestand
van iemand die meer dan vijf jaar daarvoor is overleden, wordt geschaad.
396. Evenmin kan enige vraag worden gesteld met betrekking tot de toestand van een man die leeft, indien daardoor de
toestand van iemand die meer dan vijf jaar tevoren is overleden, wordt benadeeld. Dit punt werd beslist door de Goddelijke
Hadrianus.
397. Soms echter is het niet geoorloofd een vraag te stellen met betrekking tot de staat van de overledene binnen vijf jaar na
het tijdstip van zijn overlijden. Want in een Rescript van de Goddelijke Marcus is bepaald, dat indien iemand gerechtelijk als
vrijgeboren is verklaard, het geoorloofd kan zijn de gewezen beslissing te herzien tijdens het leven van de persoon die
vrijgeboren is verklaard, maar niet na diens dood. Dit is in zoverre waar, dat zelfs indien met de herziening van de zaak een
aanvang is gemaakt, deze door de dood vervalt; zoals in hetzelfde Rescript wordt uiteengezet.
398. Indien iemand een dergelijke beslissing herziet met de bedoeling de persoon in een minderwaardige toestand te brengen,
moet men zich daartegen verzetten, overeenkomstig hetgeen ik reeds heb gezegd. Maar wat als het de bedoeling was om zijn
toestand te verbeteren, bijvoorbeeld om hem vrijgelatene te laten verklaren in plaats van slaaf; waarom zou dit niet worden
toegestaan? Welke weg moet men volgen, als men zegt, dat hij een slaaf is, de nakomeling van een slavin, die reeds meer dan
vijf jaar dood is? Waarom zou hij niet kunnen worden beweerd te bewijzen dat zij vrij was; want dit zelf is in het voordeel

2946

van de overledene? Marcellus heeft in het Vijfde Boek van de Plichten van Proconsul verklaard dat dit moet gebeuren. Ik heb
die mening ook in de audiëntiezaal ingenomen.
399. Papinianus, Opinies, Boek XIV.
Het is geregeld dat, in de heroverweging van een zaak, geen vraag mag worden opgeworpen met betrekking tot de vrijheid
van kinderen die de reputatie van hun moeders of vaders kan betreffen, nadat de laatsten meer dan vijf jaar dood waren.
400. In een zaak van deze aard, die het toezicht van de overheid verdient, moet aan minderjarigen die een vordering tot
teruggave instellen, vrijstelling worden verleend wanneer zij gedurende de vijf jaar die zijn verstreken, geen voogden hadden
die voor hen optraden.
401. Deze verjaringstermijn van vijf jaar, die de rechtspositie van overledenen beschermt, wordt niet aangetast door het
instellen van een vordering vóór het overlijden, indien kan worden bewezen dat het recht om de genoemde vordering in te
stellen is vervallen door het lange stilzwijgen van hem die de vordering aanvankelijk heeft ingesteld en daarna heeft
opgehouden.
402. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
De toestand van iemand die meer dan vijf jaar tevoren gestorven is, wordt geacht eerwaardiger te zijn dan op het tijdstip van
zijn dood, en niemand zal verhinderd worden dit voor hem te vorderen. Daarom kan, zelfs als hij in slavernij stierf, bewezen
worden dat hij vrij was bij zijn overlijden, zelfs na het verstrijken van vijf jaar.
403. Callistratus, Over de rechten van de schatkist.
De goddelijke Nerva was de eerste van allen die, door een Edict, verbood dat er ook maar enige vraag gesteld mocht worden
over de toestand van iemand na vijf jaar vanaf de datum van zijn dood.
404. Ook de goddelijke Claudius verklaarde in een Rescript aan Claudianus dat, indien door de gestelde geldelijke vraag enig
nadeel aan de staat van de overledene zou worden toegebracht, het onderzoek moest ophouden.
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Tit. 16. Betreffende de opsporing van samenspanning.

405. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Handelingen met betrekking tot vrijheid.
Om te voorkomen dat de buitensporige toegeeflijkheid van sommige meesters jegens hun slaven de hoogste Orde van de
Staat zou besmetten, doordat hun slaven het recht van vrije geboorte zouden opeisen en gerechtelijk vrij verklaard zouden
worden, werd ten tijde van Domitianus een decreet van de Senaat uitgevaardigd, waarin werd bepaald dat: "Als iemand kan
bewijzen dat een daad het gevolg was van samenspanning, en de man die als vrij werd verklaard in werkelijkheid een slaaf
was, zal deze laatste toebehoren aan hem die de samenspanning aan het licht bracht."
406. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek II.
Keizer Marcus besloot dat collusie kon worden opgespoord binnen vijf jaar na een beslissing waarbij iemand het voorrecht
van vrije geboorte werd toegekend.
407. Wij begrijpen dat de vijf jaar aaneengesloten moeten zijn.
408. Als het duidelijk is dat, indien de leeftijd van hem die van samenspanning wordt beschuldigd het noodzakelijk maakt dat
het onderzoek wordt uitgesteld tot de leeftijd van de puberteit, of tot een ander tijdstip, moet worden geoordeeld dat de
termijn van vijf jaar niet zal lopen.
409. Bovendien meen ik dat de termijn van vijf jaar niet is vastgesteld om het onderzoek te beëindigen, maar om het te doen
aanvangen. Het ligt echter anders ten aanzien van hem die, als bevrijde slaaf, eist dat hem de rechten van een vrijgeborene
worden toegekend.
410. Bij een Rescriptie van de Goddelijke Marcus is bepaald, dat het zelfs vreemdelingen, die het recht hebben voor anderen
aanspraken geldend te maken, geoorloofd zal zijn samenspanning te ontmaskeren.
411. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek IV.
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Wanneer iemand, zonder enige wettige tegenpartij te hebben, gerechtelijk wordt verklaard recht te hebben op de rechten van
een vrijgeborene, zal de uitspraak zonder gevolg zijn, en net alsof er geen uitspraak was gedaan. Dit is bepaald in de
Keizerlijke Constituties.
412. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Wanneer een vrijgelatene door samenspanning recht heeft gekregen op de rechten van een vrijgeborene, en de
samenspanning is vastgesteld, wordt hij, in sommige opzichten, beschouwd als een vrijgelatene. In de tussentijd echter,
voordat de collusie is ontmaskerd, en nadat de beslissing met betrekking tot zijn rechten als vrijgeborene is gegeven, wordt
hij als vrijgeborene beschouwd.
413. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Het is slechts eenmaal toegestaan, onder voorwendsel van heimelijke verstandhouding, een vonnis, gewezen met betrekking
tot het recht van vrije geboorte, te herzien.
414. Wanneer verschillende personen tegelijk verschijnen om de heimelijke verstandhouding te bewijzen, moet, wanneer
daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd, een uitspraak worden gedaan na rekening te hebben gehouden met de zeden en
de leeftijden van alle betrokkenen; en vooral moet worden nagegaan wie van hen het meeste belang heeft bij het aan het licht
brengen van de heimelijke verstandhouding.
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Boek XLI
1. Betreffende de verkrijging van de eigendom van goederen.
2. Betreffende het verkrijg en of verliezen van bezit.
3. Betreffende de onderbreking van de verjaring en de verbeurdverklaring.
4. Betreffende het bezit verkregen door een koper.
5. Betreffende het bezit als erfgenaam of als bezitter.
6. Inzake bezit op grond van schenking.
7. Betreffende bezit op grond van verlating.
8. Betreffende bezit op grond van een erfenis.
9. Betreffende bezit op grond van een bruidsschat.
10. Betreffende bezit op grond van eigendom.

Tit. 1. Betreffende de verkrijging van de eigendom van goederen.
1. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
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Wij verkrijgen het eigendom van bepaalde goederen door de Wet der Volkeren, die overal onder de mensen wordt nageleefd,
volgens de voorschriften van het natuurlijke verstand; en wij verkrijgen het eigendom van andere dingen door de Burgerlijke
Wet, dat wil zeggen, door de wet van ons eigen land. En omdat het Volkenrecht het oudst is, omdat het werd uitgevaardigd
ten tijde van de oorsprong van het menselijk ras, is het passend dat het eerst wordt onderzocht.
(0) Daarom worden alle dieren die te land, ter zee of in de lucht worden gevangen, dat wil zeggen wilde beesten en vogels,
alsmede vissen, eigendom van hen die ze vangen.
23. Florentinus, Instituten, Boek VI.
Dezelfde regel geldt voor hun nakomelingen, die geboren worden terwijl ze in onze handen zijn.
23. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
Want wat volgens de natuurwet aan niemand toebehoort, wordt eigendom van degene die het het eerst verwerft.
(1) Wat wilde dieren en vogels betreft, maakt het ook geen verschil of iemand ze op zijn eigen land of op dat van een ander
vangt; maar het is duidelijk dat als hij het terrein van een ander betreedt om te jagen of om wild te vangen, hem dat wettelijk
kan worden verboden door de eigenaar, als deze op de hoogte is van zijn voornemen.
(2. Wanneer wij eenmaal een van deze dieren hebben verkregen, worden zij geacht ons toe te behoren, zolang zij in ons bezit
blijven; want indien zij uit onze bewaring ontsnappen en hun natuurlijke vrijheid terugkrijgen, houden zij op ons toe te
behoren en worden zij opnieuw het eigendom van degene die ze het eerst heeft genomen,
4. Florentinus, Instituten, Boek VI.
Tenzij zij, nadat zij getemd zijn, gewend zijn te vertrekken en terug te keren.
0. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
Men begrijpt dat wilde dieren hun natuurlijke vrijheid terugkrijgen wanneer onze ogen hen niet langer kunnen waarnemen; of
als ze kunnen worden gezien, wanneer hun achtervolging moeilijk is.
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(65536) Men heeft zich afgevraagd of een wild dier dat zodanig verwond is dat het gevangen kan worden, onmiddellijk ons
eigendom wordt. Trebatius was van mening dat het ons onmiddellijk toebehoort, en dat blijft zolang wij het achtervolgen,
maar als wij ophouden het te achtervolgen, is het niet langer van ons, en wordt het weer eigendom van degene die het als
eerste vangt. Indien dus gedurende de tijd, dat wij haar achtervolgen, een ander haar wegneemt, met het oogmerk er zelf
voordeel bij te trekken, zal hij geacht worden een diefstal tegen ons te hebben gepleegd. Vele autoriteiten menen, dat het ons
niet zal toebehoren, tenzij wij het vangen, omdat er vele dingen kunnen gebeuren, die ons verhinderen dit te doen. Dit is de
betere mening.
(65537) De aard van bijen is ook wild. Als zij zich dus op een van onze bomen vestigen, worden zij niet geacht ons toe te
behoren totdat wij ze in een korf hebben ingesloten, evenmin als vogels die hun nesten in onze bomen hebben gemaakt.
Daarom, indien iemand anders de bijen zou opsluiten, wordt hij hun eigenaar.
(65538) Evenzo, als de bijen honing maken, kan iedereen er bezit van nemen zonder zich schuldig te maken aan diefstal.
Maar, zoals wij reeds gezegd hebben, als iemand met een dergelijk doel het land van een ander betreedt, kan hem dat
wettelijk verboden worden door de eigenaar, als deze op de hoogte is van zijn voornemen.
(65539) Een zwerm bijen, die onze korf heeft verlaten, wordt geacht de onze te zijn, zolang zij in het zicht is en haar
achtervolging niet moeilijk is; zo niet, dan wordt zij eigendom van de eerste, die er bezit van neemt.
(65540) De aard van pauwen en duiven is ook wild. Het maakt ook geen verschil of zij al dan niet de gewoonte hebben weg
te vliegen en terug te keren; want bijen, van wie de aard besloten is wild te zijn, doen hetzelfde. Sommigen hebben herten,
die zo tam zijn dat zij de bossen ingaan en weer terugkeren, en niemand ontkent dat hun natuur wild is. Bovendien is met
betrekking tot dieren die de gewoonte hebben weg te gaan en terug te keren, de volgende regel aangenomen: "Dat zij worden
geacht ons toe te behoren, zolang zij de bedoeling hebben terug te keren, maar als zij ophouden deze bedoeling te hebben,
zijn zij niet langer van ons, en worden zij eigendom van de eerste bewoner." Zij worden geacht niet meer de bedoeling te
hebben om terug te keren, wanneer zij de gewoonte hebben verloren om dit te doen.
(65541) De aard van kippen en ganzen is niet wild, want het is algemeen bekend dat er wilde kippen en wilde ganzen zijn.
Als dus mijn ganzen of mijn kippen, om welke reden dan ook opgeschrikt, zo ver wegvliegen, dat ik niet meer weet, waar zij
zich bevinden, dan behoud ik niettemin hun eigendom, en ieder, die ze wegneemt met het voornemen er voordeel uit te
trekken, zal geacht worden diefstal te hebben gepleegd.
(65542) Evenzo wordt alles, wat van den vijand wordt weggenomen, door de wet der volken onmiddellijk eigendom van
hem, die het wegneemt.
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65536. Florentinus, Instituten, Boek VI.
Evenzo behoort de toename van dieren waarvan wij eigenaar zijn ons toe door dezelfde wet.
(65536) Gaius, Diurnal, of Gouden Zaken, Boek II.
In die mate is dit waar dat zelfs mensen die vrij zijn slaven van de vijand worden; maar toch, als zij aan de macht van de
vijand ontsnappen, zullen zij hun vroegere vrijheid terugkrijgen.
65536. Bovendien, alles wat een rivier als alluvium aan ons land toevoegt, wordt door ons verworven volgens het Recht der
Volkeren. Dat wordt echter geacht te zijn toegevoegd door alluvium dat beetje bij beetje wordt toegevoegd, zodat wij niet
kunnen waarnemen hoeveel er op elk moment van de tijd wordt toegevoegd.
65537. Maar als de kracht van een stroom een deel van uw land van u wegneemt en het op het mijne brengt, is het duidelijk
dat het van u zal blijven. Maar als het voor een lange tijd op mijn land blijft, zodat de bomen die het met zich meebracht in
mijn grond wortelen, zal het vanaf dat moment geacht worden deel uit te maken van mijn land.
65538. Wanneer een eiland in zee ontstaat (hetgeen zelden gebeurt), wordt het eigendom van de eerste bewoner; want het
wordt geacht aan niemand toe te behoren. Wanneer een eiland in een rivier ontstaat (hetgeen zeer dikwijls geschiedt), en het
neemt het midden van de stroom in, dan wordt het gemeenschappelijk eigendom van hen, die aan beide zijden van de stroom
land in de nabijheid van de oevers hebben, en wel naar evenredigheid van de grootte van het land van ieder langs de oevers.
Indien het eiland zich dichter bij de ene zijde dan bij de andere bevindt, zal het alleen toebehoren aan hem, die land heeft
langs de oever aan die zijde van de stroom.
65539. Indien een rivier aan een zijde overstroomt en in een nieuwe geul begint te lopen, en daarna de nieuwe geul weer in
de oude overgaat, blijft het veld, dat tussen de beide geulen is opgenomen en een eiland vormt, eigendom van hem, aan wie
het vroeger toebehoorde.
65540. Indien echter de stroom, nadat zij haar natuurlijke bedding heeft verlaten, elders begint te stromen, zal de vroegere
bedding toebehoren aan hen, die land langs de oever bezitten, naar evenredigheid van de omvang van het daar gelegen land,
en de nieuwe bedding zal onder dezelfde wet vallen als de rivier zelf, dat wil zeggen, zij zal openbaar worden door het recht
der naties. Maar als de rivier na verloop van tijd terugkeert naar haar vroegere bedding, zal de nieuwe bedding weer
toebehoren aan hen die de gronden langs de oevers bezitten. Wanneer de nieuwe bedding al het land in beslag neemt, ook al
is de rivier in haar vroegere loop teruggekeerd, dan kan degene aan wie het land toebehoorde, strikt genomen geen enkel
recht doen gelden op de bedding van de stroom, omdat het land dat hem vroeger toebehoorde, niet meer het zijne is, daar het
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zijn oorspronkelijke vorm heeft verloren; en daar hij geen aangrenzend land heeft, kan hij, op grond van nabuurschap, geen
recht doen gelden op enig deel van de verlaten bedding. Een strikte toepassing van deze regel zou echter een onbillijkheid
zijn.
65541. De regel is anders wanneer iemands akker geheel door water is overdekt, want de inundatie verandert de vorm van het
land niet; en het is duidelijk dat wanneer het water zakt, het land zal toebehoren aan hem die het voordien bezat.
65542. Wanneer iemand in zijn eigen naam een voorwerp maakt met materiaal dat aan een ander toebehoort, menen Nerva en
Proculus dat het eigendom toebehoort aan hem die het gemaakt heeft, om de reden dat wat gefabriceerd is, vroeger aan
niemand toebehoorde. Sabinus en Cassius menen dat, in overeenstemming met het natuurlijke verstand, hij die eigenaar is
van de materialen ook de eigenaar is van datgene wat ervan is gemaakt, omdat geen enkel voorwerp kan worden vervaardigd
zonder materialen; zoals, bijvoorbeeld, als ik een vaas zou maken van uw goud, zilver of messing; of een schip, een kast, of
een bank uit uw planken, of een kledingstuk uit uw laken, of mede uit uw wijn en honing, of een pleister, of een oogwassel
uit uw geneesmiddelen, of wijn uit uw druiven, of graan, of olie uit uw olijven. Er is echter een gematigde mening van
mensen met gezond verstand, die geloven dat, als het artikel kan worden teruggebracht tot zijn oorspronkelijke vorm en
materiaal, wat Sabinus en Cassius zeggen waar is, maar als dit niet kan worden gedaan, moet de mening van Nerva en
Proculus worden overgenomen; Bijvoorbeeld, als een vaas van goud, zilver of koper kan worden gesmolten en teruggebracht
tot zijn oorspronkelijke ruwe metaalmassa, maar wijn, olie of graan kan niet worden teruggebracht tot de druiven, olijven en
aren waaruit het is voortgekomen; noch kan mede worden teruggebracht tot de honing en wijn waaruit het is samengesteld,
noch kan een pleister of een oogspoeling worden teruggebracht tot de geneesmiddelen waaruit het is samengesteld. Toch
hebben sommige autoriteiten mijns inziens terecht geoordeeld, dat er op dit punt geen twijfel mag bestaan, wanneer men
tarwe heeft verkregen uit de aren van anderen, aan wie het toebehoorde, "omdat het graan de aren in zijn volmaakte vorm
behoudt, en wie het dorst, geen nieuw artikel vervaardigt, maar er slechts uithaalt, wat reeds bestaat.
65543. Indien twee eigenaars overeenkomen, dat zij materialen, die hun toebehoren, vermengen, wordt de gehele verbinding
hun gemeenschappelijk eigendom, of de materialen nu van dezelfde beschrijving zijn of niet; zoals wanneer zij wijn
vermengen of zilver smelten, of verschillende soorten substanties samenvoegen; of wanneer de een wijn inbrengt en de ander
honing, of de een goud en de ander zilver, hoewel samenstellingen van mede en elektrum producten van ongelijksoortige
aard zijn.
65544. Dezelfde rechtsregel is van toepassing, wanneer stoffen, aan twee personen toebehorend, zonder hun toestemming
worden vermengd, ongeacht of zij van dezelfde of van verschillende aard zijn.
65545. Wanneer iemand op zijn eigen grond een gebouw opricht uit materiaal dat aan een ander toebehoort, wordt hij geacht
eigenaar van het gebouw te zijn, omdat alles bijkomstig is aan de grond die erop wordt gebouwd. Hij die eigenaar was van de
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materialen, houdt daardoor echter niet op eigenaar te zijn, maar kan in de tussentijd geen vordering instellen om deze
materialen terug te vorderen of de productie ervan af te dwingen krachtens de wet van de Twaalf Tafelen, waarin is bepaald
dat niemand kan worden gedwongen hout van een ander, dat bij de bouw van zijn eigen huis is gebruikt, te verwijderen, maar
dat hij het dubbele van de waarde ervan moet betalen. Onder de term "hout" waaruit gebouwen zijn opgetrokken, worden alle
materialen verstaan. Als een huis om welke reden dan ook wordt afgebroken, kan de eigenaar dus een vordering instellen om
de materialen terug te vorderen, en ze te laten produceren.
65546. De vraag werd zeer terecht gesteld of, indien degene die het huis bouwde het onder dergelijke omstandigheden zou
verkopen en het, na lange tijd in het bezit van de koper te zijn geweest, zou worden gesloopt, de eigenaar dan nog steeds het
recht zou hebben om de materialen als zijn eigendom op te eisen? De reden voor de twijfel is dat, hoewel het gehele gebouw
na verloop van lange tijd door verjaring kan worden verkregen, daaruit niet volgt dat ook de afzonderlijke materialen waaruit
het was samengesteld, kunnen worden verkregen. Deze laatste opvatting is niet gevolgd.
65547. Wanneer iemand daarentegen op de grond van een ander met zijn eigen materialen een gebouw opricht, wordt dit
gebouw eigendom van degene aan wie de grond toebehoort. Indien hij wist, dat de grond aan een ander toebehoorde, wordt
hij geacht de eigendom van de materialen vrijwillig te hebben verloren; en derhalve zal hij, indien het huis wordt afgebroken,
geen recht hebben deze op te eisen. Wanneer echter de eigenaar van de grond het gebouw opeist en de waarde van de
materialen en het loon van de arbeiders niet aan de ander vergoedt, kan hij door een exceptie op grond van bedrog worden
uitgesloten; en indien hij die het gebouw heeft opgetrokken, niet wist dat de grond aan een ander toebehoorde en het dus te
goeder trouw heeft opgetrokken, moet deze weg zeker worden bewandeld. Want als hij wist dat de grond aan een ander
toebehoorde, kan hem worden verweten dat hij overhaast een huis heeft gebouwd op grond waarvan hij wist dat die niet van
hem was.
65548. Als ik een struik van een ander op mijn grond plant, zal die aan mij toebehoren. Als ik daarentegen een struik van mij
op de grond van een ander plant, behoort zij hem toe, mits zij in beide gevallen wortel heeft geschoten, want anders blijft zij
eigendom van hem, die haar tevoren bezat. En als ik een boom van een ander in mijn grond druk, zodat hij wortel schiet, dan
wordt het mijn boom; want het verstand laat niet toe, dat een boom als eigendom van een ander wordt beschouwd, tenzij hij
wortel schiet in zijn grond. Als dus een boom die in de nabijheid van een grenslijn is geplant, zijn wortels in de aangrenzende
aarde steekt, wordt hij gemeenschappelijk eigendom van beide eigenaars,
65536. Marcianus, Instituten, Boek III.
In verhouding tot de plaats die hij inneemt op elk stuk land.
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131072. Als echter een steen op een grenslijn ligt van twee stukken land die gemeenschappelijk, maar onverdeeld zijn, zal de
steen ook onverdeeld aan de mede-eigenaren toebehoren als hij uit de grond wordt verwijderd.
10. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
Daarom behoren planten, die op de grond wortel hebben geschoten, daartoe, en ook graan, dat gezaaid is, wordt geacht een
deel van den grond te vormen. Bovendien, zoals iemand die op een stuk grond van een ander bouwt, als deze een vordering
instelt om het gebouw terug te krijgen, door een exceptie op grond van bedrog kan worden tegengehouden; zo kan ook
iemand die op eigen kosten zaad heeft gezaaid op de grond van een ander, zich door een exceptie beschermen.
11. 11. Ook brieven, ook al zijn zij van goud, maken deel uit van het papyrus en perkament, waarop zij zijn geschreven; zoals
materiaal, waaruit huizen zijn opgetrokken, tot het land behoort en, volgens hetzelfde beginsel, het gezaaide zaad er deel van
uitmaakt. Als ik dus een gedicht, een geschiedenis of een toespraak van mijzelf schrijf op papyrus of perkament dat u
toebehoort, zal niet ik, maar u geacht worden de eigenaar van het werk te zijn. Indien gij echter een vordering tegen mij
instelt om uw boeken of uw perkament terug te krijgen, en weigert mij de door het schrijven ontstane kosten te betalen, kan
ik mij beschermen door een exceptie op grond van bedrog, mits ik de voorwerpen te goeder trouw in mijn bezit heb
gekregen.
12. Schilderijen maken echter gewoonlijk geen deel uit van de tabletten waarop zij zijn geschilderd, zoals brieven deel
uitmaken van de papyrus en het perkament waarop zij zijn geschreven; maar aan de andere kant is besloten dat het tablet bij
het schilderij behoort. Toch is het altijd volkomen juist dat een praetoriaanse vordering wordt toegekend aan de eigenaar van
het tablet tegen degene die het schilderij heeft geschilderd, op voorwaarde dat hij in het bezit is van het tablet; van deze
vordering kan hij zich daadwerkelijk bedienen indien hij de kosten van het schilderen van het schilderij voor zijn rekening
neemt; zo niet, dan wordt hij uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog, aangezien hij de kosten zeker had moeten
betalen indien hij de bezitter te goeder trouw van het tablet was geweest. Wij zeggen echter, dat een vordering tot
terugvordering van het tablet rechtsgeldig zal zijn ten gunste van hem die het geschilderd heeft, tegen de eigenaar, maar hij
moet hem de waarde van het tablet betalen; anders zal hij door een exceptie op grond van bedrog worden verhinderd.
13. Want niets is zo in overeenstemming met de natuurlijke billijkheid, als dat aan de wens van een eigenaar, die voornemens
is zijn eigendom aan een ander over te dragen, gevolg moet worden gegeven.
14. Het maakt echter geen verschil of de eigenaar zelf het voorwerp persoonlijk aan een ander overdraagt, of dat iemand
anders dat met zijn toestemming doet. Wanneer dus aan iemand het vrije beheer van zijn zaken wordt toevertrouwd door
iemand die op het punt staat op reis te gaan naar een ver land, en de eerstgenoemde, in de gewone gang van zaken, iets
verkoopt en levert aan een koper, draagt hij de eigendom daarvan over aan hem die het ontvangt.
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15. Soms is zelfs de loutere wens van de eigenaar voldoende om het eigendom over te dragen zonder levering, zoals
bijvoorbeeld wanneer ik een artikel aan u heb uitgeleend of verhuurd, en het vervolgens, nadat ik het bij u in bewaring heb
gegeven, aan u verkoop. Want al heb ik het om die reden niet aan u geleverd, toch maak ik het tot uw eigendom door het
enkele feit, dat ik toesta, dat het in uw handen blijft wegens het feit, dat het gekocht is.
16. Evenzo, indien iemand koopwaar verkoopt, die in een pakhuis is opgeslagen, en tegelijkertijd de sleutels van het pakhuis
aan de koper overhandigt, draagt hij aan hem het eigendom van de koopwaar over.
17. Bijvoorbeeld, wanneer iemand iets in een menigte werpt, omdat hij niet weet, hoeveel iemand daarvan zal oprapen; en
toch, omdat hij wil, dat hetgeen iemand zal oprapen, hem zal toebehoren, maakt hij hem onmiddellijk eigenaar van datgene.
18. 18. De regel is anders, wanneer koopwaar tijdens een storm in zee wordt geworpen om een schip te lichten, want zij blijft
eigendom van de eigenaar, daar zij niet overboord is geworpen met de bedoeling er afstand van te doen, maar opdat de
eigenaar samen met het schip gemakkelijker aan de gevaren der zee zou kunnen ontkomen. Daarom pleegt iemand, die zich
het eigendom toe-eigent, terwijl hij zich op zee bevindt, of nadat het door de kracht der golven op het land is geworpen, en
het wegneemt met de bedoeling er voordeel uit te trekken, diefstal.
0. Dezelfde, Instituten, Boek II.
Eigendom wordt voor ons niet alleen verkregen door onszelf, maar ook door hen die wij in onze macht hebben; zoals
bijvoorbeeld door slaven in wie wij het vruchtgebruik hebben, en ook door vrijen en slaven die aan anderen toebehoren en
die wij te goeder trouw in ons bezit hebben. Laat ons elk van deze gevallen in bijzonderheden beschouwen.
13. Al wat onze slaven door levering verkrijgen, of wat zij bedingen, of op welke andere wijze dan ook verkrijgen, wordt
door ons verworven; want wie in de macht van een ander is, kan niets van zichzelf hebben. Daarom, als onze slaaf tot
erfgenaam wordt benoemd, kan hij niet in de nalatenschap treden, tenzij op ons bevel, en als wij hem dat bevelen, wordt de
nalatenschap door ons verworven, net alsof wij zelf tot erfgenaam waren benoemd. In overeenstemming met dit beginsel
wordt ook een erfenis door ons verkregen via onze slaaf.
14. Bovendien wordt niet alleen eigendom voor ons verkregen door hen die wij onder ons beheer hebben, maar ook bezit;
want wanneer zij het bezit van iemand verkrijgen, worden wij zelf geacht het te bezitten; vandaar wordt ook eigendom voor
ons verkregen door langdurig bezit.
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15. Met betrekking tot de slaven, in wie wij alleen het vruchtgebruik hebben, is besloten, dat wanneer zij iets verkrijgen door
het gebruik van ons eigendom, of door hun eigen arbeid, het door ons wordt verkregen. Indien zij echter op andere wijze iets
verkrijgen, behoort het toe aan hem, aan wie het eigendom daarvan toekomt. Daarom, als een slaaf van deze soort tot
erfgenaam wordt benoemd, of als hem iets wordt nagelaten of geschonken, zal het niet door mij worden verworven, maar
voor de eigenaar van het eigendom.
16. Dezelfde regel die is aangenomen met betrekking tot een vruchtgebruiker is ook van toepassing op iemand die te goeder
trouw door ons wordt bezeten, of hij nu vrij is, of een slaaf die aan een ander toebehoort; en is beschikbaar in het geval van
een bezitter te goeder trouw. Wat dus op een andere wijze wordt verkregen dan op de twee hierboven genoemde wijzen, zal
ofwel aan de persoon zelf toebehoren, indien hij vrij is, ofwel aan zijn meester, indien hij slaaf is.
17. Toch kan een bezitter te goeder trouw, wanneer hij een slaaf door usucaptie verkrijgt, om reden dat hij onder deze
omstandigheden diens eigenaar wordt, door hem op elke wijze eigendom verkrijgen. Een vruchtgebruiker echter kan een
slaaf niet door usucaptie verkrijgen; ten eerste, omdat hij hem niet werkelijk bezit, maar slechts het recht heeft hem te
gebruiken en te genieten; ten tweede, omdat hij weet dat de slaaf aan een ander toebehoort.
14. Marcianus, Instituten, Boek III.
Een voogd heeft niet het gezag van zijn voogd nodig om eigendom te verwerven, maar hij kan niets vervreemden tenzij zijn
voogd aanwezig is en toestemt; noch (zoals de Sabijnen beweerden) kan hij zelfs bezit overdragen, hoewel het natuurlijk kan
zijn. Deze mening is juist.
15. Callistratus, Instituten, Boek II.
Hoewel meren en vijvers soms in omvang toenemen, en soms opdrogen, behouden zij toch hun oorspronkelijke grenzen, en
daarom wordt het recht van alluvium, wat hen betreft, niet toegelaten.
(1) Als een vat van welke soort dan ook wordt gemaakt door mijn koper en uw zilver samen te smelten, wordt het niet ons
gemeenschappelijk eigendom; omdat koper en zilver verschillende materialen zijn, kunnen zij door de ambachtslieden
worden gescheiden en in hun vroegere toestand worden teruggebracht.
16. Neratius, Regels, Boek VI.
Als mijn zaakwaarnemer op mijn aanwijzing iets voor mij koopt, en het wordt hem in mijn naam geleverd, dan verkrijg ik de
eigendom van het artikel, dat wil zeggen het eigendomsrecht erop, zelfs als ik mij daarvan niet bewust ben.
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(1) De voogd van een mannelijke of vrouwelijke ondergeschikte verkrijgt, evenals een lasthebber, een goed voor hem of haar
door het op naam van de ondergeschikte te kopen, zelfs buiten zijn of haar medeweten.
0. Dezelfde, Perkamenten, Boek V.
Wat iemand ook bouwt op de oever van de zee, het zal hem toebehoren; want de oevers van de zee zijn niet openbaar zoals
het eigendom dat tot het patrimonium van de mensen behoort, maar lijken op dat wat in de eerste plaats door de natuur is
gevormd en nog niet aan het eigendom van wie dan ook is onderworpen. Want hun toestand is niet ongelijk aan die van
vissen en wilde dieren, die, zodra zij zijn genomen, zonder twijfel eigendom worden van hem, onder wiens toezicht zij zijn
gebracht.
(0) Wanneer een gebouw dat op de zeekust is opgericht, wordt verwijderd, moet worden nagegaan wat de toestand is van de
grond waarop het stond, dat wil zeggen of die grond eigendom blijft van degene aan wie het gebouw toebehoorde, of dat die
grond in zijn vroegere toestand terugkeert en weer openbaar wordt, net alsof er nooit op gebouwd was. Het laatste moet
worden geacht de betere mening te zijn, mits het in zijn vroegere staat blijft als een deel van de oever.
23. Dezelfde, Rides, Boek V.
Wie echter een huis opricht aan de oever van een beek, maakt het daardoor niet tot het zijne.
23. Florentinus, Instituten, Boek VI.
Het staat vast dat het recht van alluvium niet bestaat met betrekking tot land met grenzen. Dit werd ook beslist door de
Goddelijke Pius. Trebatius zegt dat wanneer land, dat van overwonnen vijanden is afgenomen, wordt toegekend onder de
voorwaarde dat het aan een of andere stad zal toebehoren, het recht van alluvium zal hebben, en geen vastgestelde grenzen
heeft; maar dat land, dat door individuen is afgenomen, voorgeschreven grenzen heeft, zodat kan worden nagegaan wat werd
gegeven, en aan wie, evenals wat werd verkocht, en wat openbaar bleef.
20. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Wanneer twee meesters eigendom leveren aan een slaaf die zij gemeenschappelijk bezitten, verwerft hij voor een van zijn
meesters het aandeel van de andere.
21. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.

2959

Goederen die deel uitmaken van een nalatenschap kunnen niet door de erfgenaam worden verkregen door middel van een
slaaf die tot dezelfde nalatenschap behoort, en nog minder kan de nalatenschap zelf op deze manier worden verkregen.
0. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Aristo zegt dat een vrije man die mij te goeder trouw als slaaf dient, ongetwijfeld voor mij zal verwerven wat hij met zijn
arbeid verdient door het gebruik van mijn bezit. Maar alles wat iemand hem geeft, of wat hij verkrijgt bij het zakendoen, zal
hem toebehoren. Hij zegt echter, dat een nalatenschap of legaat, dat is nagelaten, niet door mij door hem zal worden
verkregen, omdat het niet afkomstig is van mijn eigendom, of van zijn arbeid; want hij heeft geen arbeid verricht om het
legaat te verkrijgen, en het is, tot op zekere hoogte, een nalatenschap, omdat het door hem is aanvaard. Dit werd ooit
betwijfeld door Varius Lucullus. De betere mening is echter dat het landgoed niet verworven is, ook al kan de erflater
bedoeld hebben het mij toe te behoren. Maar zelfs als de vermeende slaaf het niet voor mij verwerft, dan nog, als het de
duidelijke bedoeling van de erflater was dat dit zou gebeuren, moet het landgoed aan mij worden afgestaan. Trebatius meent,
dat wanneer een vrije man iemand te goeder trouw als slaaf dient, en in opdracht van degene die hij dient een landgoed
betreedt, hijzelf erfgenaam wordt; want het maakt niet uit wat een man van plan was te doen, maar wat hij deed. Labeo is de
tegenovergestelde mening toegedaan, op voorwaarde dat hij gedwongen was dit te doen; maar als hij het wenste te doen,
wordt hij erfgenaam.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Een levering van eigendom mag en kan niet meer recht op hetzelfde overdragen aan hem die het ontvangt dan hij die het
levert bezat. Daarom kan iemand die land bezit, het door levering overdragen; maar als hij er geen eigendom van had, draagt
hij niets over aan hem die het ontvangt.
(1) Wanneer het eigendom wordt overgedragen aan hem die het ontvangt, wordt het overgedragen in dezelfde staat als waarin
het zich bevond toen het in het bezit was van de cedent. Indien het onderworpen is aan een erfdienstbaarheid, gaat het over
met de erfdienstbaarheid; indien het vrij is, gaat het in die toestand over; en indien aan het overgedragen land
erfdienstbaarheden verschuldigd zijn, wordt het overgedragen met de rechten op de erfdienstbaarheden die ten behoeve van
het land zijn opgelegd. Als dus iemand beweert, dat een stuk grond vrij is, en hij levert een stuk grond, dat belast is met een
erfdienstbaarheid, vermindert hij niets van het recht van de erfdienstbaarheid, dat op dat stuk grond rust, maar hij verbindt
zich niettemin, en moet leveren, wat hij overeengekomen is te doen.
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(2) Als Titius en ik een eigendom kopen, en de levering ervan geschiedt aan Titius individueel, en ook als mijn gemachtigde,
dan meen ik dat het eigendom ook door mij is verkregen, omdat het vaststaat dat het bezit van elk soort eigendom, en
bijgevolg de eigendom van hetzelve, kan worden verkregen door de gemachtigde van een persoon die vrij is.
24. Pomponius, Over Sabinus, Boek XI.
Als mijn slaaf u te goeder trouw dient, en hij koopt iets dat aan hem geleverd is, dan zegt Proculus dat het niet het mijne
wordt, omdat ik de slaaf niet in mijn bezit heb; noch wordt het het uwe, omdat het niet door middel van uw eigendom
verkregen is. Als echter een vrije man iets koopt terwijl hij u als slaaf dient, zal het hem individueel toebehoren.
25. Als u in het bezit bent van eigendom dat aan mij toebehoort, en ik wens dat het van u is, zal het van u worden, ook al is
het misschien niet in mijn handen gekomen.
26. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Niemand die een slaaf bezit, hetzij met geweld, hetzij heimelijk, hetzij door een onzekere titel, kan een recht op hem
verwerven door enig beding dat hij kan aangaan, of door levering van het eigendom.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wie iemand te goeder trouw als slaaf dient, of hij nu slaaf is van een ander of vrij is, zal voor zijn bezitter verkrijgen wat hij
verkrijgt door middel van het eigendom van de laatste, terwijl hij te goeder trouw als slaaf dient. Op dezelfde wijze zal hij
voor hem verkrijgen wat hij door zijn eigen arbeid verdient, want dit wordt in zekere mate beschouwd als het eigendom van
eerstgenoemde, omdat hij zijn arbeid verschuldigd is aan hem die hij te goeder trouw dient.
(23) Hij zal echter alleen eigendom voor zijn bezitter verwerven zolang hij hem te goeder trouw als slaaf dient; maar zodra
hij vaststelt dat hij aan iemand anders toebehoort, of vrij is, laten wij nagaan of hij eigendom voor hem zal blijven verwerven.
Bij het onderzoek van deze vraag moeten wij bepalen, of wij het begin van het bezit in aanmerking nemen, dan wel alle
daarin begrepen ogenblikken. De betere mening is, dat alle tijdstippen in aanmerking moeten worden genomen.
(24) In het algemeen moet gezegd worden, dat wat hij, die te goeder trouw dient, niet kan verkrijgen door middel van het
eigendom van zijn bezitter, hij voor zichzelf zal verwerven; maar wat hij niet voor zichzelf kan verwerven door middel van
een ander eigendom dan dat van zijn bezitter, zal hij verwerven voor hem, die hij te goeder trouw als slaaf dient.
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(25) Wanneer iemand twee personen te goeder trouw als slaaf dient, zal hij eigendom verwerven voor beiden, maar voor
ieder in verhouding tot het gebruik dat hij van zijn kapitaal heeft gemaakt. De vraag kan echter rijzen, of hetgeen hij met het
kapitaal van een van hen verwerft, ten dele zal toebehoren aan degene die hij te goeder trouw als slaaf dient, en ten dele aan
zijn eigen meester, als hij slaaf is; of, als hij vrij is, of het zal toebehoren aan degene die hij te goeder trouw dient, of dat hij
het gehele bedrag moet verwerven ten bate van hem wiens eigendom hij heeft gebruikt. Scaevola bespreekt dit punt in het
Tweede Boek der Vragen. Hij zegt dat als een slaaf van een ander te goeder trouw twee personen dient, en eigendom
verwerft door het gebruik van iets dat aan een van hen toebehoort, het redelijk is om te stellen dat hij het alleen voor hem
verwerft. Hij zegt ook, dat als de slaaf de naam noemt van hem, met betrekking tot wiens eigendom hij een beding aangaat,
er geen twijfel over bestaat, dat hij de verkrijging alleen voor hem doet; want als hij uitdrukkelijk in de naam van een van
zijn meesters met betrekking tot diens eigendom bedongen had, zou hij het gehele bedrag ten behoeve van hem verkrijgen.
Daarna nam hij het standpunt in dat wanneer iemand meerdere meesters te goeder trouw als slaaf dient, hij alleen voor mij
verwerft, zelfs als hij niet in mijn naam of op mijn uitdrukkelijk bevel met betrekking tot mijn eigendom had bedongen; want
het is vastgesteld dat wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft geen eigendom kan verwerven voor al zijn
eigenaars, hij het alleen kan verwerven voor hem die er voordeel bij zal hebben. Ik heb herhaaldelijk verklaard dat Julianus
deze mening was toegedaan; hetgeen wij ook goedkeuren.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.
Met betrekking tot alles wat in zijn vroegere toestand kan worden hersteld, moet worden gezegd dat als het materiaal blijft
zoals het was, en alleen de vorm wordt veranderd (zoals bijvoorbeeld als u een beeld maakt van mijn brons, of een beker van
mijn zilver), ik er de eigenaar van zal zijn:
23. Callistratus, Instituten, Boek II.
Tenzij dit geschiedt in naam van een ander met toestemming van de eigenaar; want dan behoort het gehele voorwerp
krachtens zijn toestemming toe aan hem in wiens naam het is gemaakt.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek XIV.
Als gij echter van mijn planken een schip bouwt, zal het u toebehoren, om de reden dat de cipresboom, waarvan zij deel
uitmaakten, niet meer bestaat, evenmin als wol, waar een kledingstuk van gemaakt is; maar een nieuwe vorm, samengesteld
uit de cipres of de wol, is voortgebracht.
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23. Proculus deelt ons mee dat de mensen gewoonlijk de regel volgen die door Servius en Labeo is aangenomen; dat wil
zeggen, in gevallen waarin de hoedanigheid van eigendom in aanmerking wordt genomen, wordt alles wat wordt toegevoegd
accessoir voor allen, zoals wanneer een voet of een hand wordt toegevoegd aan een standbeeld, een bodem of een handvat
aan een beker, een steun aan een bed, een plank aan een schip, of stenen aan een gebouw, want zij zullen allen toebehoren
aan hem die voorheen het eigendom bezat.
24. Indien een boom door de wortels wordt verscheurd en op het land van een ander wordt neergelegd, zal hij aan de
vroegere eigenaar toebehoren, totdat hij wortel heeft geschoten; maar nadat hij dit heeft gedaan, zal hij een bijzaak van het
land worden en indien hij een tweede maal door de wortels wordt verscheurd, zal hij niet aan de vroegere eigenaar
terugkeren; want het is waarschijnlijk, dat hij een andere boom is geworden door de verschillende voeding, die hij van de
grond heeft ontvangen.
25. Labeo zegt, dat indien gij mijn wol purper verft, zij nog steeds de mijne zal zijn, want er is geen verschil tussen wol nadat
zij geverfd is, en waar zij in modder of vuil gevallen is, en om die reden haar vroegere kleur verloren heeft.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXX.
Men moet toegeven, dat als men zilver, dat aan een ander toebehoort, toevoegt aan een massa van dat metaal, waarvan men
zelf de eigenaar is, het niet in zijn geheel aan zichzelf zal toebehoren. Aan de andere kant, als u uw beker soldeert met lood of
zilver dat aan een ander toebehoort, bestaat er geen twijfel over dat de beker van u is, en dat u hem wettelijk kunt
terugvorderen door middel van een vordering.
3. Wanneer verscheidene geneesmiddelen, aan verschillende personen toebehorend, tegelijk worden ingebracht, en daarvan
een gelijksoortig middel wordt samengesteld, of wanneer men een zalf maakt door verschillende parfums samen te voegen,
kan geen der vroegere eigenaars in dit geval met recht beweren, dat het product hem toebehoort; daarom is het het beste te
stellen, dat het toebehoort aan degene, in wiens naam het is gemaakt.
4. Wanneer twee delen van een voorwerp, aan verschillende eigenaars toebehorend, aan elkaar worden gesoldeerd, rijst de
vraag, aan wie zij toebehoren? Cassius zegt dat dit moet worden vastgesteld overeenkomstig de grootte of de waarde van elk
der delen; maar als geen van beide kan worden beschouwd als bijkomstig aan het andere, laten we dan zien of het niet kan
worden beschouwd als een massa die is versmolten, of dat het zal toebehoren aan hem in wiens naam de delen aan elkaar zijn
gesoldeerd. Zowel Proculus als Pegasus zijn van mening dat elk deel zal toebehoren aan degene die het bezat voordat het aan
het andere werd gesoldeerd.
5. Dezelfde, Over Sabinus, Boek LIII.
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Als uw buurman op uw muur bouwt, zeggen Labeo en Sabinus dat wat hij bouwt aan hem toebehoort. Proculus is echter van
mening dat het u toebehoort, net zoals alles wat een ander op uw land bouwt uw eigendom wordt. Dit is de betere mening.
6. Paulus, Over Sabinus, Boek XVI.
Wanneer een eiland in een stroom gevormd wordt, wordt het gemeenschappelijk eigendom van hen die land langs de oever
bezitten, niet onverdeeld, maar gescheiden door duidelijke grenzen; want ieder van hen zal recht hebben op dat deel ervan dat
tegenover zijn land aan de oever van de stroom ligt, net alsof er een rechte lijn door het eiland getrokken was.
7. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Als dus een eiland dat gevormd is, aan mijn land toekomt, en ik verkoop het lagere deel daarvan, dat niet tegenover het eiland
ligt, dan zal niets van het eiland aan de koper toebehoren, om de reden dat het in het begin niet van hem geweest zou zijn,
ook al was hij eigenaar geweest van dat deel van mijn land op het moment dat het eiland gevormd werd.
8. Celsus, de zoon, zegt dat als er een boom groeit langs de oever van een rivier waar mijn land ligt, deze aan mij zal
toebehoren, omdat de grond zelf mijn individuele eigendom is en het publiek alleen recht heeft op het gebruik ervan; en
daarom, als de bedding van de rivier zou opdrogen, zal deze eigendom worden van de buren, om de reden dat het volk er
geen gebruik meer van maakt.
9. Een eiland wordt op drie verschillende manieren in een rivier gevormd; ten eerste, wanneer de stroom om land heen
stroomt dat oorspronkelijk niet tot zijn bedding behoorde; ten tweede, wanneer hij de plaats, die vroeger zijn bedding was,
droog laat staan en eromheen begint te stromen; ten derde, wanneer hij, door beetje bij beetje grond te verwijderen, een hoge
plaats boven de bedding van de rivier doet uitstijgen en deze met alluvium vermeerdert. Op de laatste twee manieren wordt
het eiland het privé-eigendom van degene wiens land er het dichtst bij lag toen het voor het eerst verscheen. Want het ligt in
de aard van een stroom om haar bedding te veranderen, wanneer zij haar loop wijzigt, en het maakt geen verschil of alleen de
grond die de bedding vormt wordt veranderd, of dat zij wordt verhoogd doordat er aarde op wordt gestort, want zij is altijd
van dezelfde aard. In het eerste geval wordt de toestand van het eigendom niet veranderd.
10. Alluvium herstelt een akker in de toestand waarin hij zich bevond voordat de kracht van een stroom hem geheel wegnam.
Indien dus een veld, gelegen tussen een openbare weg en een rivier, door de overloop van de beek met water is overdekt, al
dan niet beetje bij beetje overstroomd, en het door dezelfde kracht door het terugtrekken van de rivier wordt hersteld, zal het
aan zijn vroegere eigenaar toebehoren. Want de rivieren vervullen de functie van de ambtenaren, die de grenzen van het land
bepalen, en deze soms van particulieren naar het publiek, en soms van het publiek naar particulieren toewijzen. Vandaar dat,
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zoals het land hierboven genoemd openbaar werd toen het diende als bedding van een rivier, het nu weer privé moet worden,
en aan zijn oorspronkelijke eigenaars toebehoren.
11. 11. Als ik palen in zee sla en daarop bouw, is het bouwwerk onmiddellijk van mij; want wat aan niemand toebehoort,
wordt eigendom van de eerste bewoner.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XXXI.
De enkele overhandiging van een voorwerp doet het eigendom ervan niet overgaan, want dit geschiedt alleen wanneer een
verkoop of een andere rechtvaardige oorzaak aan de overhandiging voorafgaat.
13. 13. Een schat is een oud depot van geld, waarvan de herinnering niet meer is, zodat het nu geen eigenaar meer heeft.
Daarom wordt zij eigendom van hem die haar vindt, omdat zij aan niemand anders toebehoort. Maar als iemand uit
winstbejag of uit vrees geld in de grond verstopt om het te bewaren, dan is dat geen schat en wie zich die toe-eigent, is
schuldig aan diefstal.
14. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XI.
Wij verwerven door middel van onze slaven op bijna alle manieren, zelfs tegen onze toestemming.
15. Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
16. Marcellus, in het Twintigste Boek, bespreekt het punt op wie een bepaling of een legaat van toepassing is wanneer het is
gemaakt door een slaaf die deel uitmaakt van het castrense peculium van een zoon onder vaders toezicht, die in het leger
diende, voordat het landgoed werd betreden. Ik denk dat de opvatting van Scaevola, die door Marcellus zelf is besproken, de
juiste is, namelijk dat als de nalatenschap wordt aangesproken, alles wordt verkregen waar de slaaf deel van uitmaakt; maar
als de nalatenschap niet wordt aangesproken, moet de verkrijging worden geacht te zijn geschied door een slaaf van de vader.
Wanneer aan zulk een slaaf een vruchtgebruik is nagelaten, zal het soms geacht worden te zijn nagelaten aan de vader, en
soms aan de erfgenaam, zonder geacht te worden van de een op de ander te zijn overgegaan.
16. Hetzelfde onderscheid is van toepassing, wanneer goederen zijn weggenomen om te bepalen of een vordering wegens
diefstal al dan niet ontvankelijk is; want indien de erfgenaam de nalatenschap betreedt, zal het goed niet worden geacht
daaruit te zijn weggenomen; of indien hij het niet betreedt, zal een vordering wegens diefstal, en ook een persoonlijke
vordering tot terugvordering van het goed, aan de vader worden toegekend.
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17. Wanneer een slaaf die tot een nalatenschap behoort, een beding aangaat of eigendom verwerft door levering, wordt zijn
daad van kracht door de persoon van de overledene; zoals Julianus meent, wiens mening dat de persoon van de erflater in
aanmerking moet worden genomen in een geval van deze aard, nog steeds wordt aanvaard,
18. Dezelfde, Over Belastingen, Boek IV.
Want een nalatenschap vertegenwoordigt niet de persoon van de erfgenaam, maar die van de overledene, welke regel door
vele voorschriften van het Burgerlijk Recht is vastgesteld.
19. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Als mijn gemachtigde, of de voogd van een pupil, zijn eigen eigendom als aan mij toebehorend, of aan de pupil, aan een
ander overdraagt, zal hij niet van het eigendom van hetzelfde worden beroofd, daar de vervreemding nietig is, omdat
niemand zijn eigendom door een vergissing kan verliezen.
20. Julianus, Digest, Boek XIII.
Wanneer wij het eens zijn over een geleverd goed, maar het oneens zijn over de oorzaken van de overdracht, begrijp ik niet
waarom de levering niet geldig zou zijn; bijvoorbeeld als ik vind dat ik verplicht ben een stuk land aan u over te dragen
volgens de bepalingen van een testament, en ik draag het over, en u bent in de veronderstelling dat ik dat moet doen
krachtens een bepaling. Want als ik u een geldsom betaal om die aan u te schenken, en u denkt dat ik van plan ben die aan u
te lenen, dan staat vast dat de eigendom op u overgaat, en dat het feit dat wij van mening verschilden over de oorzaak van het
schenken en ontvangen, geen beletsel zal zijn voor de wettige overdracht ervan.
21. Dezelfde, Digest, Boek XLIV.
Het bezit van eigendom wordt voor een schuldeiser niet verkregen door een in pand gegeven slaaf, om de reden dat noch
door beding, noch door lastgeving, noch op welke andere wijze dan ook, iets door hem kan worden verkregen, ook al is hij in
het bezit van de slaaf.
22. Als een van de meesters geld geeft aan een slaaf die hij gemeenschappelijk bezit, is het in de macht van de meester om
dat geld aan die slaaf te geven op de manier die hij wil; want als hij dat alleen maar doet om het van zijn rekeningen af te
trekken, en het deel laat uitmaken van het peculium van de slaaf, blijft het toch eigendom van die meester. Als hij echter het
geld aan de gemeenschappelijk gehouden slaaf geeft, zoals wij gewend zijn aan de slaven van anderen schenkingen te doen,
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wordt het gemeenschappelijk eigendom van de mede-eigenaren in verhouding tot het aandeel dat ieder van hen in de slaaf
heeft.
23. Laten wij echter, opdat de volgende vraag in overweging kan worden genomen, veronderstellen, dat een mede-eigenaar
aan een slaaf, die hij gemeenschappelijk bezit, een som geld heeft geschonken, ten einde zijn eigendom van het eigendom te
behouden; en indien de slaaf met het genoemde geld een stuk land zou kopen, zal het gemeenschappelijk eigendom van de
mede-eigenaren worden, naar evenredigheid van het aandeel, dat ieder in de slaaf heeft; want, zelfs indien de
gemeenschappelijke slaaf het stuk land met gestolen geld heeft gekocht, zal het eigendom van de mede-eigenaren worden,
naar evenredigheid van hun belang in de slaaf. Een slaaf, op wie iemand het vruchtgebruik heeft, verkrijgt geen eigendom
voor zijn eigenaar door het vruchtgebruik; evenmin kan een gemeenschappelijk gehouden slaaf eigendom verkrijgen voor de
ene meester door middel van datgene, wat aan de andere toebehoort. Maar, zoals in deze omstandigheden eigendom van
anderen wordt verkregen, zo verschilt de toestand van een slaaf met vruchtgebruik van die van een slaaf die
gemeenschappelijk bezit heeft (bijvoorbeeld, de een verkrijgt geen eigendom voor de vruchtgebruiker, maar de ander
verkrijgt het voor zijn meesters), daar waar iets verkregen wordt door gebruikmaking van het eigendom van de
vruchtgebruiker, het alleen aan hem zal toebehoren, maar wat een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, verkrijgt door
middel van het eigendom van een meester, aan beiden zal toebehoren.
24. Zoals een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, door zich uitdrukkelijk voor een van zijn meesters te bedingen,
eigendom voor hem alleen verwerft, zo verwerft hij ook eigendom uitsluitend voor hem door het door levering te ontvangen.
25. Wanneer een slaaf die aan één persoon toebehoort, eigendom ontvangt door levering, waarbij hij beweert dat hij het
ontvangt voor zijn meester, en Titius, dan verwerft hij de helft ervan voor zijn meester, maar zijn daad met betrekking tot de
andere helft is nietig.
26. Indien een slaaf, onderworpen aan het vruchtgebruik, zou zeggen, dat hij het door het vruchtgebruik verkregen goed door
levering heeft ontvangen, voor zijn eigenaar, zal hij het geheel voor hem verwerven; want indien hij een beding aangaat met
betrekking tot het goed, dat tot het vruchtgebruik behoort, zal hij het voor zijn eigenaar verwerven.
27. Als u mij een schenking wilt doen, en ik u opdraag het goed te leveren aan een slaaf die Titius en mij gezamenlijk bezit,
en de slaaf ontvangt het met de bedoeling het voor Titius te verkrijgen, dan is de transactie nietig; of als u een goed aan mijn
gemachtigde levert met de bedoeling dat het het mijne zal worden, en hij ontvangt het met de bedoeling het het zijne te
maken, dan is ook deze transactie nietig. Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, een goed ontvangt met de
bedoeling het voor zijn beide meesters te verwerven, zal de transactie, voor zover het een van hen betreft, van geen kracht of
gevolg zijn.
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28. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Boek IV.
Attius had een stuk land langs een openbare weg; voorbij de weg was er een rivier, en een akker die aan Lucius Titius
toebehoorde. De rivier omringde geleidelijk de akker, die tussen de weg en de rivier lag, en bedekte daarna de weg, waarna
zij zich beetje bij beetje terugtrok, en door alluvium terugkeerde naar haar oude bedding. Men kwam tot de slotsom dat,
aangezien de rivier zowel de akker als de weg had overdekt, de akker eigendom werd van degene die land bezat aan de
andere kant van de beek, en dat de akker daarna, nadat hij zich beetje bij beetje had teruggetrokken in zijn vroegere bedding,
werd ontnomen aan degene wiens eigendom hij was geworden, en werd toegevoegd aan dat van degene die zich aan de
andere kant van de weg bevond, aangezien zijn land het dichtst bij de rivier was gelegen. De weg, die openbaar was, kon
echter aan niemand toebehoren door natrekking. Men besloot dat de weg geen beletsel vormde om te voorkomen dat de akker
die aan de andere kant ervan door aanslibbing was achtergelaten, eigendom van Attius zou worden, want de weg zelf
behoorde ook tot zijn land.
29. Julianus, Over Minicius, Boek III.
Zelfs een slaaf die gestolen is, verwerft voor een koper te goeder trouw, als hij een beding maakt, of bij levering ontvangt wat
hij door middel van zijn eigendom heeft verkregen.
30. Africanus, Vragen, Boek VII.
De vraag werd gesteld, als iemand die een vrije man te goeder trouw als slaaf diende, zou overlijden en een erfgenaam zou
nalaten die wist dat de vermeende slaaf vrij was, of de erfgenaam door zijn toedoen enig eigendom zou kunnen verwerven.
Men kan niet zeggen dat hij een bezitter te goeder trouw is, omdat hij, wanneer hij het bezit begint te hebben, weet dat de
man vrij is; want als iemand land aan hem zou vergeven en de erfgenaam wist dat het was vergeven, bestaat er geen twijfel
over dat de oogst van het land niet de zijne wordt; en er is veel meer reden voor de toepassing van dit beginsel, indien de
erflater het land te goeder trouw in bezit had, omdat hij het had gekocht van iemand die niet de eigenaar was. Dezelfde regel
moet in acht worden genomen met betrekking tot de arbeid en de last van slaven; zodat, of zij nu van ons zijn of aan
vreemden toebehoren, en of zij bij testament zijn nagelaten of gemanumitteerd, niets door hen zal worden verkregen voor de
erfgenamen, mits deze niet onwetend waren van hun status; Want tegelijkertijd moet worden toegegeven, dat in het geval,
waarin een bezitter te goeder trouw de gewassen, die hij heeft gebruikt en die uit de grond zijn voortgekomen, tot de zijne
maakt, de winsten van zijn arbeid of zijn eigendom ook voor hem door de slaaf zullen worden verworven.
31. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
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Trebatius en Pegasus stellen dat standbeelden die in een stad zijn opgericht niet aan de burgers toebehoren; maar de Praetor
moet erop toezien dat wat daar is geplaatst met de bedoeling het openbaar te maken, door geen enkele particulier wordt
verwijderd, zelfs niet door degene die het heeft opgericht. Daarom zullen de burgers recht hebben op een uitzondering tegen
een ieder die de beelden opeist, en op een vordering tegen een ieder die ze in bezit heeft.
32. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Een vervanging die nog niet heeft plaatsgevonden, wordt niet geacht deel uit te maken van ons eigendom.
33. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Een man die te goeder trouw als slaaf wordt bezeten, verwerft voor de bezitter niet iets dat hij verkrijgt door middel van het
kapitaal van een ander.
34. Het is duidelijk dat onstoffelijk eigendom niet vatbaar is voor levering en usucaptie.
35. Als een slaaf, van wie het vruchtgebruik aan een ander dan zijn eigenaar toebehoort, zelf een slaaf koopt die aan hem
geleverd wordt voordat hij de prijs betaalt, is het onzeker voor wie hij de eigendom verwerft. Want als hij de prijs betaalt uit
het peculium dat aan de vruchtgebruiker toebehoort, is het wel te verstaan dat de slaaf de zijne wordt; maar als hij de prijs
betaalt uit het peculium dat aan de eigenaar toekomt, wordt de slaaf geacht aan de laatste toe te behoren.
36. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIX.
Pomponius bespreekt het volgende punt. Wolven namen een paar varkens mee van mijn herders; de pachter van een
aangrenzende boerderij, die de wolven achtervolgde met sterke en machtige honden, die hij hield voor de bescherming van
zijn kudden, nam de varkens weg van de wolven, of de honden dwongen hen om ze te laten gaan. Toen mijn herder de
varkens opeiste, rees de vraag of ze eigendom waren geworden van degene die ze had teruggekregen, of dat ze nog steeds
van mij waren; want ze waren verkregen door een bepaalde vorm van jagen. Men was van mening, dat wanneer dieren op zee
of op het land gevangen worden en hun natuurlijke vrijheid terugkrijgen, zij ophouden eigendom te zijn van degenen die ze
hebben genomen, en dat wanneer dieren op zee of op het land ons eigendom ontnemen, dit ophoudt van ons te zijn wanneer
de dieren aan onze achtervolging zijn ontsnapt. Wie kan namelijk zeggen, dat wat een vogel die over mijn hof vliegt of mijn
akker wegvoert, mij nog toebehoort? Als het dus ophoudt van mij te zijn en uit de bek van het dier valt, behoort het toe aan
de eerste bewoner; net zoals wanneer een vis, een wild zwijn of een vogel aan onze controle ontsnapt en door een ander
wordt meegenomen, het eigendom wordt van de laatste. Pomponius is van mening dat het eigendom van ons blijft zolang het
kan worden teruggevonden, hoewel wat hij zegt over vogels, vissen en wilde beesten waar is. Hij zegt ook dat als iets
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verloren gaat door schipbreuk, het niet onmiddellijk ophoudt van ons te zijn, en dat iedereen die het wegneemt aansprakelijk
zal zijn voor het viervoudige van de waarde ervan. En inderdaad, het is beter te stellen dat alles wat door een wolf wordt
weggenomen, van ons blijft zolang het kan worden teruggevonden. Als het dus nog steeds van ons is, denk ik dat een
vordering wegens diefstal mogelijk is. Want als de pachter de wolven achtervolgd heeft, niet met de bedoeling om het
eigendom te stelen (hoewel hij die bedoeling gehad kan hebben), maar hij geeft toe dat hij ze niet achtervolgd heeft met dat
doel voor ogen, dan nog, omdat hij de varkens niet aan mijn herder heeft teruggegeven toen hij ze opeiste, wordt hij geacht ze
te hebben onderdrukt en verborgen; en daarom denk ik dat hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering op grond van diefstal,
alsmede voor een vordering om het eigendom voor het gerecht te brengen; en nadat dit gedaan is, kunnen de varkens van
hem worden teruggevorderd.

37. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Wanneer een gemeenschappelijke slaaf iets verwerft door middel van het eigendom van een van zijn meesters, zal het toch
aan beiden toebehoren; maar degene door middel van wiens eigendom het verworven werd, kan het hele bedrag
terugvorderen door middel van een vordering tot verdeling; want de goede trouw eist dat elk van de eigenaars een
bevoorrechte aanspraak heeft op wat de slaaf door middel van zijn eigendom verworven heeft; maar als de slaaf het op een
andere manier zou verwerven, zal het toebehoren aan alle mede-eigenaars in verhouding tot hun eigendom.
38. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXV.
Er is niets buitengewoons aan het feit dat iemand aan een ander het eigendom kan overdragen van een goed dat hij niet bezit;
want een schuldeiser draagt door de verkoop van een onderpand aan de koper een titel over die hij zelf niet had.
39. Paulus, Over het Edict, Boek L.
Een landgoed kan door de vruchtgebruiker niet worden verkregen door middel van een slaaf, want een landgoed kan niet
bestaan uit de diensten van een slaaf.
40. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Een koper te goeder trouw verkrijgt zonder twijfel alle winsten die hij tussentijds heeft verkregen door middel van het
eigendom van een ander, en dit geldt niet alleen voor de winsten die hij door zijn ijver en arbeid heeft verkregen, maar ook
voor alle andere, want wat de winsten betreft, neemt hij praktisch de positie van de eigenaar in; want nog voordat hij de oogst
verkrijgt, en onmiddellijk nadat deze van de grond is gescheiden, worden zij eigendom van een koper te goeder trouw. Het
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maakt ook geen verschil of wat ik te goeder trouw koop al dan niet door verjaring kan worden verkregen; zoals bijvoorbeeld
wanneer het aan een onderhorige toebehoort, of door geweld is verkregen, of aan de gouverneur van een provincie is gegeven
in strijd met de wet tegen afpersing, en daarna door hem is overgedragen aan een koper te goeder trouw.
41. Anderzijds, indien ik op het ogenblik dat het goed aan mij werd afgeleverd, dacht dat het aan de verkoper toebehoorde, en
ik naderhand vaststelde dat het aan iemand anders toebehoorde, rijst de vraag of ik recht heb op de winst, omdat het bezit
lange tijd heeft geduurd. Pomponius zegt dat men moet vrezen dat een dergelijke koper niet te goeder trouw is, hoewel hij het
goed kan bezitten, want de verjaring heeft betrekking op de wet, en of hij het goed te goeder of te kwader trouw bezit, is een
kwestie van feit. Dit kan ook niet worden tegengesproken door te beweren dat er een lange tijd is verstreken, want aan de
andere kant heeft hij die het goed niet door verjaring kan verkrijgen wegens een gebrek in de titel ervan, nog steeds recht op
de winst ervan.
42. De vermeerdering van schapen is winst, en komt dus toe aan een bezitter te goeder trouw, zelfs indien zij drachtig zijn
verkocht, of in die toestand zijn gestolen. En inderdaad kan er niet aan getwijfeld worden, dat een bezitter te goeder trouw
recht heeft op de melk, ook al zijn de dieren verkocht om gemolken te worden. Dezelfde regel geldt voor wol.
43. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Wat de vruchtgebruiker van een slaaf hem uit zijn eigen bezit geeft, blijft van hem. Indien hij dit echter gedaan heeft met de
bedoeling, dat het eigendom aan de eigenaar zou toebehoren, moet men zeggen, dat het door hem verworven wordt. Maar
wanneer een vreemdeling het hem geeft, zal het ontegenzeggelijk alleen voor de eigenaar verworven zijn. Dezelfde uitspraak
doen wij ten aanzien van een vrije man die te goeder trouw als slaaf dient, zodat, als ik hem iets zou geven, het van mij zal
blijven. Daarom zegt Pomponius, dat zelfs als ik de slaaf zijn arbeid zou geven, wat hij er ook door verwerft, hij toch voor
mij verwerft.
44. Pomponius, Over Plautius, Boek VI.
Hoewel alles wat wij op de openbare oever of in zee bouwen ons toebehoort, moet toch een decreet van de Praetor worden
verkregen om dit toe te staan; en, inderdaad, als iemand iets van dien aard zou doen dat anderen tot last is, kan hij met geweld
worden verhinderd; want ik twijfel er niet aan dat hij die het gebouw neerzet geen recht zal hebben op een civiele vordering.
45. Celsus, Digest, Boek II.
We kunnen een deserteur grijpen door het oorlogsrecht.
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46. Elk eigendom van de vijand, dat zich in onze handen bevindt, behoort niet toe aan het publiek, maar aan de eerste
bewoner.
47. Modestinus, Regels, Boek VII.
Wij worden geacht een goed als ons eigendom te bezitten, wanneer wij, in bezit zijnde, recht hebben op een uitzondering, of
wanneer wij, na het goed verloren te hebben, recht hebben op een vordering om het terug te krijgen.
48. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XIV.
Eigendom verkregen door het Burgerlijk Recht wordt door ons verkregen via hen die onder onze controle staan; zoals
bijvoorbeeld in het geval van een beding. Wat op natuurlijke wijze wordt verkregen, zoals bijvoorbeeld bezit, kunnen wij
verkrijgen door toedoen van wie dan ook, als wij het willen verkrijgen.
49. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXI.
Een vrije man kan geen landgoed voor ons verwerven. Iemand die ons te goeder trouw als slaaf dient, kan er een voor ons
verwerven, als hij het vrijwillig aangaat, en zich volledig bewust is van zijn eigen toestand. Indien hij het echter op ons bevel
aanneemt, zal hij het noch voor zichzelf noch voor ons verwerven, indien hij niet de bedoeling had het voor zichzelf te
verwerven. Maar, indien hij zulk een voornemen had, zal hij het landgoed voor zichzelf verwerven.
50. Evenzo kan een vrije man, die ons te goeder trouw als slaaf dient, zich wettig verbinden, door met ons een contract te
sluiten, dat een koop, een verkoop, of een huur, of een pacht inhoudt.
51. Als hij ons op enigerlei wijze onrecht doet, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering tot schadevergoeding, en in dat
geval kunnen wij van hem een zwaardere schadevergoeding vorderen dan van een vreemde.
52. 52. Indien personen van deze soort onder onze leiding zaken doen met betrekking tot ons eigendom, of handelingen
verrichten als vertegenwoordigers tijdens onze afwezigheid, moet een vordering tegen hen worden toegewezen, niet alleen
wanneer wij hen als slaven hebben gekocht, maar ook indien zij aan ons zijn gegeven; of zijn verkregen als bruidsschat, of
doordat zij aan ons zijn nagelaten; of aan ons verschuldigd zijn uit een nalatenschap; niet alleen als wij denken dat zij van ons
zijn, maar ook als zij gemeenschappelijk bezit zijn of onder vruchtgebruik vallen; zodat zij voor ons niet meer verwerven dan
zij zouden hebben gedaan als zij werkelijk gemeenschappelijk bezit waren geweest of onder het vruchtgebruik van anderen
vielen.
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53. Wat een vrije man of een slaaf van een ander, of iemand die ons te goeder trouw als slaaf dient, niet voor ons kan
verwerven, kan de vrije man voor zichzelf verwerven, en de slaaf van een ander voor zijn meester; behalve dat een vrije man
die te goeder trouw dient, nauwelijks eigendom kan verwerven door vruchtgebruik op grond van bezit, omdat hij die zelf
bezeten is, niet geacht wordt bezit te hebben. Evenmin kan de bezitter van een slaaf van wie wij te goeder trouw bezit
hebben, onbewust door usucaptie verwerven wat in het peculium van de slaaf is begrepen, zoals hij dit ook niet kan doen
door middel van een gevluchte slaaf van wie hij geen bezit heeft.
54. Proculus, Epistels, Boek II.
Een everzwijn was gevangen in een val die u had gezet om te jagen, en nadat hij gevangen was, heb ik hem losgelaten en
weggedragen; is het uw mening dat ik uw everzwijn heb weggenomen? En als u dacht dat het van u was, en ik zou hem
loslaten en hem het bos in laten gaan, zou hij dan ophouden van u te zijn, of zou hij nog steeds uw eigendom blijven? Indien
hij ophield van u te zijn, vraag ik u, welke vordering u tegen mij zou kunnen instellen, en of het nodig zou zijn een vordering
in factum toe te kennen? Het antwoord luidde dat we eerst de val in aanmerking moesten nemen en of het niet uitmaakte of ik
hem op openbare of op particuliere grond zette; en als ik hem op particuliere grond zette, of ik dat deed op mijn eigen grond
of op die van een ander, en als ik hem op die van een ander zette, of ik dat deed met toestemming van de eigenaar van die
grond, of zonder die toestemming. Bovendien moet worden nagegaan of het everzwijn zodanig in de val zat dat hij zich niet
kon bevrijden, of dat hij, door langer te worstelen, had kunnen ontsnappen. Ik denk dat de conclusie moet zijn, dat als het
everzwijn onder mijn controle was, hij mijn eigendom werd; maar als u, door uw daad, hem zijn natuurlijke vrijheid teruggaf,
behoorde hij mij niet meer toe; en ik zou recht hebben op een vordering in factum, zoals is beslist in een geval waarin iemand
een beker van een ander van een schip in zee wierp.
55. Dezelfde, Epistels, Boek VIII.
In een rivier tegenover mijn land ontstond een eiland. Eerst overschreed de lengte de grens van laatstgenoemd land niet, maar
daarna nam het eiland beetje bij beetje in omvang toe en stak het uit tegenover de grenzen van mijn boven- en benedenburen.
Ik vraag of de vergroting mij toebehoort, daar zij aan mijn erf grenst, of dat de rechtsregel dezelfde zou zijn als wanneer het
eiland in het begin even lang was geweest als het nu is. Proculus antwoordde: Als de wet van de alluvium van toepassing is
op de rivier, waarin u hebt verklaard dat tegenover de grens van uw eigendom een eiland is ontstaan, zodanig dat het de
lengte van dat eigendom niet overschreed, en het eiland in eerste instantie dichter bij uw eigendom lag dan bij dat van hem
die land aan de overkant van de stroom bezat, dan wordt alles van u, en wat daarna door aanslibbing aan het eiland is
toegevoegd, wordt ook van u, zelfs al heeft de aanslibbing ertoe geleid, dat het eiland zich tegenover de grens van uw bovenen benedenburen uitstrekte, of zelfs dat het zich dichter bij het eigendom van de overkant van de rivier bevond.
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56. Ik vraag u ook, of u er niet aan twijfelt, dat een eiland bij mijn oever blijft, en of niettemin een deel van de bedding zelf,
dat door de rivier was achtergelaten, mijn eigendom wordt, als daarna de gehele rivier tussen mijn land en het genoemde
eiland begint te stromen, nadat zij haar eigen bedding heeft verlaten, waar het grootste deel ervan had gestroomd. Ik verzoek
u mij uw mening over dit punt te schrijven. Proculus antwoordde dat als het eiland eerst dichter bij uw land lag en de rivier,
nadat zij de hoofdgeul tussen het eiland en het land van de buurman aan de andere kant van de beek had verlaten, tussen het
genoemde eiland en uw land begon te stromen, het eiland uw eigendom zal blijven; Maar de bedding, die tusschen het eiland
en het land van den buurman was, moet in het midden verdeeld worden, zoodat het gedeelte, dat het dichtst bij uw eiland
was, verstaan zal worden u toe te behooren, en het gedeelte, dat het dichtst bij het land van uw buurman was, verstaan zal
worden hem toe te behooren. Ik denk, dat de bedding van de rivier, die aan de andere zijde van het eiland is opgedroogd,
opgehouden heeft een eiland te zijn; maar opdat de zaak beter zal worden begrepen, zal in dit geval het veld, dat vroeger een
eiland was, nog als zodanig worden aangeduid.
57. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Julianus zegt dat niets kan worden verkregen door een slaaf die door een echtgenoot is geschonken, zelfs niet door middel
van het eigendom van de vrouw aan wie de slaaf is geschonken; want dit wordt alleen toegestaan in het geval van hen die te
goeder trouw als slaaf dienen.
58. Javolenus, Over Cassius, Boek XI.
Alles wat uit zee wordt gehaald, begint pas eigendom te worden van degene die het verkrijgt, wanneer de eigenaar van dat
eigendom het als verlaten begint te beschouwen.
59. Callistratus, Vragen, Boek II.
Eigendommen die op mijn bevel zijn gekocht, worden pas van mij als degene die ze gekocht heeft ze aan mij heeft geleverd.
60. Scaevola, Meningen, Boek I.
Titius plaatste op het land van Seius een verplaatsbare graanschuur voor tarwe, opgetrokken uit houten planken. De vraag
rijst, wie de eigenaar is van de graanschuur? Het antwoord luidt dat deze volgens de genoemde feiten niet het eigendom van
Seius wordt.
61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
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Een landgoed wordt in de wet vaak beschouwd als een eigenaar, en daarom wordt alles wat door een slaaf wordt verworven
als deel van hetzelfde, beschouwd als door hem als zijn meester te zijn verworven. Het is duidelijk dat in zaken waarin de
daad of arbeid van een persoon essentieel is, niets voor de nalatenschap kan worden verkregen door toedoen van een slaaf; en
daarom, hoewel een slaaf die tot de nalatenschap behoort tot erfgenaam kan worden benoemd, toch, aangezien de
persoonlijke opdracht van zijn meester noodzakelijk is om hem in staat te stellen tot de nalatenschap toe te treden, moeten we
wachten tot er een erfgenaam verschijnt.
62. Zoals een vruchtgebruik niet kan worden gevestigd zonder dat iemand het geniet, zo kan het voor een nalatenschap niet
worden verkregen door middel van een slaaf.
63. Paulus, Handboeken, Boek II.
Er zijn bepaalde dingen die zelf niet vervreemd kunnen worden, maar door algemeen gebruik overgaan; vandaar dat een
dotaal stuk land en eigendom dat geen voorwerp van handel is, overgaan op de erfgenaam; want hoewel het niet aan hem kan
worden nagelaten, wordt het niettemin het zijne na zijn benoeming.
64. Tryphoninus, Disputaties, Boek VII.
Als iemand die onder toezicht staat van een ander een schat vindt, moet met betrekking tot degene voor wie hij is verworven,
worden gezegd dat als de eerste de schat vindt op het land van een ander, hij er recht op heeft de helft ervan te krijgen; maar
als hij de schat vindt op het land van zijn vader of meester, zal de hele schat aan de laatste toebehoren; (en slechts de helft, als
hij wordt ontdekt op het land van iemand anders).
65. Als een gemeenschappelijke slaaf een schat vindt op het land van een ander, verkrijgt hij die dan naar evenredigheid van
het aandeel van zijn meesters, of verkrijgt hij die altijd voor beiden gelijkelijk? Dit geval lijkt op een geval, waarin eigendom,
dat van de Staat afkomstig is, of door een legaat, of door vreemden geschonken, aan een slaaf wordt afgestaan, omdat een
schat als een fortuinlijke schenking wordt beschouwd; vandaar dat het deel, waarop de vinder recht heeft, aan de medeeigenaren zal toebehoren in verhouding tot het belang, dat ieder in de slaaf heeft.
66. Indien een gemeenschappelijk bezeten slaaf een schat vindt op het land van een van zijn meesters, kan er geen twijfel
ontstaan over het aandeel, waarop de meester altijd recht heeft, daar het alleen aan de eigenaar van het land toebehoort. Maar
aan de andere kant moet men zich afvragen of de andere mede-eigenaar geen recht zal hebben op een deel van de
overblijvende helft, en of het geval niet vergelijkbaar is met dat waarin een slaaf een beding maakt in opdracht van een van
zijn meesters, of iets ontvangt door levering, of specifiek, voor de ander. Van het laatste kan worden gezegd, dat het de betere
mening is.
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67. Wanneer een slaaf, in wie iemand het vruchtgebruik heeft, een schat vindt op het land van hem, die het eigendom van de
slaaf heeft, behoort het hem dan geheel toe? En als hij het vindt op het land van een ander, verkrijgt hij dan de helft voor zijn
eigenaar, of voor de vruchtgebruiker? In dit geval moet worden onderzocht of de vruchtgebruiker eigendom kan verwerven
door de arbeid van de slaaf. Veronderstel, dat de slaaf een schat vindt door in de grond te graven; dan kan men zeggen, dat
die aan de vruchtgebruiker toebehoort. Maar als hij de schat plotseling vindt op een afgelegen plaats, terwijl hij alleen maar
rondloopt, dan behoort hij toe aan de eigenaar van het eigendom. Maar ik geloof niet, dat de helft van den schat den
vruchtgebruiker toekomt, want niemand zoekt den schat met den arbeid van een slaaf, en het was niet voor zijn rekening, dat
de slaaf in de aarde groef, maar hij deed werk voor een ander doel, en het geluk gaf hem iets anders. Daarom, indien hij zelf
een schat zou vinden op het land van de vruchtgebruiker, meen ik, dat deze er slechts de helft van toekomt, als eigenaar van
het land, en dat de andere helft zal toebehoren aan hem, die het eigendom van de slaaf heeft.
68. Indien een schuldeiser een schat vindt op grond die aan hem in onderpand is gegeven, wordt hij geacht deze te hebben
gevonden op grond van een ander. Hij kan dus zelf de helft nemen en de andere helft aan de schuldenaar geven; en wanneer
het geleende geld is betaald, kan hij de helft, die hij uit de schat heeft genomen, behouden op grond van het recht van de
vinder en niet op grond van het recht van de schuldeiser. Indien dus de schuldeiser het land uit hoofde van het
eigendomsrecht als het zijne is gaan houden, zal op grond van het gezag van de keizer de aanspraak op het onderpand geacht
worden te bestaan gedurende de voor de betaling bepaalde tijd; maar na het verstrijken van deze tijd zal de schuldenaar recht
hebben op elke schat die op het land wordt gevonden voordat het geld is betaald. Wanneer echter het bedrag van de schuld
binnen de door de wet gestelde tijd wordt aangeboden, moet de schuldeiser de schat teruggeven, omdat alles moet worden
teruggegeven wat tot het land behoort, net als in het geval waarin het door een bezitter wordt teruggegeven; maar hij zal
slechts verplicht zijn de helft ervan terug te geven, omdat het vaststaat dat de vinder altijd recht heeft op de helft.
69. Quintus Mucius Scaevola, Definities.
Wanneer iemand eigendom van een ander in zijn boekhouding opneemt voor de belastingheffing, wordt het geenszins het
zijne.
70. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus.
Als ik u een brief stuur, wordt die pas van u als hij bij u bezorgd is. Paulus: Ik ben de tegenovergestelde mening toegedaan,
want als u uw secretaris naar mij stuurt, en ik stuur u een brief als antwoord, dan wordt de brief van u zodra ik hem aan uw
secretaris heb overhandigd. Hetzelfde gebeurt in het geval van een brief die ik u louter als gunst zend; bijvoorbeeld als u mij
gevraagd hebt u bij iemand aan te bevelen, en ik u met dat doel een brief zend.
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71. Als een eiland in een rivier aan u toebehoort, is niets ervan openbaar bezit. Paulus: Het tegendeel is waar, want bij dit
soort eilanden zijn de oevers van een rivier en de kusten van de zee tot op zekere hoogte publiek eigendom; en de regel van
de wet is hetzelfde met betrekking tot een akker die grenst aan de oever, of de kust.
72. Als een eiland wordt gevormd in een openbare stroom, die in de buurt van uw eigendom is, zal het u toebehoren. Paulus:
Laten we eens kijken of dit niet onjuist is met betrekking tot een eiland dat niet grenst aan de geul van de rivier, maar dat
door takken, of een ander licht materiaal, boven de beek hangt, zodat de grond het niet bereikt, en het eiland zijn positie kan
veranderen. Een dergelijk eiland is tot op zekere hoogte openbaar eigendom, en behoort aan de rivier zelf.
73. Paulus: Als een eiland dat in de rivier is gevormd, het uwe wordt, en daarna wordt een ander eiland gevormd tussen het
eerste en de tegenoverliggende oever, dan wordt de maat genomen van uw eiland, en niet van uw land op grond waarvan het
eiland uw eigendom is geworden; want wat maakt het uit wat het karakter van het land kan zijn, op grond van wiens ligging
het eigendom van het laatste eiland wordt opgeëist?
74. Labeo zegt in hetzelfde Boek, dat als iets op een openbare plaats gevormd of gebouwd wordt, het openbaar wordt, en dat
een eiland, dat in een openbare stroom gevormd is, ook als openbaar eigendom moet worden beschouwd.
75. Venuleius, Interdicts, Boek VI.
Wanneer een zwangere vrouw wordt gelegateerd, door verovering verkregen of op een andere manier vervreemd, en een kind
ter wereld brengt, wordt het eigendom van hem die haar heeft gekocht, en niet van hem aan wie zij toebehoorde toen zij
zwanger werd.

Tit. 2. Betreffende het verkrijgen of verliezen van bezit.

76. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
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Bezit is, zoals Labeo zegt, afgeleid van de term sedes, of positie, omdat het van nature in het bezit is van hem die het heeft;
en dit duiden de Grieken aan met katoxyn.
77. Nerva, de zoon, beweert dat het eigendom van goederen voortkomt uit natuurlijk bezit, en dat het spoor hiervan nog
steeds aanwezig is bij alles wat op aarde, in de zee en in de lucht wordt buitgemaakt, want het behoort onmiddellijk toe aan
hen die er het eerst bezit van nemen. Evenzo worden oorlogsbuit en een in zee gevormd eiland, edelstenen, kostbaarheden en
parels, die op de kust worden gevonden, eigendom van hem die ze het eerst in bezit krijgt.
78. Ook wij verwerven het bezit door onszelf.
79. Een krankzinnige, of een voogd, kan geen bezit beginnen te verwerven zonder het gezag van zijn curator of voogd; want
hoewel de eerstgenoemden het eigendom met hun lichaam kunnen aanraken, hebben zij niet de macht om het te houden,
zoals iemand iets in de handen legt van een slapende man. Een voogd kan het bezit beginnen te verkrijgen door het gezag van
zijn voogd. Ofilius en Nerva, de zoon, zeggen echter, dat een voogd geen bezit kan beginnen te verkrijgen zonder het gezag
van zijn voogd, want bezit is een feitelijke en geen juridische aangelegenheid. Deze mening kan worden aanvaard, wanneer
de voogd zo oud is, dat hij in staat is te begrijpen, wat hij doet.
80. Wanneer een man het bezit aan zijn vrouw geeft om haar een schenking te doen, is zij volgens verscheidene autoriteiten
daadwerkelijk in het bezit, en kan dit feit niet door het burgerlijk recht nietig worden verklaard. En wat voor zin zou het
hebben te zeggen, dat de vrouw niet in het bezit is, omdat de man het onmiddellijk heeft verloren, toen hij het niet langer
wilde behouden?
81. Wij verwerven ook bezit door middel van een slaaf of een zoon die onder onze controle staat; en dit is het geval met
goederen die zijn peculium vormen, zelfs als we onwetend zijn van het feit, zoals werd beweerd door Sabinus. Cassius en
Julianus: omdat degenen aan wie wij hebben toegestaan peculium te hebben, worden geacht met onze toestemming in het
bezit te zijn. Daarom kunnen een zuigeling en een krankzinnige in het bezit komen van eigendom dat peculium vormt, en het
verkrijgen door usucaptie; een erfgenaam kan dit ook doen, wanneer een slaaf die tot de nalatenschap behoort een aankoop
doet.
82. Wij kunnen ook bezit verkrijgen door iemand die wij te goeder trouw als slaaf bezitten, ook al behoort hij aan een ander,
of is hij vrij. Indien wij hem echter op bedrieglijke wijze in bezit hebben, denk ik niet, dat wij door zijn toedoen bezit kunnen
verkrijgen. Hij, die in het bezit van een ander is, kan noch voor zijn meester, noch voor zichzelf bezit verwerven.
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83. Wanneer wij mede-eigenaren zijn van een slaaf, kunnen wij individueel door hem bezit verwerven tot het volle bedrag,
alsof hij een van onze eigen slaven was, als hij van plan is de verwerving te doen voor een van zijn meesters; net zoals dat het
geval is bij het verwerven van eigendom.
84. Wij kunnen bezit verkrijgen door een slaaf, in wie wij het vruchtgebruik hebben, op dezelfde wijze als hij gewoon is door
middel van zijn arbeid bezit voor ons te verwerven; noch maakt het enig verschil, of wij hem niet werkelijk bezitten, want
dezelfde regel geldt voor een zoon.
85. Bovendien moet hij, door wie wij het bezit wensen te verkrijgen, zodanig zijn, dat hij kan begrijpen wat bezit betekent.
86. Daarom, als gij een slaaf, die krankzinnig is, stuurt om bezit te nemen, zult gij geenszins geacht worden het verkregen te
hebben.
87. Als gij een jongen, die nog niet in de puberteit is, stuurt om bezit te nemen, zult gij daarmee beginnen; zoals een voogd
bezit verkrijgt, en vooral door het gezag van zijn voogd.
88. Het lijdt geen twijfel, dat gij bezit kunt verkrijgen door middel van een vrouwelijke slavin.
89. Een voogd kan bezit verkrijgen door middel van een slaaf, of deze de leeftijd van puberteit heeft bereikt, of niet, als hij
hem opdraagt bezit te nemen met het gezag van zijn voogd.
90. Nerva, de zoon, zegt, dat wij geen bezit kunnen verkrijgen door middel van een onzer slaven, die voortvluchtig is, hoewel
men heeft geoordeeld, dat hij in ons bezit blijft, zolang hij niet in dat van een ander is; en dat men dus intussen door
usucaptie bezit van hem kan verkrijgen. Deze opvatting wordt echter uit overwegingen van algemeen gemak aangenomen,
zodat de usucaptie kan plaatsvinden, zolang niemand de slaaf in bezit heeft gekregen. Het is de mening van Cassius en
Julianus dat bezit kan worden verkregen door zo'n slaaf, evenals door degenen die wij in een provincie hebben.
91. Julianus zegt dat wij geen bezit kunnen verwerven door middel van een slaaf die daadwerkelijk in pand is gegeven, want
hij wordt geacht in één opzicht in het bezit van de schuldenaar te zijn, namelijk met het oog op usucaption. Evenmin kan de
in pand gegeven slaaf eigendom verwerven voor de schuldeiser, want hoewel deze hem in bezit kan hebben, kan hij door
hem geen eigendom verwerven door middel van een beding, of op enige andere wijze.
92. De ouden meenden, dat men alles kon verkrijgen door middel van een slaaf, die tot een landgoed behoorde, omdat hij
deel uitmaakte van dat landgoed. Daarom ontstond er een discussie of deze regel niet verder moest worden uitgebreid, zodat
wanneer sommige slaven werden nagelaten, de anderen door toedoen van een van hen in bezit konden worden genomen. Ook
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werd besproken of dit het geval zou zijn indien zij allen tezamen waren gekocht of geschonken. De betere mening is, dat ik
onder zulke omstandigheden geen bezit kan verkrijgen door de daad van een van hen.
93. Indien een slaaf gedeeltelijk aan een aangewezen erfgenaam wordt nagelaten, kan hij krachtens de nalatenschap het land
van de nalatenschap voor hem in bezit verkrijgen, naar evenredigheid van zijn aandeel in de genoemde slaaf.
94. Dezelfde regel zal gelden, als ik een slaaf, die ik gemeenschappelijk bezit, beveel een nalatenschap te aanvaarden, omdat
ik uit hoofde van mijn belang in hem het bezit van mijn aandeel daarin verkrijg.
95. Wat wij met betrekking tot slaven hebben gezegd, geldt ook wanneer zij zelf het bezit voor ons willen verwerven; want
als u uw slaaf beveelt bezit te nemen, en hij doet dat met de bedoeling het goed niet voor u, maar voor Titius te verwerven,
dan is het bezit niet voor u verworven.
96. Het bezit wordt door ons verkregen door middel van een gemachtigde, een voogd of een curator. Maar als zij in eigen
naam bezit nemen, en niet met de bedoeling slechts hun diensten te bewijzen, kunnen zij geen bezit voor ons verkrijgen.
Indien wij daarentegen zeggen, dat zij, die in onze naam bezit nemen, dit niet voor ons nemen, dan zal het gevolg zijn, dat
noch hij, aan wie het goed is afgeleverd, het bezit zal verkrijgen, omdat hij niet de bedoeling had dit te doen, noch hij, die het
goed heeft afgeleverd, het zal behouden, omdat hij er afstand van heeft gedaan.
97. Als ik een verkoper beveel het voorwerp aan mijn gemachtigde te leveren, terwijl het in onze aanwezigheid is, zegt
Priscus, dat het geacht zal worden aan mij geleverd te zijn. Hetzelfde geldt, als ik mijn schuldenaar beveel, aan een ander de
som te betalen, die mij verschuldigd is; want het is niet nodig, dat men het bezit lichamelijk en daadwerkelijk in bezit neemt,
maar dit kan alleen geschieden door de ogen en de bedoeling. Het bewijs hiervan blijkt in het geval van goederen die wegens
hun gewicht niet kunnen worden verplaatst, zoals bijvoorbeeld zuilen; want deze worden geacht te zijn geleverd indien de
partijen daarmee instemmen, met de zuilen ervoor; en wijnen worden geacht te zijn geleverd wanneer de sleutels van de
wijnkelder aan de koper zijn overhandigd.
98. Gemeenten kunnen niets uit zichzelf bezitten, omdat niet alle burgers kunnen toestemmen. Zij bezitten niet de forums, en
de tempels, en andere dingen van dien aard, maar zij maken er veelvuldig gebruik van. Nerva, de zoon, zegt, dat zij de
peculium van hun slaven kunnen verwerven, bezitten, en door usucaption verkrijgen; anderen echter houden het tegendeel
voor, daar zij de slaven zelf niet bezitten.
99. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
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De huidige regel is dat gemeenten zowel bezit kunnen hebben als door usucaption kunnen verwerven, en dat dit kan gebeuren
door middel van een slaaf, of een persoon die vrij is.
100. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Bovendien kan alleen lichamelijk eigendom in bezit worden genomen.
101. Wij verkrijgen bezit door middel van zowel het lichaam als de geest, en niet door deze afzonderlijk. Wanneer wij echter
zeggen, dat wij bezit verkrijgen door het lichaam en het verstand, dan moet dit niet zo worden opgevat, dat iemand, die bezit
van land wil nemen, om elk veld heen moet lopen, want het is voor hem voldoende om elk deel van het land te betreden,
zolang het zijn bedoeling is om het geheel in bezit te nemen, voor zover de grenzen ervan zich uitstrekken.
102. Niemand kan bezit verkrijgen van eigendom dat onzeker is; zoals bijvoorbeeld, indien gij het voornemen en verlangen
hebt om alles te bezitten wat Titius heeft.
103. Neratius en Proculus menen dat wij niet uitsluitend door de bedoeling bezit kunnen verwerven, als het natuurlijk bezit
niet eerst komt. Als ik dus weet dat er een schat op mijn land ligt, dan bezit ik die onmiddellijk, zodra ik de intentie heb om
dat te doen; want de intentie voorziet in wat er ontbreekt aan natuurlijk bezit. Nogmaals, de mening van Brutus en Manilius,
die menen dat wie een land lange tijd in bezit heeft gehad, ook bezit heeft gehad van een schat die daar te vinden is, ook al
wist hij niet van het bestaan ervan af, is niet juist. Want wie niet weet, dat zich daar een schat bevindt, bezit die niet, hoewel
hij de grond in bezit kan hebben; en als hij van de aanwezigheid ervan op de hoogte was, kan hij die niet door lang bezit
verwerven, omdat hij weet, dat die schat het eigendom van iemand anders is. Verscheidene autoriteiten zijn van mening, dat
de mening van Sabinus de betere is; namelijk, dat hij, die weet, dat er een schat op zijn land is, er geen bezit van krijgt, tenzij
het van zijn plaats is verwijderd, omdat het niet in onze bewaring is. Ik sluit mij bij deze mening aan.
104. Wij kunnen hetzelfde bezit hebben onder verschillende titels; sommige autoriteiten menen bijvoorbeeld dat hij die
eigendom verkrijgt door usucaptie, dit niet alleen doet als koper, maar ook als eigenaar. Want als ik de erfgenaam ben van
hem die bezit heeft als koper, bezit ik hetzelfde bezit, maar als koper en als erfgenaam; want terwijl eigendom slechts door
een enkele titel kan worden vastgesteld, is dit niet het geval met bezit.
105. Anderzijds kunnen verschillende personen niet hetzelfde bezit hebben zonder verdeeld te zijn; want het is inderdaad in
strijd met de natuur dat, terwijl ik iets bezit, u ook geacht moet worden het te bezitten. Sabinus echter zegt, dat hij die
eigendom geeft onder een onzekere titel, het zelf bezit, evenals hij die het met het risico ontving. Ook Trebatius keurt deze
mening goed, want hij meent dat de een het bezit rechtvaardig kan hebben en de ander onrechtvaardig, maar dat beiden het
noch onrechtvaardig noch rechtvaardig kunnen bezitten. Labeo spreekt hem tegen, want in het geval van volledig bezit maakt
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het niet veel uit of iemand rechtvaardig of onrechtvaardig bezit. Dit is juist, want hetzelfde bezit kan niet door twee personen
worden gehouden, evenmin als men kan aannemen dat u precies staat op de plaats waarop ik sta, of precies zit waar ik zit.
106. Wanneer het bezit verloren is gegaan, moet de bedoeling van de bezitter in aanmerking worden genomen. Het kan dus
zijn, dat men zich op een stuk grond bevindt, maar als men niet de bedoeling heeft het te behouden, verliest men onmiddellijk
het bezit. Vandaar dat het bezit alleen al door de bedoeling verloren kan gaan, hoewel het op deze wijze niet verkregen kan
worden.
107. Indien gij echter uitsluitend door de bedoeling bezit hebt, ook al kan een ander zich op het land bevinden, zult gij toch
bezit van hetzelve hebben.
108. 108. Indien iemand bericht geeft, dat een huis door rovers is overvallen, en de eigenaar, door vrees bevangen, het niet
wil naderen, staat het vast, dat hij het bezit van het huis verliest. Maar als een slaaf of een huurder, door wiens toedoen ik
feitelijk bezit, hetzij sterft, hetzij vertrekt, behoud ik het bezit door opzet.
109. Als ik een voorwerp aan een ander overlever, verlies ik het bezit daarvan; want het staat vast, dat wij het bezit
behouden, totdat wij er vrijwillig afstand van doen, of het ons door geweld wordt ontnomen.
110. Als een slaaf, die ik in bezit heb, beweert dat hij vrij is, zoals Spartacus deed, en bereid is zijn vrijheid voor het gerecht
te verdedigen, zal hij niet geacht worden in bezit te zijn van de meester tegen wie hij zich opmaakt. Dit is echter alleen juist
wanneer hij lange tijd in vrijheid is gebleven; anders, als hij vanuit zijn toestand als slaaf zijn vrijheid opeist, en een verzoek
indient om een rechterlijke beslissing op dit punt, blijft hij niettemin onder mijn beheer, en ik houd hem in bezit door opzet,
totdat hij als vrij is uitgesproken.
111. Wij bezitten bij voornemen de plaatsen waarheen wij in de zomer en in de winter onze toevlucht nemen, hoewel wij ze
op bepaalde tijden verlaten.
112. Bovendien kunnen wij bezit hebben door de bedoeling, en ook lichamelijk, door middel van een ander, zoals wij hebben
verklaard in het geval van een pachter en een slaaf. Het feit, dat wij bepaalde goederen bezitten zonder ons daarvan bewust te
zijn (zoals het geval is wanneer slaven peculium verkrijgen), hoeft geen moeilijkheden op te leveren, want wij worden geacht
ze te bezitten door zowel de bedoeling als de feitelijke tussenkomst van de slaven.
113. Nerva, de zoon, meent, dat wij roerende goederen, met uitzondering van slaven, kunnen bezitten, zolang het ons
toebehoort; dat wil zeggen, zolang wij er natuurlijk bezit van kunnen verkrijgen, als wij dat zouden willen. Want als een
kudde verloren gaat, of een vaas zo valt dat hij niet meer teruggevonden kan worden, dan houdt het onmiddellijk op in ons
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bezit te zijn, hoewel niemand anders het in bezit kan krijgen; maar het geval is anders als iets niet gevonden kan worden wat
onder mijn beheer is, omdat het nog steeds in de buurt blijft, en ijverig zoeken het zal ontdekken.
114. Evenzo zijn wilde dieren die wij in omheiningen opsluiten, en vissen die wij in vijvers werpen, in ons bezit. Maar
vissen, die in een meer zitten, of wilde dieren, die in door heggen omheinde bossen ronddwalen, zijn niet in ons bezit, daar zij
aan hun natuurlijke vrijheid worden overgelaten; want anders zou iemand, die het bos zou kopen, geacht worden alle dieren
daarin in zijn bezit te hebben, hetgeen onjuist is.
115. 115. Bovendien zijn wij in het bezit van vogels die wij hebben opgesloten of getemd, en aan onze controle
onderworpen.
116. 116. Sommige autoriteiten stellen terecht, dat duiven, die van onze gebouwen wegvliegen, evenals bijen, die onze
bijenkorven verlaten en de gewoonte hebben om terug te keren, in ons bezit zijn.
117. 117. Labeo en Nerva, de zoon, hebben als hun mening te kennen gegeven, dat ik ophoud een plaats te bezitten, die door
een rivier of de zee is overstroomd.
118. Als jij je een eigendom toe-eigent dat bij jou is gedeponeerd, met de bedoeling het te stelen, dan houd ik op het bezit
ervan te hebben. Als u het echter niet van zijn plaats verwijdert, en de bedoeling hebt te ontkennen dat het bij u was
gedeponeerd, stellen verscheidene oude autoriteiten, waaronder Sabinus en Cassius, zeer terecht dat ik nog steeds bezit, om
de reden dat diefstal niet kan worden gepleegd zonder het voorwerp aan te raken, noch kan diefstal worden gepleegd door
louter opzet.
119. De regel dat niemand zelf zijn titel op het bezit van een goed kan veranderen, is door de oude autoriteiten vastgesteld.
120. Indien echter hij, die een voorwerp bij mij in bewaring heeft gegeven, of het aan mij heeft uitgeleend, mij hetzelfde
voorwerp verkoopt of geeft, zal ik niet geacht worden de titel, waarmede ik het bezit heb, te hebben veranderd, daar ik het
bezit niet had.
121. Er zijn evenveel soorten bezit als er manieren zijn om eigendom te verkrijgen dat ons niet toebehoort, zoals bijvoorbeeld
door koop, door schenking, door legaat, door bruidsschat, als erfgenaam, door overgave als vergoeding voor toegebrachte
schade, door bewoning, zoals in het geval waarin wij eigendom verkrijgen van het land of de zee, of van de vijand, of dat wij
zelf scheppen. En tenslotte, er is maar één geslacht van bezit, maar de soorten zijn oneindig in aantal.
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122. Bezit kan in twee soorten worden verdeeld, want het wordt ofwel te goeder trouw, ofwel te kwader trouw verkregen. De
mening van Quintus Mucius, die onder de verschillende soorten bezit ook het bezit rekent dat op bevel van een magistraat
wordt gegeven, met het doel het eigendom te behouden, of waarbij men bezit verkrijgt omdat er geen zekerheid tegen
dreigende schade wordt geboden, is volslagen belachelijk. Want wanneer iemand een schuldeiser in bezit geeft tot behoud
van eigendom, of wanneer dit geschiedt omdat geen zekerheid is gesteld tegen dreigende schade, of in naam van een
ongeboren kind, dan geeft hij niet werkelijk bezit, maar slechts de bewaring van en het toezicht op het eigendom. Wanneer
dus een buurman geen zekerheid geeft tegen dreigende verwonding, en wij onder toezicht worden gesteld, en deze toestand
lange tijd aanhoudt, zal de Praetor ons, wanneer de juiste reden wordt aangetoond, toestaan het eigendom daadwerkelijk in
bezit te nemen.
123. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Een vader bezit onmiddellijk wat zijn zoon als deel van zijn peculium verwerft, ook al is hij zich er misschien niet van
bewust dat hij onder zijn beheer staat. Bovendien moet dezelfde regel worden toegepast, zelfs als de zoon als slaaf in het
bezit is van een ander.
124. Paulus, Over het Edict, Boek LXIII.
Als ik u Stichus schuldig ben op grond van een beding, en ik lever hem niet af, en u verkrijgt hem op een andere manier in
bezit, dan bent u een plunderaar. Evenzo, als ik u enig eigendom verkoop en het niet lever, en u verkrijgt het in bezit zonder
mijn toestemming, dan doet u dat niet als een koper, maar als een plunderaar.
125. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Wij zeggen dat hij die iets heimelijk in bezit heeft, het heimelijk in bezit neemt, vermoedend dat de tegenpartij, niet wetend
wat hij gedaan heeft, een twistgesprek kan beginnen, en vrezend dat hij zijn recht zal betwisten. Hij echter, die niet heimelijk
bezit neemt, maar zich verbergt, bevindt zich in zulk een positie, dat hij niet geacht wordt heimelijk bezit te hebben. Want
niet de wijze, waarop hij het bezit heeft verkregen, maar het begin van zijn verkrijging moet in aanmerking worden genomen,
en niemand begint clandestien bezit te verkrijgen, die dit te goeder trouw doet, met medeweten of toestemming van hem, aan
wie het eigendom toebehoort, of om een andere goede reden. Vandaar dat Pomponius zegt dat hij clandestien bezit verwerft
die, uit vrees dat er in de toekomst een of andere controverse zou kunnen ontstaan, en degene voor wie hij vreest onwetend is
van het feit, stiekem bezit neemt.
126. Labeo zegt, dat wanneer iemand naar de markt gaat en niemand thuis laat, en bij zijn terugkeer van de markt ontdekt,
dat iemand bezit heeft genomen van zijn huis, deze laatste geacht wordt heimelijk bezit te hebben genomen. Hij die naar de
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markt ging, behoudt dus nog steeds het bezit, maar als de overtreder bij zijn terugkeer de eigenaar niet toelaat, wordt hij
geacht eerder met geweld dan clandestien bezit te hebben verkregen.
127. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Als de eigenaar niet bereid is naar het land terug te keren omdat hij vreest voor de inzet van overmacht, wordt hij geacht het
bezit te hebben verloren. Dit werd ook verklaard door Neratius.
128. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXV.
Zoals bezit niet kan worden verkregen dan door opzet en een stoffelijke handeling, zo kan het evenmin verloren gaan,
behalve in een geval waarin het tegendeel van deze beide zaken plaatsvindt.
129. Gaius, Over het Edict, Boek XXV.
In het algemeen worden wij geacht bezit te hebben wanneer iemand als gemachtigde, gastheer of vriend het in onze naam
houdt.

130. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Wanneer iemand eigendom pacht en het daarna opeist met een onzekere titel, wordt hij geacht zijn pacht te hebben
opgegeven. Als hij het eerst opeist onder een onzekere titel, en het daarna verhuurt, wordt hij geacht het bezit te hebben
krachtens de huurovereenkomst; want wat het laatst is gedaan, moet eerder in aanmerking worden genomen. Ook Pomponius
is deze mening toegedaan.
131. Pomponius bespreekt een heel aardige vraag, namelijk of iemand die land pacht, maar het met een onzekere titel opeist,
dit niet doet om het te bezitten, maar alleen om in bezit te blijven; want er is een groot verschil, want het is één ding om te
bezitten, maar iets heel anders om in bezit te zijn. Personen die in het bezit zijn gesteld om het goed te bewaren, als
legatarissen of buren, wegens dreigende schade, bezitten het goed niet, maar zijn in het bezit ervan om het te verzorgen.
Wanneer dit geschiedt, gaan beide voornoemde manieren in één op.
132. Wanneer iemand land pacht en vraagt om het in bezit te krijgen door een onzekere titel, als hij het pachtte voor één
sestertiën, is er geen twijfel dat hij het naar believen bezit, daar een pacht voor slechts die som nietig is. Pacht hij het echter
voor een billijke pachtsom, dan moet worden nagegaan, wat het eerst is gedaan.
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133. Paulus, Over het Edict, Boek LXV.
Hij die het op gezag van de Praetor doet, bezit het rechtmatig.
134. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Hij die het vruchtgebruik van eigendom heeft, wordt geacht het van nature te bezitten.
135. Eigendom heeft niets gemeen met bezit, en daarom wordt een interdict Uti possidetis niet geweigerd aan iemand die een
procedure is begonnen om het eigendom terug te krijgen, want hij die dat doet, wordt niet geacht het bezit te hebben
afgestaan.
136. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXII.
Pomponius verhaalt dat stenen door een schipbreuk in de Tiber zijn gezonken en daarna zijn teruggevonden; en hij vraagt of
het eigendom onveranderd is gebleven gedurende de tijd dat zij in de rivier lagen. Ik denk dat het eigendom, maar niet het
bezit, behouden is gebleven. Dit geval is niet te vergelijken met dat van een voortvluchtige slaaf, want de slaaf wordt geacht
door ons in bezit te zijn, om te voorkomen dat hij ons het bezit ontneemt; maar het geval van de stenen is anders.
137. Wanneer iemand gebruik maakt van de macht van een ander, moet hij dit doen met de aansprakelijkheden en gebreken,
die daaraan verbonden zijn. Vandaar, dat wij met betrekking tot de tijd, gedurende welke de verkoper het bezit heeft gehad,
ook rekening houden met de kwesties van geweld, geheimhouding en hachelijke titel.
138. Bovendien rijst, wanneer iemand een slaaf aan de verkoper teruggeeft, de vraag of deze laatste voordeel kan halen uit de
tijd dat de slaaf in het bezit van de koper was. Sommige autoriteiten menen, dat hij dat niet kan, omdat de teruggave van de
slaaf de verkoop teniet doet; anderen menen, dat de koper kan profiteren van de tijd, dat hij in het bezit van de verkoper was,
en de verkoper van die van de koper. Deze mening moet, denk ik, worden gevolgd.
139. Als een vrije man, of een slaaf van een ander die te goeder trouw dient, een goed koopt, en een derde krijgt het in bezit,
dan kan noch de vermeende slaaf, als hij vrij wordt, noch de echte eigenaar voordeel hebben van de tijd dat het goed in
handen is geweest van een bezitter te goeder trouw.
140. Wanneer een erfgenaam in de eerste plaats geen bezit had, rees de vraag of hij voordeel kon hebben van het bezit van de
erflater. En inderdaad, het bezit is onderbroken tussen de partijen bij de verkoop, maar vele autoriteiten zijn een andere
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mening toegedaan met betrekking tot de erfgenamen, omdat het recht van erfopvolging veel uitgebreider is dan dat van koop.
Het is echter meer in overeenstemming met een liberale interpretatie van de wet, dat ten aanzien van de erfgenamen dezelfde
regel wordt gehanteerd als ten aanzien van de kopers.
141. Niet alleen het bezit van de erflater, dat hij ten tijde van zijn overlijden had, komt de erfgenaam ten goede, maar ook
datgene, wat hij op welk tijdstip ook had, heeft dit gevolg.
142. Ook met betrekking tot bruidsschatten geldt, dat, indien goederen als zodanig zijn geschonken of ontvangen, het tijdstip
van bezit ten goede komt hetzij aan de man, hetzij aan de vrouw, al naar gelang het geval.
143. Wanneer iemand een goed heeft overgedragen onder een onzekere titel, rijst de vraag of hij voordeel kan halen uit de
tijd gedurende welke het in het bezit was van degene aan wie het werd overgedragen. Ik denk dat hij die het eigendom
overdraagt onder een precaire titel, geen voordeel kan halen uit de tijd van bezit, zolang de titel precair blijft; maar als hij
opnieuw bezit verwerft, en de precaire titel is tenietgegaan, kan hij voordeel halen uit het bezit gedurende de tijd dat het
eigendom onder een precaire titel werd gehouden.
144. In een bepaald geval werd de vraag gesteld, of een vrijgemaakte slaaf die een goed bezit dat tot zijn peculium behoort
(zijn peculium is hem niet geschonken) en zijn meester wil profiteren van de tijd dat het goed in het bezit van de
vrijgemaakte was, terwijl het bezit ervan is afgestaan, dat kan doen. Besloten werd hem het voordeel van de tijd van bezit
niet toe te kennen, omdat zijn gedrag clandestien en oneerlijk was.
145. Wanneer een goed mij op rechterlijk bevel is teruggegeven, is beslist dat ik recht heb op het voordeel van de tijd
gedurende welke het in bezit was van mijn wederpartij.
146. Men moet echter niet vergeten, dat een legataris recht heeft op het voordeel van de tijd, gedurende welke het goed in
handen van de erflater was. Maar laten we eens kijken of hij voordeel heeft van de tijd dat het eigendom in het bezit van de
erfgenaam was. Ik denk dat, ongeacht of het legaat absoluut of voorwaardelijk was, moet worden geoordeeld dat de legataris
voordeel kan halen uit de tijd dat het goed in het bezit van de erfgenaam was, voordat de voorwaarde was vervuld, of het
goed was geleverd. De tijd dat het goed in het bezit van de erflater was, zal de legataris altijd ten goede komen, indien het
legaat of de trust echt is.
147. Bovendien heeft hij aan wie een goed wordt geschonken, recht op profijt door de tijd dat het in het bezit was van degene
die de schenking heeft gedaan.
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148. Tijden van bezit zijn van toepassing op hen die zelf in het bezit zijn van wat van hen is; maar niemand zal recht hebben
op dit voorrecht, tenzij hij zelf in het bezit is geweest.
149. Ook hier zal de bezittingstijd geen voordeel opleveren, wanneer het bezit gebrekkig is; bezit echter, dat niet gebrekkig
is, veroorzaakt geen schade.
150. Paulus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Als mijn slaaf, of mijn zoon die onder mijn toezicht staat, een verkoop doet, zal het voordeel van de tijd dat hij in mijn macht
was, worden toegekend; dat wil zeggen, mits hij handelde met mijn toestemming, of het vrije beheer van zijn peculium had.
151. Wanneer iets door een voogd of een curator wordt verkocht, zal de koper recht hebben op het voordeel van de tijd
gedurende welke de voogd of de krankzinnige het goed bezat.
152. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
Wij worden geacht op te houden eigendom te bezitten dat van ons gestolen is, net alsof wij er met geweld van beroofd waren.
Maar als iemand die onder ons toezicht staat, iets van ons steelt, verliezen wij het bezit ervan niet, zolang het in zijn handen
blijft; om de reden dat het bezit voor ons wordt verkregen door middel van zulke personen. Daarom worden wij geacht een
voortvluchtige slaaf te bezitten; want zoals wij niet kunnen worden beroofd van het bezit van andere dingen die hij heeft, zo
kunnen wij op dezelfde wijze niet van hem worden beroofd.
153. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Alles wat een vrouw aan haar man geeft, of een man aan zijn vrouw, is in het bezit van hem of haar als de bezitter ervan.
154. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVI.
Indien iemand met geweld wordt onteigend, moet hij geacht worden in het bezit te zijn gebleven, daar hij de macht heeft het
door middel van een interdict op grond van geweld terug te krijgen.
155. Het verschil tussen eigendom en bezit is, dat eigendom blijft bestaan, zelfs tegen de wil van de bezitter; maar bezit gaat
verloren zodra iemand besluit dat hij het niet wil houden. Als iemand dus bezit afstaat met de bedoeling, dat het goed hem
daarna zal worden teruggegeven, houdt hij op het te bezitten.
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156. Celsus, Digest, Boek XXIII.
Wat ik in mijn eigen naam bezit, kan ik ook in die van een ander bezitten. Want ik verander niet de titel van mijn bezit
wanneer ik het bezit door een ander, maar ik houd op het bezit te bezitten, en ik maak hem bezitter door mijn eigen daad. Het
is niet hetzelfde om persoonlijk te bezitten en te bezitten in naam van een ander; want hij bezit in wiens naam het bezit wordt
gehouden. Een vertegenwoordiger leent zijn instantie aan het bezit van een ander.
157. Indien gij aan een krankzinnige, van wie gij meent dat hij in het genot van zijn vermogens is, eigendom afstaat, om
reden dat hij, terwijl hij in uw tegenwoordigheid was, rustig scheen te zijn en zijn gemoed niet verduisterd had, hoewel hij
geen bezit zal verkrijgen, zult gij het "verliezen". Want het is voldoende, dat gij het bezit hebt afgestaan, ook al hebt gij het
niet wettig overgedragen, daar het absurd zou zijn te zeggen, dat iemand niet van plan was het af te staan, tenzij hij het wettig
heeft overgedragen; en het is inderdaad, omdat hij meent het te hebben overgedragen, dat hij zijn voornemen te kennen geeft
het bezit af te staan.
158. Als ik de verkoper, van wie ik een aankoop heb gedaan, beveel het artikel bij mij thuis af te leveren, is het zeker dat ik
het bezit, ook al heeft nog niemand het aangeraakt. Of, als de verkoper mij vanuit mijn toren een naburig stuk land laat zien,
waarvan hij zegt, dat hij mij het bezit levert, dan begin ik het genoemde land te bezitten, en wel alsof ik mijn voet binnen de
grenzen van hetzelve had gezet.
159. Indien, wanneer ik mij aan de ene zijde van mijn land bevind, een ander aan de tegenoverliggende zijde binnentreedt,
met de bedoeling heimelijk bezit te verkrijgen, word ik niet geacht het bezit onmiddellijk te hebben verloren, daar ik hem
gemakkelijk van het terrein kan uitstoten, zodra ik van zijn daad op de hoogte ben gesteld.
160. Nogmaals, als een leger met veel geweld het land binnentrekt, zal het slechts dat deel in bezit krijgen, dat het bezet.
161. Marcellus, Digest, Boek XVII.
Een man die te goeder trouw een stuk land van een ander kocht, pachtte datzelfde land daarna van de eigenaar. Ik vraag of hij
ophield het te bezitten of niet. Ik antwoordde dat hij daar onmiddellijk mee ophield.
162. Wanneer de ouden zeggen, dat niemand zelf de titel van zijn bezit kon veranderen, is het waarschijnlijk, dat zij iemand
op het oog hadden, die, in het bezit van eigendom, zowel lichamelijk als opzettelijk, vastbesloten was het onder een andere
titel te bezitten; en niet iemand, die, na afstand gedaan te hebben van het bezit onder zijn eerste titel, het bezit een tweede
maal onder een andere titel wenste te verkrijgen.
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163. Dezelfde, Digest, Boek XIX.
Wanneer iemand die een voorwerp heeft uitgeleend om te gebruiken, het verkoopt, en opdracht geeft het aan de koper te
leveren, en de lener het niet levert, zal in sommige gevallen de eigenaar worden geacht het bezit te hebben verloren, en in
andere niet. Want de eigenaar verliest het bezit alleen, wanneer hij het uitgeleende goed niet teruggeeft, wanneer hij het
vordert. Maar wat als er een rechtvaardige en redelijke reden was om het terug te geven, en niet alleen dat de lener het bezit
van het goed wenste te behouden?
164. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
Wij kunnen soms aan een ander het bezit overdragen van een goed dat wij zelf niet bezitten; zoals bijvoorbeeld wanneer hij
die een voorwerp als erfgenaam bezit en, voordat hij er eigenaar van wordt, het onder een onzekere titel van de werkelijke
erfgenaam opeist.
165. Goederen die bij een schipbreuk overboord zijn geslagen, kunnen niet door verovering worden verkregen, daar zij niet
zijn achtergelaten, maar slechts verloren gegaan.
166. Ik meen, dat dezelfde rechtsregel van toepassing is op een goed, dat in zee geworpen is om het schip te lichten, daar het
niet als verlaten kan worden beschouwd, waarvan uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afstand is gedaan.
167. Wanneer iemand het eigendom van een ander opeist door een precaire titel, en het van hem pacht, keert het bezit
daarvan terug naar de eigenaar.
168. Dezelfde, Over Cassius, Boek XIII.
Hij die het bezit verkrijgt op zulk een wijze, dat hij het niet kan behouden, wordt geacht het in het geheel niet verkregen te
hebben.
169. Dezelfde, Epistels, Boek I.
Wanneer wij tot erfgenamen zijn benoemd, en de nalatenschap is aanvaard, gaan alle rechten erop op ons over; maar het bezit
behoort ons niet toe totdat het op natuurlijke wijze is ingenomen.
170. Wat hen betreft, die in handen van de vijand vallen, is de wet met betrekking tot hun behoud van de eigendomsrechten
een bijzondere, want zij verliezen het lichamelijke bezit daarvan, noch kunnen zij geacht worden iets te bezitten, wanneer zij

2990

zelf door anderen in bezit worden genomen; daarom volgt daaruit, dat, wanneer zij terugkeren, een nieuwe verwerving van
bezit vereist is, zelfs als niemand in de tussentijd bezit van hun eigendom had.
171. Ik vraag ook, als ik een vrije man keten om hem te bezitten, of ik door hem alles bezit wat hij bezit. Het antwoord is, dat
als u een vrije man opeist, ik niet denk dat u hem bezit; en aangezien dit het geval is, is er veel minder reden dat zijn
eigendom door u zou worden bezeten; noch staat de aard der dingen toe dat wij iets kunnen bezitten door toedoen van iemand
die ik niet wettig in mijn macht heb.
172. Dezelfde, Epistels, Boek XIV.
Alles wat uw slaaf met geweld in bezit krijgt, zonder dat u het weet, bezit u niet, want hij die onder uw toezicht staat, kan
geen lichamelijk bezit verwerven als u het niet weet; maar hij kan wel wettig bezit verwerven, zoals hij bijvoorbeeld bezit
wat in zijn handen komt als deel van zijn peculium. Want wanneer van een meester gezegd wordt dat hij bezit door zijn slaaf,
dan is daar een uitstekende reden voor, want wat door de slaaf feitelijk en om een goede reden wordt gehouden, behoort tot
zijn peculium, en het peculium dat een slaaf als burger niet kan bezitten, maar van nature bezit, wordt door zijn meester
geacht te bezitten. Alles echter wat de slaaf door onwettige handelingen verwerft, wordt niet door de meester bezeten, omdat
het niet tot het peculium van de slaaf behoort.
173. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXV.
Wij houden op iets te bezitten dat in ons bezit is geweest, en dat zo geheel verloren is gegaan dat wij niet weten waar het is.
174. Wij bezitten door middel van onze boeren, onze pachters en onze slaven. Als zij sterven, krankzinnig worden, of door
anderen in dienst worden genomen, worden wij geacht nog steeds bezit van hen te hebben. Er is in dit opzicht geen enkel
verschil tussen onze pachter en onze slaaf door wiens toedoen wij het bezit behouden.
175. Wanneer wij een goed alleen opzettelijk bezitten, rijst de vraag of wij dit blijven doen totdat een ander het
daadwerkelijk betreedt, zodat zijn feitelijk bezit de voorkeur krijgt; of, inderdaad (en dit is de betere mening) of wij hetzelfde
bezitten totdat, bij onze terugkeer, iemand ons verhindert het te betreden; of dat wij ophouden met opzettelijk bezitten, omdat
wij vermoeden dat wij zullen worden verdreven door degene die het bezit heeft genomen. Dit schijnt de redelijker meening te
zijn.
176. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.
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Een bepaald gedeelte van een landtong kan worden bezeten en verworven door lang bezit, en ook een bepaald gedeelte dat.
onverdeeld is en dat verkregen is door koop, door schenking, of door welke andere titel dan ook, kan ook op deze manier
worden verworven. Een deel echter, dat niet met name is aangewezen, kan noch worden geleverd, noch worden ontvangen;
bijvoorbeeld, als ik aan u overdraag "al dat-en-die stuk land, waarop ik recht heb"; want iemand, die onwetend is, kan iets,
dat onzeker is, noch overdragen, noch ontvangen.
177. Paulus, Epistels, Boek V.
Als iemand die krankzinnig is geworden een bos in bezit houdt, verliest hij het bezit ervan niet zolang hij in die toestand
blijft, want een krankzinnige kan de intentie om te bezitten niet verliezen.
178. Tertullianus, Vragen, Boek I.
Als ik een eigendom bezit en het daarna verhuur, verlies ik dan het bezit? Het maakt veel verschil wat in dit geval de
bedoeling van de erflater was. Ten eerste is het van belang vast te stellen of ik weet dat ik het bezit, of dat ik het niet weet; en
of ik het goed verhuur als mijn eigendom, of als eigendom van iemand anders, en, wetende dat het van mij is, of ik het
verhuur met betrekking tot het eigendom, of alleen om het in bezit te krijgen. Want als u in het bezit bent van mijn eigendom,
en ik koop het bezit van u, of sluit een beding met betrekking daartoe, zowel de koop als het beding zal geldig zijn; en het
resultaat is dat er zowel een onzekere titel als een huurovereenkomst zal zijn, als er een uitdrukkelijke bedoeling was om
alleen het bezit te verhuren, of een bedoeling om het te claimen door een onzekere titel.

179. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Het is beslist dat een voogd het bezit kan verliezen zonder het gezag van zijn voogd, maar hij houdt niet op het eigendom te
bezitten door opzet, zoals hij dat doet door het verrichten van een lichamelijke daad, want hij kan verliezen wat van een daad
afhangt. Het geval is anders wanneer hij het bezit opzettelijk wenst te verliezen, want dat kan hij niet doen.
180. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer iemand een heel huis bezit, wordt hij niet geacht de verschillende artikelen te bezitten die zich in het gebouw
bevinden.
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181. Wij verliezen het bezit op verschillende manieren; zoals bijvoorbeeld wanneer wij een lijk begraven op een plaats die
wij bezitten, want een plaats die religieus of heilig is, kunnen wij niet bezitten, zelfs al verachten wij de religie, en blijven wij
die als privé-eigendom houden. Dezelfde regel geldt voor een vrije man die als slaaf wordt gehouden.
182. Labeo zegt, dat de eigenaar van een gebouw het bezit tegen zijn wil verliest, wanneer de Praetor beveelt het in bezit te
nemen, wanneer geen zekerheid tegen dreigende schade wordt gesteld.
183. Evenzo houdt men niet op grond in bezit te hebben, die door de zee, of door een rivier wordt ingenomen, of indien
iemand, die eigendom heeft, onder de macht van een ander komt.
184. Ook houden wij op roerende goederen te bezitten, op verschillende manieren, zoals wanneer wij ze niet willen bezitten,
of wanneer wij bijvoorbeeld een slaaf manumitteren. Bovendien, als ik iets bezit en de vorm ervan wordt veranderd, zoals
bijvoorbeeld een kledingstuk van wol wordt gemaakt, dan geldt dezelfde regel.
185. Alles wat ik als pachter bezit, kan mijn erfgenaam niet bezitten, tenzij hij het daadwerkelijk in bezit krijgt, want wij
kunnen wel behouden, maar niet door opzet alleen in bezit krijgen. Wat ik echter als koper bezit, kan mijn erfgenaam door
usucaptie door bemiddeling van een pachter verkrijgen.
186. Als ik u iets leen, en u leent het uit aan Titius, en hij denkt dat het van u is, dan blijf ik het toch bezitten. Dezelfde regel
zal gelden als mijn pachter mijn land onderverhuurt, of hij bij wie ik eigendom in bewaring heb gegeven, het weer bij een
ander in bewaring geeft; en dezelfde regel moet in acht worden genomen, zelfs als dit door verschillende personen wordt
gedaan.
187. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als een pachter het land verlaat zonder de bedoeling om het bezit af te staan, en terugkeert, dan is men van mening dat
dezelfde verpachter het bezit houdt.
188. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
Hoewel een voogd niet gebonden is zonder het gezag van zijn voogd, kan men toch het bezit door hem behouden.
189. Als een pachter het goed verkoopt, het van de koper pacht en aan beide pachters pacht betaalt, behoudt de eerste die het
pachtte wettelijk het bezit door de pachter.
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190. Een zuigeling kan rechtmatig iets bezitten, indien hij het verkrijgt met toestemming van zijn voogd, want het gebrek aan
oordeel van de zuigeling wordt opgevangen door het gezag van de voogd. Deze opvatting is overgenomen vanwege het
gemak, want anders zou een zuigeling die een goed in bezit krijgt, niet weten wat hij doet. Een voogd kan echter bezit
verkrijgen zonder het gezag van zijn voogd, en een zuigeling kan peculium bezitten door middel van een slaaf.
191. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Zelfs als de verkoper van een stuk land iemand opdraagt om een koper volledig in het bezit te stellen van dat stuk land, kan
de koper zelf niet wettelijk in het bezit komen voordat dit is gebeurd. Evenzo, als een vriend van de verkoper, niet wetende
dat deze dood is, de koper in bezit neemt, zonder dat de erfgenamen hem daarvan weerhouden hebben, dan is het bezit wettig
verworven. Maar indien hij dit doet, wetende dat de eigenaar dood is, of indien hij weet dat de erfgenamen niet willen dat het
geschiedt, geldt de tegengestelde regel.
192. Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Als u mij volledig in het bezit stelt van het Corneliaanse landgoed, en ik denk dat ik in het bezit gesteld ben van het
Semproniaanse landgoed, maar het Corneliaanse landgoed betreed, dan verkrijg ik geen bezit, tenzij we ons alleen in de naam
vergissen, en het eens zijn met betrekking tot het eigendom. Aangezien we het echter eens zijn over het eigendom, kan de
vraag rijzen of je het bezit niet verliest; want Celsus en Marcellus zeggen dat we het bezit kunnen verliezen en veranderen
door intentie. En als bezit kan worden verkregen door intentie, kan het dan ook in dit geval worden verkregen? Ik denk niet
dat iemand die zich vergist, het kan verwerven. Daarom verliest hij, die slechts voorwaardelijk afstand doet van het bezit, het
niet.
193. Indien men echter niet aan mij, maar aan mijn gemachtigde het bezit afstaat, moet men zich afvragen, of het bezit door
mij zal worden verkregen, indien ik mij vergis, maar mijn gemachtigde niet. Aangezien het bezit kan worden verkregen door
iemand die de feiten niet kent, kan het ook worden verkregen door iemand die zich vergist. Maar als mijn gemachtigde zich
vergist en ik niet, is de betere mening, dat ik het bezit zal verwerven.
194. Mijn slaaf verwerft ook bezit voor mij zonder dat ik het weet. Want zelfs een slaaf die aan een ander toebehoort, zoals
Vitellius zegt, kan bezit voor mij verwerven, als hij het bezit in mijn naam neemt, of hij nu door mij of door helemaal
niemand wordt bezeten. Ook dit moet worden toegegeven.
195. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek V.
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Een controverse om bezit wordt beëindigd zodra de rechter beslist welke partij in bezit is. Dit geschiedt op zodanige wijze,
dat hij, die het bezit verliest, de positie van eiser kan innemen, en vervolgens een vordering tegen de eigenaar kan instellen.
196. Julianus, Digest, Boek XIII.
Hij die een stuk land aan een schuldeiser overdraagt, bij wijze van onderpand, wordt geacht het bezit ervan te behouden.
Maar zelfs als hij er aanspraak op maakt op grond van een onzekere titel, kan hij ook een goede titel verkrijgen door het
verstrijken van de tijd; want aangezien het bezit van de schuldeiser de verjaring niet in de weg staat, is er minder reden dat de
aanspraak van de schuldenaar op grond van een onzekere titel geen belemmering zou vormen, aangezien hij veel meer recht
heeft die aanspraak maakt op eigendom op grond van een onzekere titel en in bezit is, dan hij die in het geheel geen bezit
heeft.
197. Marcianus, Over de hypothecaire formule.
Wanneer land in onderpand is gegeven, en het bezit is afgestaan, en het goed vervolgens door de schuldeiser is gepacht, en is
overeengekomen dat hij die het heeft bezwaard, zal worden beschouwd als een pachter in het land, en als een pachter in de
stad, wordt de schuldeiser geacht het goed te bezitten door de schuldenaar die het heeft gepacht.
198. Julianus, Digest, Boek XLIV.
Een meester die zijn afwezige slaaf schrijft om in vrijheid te blijven, heeft niet de bedoeling om onmiddellijk afstand te doen
van het bezit van de slaaf; maar zijn bedoeling wordt veeleer uitgesteld tot het tijdstip waarop de slaaf van het feit op de
hoogte zal worden gesteld.
199. Wanneer iemand het bezit van grond levert op zodanige wijze, dat hij niet de bedoeling heeft het ons te geven, tenzij de
grond hem toebehoort, wordt hij niet geacht het bezit te hebben geleverd, indien de grond het eigendom is van een ander.
Men moet overigens begrijpen, dat bezit voorwaardelijk kan worden geleverd, zoals eigendom onder voorwaarde wordt
overgedragen en niet overgaat op degene die het ontvangt, tenzij aan de voorwaarde is voldaan.
200. Wanneer een man, die een slaaf aan Titius verkocht heeft, hem aan diens erfgenaam levert, kan deze laatste door middel
van de slaaf het bezit van de nalatenschap verkrijgen; niet om de reden, dat de slaaf uit de nalatenschap in zijn handen is
gekomen, maar omdat hij recht heeft op een actie tot koop. Want als een slaaf aan een erflater toekomt volgens de bepalingen
van een bepaling of van een testament, en de erfgenaam ontvangt hem, dan zal het hem niet verboden zijn om door middel
van de slaaf bezit te nemen van de goederen van de nalatenschap.
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201. Dezelfde, Over Minicius, Boek II.
Ik denk dat het verschil maakt met welke bedoeling het eigendom in handen van een arbiter wordt gedeponeerd; want als dit
is gedaan met het doel om afstand te doen van het bezit, en dit is duidelijk bewezen, dan zal het bezit van de arbiter de
partijen niet baten voor het doel van de usucaptie. Indien echter het goed in bewaring is gegeven, is het vaststaand, dat hij,
die de zaak wint, voordeel kan trekken uit het bezit, ten einde het goed door verjaring te verkrijgen.
202. Africanus, Vragen, Boek VII.
Als uw slaaf u uit het land zet, dat ik u in onderpand heb gegeven, terwijl het in mijn bezit was, is men van mening dat u in
het bezit van hetzelfde blijft, omdat u nog steeds in het bezit bent van diezelfde slaaf.
203. Indien de pachter, door wie de eigenaar het bezit laat voortduren, komt te overlijden, dan is ter wille van het algemeen
belang besloten, dat het bezit door toedoen van de pachter blijft bestaan en voortduurt. Men moet niet oordelen, dat het bezit
onmiddellijk wordt onderbroken door het overlijden van deze laatste, want dit is niet het geval, tenzij de eigenaar verzuimt
het bezit te nemen. Men moet een andere mening zijn toegedaan, indien de huurder vrijwillig afstand doet van het bezit. Dit
is echter alleen het geval, wanneer een vreemde in de tussentijd niet in het bezit is geweest, maar het blijft altijd als deel van
de nalatenschap van de huurder.
204. Ik heb uw slaaf te goeder trouw van Titius gekocht, en hem in bezit genomen nadat hij geleverd was, en toen ik
vervolgens vaststelde dat hij van u was, heb ik hem verborgen gehouden, om te voorkomen dat u hem zou opeisen. Men is
van mening dat ik, omwille van hem, niet geacht moet worden hem clandestien in bezit te hebben gehad gedurende die tijd.
Maar als ik willens en wetens uw slaaf zou kopen van iemand die niet zijn eigenaar is, en hem dan clandestien in mijn bezit
zou houden, zelfs nadat ik u daarvan in kennis heb gesteld, dan zou ik om die reden niet ophouden clandestien bezit van de
slaaf te hebben.
205. Als ik mijn eigen slaaf clandestien wegneem van een bonafide koper, is besloten dat ik niet geacht moet worden
clandestien bezit van hem te hebben, omdat de eigenaar hem niet onder een onzekere titel houdt, noch onder een pacht van
zijn eigen eigendom; en er zijn geen andere methoden om clandestien bezit te verkrijgen.
206. Paulus, Instituten, Boek I.
Iemand die als vriend een stuk land betreedt, op grond van het recht van vertrouwdheid, wordt niet geacht het te bezitten,
omdat hij het niet betreden heeft met de bedoeling dat te doen, hoewel hij het land feitelijk in bezit kan hebben.
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207. Ulpianus, Regels, Boek IV.
Wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit is, door een van de mede-eigenaars in naam van allen wordt bezeten, wordt
hij geacht door allen te zijn bezeten.
208. 208. Wanneer een lasthebber op aanwijzing van zijn lastgever een goed koopt, verkrijgt hij het onmiddellijk voor hem in
bezit. Dit is niet het geval, indien hij het op eigen verantwoordelijkheid koopt, tenzij zijn principaal de koop bekrachtigt.
209. Marcianus, Regels, Boek III.
Julianus zegt dat als iemand een stuk land koopt, waarvan hij weet dat een klein deel aan een ander toebehoort, en hij wist dat
het genoemde kleine deel verdeeld was; hij de rest van het land door verjaring kan verkrijgen. Indien echter het genoemde
deel onverdeeld was, kan hij ook het land door verjaring verwerven, hoewel hij misschien niet wist waar het betreffende deel
zich bevond; want wat hij dacht dat aan de verkoper toebehoorde, gaat door verjaring over op de koper, zonder dat daar enige
schade uit voortvloeit.
210. Pomponius zegt ook, in het Vijfde Boek der verschillende passages, dat als de koper weet, of denkt, dat het
vruchtgebruik van het goed aan een ander toebehoort, hij dit laatste toch kan verkrijgen door langdurig bezit.
211. Dezelfde regel geldt, zegt hij, als ik een goed koop waarvan ik weet dat het verpand is.
212. Papinianus, Vragen, Boek XXIII.
Als een man, die op het punt stond een lange reis te maken, zijn geld in de grond begroef om het veilig te bewaren, en als hij
terugkwam, zich de plaats waar de schat verborgen was niet meer kon herinneren, rees de vraag of hij opgehouden had het te
bezitten, of als hij naderhand de plaats zou vinden, of hij dan onmiddellijk bezit zou beginnen te verwerven. Ik was van
mening dat, aangezien het geld niet voor een ander doel dan het bewaren ervan verborgen was, hij die het verborgen had, niet
geacht moest worden van het recht op bezit te zijn beroofd; noch deed het feit dat hij zich het geld niet meer herinnerde,
afbreuk aan dat recht, aangezien niemand anders zich het geld had toegeëigend. Anderzijds zou men kunnen menen, dat wij
het bezit van onze slaven verliezen gedurende de tijd, dat wij hen niet meer zien. Het maakt ook geen verschil, of ik het geld
op mijn eigen terrein of op dat van een ander verberg; want als iemand zijn eigendom op mijn terrein zou verbergen, zou ik
er geen bezit van kunnen krijgen, tenzij ik dat zou doen op een plaats waar het boven de grond ligt. Het feit, dat de grond aan
een ander toebehoort, ontneemt mij dus niet mijn bezit, daar het geen verschil maakt, of ik boven of onder de grond bezit.
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213. De vraag rijst, waarom het bezit van goederen, die tot zijn peculium behoren, door een slaaf voor zijn meester wordt
verworven, zonder dat deze daarvan op de hoogte is. Ik heb gezegd dat deze regel is ingevoerd uit overwegingen van
algemeen gemak, om te voorkomen dat meesters voortdurend navraag moeten doen naar eigendom dat tot het peculium van
hun slaven behoort, en naar de reden waarom het zich daar bevindt; zodat in dit geval niet kan worden gesteld dat het bezit
alleen door opzet is verkregen. Want indien enig goed wordt verkregen, dat niet tot het peculium behoort, is de kennis van de
meester noodzakelijk, maar het bezit wordt verkregen door de enkele daad van de slaaf.
214. Nu deze zaken zijn uitgelegd, komt de kwestie van het bezitsverlies aan de orde; en ik ben van mening dat het een groot
verschil uitmaakt of wij het bezit zelf hebben of door toedoen van anderen. Want wat betreft het bezit dat wij door eigen
toedoen hebben, kan het verloren gaan, hetzij door opzet, hetzij door onze eigen toedoen, mits wij er afstand van doen in de
verwachting het niet langer te hebben; maar het bezit van eigendom dat is verkregen door toedoen van een slaaf of een
pachter, gaat niet verloren, tenzij een ander zich het eigendom heeft toegeëigend; en dit kan ook gebeuren zonder dat wij het
weten. Er is nog een ander onderscheid van toepassing op het verlies van bezit, want het bezit van winter- en zomerverblijven
wordt door loutere bedoeling behouden,
215. Dezelfde, Definities, Boek II.
Hoewel wij een slaaf of een pachter daar niet achterlaten wanneer wij vertrekken.
216. Dezelfde, Vragen, Boek XXIII.
Zelfs als een ander het eigendom betreden heeft met de bedoeling het in bezit te nemen, blijft de vroegere bezitter het
eigendom behouden, zolang hij niet weet, dat het door een ander is ingenomen. Want zoals de verbintenis van een verbintenis
wordt ontbonden op dezelfde wijze als waarop zij is aangegaan, zo mag, wanneer het bezit alleen opzettelijk wordt gehouden,
het niet worden weggenomen zonder dat iemand het weet.
217. Dezelfde, Vragen, Boek XXVI.
Indien gij besluit roerende goederen, die bij u in bewaring zijn gegeven, of waarvan u het bezit in bruikleen is gegeven, niet
terug te geven, heeft men geoordeeld, dat de wederpartij het bezit onmiddellijk verliest, ook al is hij van uw voornemen niet
op de hoogte. De reden hiervoor is, dat wanneer de zorg voor roerende goederen wordt verwaarloosd of nagelaten, ook al
eigent niemand anders zich die toe, het vroegere bezit gewoonlijk wordt geschaad. Dit werd verklaard door Nerva, de zoon,
in zijn Boeken over Usucaption. Hij zegt ook dat het geval anders is, als niet de nodige zorgvuldigheid is betracht, wanneer
een slaaf was uitgeleend; want het bezit van hem blijft alleen zolang niemand anders hem grijpt, dat wil zeggen, omdat een
slaaf het bezit voor zijn meester kan behouden als hij de bedoeling heeft naar hem terug te keren; en we kunnen evenzo bezit
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van andere goederen verkrijgen door zijn toedoen. Daarom gaat het bezit van voorwerpen die geen verstand of leven hebben
onmiddellijk verloren, maar dat van slaven blijft behouden, als zij de bedoeling hebben om terug te keren.
218. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Een zeker man schonk een stuk land, met slaven daaraan verbonden, en verklaarde in een brief, dat hij het bezit van het
eigendom afgaf. Indien een van de geschonken slaven in handen komt van hem, die het huis heeft ontvangen, en naderhand
naar het land wordt teruggezonden, heeft men beslist, dat het bezit van het land en van de andere slaven is verkregen door
middel van het bovenvermelde.
219. Dezelfde, Definities, Boek II.
Het bezit kan door mij worden verkregen door middel van een slaaf in wie ik het vruchtgebruik heb, als dit geschiedt door
middel van mijn eigendom, of door middel van de diensten van de slaaf; want dit laatste wordt van nature door de
vruchtgebruiker gehouden, en het bezit ontleent veel dingen aan de wet.
220. Zij, die onder toezicht van anderen staan, kunnen eigendom houden, dat tot hun peculium behoort, maar zij kunnen het
niet bezitten; om de reden, dat bezit niet alleen een feitelijke, maar ook een juridische zaak is.
221. Hoewel bezit door middel van een agent door een principaal kan worden verkregen zonder zijn medeweten, kan
usucaptie alleen ten goede komen aan iemand die weet dat bezit is genomen; toch wordt een vordering tot uitzetting niet
toegekend aan de principaal tegen de verkoper zonder de toestemming van de agent, maar hij kan worden gedwongen tot het
verlenen ervan door een vordering op lastgeving.
222. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Noch bezit, noch eigendom, noch wat dan ook, kan worden verkregen door het gebruik van mijn eigendom door iemand die
ik er ten onrechte toe heb gebracht mijn zoon onder mijn controle te beschouwen.
223. Bezit kan voor ons worden verkregen door een weggelopen slaaf, als hij niet door een ander in bezit is genomen, en niet
denkt dat hij vrij is.
224. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek V.
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Labeo zegt dat we bezit van bepaalde dingen kunnen verkrijgen door intentie; als ik bijvoorbeeld een stapel hout koop, en de
verkoper mij opdraagt het weg te halen, wordt het geacht aan mij te zijn overgedragen, zodra ik er een wacht overheen plaats.
Dezelfde regel is van toepassing op een verkoop van wijn waarbij alle kruiken bij elkaar staan. Maar, zegt hij, laat ons zien of
dit een feitelijke levering is, want het maakt geen verschil of ik opdracht geef de bewaring van het goed aan mij over te
dragen, of aan iemand anders. Ik denk dat de vraag in dit geval is, dat zelfs als de stapel hout of de kruiken niet daadwerkelijk
zijn behandeld, zij toch moeten worden geacht te zijn geleverd. Ik zie niet in welk verschil het maakt of ik zelf de stapel hout
in ontvangst neem, of dat iemand anders dat op mijn aanwijzing doet. In beide gevallen moet de aard van de bedoeling
bepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van bezit.
225. Venuleius, Interdict, Boek I.
De titels van bezit en vruchtgebruik van eigendom mogen niet met elkaar worden verward, net zoals bezit en eigendom niet
met elkaar mogen worden verward. Want bezit wordt verhinderd als een ander het gebruik en genot heeft, evenmin kan het
vruchtgebruik van een persoon worden berekend als een ander het goed bezit.
226. Het is duidelijk, dat wanneer het iemand verboden is te bouwen, het hem ook verboden is het bezit te behouden.
227. Een methode om iemand in het bezit van een goed te stellen, is hem te verbieden, dat hem enig geweld wordt
aangedaan, wanneer hij het betreedt. Want de rechter beveelt de tegenpartij onmiddellijk over te geven en afstand te doen van
het bezit, hetgeen veel doorslaggevender is dan hem slechts te bevelen het terug te geven.
228. Dezelfde, Interdict, Boek V.
Bezit dat gebrekkig is, is gewoonlijk alleen voordelig tegenover vreemden.

Tit. 3. Betreffende de onderbreking van verjaring, en usucaptie.
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229. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
De usucaptie werd ingevoerd voor het algemeen welzijn, en in het bijzonder om te voorkomen dat het eigendom van
bepaalde goederen lange tijd, en bijna voor altijd, onbepaald zou blijven; aangezien aan de eigenaars voldoende tijd wordt
gegund om onderzoek te doen naar hun eigendom.
230. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Usurpatie is de onderbreking van usucaptie. Oratoren noemen usucaption veelvuldig gebruik.
231. Modestinus, Pandecten, Boek V.
Usucaption is de toevoeging van eigendom door middel van ononderbroken bezit gedurende een door de wet voorgeschreven
tijd.
232. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
In de volgende plaats moeten we spreken over usucaptie; en daarbij moeten we in regelmatige volgorde te werk gaan, en
onderzoeken wie eigendom kan verwerven door usucaptie, welk eigendom op deze manier kan worden verworven, en welke
tijd daarvoor nodig is.
233. Het hoofd van een huisgezin kan door usucaptie verwerven; een zoon onder vaderlijk toezicht kan dit ook; en dit is
vooral het geval, wanneer hij als soldaat door usucaptie verkrijgt goederen, die tijdens de militaire dienst zijn verworven.
234. Een onderhorige kan door usucaptie een goed verkrijgen, indien hij het met toestemming van zijn voogd in bezit neemt.
Indien hij het bezit zonder toestemming van zijn voogd neemt, maar toch de bedoeling heeft dit te doen, zeggen wij, dat hij
het goed door usucaptie kan verkrijgen.
235. Een krankzinnige, die het bezit neemt voordat zijn krankzinnigheid blijkt, verkrijgt het goed door usucaptie; maar zulk
een persoon kan het slechts op deze wijze verkrijgen, indien hij het bezit heeft door een titel, waardoor usucaptie kan
ontstaan.
236. Een slaaf kan geen bezit hebben als erfgenaam.
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237. Indien de gewassen, de kinderen der slaven, en de vermeerdering der kudden niet aan de overledene toebehoorden,
kunnen zij door usucaptie worden verkregen.
238. De Atinische wet bepaalt, dat gestolen eigendom niet door usucaptie kan worden verkregen, tenzij het wordt
teruggebracht in de macht van degene van wie het is gestolen; en dit moet zo worden verstaan, dat het moet worden
teruggebracht naar de eigenaar, en niet naar hem van wie het heimelijk werd weggenomen. Daarom, indien een goed wordt
gestolen van een schuldeiser aan wie het was uitgeleend of verpand, moet het worden teruggegeven aan de eigenaar.
239. Labeo zegt ook dat, als het peculium van mijn slaaf zonder mijn medeweten wordt gestolen, en hij het daarna
terugvindt, het geacht zal worden weer in mijn macht te zijn gekomen. Het is juister te zeggen: op voorwaarde dat ik ervan
op de hoogte was dat het eigendom aan mij was teruggegeven. Want het is niet voldoende dat de slaaf het eigendom dat hij
buiten mijn medeweten had verloren, terugkrijgt, maar ik moet ook de bedoeling hebben gehad dat het deel uitmaakte van
zijn peculium, want als ik dat niet heb gewild, dan zal het nodig zijn dat ik er de feitelijke macht over krijg.
240. Vandaar dat, als mijn slaaf iets van mij steelt, en het voorwerp naderhand op zijn plaats terugbrengt, het door usucaption
kan worden verkregen als zijnde in mijn macht hersteld, net alsof ik niet wist dat het gestolen was; want als ik het wel wist,
vereisen wij dat ik op de hoogte was dat het aan mij was teruggegeven.
241. Bovendien, als de slaaf als deel van zijn peculium hetzelfde eigendom behoudt dat hij heeft gestolen, wordt het niet
geacht aan mij te zijn teruggegeven (zoals door Pomponius wordt verklaard), tenzij ik er op dezelfde manier bezit van heb als
ik deed voordat het werd gestolen; of als ik, toen ik vernam dat het was genomen, ermee instemde dat de slaaf het in zijn
peculium opnam,.
242. Labeo zegt, dat als ik enig eigendom bij u in bewaring geef, en u verkoopt het uit winstbejag, en dan, na berouw te
hebben gehad, koopt u het terug, en behoudt het in dezelfde staat als waarin het voorheen was, of ik onwetend ben of op de
hoogte van de transactie, dan zal het geacht worden weer in mijn macht te zijn, volgens de mening van Proculus, die juist is.
243. Wanneer het eigendom van een voogd gestolen is, moet het voldoende geacht worden, dat zijn voogd op de hoogte was,
dat het in het huis van de voogd teruggekeerd was. In het geval van een krankzinnige zal het voldoende zijn als zijn curatoren
weten dat het eigendom is teruggegeven.
244. Een goed moet geacht worden weer in de macht van de eigenaar te zijn gebracht, wanneer deze het bezit ervan
terugkrijgt op zodanige wijze dat het hem niet kan worden ontnomen. Dit moet geschieden alsof het zijn eigendom was; want
indien ik een voorwerp koop, niet wetende dat het van mij gestolen is, zal het niet geacht worden in mijn macht te zijn
hersteld.
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245. Zelfs als ik een proces aanspan om een goed terug te krijgen dat van mij gestolen is, en ik aanvaard betaling van het
bedrag waarvoor het in de rechtbank is getaxeerd, kan het door usucaptie worden verkregen, ook al heb ik het niet feitelijk in
bezit gekregen.
246. Dezelfde regel moet worden geacht te gelden, zelfs indien het gestolen goed met mijn toestemming aan een ander is
afgeleverd.
247. Een erfgenaam, die de rechten van de overledene opvolgt, kan niet door usucaptie een slavin verkrijgen, wier moeder
gestolen was, en gevonden werd onder de goederen van de overledene, mits deze daarvan niet op de hoogte was, indien zij
het kind verwekt en voortgebracht heeft, terwijl het in zijn bezit was.
248. Als mijn slaaf een slavin steelt en haar aan mij geeft in ruil voor zijn vrijheid, rijst de vraag of ik door verovering het
kind van die slavin kan verkrijgen dat verwekt is terwijl het in mijn bezit was. Sabinus en Cassius menen van niet, omdat het
onwettige bezit, dat de slaaf verkrijgt, zijn meester zou schaden; en dit is juist.
249. Als echter iemand mij een gestolen slavin geeft om mij ertoe te bewegen mijn slavin te manumiteren, en de slavin wordt
zwanger en krijgt een kind terwijl zij in mijn bezit is, dan kan ik dat kind niet door usucaptie verkrijgen. Dezelfde regel is
ook van toepassing als iemand mij de genoemde slavin in ruil geeft, of bij wijze van betaling, of als geschenk.
250. Indien de verkrijger, voordat zij het kind heeft, vaststelt, dat de slavin aan een ander toebehoort, zeggen wij, dat hij het
kind niet door usucaptie kan verkrijgen, maar hij kan het wel doen, indien hij daarvan niet op de hoogte was. Indien hij echter
zou vernemen, dat zij aan een ander toebehoort, terwijl hij reeds begonnen was het kind door usucaptie te verwerven; dan
moeten wij het begin van de usucaptie in aanmerking nemen, zoals in het geval van gekochte goederen is beslist.
251. Indien gestolen schapen zijn geschoren terwijl zij in het bezit van de dief waren, kan de wol niet door usucaptie worden
verkregen. De regel is echter anders in het geval van een koper te goeder trouw, aangezien er geen noodzaak tot vermeende
vermeende verovering bestaat, aangezien de wol winst is, waarop de koper onmiddellijk aanspraak kan maken. Men kan
zeggen dat dezelfde regel van toepassing is op lammeren, indien zij zijn vervreemd. Dit is juist.
252. Als men van gestolen wol een kledingstuk maakt, is de betere mening, dat men het oorspronkelijke materiaal moet
beschouwen, en daarom is het kledingstuk gestolen goed.
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253. Als een schuldenaar iets steelt, dat hij in pand heeft gegeven, en het verkoopt, zegt Cassius, dat het door usucaptie kan
worden verkregen, omdat het geacht wordt in de macht te zijn gekomen van de eigenaar, die het in pand heeft gegeven,
hoewel tegen hem een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld. Ik meen dat deze opvatting volkomen juist is.
254. Als u mij met geweld het bezit van land ontneemt, en u het zelf niet in bezit neemt, maar Titius, die het onbezet vindt,
wel, kan hij het door usucaptie door tijdsverloop verwerven, want hoewel het waar is dat een interdict op grond van geweld
zal opkomen, omdat ik met geweld ben uitgeworpen; toch is het niet waar dat Titius het bezit door geweld heeft verkregen.
255. Maar als gij mij te kwader trouw uit het land zoudt zetten, dat ik bezit, en het verkopen, kan het niet door usucaptie
verkregen worden, want hoewel het waar is, dat het bezit met geweld verkregen is, is dit niet door de eigenaar geschied.
256. Dezelfde regel moet gezegd worden van toepassing te zijn op het geval van iemand die als erfgenaam een persoon die
het bezit heeft, heeft uitgeworpen, hoewel hij wist dat het land deel uitmaakte van een nalatenschap.
257. Indien iemand willens en wetens een ander uitwerpt, die te goeder trouw in het bezit is van land, dat aan een ander
toebehoort, kan hij het niet door usucaptie verkrijgen, omdat hij het bezit met geweld heeft verkregen.
258. Cassius zegt, dat indien de eigenaar van land de in bezit zijnde partij met geweld uitwerpt, het land niet geacht wordt
weer in zijn macht te zijn gekomen, omdat hij, die uitgeworpen werd, het bezit ervan kan terugkrijgen door middel van een
op geweld berustend interdict.
259. Als ik een recht van overpad heb door uw land, en u verhindert mij met geweld daarvan gebruik te maken, dan zal ik het
recht van overpad verliezen door er lange tijd geen gebruik van te maken, omdat een onlichamelijk recht niet vatbaar wordt
geacht voor bezit; en van niemand kan gezegd worden dat hij op deze wijze beroofd is van een recht van overpad, dat wil
zeggen van een loutere dienstbaarheid.
260. Evenzo, indien gij een onbebouwd stuk land in bezit neemt, en daarna de eigenaar belet het te betreden, zult gij niet
geacht worden het met geweld in bezit te hebben genomen.
261. Het is waar, dat een ontheffing van een erfdienstbaarheid kan worden verkregen door usucaptie, omdat de Scribonische
wet, die een erfdienstbaarheid vestigde, de usucaptie daarvan verbood; maar zij verleent geen ontheffing, indien de
erfdienstbaarheid reeds teniet is gegaan. Als ik u dus een erfdienstbaarheid verschuldigd ben, bijvoorbeeld die welke mij
belet mijn huis hoger te bouwen, en ik heb het gedurende de voorgeschreven tijd hoger laten bouwen, dan is de
erfdienstbaarheid tenietgegaan.
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262. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Het bezit wordt natuurlijk onderbroken wanneer iemand het met geweld wordt ontnomen, of wanneer het eigendom van hem
wordt gestolen; in dat geval wordt het bezit niet alleen onderbroken ten opzichte van hem die het eigendom heeft gestolen,
maar ook ten opzichte van alle anderen. In deze omstandigheden maakt het ook geen verschil of degene die het wettig bezit
heeft verkregen, al dan niet eigenaar van het goed is. Evenmin is het van belang of de betrokkene het goed bezit als eigenaar
dan wel enkel om er voordeel uit te halen.
263. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
In het geval van usucaptie wordt de tijd niet van moment tot moment gerekend, maar we berekenen de hele laatste dag van
het voorschrift.
264. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVII.
Daarom zal iemand die op het zesde uur van de dag van de Kalends van januari begint bezit te hebben, de usucaptie voltooien
op het zesde uur van de nacht voorafgaande aan de Kalends van januari.
265. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Labeo en Neratius waren van mening, dat al het eigendom, dat de slaven als hun peculium hebben verkregen, door
usucaption verkregen kan worden, omdat het op deze wijze door hun eigenaars verkregen wordt, zelfs zonder het medeweten
van de laatsten. Julianus zegt hetzelfde.
266. Pedius zegt dat iemand die niets door usucaption in eigen naam kan verwerven, het ook niet door zijn slaaf kan
verwerven.
267. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
Lichamelijk eigendom is in het bijzonder onderworpen aan usucaptie, met uitzondering van heilige en gewijde dingen, en
dingen die het publieke eigendom zijn van het Romeinse volk en van steden, evenals personen die vrij zijn.
268. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
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Wanneer eigendom van een ander te goeder trouw is gekocht, rijst de vraag of, om de goede trouw te bewaren, de
verbeurdverklaring moet dateren van het begin van de koop, of van het tijdstip van de levering. De opvatting van Sabinus en
Cassius, dat zij loopt vanaf het tijdstip van de levering, is overgenomen.
269. Het is onze praktijk dat erfdienstbaarheden op zichzelf nooit door usucaptie kunnen worden verkregen, maar dat dit wel
kan gebeuren samen met de gebouwen waaraan zij zijn opgelegd.
270. Scaevola, in het Elfde Boek der Vragen, zegt dat Marcellus dacht dat als een koe zwanger wordt terwijl zij in het bezit is
van een dief, of van zijn erfgenaam, en baart terwijl zij in het bezit is van zijn erfgenaam, het kalf, gescheiden van zijn
moeder, niet kan worden verkregen door usucaptie door de erfgenaam; net zoals hij zegt dat dit niet kan worden gedaan met
het kind van een slavin. Scaevola echter verklaart, dat naar zijn mening het kind door usucaptie kan worden verkregen, omdat
het geen deel uitmaakt van het gestolen goed. Indien het er echter deel van zou uitmaken, kan het door usucaptie worden
verkregen, indien het is geboren terwijl het in het bezit was van een koper te goeder trouw.
271. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Noch een slaaf, noch een meester die in de macht van de vijand is, kan bezit verwerven door middel van zijn slaaf.
272. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
Indien gij eigendom koopt van iemand, aan wie de Praetor verboden heeft het te vervreemden, en gij daarvan op de hoogte
zijt, kunt gij het niet door usucaptie verwerven.
273. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.
Wij kunnen niet door usucaption eigendom verkrijgen, dat in pand is genomen, omdat wij het namens een ander bezitten.
274. Men heeft beslist, dat een ieder, die te goeder trouw van een krankzinnige een goed heeft gekocht, het door usucaptie
kan verwerven.
275. Als ik u opdraag een stuk grond te kopen, kunt u het door usucaptie verkrijgen, nadat het om die reden aan u is geleverd,
hoewel u niet kunt worden geacht het als het uwe te bezitten, omdat het feit dat u aansprakelijk bent voor een vordering op
mandaat geen verschil maakt.
276. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIII.
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De tijd gedurende welke de verkoper het goed in bezit had alvorens het te verkopen, is een voordeel voor de koper, want als
de verkoper het daarna in bezit heeft gekregen, is dit voor de koper van geen voordeel.
277. Met betrekking tot nagelaten goederen wordt de legataris geacht dezelfde positie in te nemen als de erfgenaam, voor
zover het gaat om het voordeel van de tijd gedurende welke de erflater het goed bezat.
278. Dezelfde, Over Plautius, Boek XV.
Indien iemand, die het goed als koper bezat, door de vijand gevangen wordt genomen, voordat de usucaptie heeft plaats
gehad, laat ons dan zien, of zijn erfgenaam enig voordeel uit de usucaptie zal verkrijgen, want deze is onderbroken; en indien
het hem bij zijn terugkeer geen voordeel oplevert, hoe kan het dan zijn erfgenaam voordeel opleveren? Het is echter waar, dat
hij heeft opgehouden het eigendom te bezitten, en daarom zal het recht van postliminium hem niet baten in die mate, dat hij
kan worden geacht het door usucaptie te hebben verkregen. Indien de eigenaar echter sterft terwijl hij in handen van de
vijand is, kan men zich afvragen of het eigendom volgens de wet van Cornelius aan zijn opvolgers toebehoort. Marcellus
meent dat de juridische fictie ruimer kan worden toegepast, want iemand die is teruggekeerd onder de wet van postliminium,
heeft meer recht op zaken die door zijn slaven zijn verworven dan op zaken die hij zelf heeft verworven, of die hij door
middel van zijn slaven bezat voordat hij door de vijand gevangen werd genomen; omdat in sommige gevallen is besloten dat
de nalatenschap in de plaats komt van de persoon, en dat daarom het recht van usucaption overgaat op de erfgenamen van
krijgsgevangenen.
279. Indien een slaaf, die ik in mijn bezit heb, op de vlucht slaat en zich vrij voordoet, zal hij geacht worden nog in het bezit
van zijn meester te zijn. Dit moet echter zo worden verstaan, dat hij, als hij gevangen genomen wordt, niet bereid is voor het
gerecht te beweren, dat hij vrij is; want als hij daartoe bereid is, zal hij niet geacht worden in het bezit te zijn van zijn
meester, tegen wie hij op het punt staat als tegenstander te verschijnen.
280. Indien een bezitter van een goed te goeder trouw vaststelt, dat het aan een ander toebehoort, nadat hij het bezit ervan
verloren heeft voordat de voor usucaptie nodige tijd verstreken is, en hij het een tweede maal in bezit zou verkrijgen, kan hij
het niet door usucaptie verkrijgen, omdat het begin van het tweede bezit gebrekkig is.
281. Indien eigendom waarop wij recht hebben, aan ons wordt geleverd overeenkomstig de bepalingen van een testament, of
krachtens een beding, moeten wij rekening houden met het tijdstip waarop het werd geleverd, omdat eigendom het voorwerp
van een beding kan worden gemaakt, zelfs indien het niet aan de beloftegever toebehoort.
282. Javolenus, Over Plautius, Boek IV.
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Wanneer een vordering wordt ingesteld tot vrijgave van een in pand gegeven slaaf, moet de vordering worden ingesteld tegen
de schuldeiser, en niet tegen de schuldenaar; om de reden dat hij die de slaaf in pand heeft gegeven, hem alleen bezit door het
recht van usucaptie. In alle andere opzichten echter bezit hij die het goed ontvangt, en dit is in zoverre waar, dat ook het bezit
van hem die het goed in pand geeft, daaronder kan worden begrepen.
283. Marcellus, Digest, Boek XVII.
Als ik, in een geval van verdeling, bezit begin te hebben krachtens een vonnis dat bij vergissing is gewezen, en dat
betrekking heeft op het land van anderen dat geacht wordt gemeenschappelijk bezit te zijn, kan ik het genoemde land
verwerven door het lange tijd in bezit te houden.
284. Modestinus, Regels, Boek V.
Hoewel de usucaptie geen voordeel heeft tegenover de Schatkist, heeft men beslist dat wanneer eigendom zonder eigenaar
nog niet aan de Schatkist gemeld is, en er een koper verschijnt die land gekocht heeft dat deel uitmaakt van dat eigendom, hij
het rechtmatig kan verwerven door het lang in bezit te houden.
285. Javolenus, Epistels, Boek I.
Als u een slaaf koopt met de afspraak dat, als aan een of andere voorwaarde wordt voldaan, de koop nietig zal zijn, en de
slaaf wordt aan u geleverd, en de vervulling van de voorwaarde annuleert naderhand de transactie, dan denk ik dat de tijd
gedurende welke de slaaf in het bezit van de koper was, ten goede moet komen aan de verkoper, omdat een verkoop van deze
aard vergelijkbaar is met de redhibitoire clausule voor de teruggave van eigendom, die wordt ingevoerd in koopcontracten;
En in een dergelijk geval twijfel ik er niet aan dat de tijd dat de koper het goed in bezit had, ten goede komt aan de verkoper,
omdat er eigenlijk geen verkoop heeft plaatsgevonden.
286. Dezelfde, Epistels, Boek IV.
Het bezit van een erflater zal de erfgenaam ten goede komen, als in de tussentijd niemand anders het bezit had.
287. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Ik heb land verhuurd aan een man tegen wie ik op het punt stond mijn claim, gebaseerd op verjaring, als erfgenaam te doen
gelden. Ik vraag u of u denkt dat deze huurovereenkomst enige kracht of gevolg heeft. Als u denkt dat het geen effect heeft,
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gelooft u dan dat het recht van vruchtgebruik van dat land desondanks zal blijven bestaan? Ik vraag ook, als ik het land zou
verkopen, wat is dan uw mening over de punten die ik zojuist naar voren heb gebracht? Het antwoord luidde, dat indien hij
die in het bezit van het land is, het als erfgenaam verpacht aan de eigenaar ervan, de pacht nietig is, omdat de eigenaar zijn
eigen land pachtte. Hieruit volgt dat de verpachter niet in het bezit blijft en dat verjaring op grond van langdurige bewoning
niet zal blijven bestaan. Dezelfde rechtsregel is van toepassing op een verkoop, want evenals in het geval van een
huurovereenkomst is de koop van een eigen goed nietig.
288. Dezelfde, Epistels, Boek VII.
Een erfgenaam en een nalatenschap, hoewel zij twee verschillende namen hebben, worden toch als één persoon beschouwd.
289. Dezelfde, Epistels, Boek IX.
Ik denk niet dat hij die een huis gekocht heeft iets anders bezit dan het huis zelf. Want als hij geacht wordt de verschillende
dingen te bezitten waaruit het huis is opgebouwd, bezit hij niet het huis zelf; want nadat de materialen waaruit het is
samengesteld van elkaar zijn gescheiden, kunnen zij niet worden opgevat als het gehele huis. Daar komt nog bij, dat indien
iemand zou zeggen, dat de afzonderlijke materialen, waaruit het huis is samengesteld, bezit zijn, men zal moeten aannemen,
dat er grond zal zijn voor de verjaring van de roerende goederen, waaruit het huis is samengesteld, gedurende de daartoe
vastgestelde tijd, en dat een langere tijd nodig zal zijn om de grond, waarop het staat, door usucaptie te verkrijgen. Dit is
absurd, en het is geenszins in overeenstemming met het Burgerlijk Recht dat hetzelfde ding door vruchtgebruik op
verschillende tijdstippen wordt verkregen; zoals, bijvoorbeeld, aangezien een huis uit twee verschillende dingen bestaat, de
grond en datgene wat erop is opgericht, dat zij samen de tijd moeten veranderen die is vastgesteld voor het vruchtgebruik van
alle onroerende goederen door lang aanhoudend bezit.
290. Als u gerechtelijk beroofd wordt van een zuil, die deel uitmaakt van uw huis, denk ik, dat u recht zult hebben op een
koopvordering tegen de verkoper, en op die manier het gehele eigendom kunt houden.
291. Indien echter het huis is afgebroken, opdat het roerend goed geheel door usucaptie kan worden verkregen, kan, wanneer
het gedurende de daartoe voorgeschreven termijn in bezit is geweest, de tijd gedurende welke het het gebouw vormde, niet
rechtens worden gerekend; want zoals u niet in het bezit was van de materialen alleen en los van het gebouw, zo kunt u, nu
het huis is afgebroken, niet afzonderlijk en onderscheiden de materialen bezitten waaruit het was opgetrokken; evenmin kan
worden geoordeeld dat hetzelfde goed tegelijkertijd als onroerend goed en als persoonlijke bezittingen in bezit was.
292. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXIV.
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Wanneer de wet usucaptie verbiedt, is de goede trouw van de bezitter voor hem van geen voordeel.
293. Soms is de usucaptie een voordeel voor de erfgenaam, ook al was het niet begonnen om door de overledene verworven
te worden: zoals bijvoorbeeld wanneer het gebrek, dat niet voortkomt uit de persoon maar uit het goed zelf, is verholpen. Het
ontstaat uit het goed, bijvoorbeeld wanneer het heeft opgehouden aan de schatkist toe te behoren, of wanneer het bezit ervan
door diefstal of geweld is verkregen.
294. Licinius Rufinus, Regels, Boek I.
Vruchtontneming kan niet plaatsvinden zonder bezit.
295. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Een gebouw kan nooit door tijdsverloop worden verkregen los van de grond waarop het staat.
296. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXI.
Celsus, in het Vierendertigste Boek, zegt dat zij zich vergissen die menen dat iemand die te goeder trouw bezit heeft
verkregen, dit door usucaptie als het zijne kan verwerven; en dat het geen verschil maakt of hij het gekocht heeft of niet, of
dat het hem gegeven is, als hij maar denkt dat het door hem gekocht of aan hem gegeven is; om de reden dat usucaptie niet
van toepassing is op een erfenis, een schenking, of een bruidsschat, als er geen schenking, bruidsschat, of erfenis bestaat.
Dezelfde regel wordt van toepassing geacht op het geval van een taxatie in rechte, want indien de partij niet met de taxatie
heeft ingestemd, kan hij het goed niet door usucaptie verkrijgen.
297. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVII.
Het staat vast, dat wanneer een goed aan de slaaf van een krankzinnige, of aan een zuigeling wordt afgestaan, deze het door
usucaptie via de slaaf kan verkrijgen.
298. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXII.
Als ik de enige erfgenaam ben van een landgoed, maar geloof dat u erfgenaam bent van de helft van hetzelfde, en ik lever de
helft van het landgoed aan u, dan is het zeer waarschijnlijk dat u het eigendom niet kunt verkrijgen door usucaptie, want wat
in het bezit is van een erfgenaam kan niet op deze manier worden verkregen door een ander, als de erfgenaam; en u hebt geen
andere grond voor bezit. Dit geldt alleen wanneer het gebeurt krachtens een dading. Wij zijn van mening, dat dezelfde regel
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geldt, indien gij meent, dat gij de erfgenaam zijt; want in dit geval zal het bezit van de ware erfgenaam u beletten het goed
door usucaptie te verkrijgen.
299. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXX.
Er wordt gevraagd of een vermenging van verschillende dingen de usucaptie onderbreekt die is begonnen te lopen met
betrekking tot elk van hen. Er zijn drie soorten dingen die kunnen worden verdeeld; ten eerste, die welke zijn opgenomen in
een substantie van dezelfde aard, door de Grieken hynwmenon genoemd, dat wil zeggen verenigd, zoals een slaaf, een stuk
hout, een steen, en andere goederen van deze soort. Ten tweede, dingen die verbonden zijn door contact, dat wil zeggen, die
samenhang hebben, en verbonden zijn, zoals een huis, een schip, een kast. Ten derde, dingen die zijn samengesteld uit
afzonderlijke voorwerpen, zoals verschillende lichamen die niet zijn verenigd, maar onder één noemer zijn gebracht,
bijvoorbeeld een volk, een legioen, een kudde. Over het gebruik van het eerste kan geen twijfel rijzen, maar over het tweede
en derde wel.
300. Labeo zegt in het boek der zendbrieven, dat wanneer iemand die nog maar tien dagen heeft om de vruchtgebruik van
dakpannen of zuilen te verwerven, deze gebruikt bij het bouwen van een huis, hij er toch recht op heeft door vruchtgebruik
als hij het huis in bezit heeft. Welke weg moet worden gevolgd in het geval dat de voorwerpen niet met de grond zijn
verbonden, maar roerend goed blijven, zoals een edelsteen die in een ring is gezet? In dit geval is het waar, dat zowel het
goud als de edelsteen in bezit zijn, en door usucaptie kunnen worden verkregen, indien het bezit van beide blijft bestaan.
301. Laten wij de derde klasse der dingen in aanmerking nemen. Een gehele kudde wordt niet op dezelfde wijze door
verovering verkregen als afzonderlijke artikelen, of als die welke verenigd zijn. Wat moet er dan gebeuren? Ofschoon de aard
van een kudde is, dat zij blijft bestaan door toevoeging van nieuwe dieren, kan toch de verovering niet geschieden ten
aanzien van de kudde als geheel, maar zij volgt dezelfde regel als het bezit, dat geldt voor de afzonderlijke individuen
waaruit zij bestaat. Want indien andere dieren worden aangekocht en met de kudde vermengd om haar te vermeerderen, zal
het eigendomsrecht op deze laatsten door bezit niet worden veranderd; zodat, indien de rest van de kudde mij toebehoort, de
aangekochte schapen ook de mijne zijn; maar elk van deze laatsten zal door zijn eigen eigendomsrecht worden bezeten,
zodat, indien een van de in de kudde opgenomen dieren is gestolen, zij niet door usucaptie kunnen worden verworven.
302. Paulus, Over Sabinus, Boek XXXII.
In gevallen van usucaptie is een dwaling van de wet nooit in het voordeel van de bezitter. Vandaar dat Proculus zegt dat, als
een voogd door een vergissing aan het begin van een verkoop of lange tijd nadat die tot stand is gekomen, geen volmacht
verleent aan zijn voogd om die te sluiten, er geen grond is voor usucaption, omdat er sprake is van een dwaling van de wet.
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303. Bij een usucaptie van roerende goederen wordt de tijd doorlopend berekend.
304. Een slaaf, ook al is hij in vrijheid, bezit niets, en een ander bezit niets door hem. Indien hij echter in naam van een ander
bezit verkrijgt, terwijl hij in vrijheid is, verkrijgt hij het eigendom voor hem in wiens naam hij het verkregen heeft.
305. Als mijn slaaf, of mijn zoon, iets in mijn naam houdt, of als deel van zijn peculium, zodat ik niet weet dat ik het bezit, of
zelfs dat ik het recht heb om het door usucaptie te verwerven, en hij wordt krankzinnig, dan moet het begrepen worden dat
het eigendom in dezelfde toestand blijft, en dat ik het nog steeds bezit, en een recht op usucaptie heb, zoals deze rechten in
ons voordeel blijven bestaan, zelfs als de partijen slapen. Dezelfde regel moet worden toegepast in het geval van een huurder,
of een pachter door wie wij bezit verwerven.
306. Wanneer iemand bezit heeft verkregen, hetzij met geweld, heimelijk of onder een hachelijke titel, en daarna krankzinnig
wordt, blijven het bezit en de titel ongewijzigd met betrekking tot het goed dat de krankzinnige in hachelijke toestand bezit;
net zoals wij, door middel van een interdict, en door een vordering tot verkrijging van bezit, rechtsgeldig een vordering
kunnen instellen in naam van een krankzinnige, wegens het bezit dat hij zelf heeft verkregen voordat zijn verstand was
aangetast, of dat hij door middel van een ander heeft verkregen nadat zijn krankzinnigheid was begonnen.
307. De tijd, die is verlopen vóór de aanvaarding van de nalatenschap, of daarna, komt de erfgenaam in usucaptie ten goede.
308. Julianus zegt, dat als de overledene een aankoop had gedaan, en de erfgenaam meent dat hij als schenking in het bezit
van hetzelfde was, hij het artikel door usucaptie kan verwerven.
309. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als een dief het gestolen goed van de eigenaar koopt, en het houdt als aan hem geleverd, houdt hij op het te bezitten als
zijnde gestolen, en begint hij het te bezitten als het zijne.
310. Wanneer iemand meent, dat hij wettelijk niet gerechtigd is om door usucaptie eigendom te verwerven, dat in zijn bezit
is, moet gezegd worden, dat zelfs als hij zich vergist, hij door usucaptie geen voordeel kan behalen; hetzij omdat hij niet
geacht wordt het te goeder trouw te bezitten, hetzij omdat usucaptie geen voordeel oplevert waar een dwaling van het recht
bestaat.
311. Niemand kan een deel van iets bezitten, waarvan het bedrag onzeker is. Als dus verschillende personen grond bezitten,
en elk van hen weet niet hoe groot zijn aandeel is, dan zegt Labeo dat, strikt genomen, geen van hen bezit heeft.
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312. Julianus, Digest, Boek XLIV.
Niet alleen bonafide kopers, maar ook allen die bezit hebben op grond van welke titel dan ook waarmee gewoonlijk het
vruchtgebruik wordt verkregen, kunnen het kind van een slavin als het hunne verkrijgen; en ik denk dat deze regel wettig is
vastgesteld. Want in alle gevallen kan iedereen een slavin verwerven door verovering, tenzij het verboden is door de wet van
de Twaalf Tafelen of de wet van Atinianus. Het kind van zulk een slavin kan door verovering worden verkregen, indien het
verwekt en ter wereld gebracht is op een tijdstip, dat de vermeende bezitter niet wist, dat zijn moeder gestolen was.
313. De gangbare mening, dat iemand zelf de titel van zijn bezit niet kan veranderen, is alleen juist, wanneer hij weet, dat hij
te goeder trouw geen bezitter is, en het verkrijgt met het oogmerk van winst. Dit kan als volgt worden bewezen: Indien
iemand een stuk land van een ander koopt, wetende dat het aan deze laatste niet toebehoort, zal hij het als bezitter bezitten;
maar indien hij hetzelfde land van de eigenaar koopt, zal hij het als koper bezitten; noch zal hij zelf geacht worden de titel
van zijn bezit veranderd te hebben. Dezelfde regel is van toepassing, zelfs indien hij het land niet van de eigenaar heeft
gekocht, indien hij meende dat het het zijne was. Op dezelfde wijze zal hij, indien hij door de eigenaar tot erfgenaam is
benoemd, of praetorisch bezit van diens nalatenschap heeft verkregen, het land als erfgenaam bezitten. Indien hij voorts
goede redenen had om te denken, dat hij erfgenaam was, of dat hij recht had op het bezit van het landgoed, zal hij het land als
erfgenaam bezitten, en zal niet worden aangenomen, dat hij zelf de titel tot bezit heeft veranderd. Als deze regel moet worden
toegepast op degene die het bezit heeft, hoeveel te meer geldt zij dan voor een pachter, die noch tijdens zijn leven, noch na de
dood van de eigenaar van het land bezit heeft? En inderdaad, als de pachter bij de dood van de eigenaar het land heeft
gekocht van hem, van wie hij dacht, dat hij de erfgenaam van de eerstgenoemde was, of de bezitter van diens nalatenschap
volgens het Praetoriaanse Edict, dan zal hij het eigendom als een koper gaan bezitten.
314. Indien de eigenaar van een land denkt, dat er gewapende mannen op komst zijn, en daarom op de vlucht slaat, zal hij
geacht worden onder dwang te zijn onteigend, ook al zal geen van hen het land betreden. Toch kan hetzelfde land door
usucaptie worden verkregen door een bezitter te goeder trouw, zelfs voordat het weer in de macht van de eigenaar komt,
omdat de Lex Plautia et Julia verbiedt dat eigendom dat met geweld in bezit is genomen, wordt verkregen door lang bezit,
maar niet door hen die er met geweld van zijn verdreven.
315. Als Titius mij land in bezit geeft waarvan ik de bedoeling had het van hem terug te vorderen, zal ik een goede grond
voor verovering hebben. Maar als hij, van wie ik de bedoeling had een stuk land op grond van een beding op te eisen, mij dat
in bezit geeft, en hij doet dat om zijn schuld te voldoen, dan plaatst hij mij in zo'n positie, dat ik het land door verjaring kan
verkrijgen.
316. Ieder, die een goed in pand geeft, kan het door usucaptie verkrijgen, zolang het in handen van zijn schuldeiser blijft,
maar indien de schuldeiser zijn bezit aan een ander overdraagt, wordt de usucaptie gestuit. En wat de vermeende verovering
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betreft, is het geval gelijk aan dat van iemand die een voorwerp in bewaring heeft gegeven of heeft uitgeleend; want het is
duidelijk dat hij ophoudt het door vermeende verovering te verkrijgen, indien het uitgeleende of in bewaring gegeven
voorwerp door hem die het als lening of als deposito heeft ontvangen, aan een derde wordt geleverd. Het is duidelijk, dat
indien de schuldeiser het louter bij overeenkomst in pand heeft gegeven, de schuldenaar het door usucaptie blijft verkrijgen.
317. Als ik te goeder trouw een goed bezit dat u toebehoort, en het aan u verpand, terwijl u niet weet dat het van u is, houd ik
op het door verovering te verkrijgen, want niemand wordt geacht zijn eigen goed in pand te houden. Indien het echter door
een eenvoudige overeenkomst in pand wordt gegeven, zal ik het nog steeds door verbeurdverklaring verkrijgen, omdat het
goed op deze wijze niet wordt geacht in pand te zijn gegeven.
318. Indien een slaaf een goed zou stelen, dat aan zijn meester verpand is, zal, daar de schuldeiser er nog steeds over blijft
beschikken, de usucaptie van de schuldenaar niet gestuit worden, omdat een slaaf zijn meester het bezit niet ontneemt. Maar
als een slaaf van de schuldenaar het eigendom steelt, hoewel de schuldeiser het niet meer in bezit heeft, blijft de
verbeurdverklaring van de schuldenaar dezelfde als wanneer de schuldeiser het eigendom aan de schuldenaar had afgestaan.
Want wat de verbeurdverklaring betreft, brengen slaven geen schade toe aan de omstandigheden van hun eigenaars door de
diefstal van eigendom. De vraag zal gemakkelijker kunnen worden beantwoord, indien de slaaf van een schuldenaar, die in
onzeker bezit is, het eigendom steelt; want indien het wordt gehuurd, zal het resultaat hetzelfde zijn, alsof het in handen van
de schuldeiser was gebleven, daar in dit geval de schuldeiser er het bezit van heeft. Indien echter beide titels bestonden, dat
wil zeggen één die precair is, en een andere die op de huur berust, wordt de schuldeiser geacht het bezit te hebben, want de
vordering uit hoofde van een precaire titel wordt in dit geval niet ingevoerd om de schuldenaar in staat te stellen het bezit te
hebben, maar alleen om hem in staat te stellen het goed te behouden.
319. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Book I.
Als een slaaf, zonder medeweten van zijn meester, een goed verkoopt dat tot zijn peculium behoort, kan de koper het door
usucaption verwerven.
320. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
Als een slaaf, waarvan het vruchtgebruik is nagelaten, en die nooit in het bezit van de erfgenaam is geweest, wordt gestolen,
rijst de vraag of de slaaf kan worden verkregen door usucaptie, omdat de erfgenaam recht heeft op een vordering van diefstal.
Sabinus zegt dat er geen sprake kan zijn van vruchtgebruik in het geval van een goed dat aanleiding geeft tot een vordering
wegens diefstal, maar dat degene die recht heeft op het vruchtgebruik deze vordering kan instellen. Dit moet echter worden
verstaan voor een geval waarin de vruchtgebruiker zijn recht kan gebruiken en genieten; want anders zou de slaaf zich niet in
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de toestand bevinden waarin hij zou moeten verkeren. Maar als de slaaf van de vruchtgebruiker gestolen is, terwijl hij van
zijn recht geniet, kan niet alleen hijzelf, maar ook zijn erfgenaam de vordering wegens diefstal instellen.
321. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek II.
Het kan op verschillende manieren gebeuren, dat een persoon die onder een of andere vergissing gebukt gaat, een goed als
het zijne verkoopt of weggeeft, dat aan een ander toebehoort; en onder zulke omstandigheden kan het door verovering
worden verkregen door een bezitter te goeder trouw; bijvoorbeeld als de erfgenaam een goed verkoopt dat aan de overledene
was uitgeleend, of door hem was verhuurd, of bij hem in bewaring was gegeven, in de overtuiging dat het tot de nalatenschap
behoorde.
322. Evenzo, indien iemand, misleid door een of andere mening, en denkend dat hij recht heeft op een nalatenschap, hetgeen
niet het geval is, goederen vervreemdt die er deel van uitmaken; of indien iemand aan wie het vruchtgebruik van een slavin
toebehoort, meent dat haar kinderen de zijne zijn, om de reden dat de vermeerdering van de kudden aan de vruchtgebruiker
toebehoort, de kinderen zou verkopen;
323. Dezelfde, Instituten, Boek II.
Hij pleegt geen diefstal, want een diefstal kan niet gepleegd worden zonder de bedoeling om te stelen.
324. Een ieder kan ook zonder geweld het land van een ander in bezit krijgen, wanneer het door verwaarlozing van de
eigenaar is vrijgekomen, of wanneer deze is overleden zonder een erfgenaam na te laten, of gedurende lange tijd afwezig is
geweest.
325. Dezelfde, Diurnal of Golden Matters, Boek III.
Iemand kan in dit geval niet zelf het eigendom door usucaptie verwerven, omdat hij weet dat het aan een ander toebehoort, en
hij dus een bezitter te kwader trouw is; maar als hij het overdraagt aan iemand anders, die het te goeder trouw ontvangt, kan
de laatste het door/usucaptie verwerven, om de reden dat hij bezit heeft verkregen van eigendom dat niet met geweld is
verkregen, en niet is gestolen: zoals de mening van sommige oude autoriteiten, die meenden dat een diefstal van land of een
huis kon worden gepleegd, is verlaten.
326. Marcianus, Instituten, Boek III.
Als de grond niet door usucaptie verkregen kan worden, kan wat erop staat niet op dezelfde manier verkregen worden.
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327. Neratius, Regels, Boek V.
Het is vastgesteld dat wanneer usucaptie is begonnen door een overleden persoon, deze kan worden voltooid voordat de
nalatenschap is betreden.
328. Dezelfde, Perkamenten, Boek VII.
Als mijn gemachtigde eigendom terugvordert dat van mij gestolen is, hoewel nu in het algemeen bijna onomstotelijk
vaststaat dat wij door middel van een gemachtigde bezit kunnen verkrijgen, komt het eigendom niettemin niet weer onder
mijn beheer zodat het door usucaptie kan worden verkregen, want anders te beslissen zou drogredenen zijn.
329. Papinianus, Vragen, Boek III.
Als een echtgenoot een dotaal stuk land verkoopt aan iemand die wist, of niet wist, dat het goed deel uitmaakte van de
bruidsschat, dan is de verkoop niet geldig. Indien de vrouw daarna tijdens het huwelijk overlijdt, moet de transactie worden
bevestigd, indien de gehele bruidsschat ten bate van de echtgenoot werd gegeven. Dezelfde regel is van toepassing wanneer
degene die gestolen goederen heeft verkocht, later erfgenaam wordt van de eigenaar van die goederen.
330. Dezelfde, Vragen, Boek XLII.
Indien de erfgenaam van hem, die te goeder trouw een goed kocht, weet, dat het aan een ander toebehoort, kan hij het niet
door usucaptie verkrijgen, mits het bezit ervan aan hem persoonlijk is afgestaan; maar de kennis van de erfgenaam zal hem
niet benadelen, voor zover het de voortzetting van het bezit betreft.
331. Het staat vast, dat een vader iets, dat zijn zoon heeft gekocht, niet door usucaptie kan verkrijgen, indien hij of zijn zoon
wist, dat het het eigendom van een ander was.
332. Dezelfde, Vragen, Boek XXIII.
Door een aannemelijke dwaling bedrogen zijnde, geloof ik dat Titius mijn zoon is, en onder mijn toezicht staat, maar de
arrogatie van hem door mij bleek onwettig te zijn. Ik denk niet dat hij onder de gegeven omstandigheden het recht heeft om
zich mijn eigendom toe te eigenen, want in dit geval is niet dezelfde regel ingesteld als in dat van een vrije man die te goeder
trouw als slaaf dient; het was immers in het belang van het publiek om deze regel in te stellen, vanwege de voortdurende en
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dagelijkse transacties met betrekking tot slaven. Want wij kopen dikwijls vrije mannen, niet wetende dat zij zulken zijn, en
de aanneming en verwerving van kinderen is niet zo gemakkelijk, of zo dikwijls.
333. Het is vaststaand, dat als gij mij een goed verkoopt, dat aan een ander toebehoort, en ik weet, dat dit het geval is, en gij
levert het op hetzelfde tijdstip, dat de eigenaar de verkoop bekrachtigt, het tijdstip van levering in aanmerking moet worden
genomen en het goed het mijne wordt.
334. Ofschoon is beslist, dat, wat de usucaptie betreft, het begin van het bezit, en niet het tijdstip, waarop de overeenkomst is
gesloten, in aanmerking moet worden genomen; toch gebeurt het soms, dat men niet het begin van het tegenwoordige bezit in
aanmerking neemt, maar de reden van een vroegere levering, die te goeder trouw is geschied; Bijvoorbeeld, wanneer het
recht op het kind van een slavin, wier moeder te goeder trouw werd bezeten, in het geding is, omdat het kind niet minder
door verovering kan worden verkregen, hoewel de bezitter wist, dat de moeder eigendom van een ander was, voordat het
kind werd geboren. Dezelfde regel geldt in het geval van een slaaf die terugkeert krachtens de wet van postliminium.
335. De tijd, die verstreken is vóór de aanvaarding van een nalatenschap, wordt toegekend ten behoeve van de usucaptie,
ongeacht of een tot de nalatenschap behorende slaaf enig goed gekocht heeft, dan wel of de overledene begonnen was met het
verwerven door usucaptie. Dit beginsel is vastgesteld als een bijzonder voorrecht.
336. Een zoon, die onder vaders toezicht staat, kocht een goed, dat aan een ander toebehoorde, en werd vervolgens, zonder
het te weten, hoofd van een huishouding, en begon het goed, dat aan hem geleverd was, te bezitten. Waarom kan hij het niet
door usucaptie verkrijgen, daar hij te goeder trouw heeft gehandeld op het ogenblik, dat hij het bezit verkreeg, hoewel hij
zich vergist heeft, toen hij meende, dat hij het goed, dat hij als deel van zijn peculium had verkregen, niet kon verkrijgen?
Dezelfde regel moet worden gezegd, indien hij goede redenen had om te denken, dat het gekochte goed in zijn handen was
gekomen als een deel van de nalatenschap van zijn vader.
337. Vruchtgebruik dat ten gunste van een koper of een erfgenaam plaatsvindt, verhindert niet de vervolging van een pand
door een schuldeiser; want zoals een vruchtgebruik niet het voorwerp van vruchtgebruik kan zijn, zo wordt het recht om een
pand te vervolgen, dat op geen enkele wijze met de eigendom verbonden is, maar alleen op een overeenkomst berust, niet
tenietgedaan door de vruchtgebruik van het goed.
338. De meening, dat iemand, die krankzinnig wordt, en die tevoren begonnen was door usucaptie te verwerven, dit kan
blijven doen, totdat het onder welke titel dan ook voltooid is, berust op overwegingen van gemak, om te voorkomen, dat zijn
geestelijke zwakheid zijn eigendom schadelijk zou aifecteren.
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339. Als een slaaf of een zoon eigendom koopt terwijl de meester of de vader in handen van de vijand is, begint hij dan
hetzelfde te bezitten? Als hij het bezit heeft uit hoofde van zijn peculium, zal de usucaptie beginnen te lopen, noch zal de
gevangenschap van zijn vader of meester daarvoor een beletsel vormen, daar zijn kennis daarvan niet nodig zou zijn, als hij
thuis was. Indien echter de koop geschied is zonder verwijzing ;naar het peculium, kan het goed niet door usucaptie
verkregen worden, noch kan het verstaan worden verkregen te zijn door het recht van postliminium; want daartoe moet
hetgeen gezegd wordt door usucaptie verkregen te zijn, reeds bezeten zijn. Maar als de vader in gevangenschap sterft, omdat
het tijdstip van zijn dood wordt geacht te dateren van de dag van zijn gevangenneming, kan worden gezegd dat de zoon het
bezit voor zichzelf heeft gehad, en kan worden begrepen dat hij het eigendom door usucaption heeft verkregen.
340. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Verjaring op grond van langdurig bezit wordt gewoonlijk niet verleend voor de verwerving van plaatsen die volgens het
Volkenrecht openbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is, wanneer iemand een gebouw, dat hij aan de zeekust had gebouwd,
verlaat, of het werd afgebroken, en een ander, die op dezelfde plaats een huis heeft gebouwd, zich daartegen verzet met een
exceptie, gegrond op vroegere bewoning; of wanneer iemand, om reden dat hij alleen jarenlang gewoon is geweest in een
bepaald deel van een rivier te vissen, op grond van hetzelfde prescriptief recht een ander verbiedt dit te doen.
341. Een slaaf die tot een nalatenschap behoorde, verkreeg na de dood van zijn meester het bezit van goederen die deel
uitmaakten van zijn peculium. Het begin van de usucaptie zal dateren van het tijdstip, waarop de nalatenschap werd betreden,
want hoe kan op deze wijze eigendom worden verkregen, dat niet voordien in het bezit van de overledene was?
342. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Goederen die in betaling zijn ontvangen, zijn onderhevig aan verbeurdverklaring wanneer ze zijn verkregen ter kwijting van
een schuld. Niet alleen wat verschuldigd is, maar ook wat gegeven is ter kwijting van de schuld is onderhevig aan usucaptie.
343. Paulus, Over Neratius, Boek III.
Als mijn gemachtigde, zonder dat ik het weet, bezit neemt van een goed dat ik in mijn naam heb gekocht, kan ik het niet door
usucaptie verkrijgen; want hoewel we eigendom door usucaptie kunnen verkrijgen zonder te weten dat we het in bezit
hebben, is besloten dat dit alleen waar is als het gaat om iets dat deel uitmaakt van het peculium.
344. Dezelfde, Handleidingen, Boek II.
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Als ik, in de overtuiging dat ik u iets schuldig ben, u ter betaling een goed geef, kan er alleen sprake zijn van usucaptie als u
zelf denkt dat het verschuldigd is. Het geval is anders, indien ik denk dat ik door een verkoop gebonden ben, en daarom het
eigendom aan u lever, want er zal geen vordering tegen mij zijn, en u, als koper, zult geen recht op usucaptie hebben. De
reden voor het verschil vloeit voort uit het feit dat in andere gevallen het tijdstip van betaling in aanmerking moet worden
genomen. Het doet er ook niet toe of ik, op het ogenblik dat ik het beding maak, weet dat het goed aan een ander toebehoort
of niet, want het is voldoende als ik denk dat het van mij is, wanneer u het mij ter betaling van een koop geeft; niet alleen het
tijdstip van het sluiten van een overeenkomst, maar ook dat van de betaling wordt echter in aanmerking genomen, want
niemand kan als koper een goed door usucaptie verkrijgen dat hij niet gekocht heeft, en hij kan niet, zoals bij andere
overeenkomsten, zeggen dat het in betaling ontvangen is.
345. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek V.
Goederen die gestolen zijn, kunnen niet door usucaption verkregen worden voordat ze weer in de macht van de eigenaar zijn
gekomen. Paulus: Misschien is de tegenovergestelde mening waar; want als u bezit steelt dat u mij in onderpand hebt
gegeven, wordt het gestolen goed, maar het kan door usucaptie worden verkregen zodra het weer onder mijn controle komt.

Tit. 4. Betreffende het bezit verkregen door een koper.

346. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
Een bezitter die voor het gerecht de getaxeerde waarde van het eigendom aanbiedt, begint het als een koper te bezitten.
347. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Hij heeft het bezit als een koper, die het goed werkelijk gekocht heeft, en het zal voor hem niet voldoende zijn om alleen
maar van mening te zijn dat hij het bezit als koper heeft, maar de eigendom van het goed, zoals gekocht, moet werkelijk
bestaan. Indien ik echter van mening ben, dat ik u iets schuldig ben, en ik lever het u zonder dat u weet, dat het aan een ander
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toebehoort, kunt u het door usucaptie verwerven. Waarom kunt u het dan niet door usucaptie verwerven, als ik het u lever,
denkend dat ik het u verkocht heb? Dit komt omdat het tijdstip van de levering in aanmerking wordt genomen in alle andere
overeenkomsten; derhalve, indien ik willens en wetens een goed beding dat aan een derde toebehoort, kan ik het door
usucaptie verkrijgen indien ik dacht dat het u toebehoorde toen het aan mij werd geleverd. In het geval van een koper echter
wordt het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst in aanmerking genomen, en daarom moet de koop te goeder trouw
geschieden, en moet ook het bezit op deze wijze worden verkregen.
348. Titel tot bezit en titel tot usucaptie zijn verschillend, want van iemand kan naar waarheid gezegd worden, dat hij een
koop heeft gedaan, maar dat hij die te kwader trouw heeft gedaan; want wie willens en wetens te kwader trouw een goed
koopt, heeft er als koper bezit van, hoewel hij het niet door usucaptie kan verkrijgen.
349. Wanneer een koop onder voorwaarde is gesloten, kan de koper het goed niet door verovering verkrijgen zolang de
voorwaarde voortduurt. Dezelfde regel geldt, indien hij meent, dat de voorwaarde vervuld is, en dit nog niet geschied is, want
hij gelijkt op iemand, die meent, dat hij een koop gedaan heeft, terwijl dit niet het geval is. Indien daarentegen aan de
voorwaarde is voldaan en hij daarvan niet op de hoogte is, kan men zeggen dat hij het door usucaptie heeft verkregen,
volgens Sabinus, die meende dat dit kon geschieden door eerder de aard der dingen dan de loutere mening in aanmerking te
nemen. Er bestaat echter enig verschil tussen deze twee gevallen, want wanneer iemand denkt dat een goed aan een ander
toebehoort, dat in feite aan de verkoper toebehoort, neemt hij de positie van een koper in. Maar wanneer hij meent dat de
voorwaarde nog niet is vervuld, is het net alsof hij meent dat hij de koop nog niet heeft gesloten. Dit punt kan duidelijker
worden voorgesteld indien het bezit wordt geleverd aan de erfgenaam, die niet weet dat de overledene het goed heeft
gekocht, maar denkt dat het om een andere reden aan hem is geleverd; maar moet worden geoordeeld dat onder dergelijke
omstandigheden geen vruchtgebruik kan worden verkregen?
350. Sabinus zegt, dat indien een goed op zodanige wijze is gekocht, dat de koop nietig zal zijn, tenzij de betaling binnen een
bepaalde tijd geschiedt, het niet door usucaptie kan worden verkregen, tenzij de betaling werkelijk is geschied. Laten wij
echter zien, of dit een voorwaarde of een overeenkomst is; want indien het een overeenkomst is, zal het resultaat
gemakkelijker worden bereikt door betaling dan door aan de voorwaarde te voldoen.
351. Als er binnen een bepaalde tijd moet worden afgerekend (d.w.z. als niemand binnen die tijd een betere prijs biedt), dan
meent Julianus dat de koop volmaakt is, en dat de winst aan de koper toekomt, die het recht heeft het eigendom door
usucaptie te verwerven; maar anderen hebben geoordeeld dat de koop onder een voorwaarde tot stand is gekomen. Hij zegt,
dat zij niet onder een voorwaarde is geschied, maar dat zij onder een voorwaarde is ontbonden, welke mening juist is.
352. Een verkoop is absoluut, wanneer overeengekomen is, dat zij nietig zal zijn, indien de koper niet binnen een bepaalde
tijd met het goed tevreden zal zijn.
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353. Ik kocht Stichus, en Damas werd aan mij geleverd in plaats van hem, door vergissing. Priscus zegt, dat ik deze slaaf niet
door usucaptie kan verwerven, omdat wat niet gekocht is, niet op die manier door de koper kan worden verworven. Als
echter een stuk land is gekocht en een groter deel in bezit is geweest dan wat is overgedragen, kan het door tijdsverloop
worden verkregen, omdat het gehele stuk land, en niet afzonderlijke delen daarvan, in bezit is.
354. U koopt het eigendom van een persoon bij wie slaven in bewaring zijn gegeven. Trebatius zegt, dat u de genoemde
slaven niet door usucaptie kunt verwerven, omdat zij niet gekocht zijn.
355. Een voogd heeft op een veiling van zijn pupil een artikel gekocht, waarvan hij dacht dat het hem toebehoorde. Servius
zegt dat hij het door usucaptie kan verwerven, en zijn mening is aanvaard, om de reden dat de toestand van de voogd niet
slechter wordt als hij een koper heeft in zijn voogd, die meer geld zal betalen voor het goed. Als hij het voor minder geld
koopt, kan hij een voogdijvordering instellen, net alsof hij het aan iemand anders had overgedragen voor minder dan het
waard was. Dit, zegt men, werd ook beslist door de goddelijke Trajanus.
356. Vele autoriteiten zijn van mening, dat indien een gemachtigde op aanwijzing van zijn principaal een goed bij opbod
koopt, hij het als koper door usucaptie kan verwerven op grond van het algemeen belang. Dezelfde regel is van toepassing als
hij, terwijl hij de zaken van zijn principaal behartigt, de koop doet zonder medeweten van deze laatste.
357. Indien uw slaaf voor zijn peculium een goed koopt, waarvan hij weet, dat het aan een ander toebehoort, kunt gij het niet
door usucaptie verkrijgen, ook al weet gij niet, dat het aan een ander toebehoort.
358. Celsus zegt dat als mijn slaaf, zonder dat ik het weet, eigendom voor zijn peculium verwerft, ik het door usucaption kan
verwerven. Als hij het niet als een deel van zijn peculium verkrijgt, kan ik het niet verkrijgen, tenzij ik weet dat hij het
verkregen heeft; en als hij bezit heeft dat rechtens gebrekkig is, zal mijn bezit ook gebrekkig zijn.
359. Pomponius zegt ook, met betrekking tot eigendom dat in naam van de eigenaar wordt bezeten, dat de bedoeling van
deze laatste, en niet die van de slaaf, in aanmerking moet worden genomen. Indien de slaaf een eigendom bezit als deel van
zijn peculium, dan moet zijn bedoeling in aanmerking genomen worden; en indien de slaaf het te kwader trouw bezit, en zijn
meester het verkrijgt om het in zijn eigen naam te houden, bijvoorbeeld door de slaaf zijn peculium te ontnemen, dan moet
gezegd worden, dat dezelfde reden voor bezit bestaat, en dus, dat de meester zich niet kan beroepen op usucaption.
360. Als mijn slaaf te goeder trouw een goed voor zijn peculium zou kopen, en op het moment dat ik er voor het eerst van
hoorde, wist ik dat het goed aan een ander toebehoorde, dan zegt Cassius dat er usucaption kan plaatsvinden, want het begin
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van het bezit was zonder enig gebrek. Als ik echter op het moment dat hij het goed kocht, ook al deed hij dat te goeder trouw,
wist dat het aan een ander toebehoorde, kan ik het niet door usucaption verwerven.
361. Als mijn slaaf mij, als tegenprestatie voor zijn vrijheid, bepaalde bezittingen geeft die hij te kwader trouw heeft gekocht,
kan ik die niet door usucaptie verwerven; want Celsus zegt dat het eerste gebrekkige bezit nog steeds blijft bestaan.
362. Als ik zonder het gezag van zijn voogd een aankoop doe van een voogd, in de overtuiging dat hij de puberteitsleeftijd
heeft bereikt, dan kan er volgens ons sprake zijn van usucaptie, want dit geldt eerder voor het bezit dan voor de mening.
Indien gij echter weet, dat de verkoper een voogd is, en gij blijft van mening, dat voogden het recht hebben hun eigen zaken
te regelen zonder het gezag van hun voogden, zult gij het eigendom niet door usucaptie verkrijgen, omdat een dwaling van
het recht niemand voordeel brengt.
363. Als ik een eigendom koop van een krankzinnige, van wie ik denk dat hij bij zijn volle verstand is, dan staat vast dat ik
het kan verkrijgen door usucaptie op grond van openbaar nut, hoewel de koop nietig was; en daarom zal ik geen recht hebben
op een vordering op grond van uitzetting, noch zal de Publician Action liegen, noch zal enig voordeel voortvloeien uit eerder
bezit.
364. Indien gij mij een goed verkoopt, dat gij als koper door usucaptie zult verwerven, en ik weet, dat het aan een ander
toebehoort, kan ik het niet door usucaptie verwerven.
365. Hoewel het bezit ten goede kan komen aan de onmiddellijke erfgenaam van de overledene, kan een verder gelegen
erfgenaam het bezit van het goed niet verkrijgen.
366. Indien de overledene te goeder trouw een goed heeft gekocht, kan het door usucaptie worden verkregen, ook al wist de
erfgenaam dat het aan een ander toebehoorde. Deze regel moet in acht worden genomen, niet alleen in het geval van
praetorisch bezit, maar ook in dat van trusts krachtens welke een landgoed wordt overgedragen krachtens het Trebelliaanse
decreet van de Senaat, alsmede met betrekking tot alle andere praetoriaanse opvolgers.
367. De tijd, dat het goed in het bezit van den verkoper is geweest, komt den koper ten goede bij het verkrijgen van de
usucaptie daarvan.
368. Als ik een eigendom van een ander koop, en terwijl ik het door vruchtgebruik verkrijg, stelt de eigenaar een vordering in
om het van mij terug te vorderen, dan wordt mijn vruchtgebruik niet gestuit door de samenvoeging van zaken in de zaak.
Indien ik er echter de voorkeur aan geef de getaxeerde waarde van het goed in rechte te betalen, zegt Julianus, dat het
eigendomsrecht is gewijzigd, voor zover het hem betreft, die de waarde van het goed in rechte heeft betaald. Dezelfde regel is
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van toepassing, als de eigenaar het eigendom schenkt aan hem die het gekocht heeft van iemand die er geen eigenaar van is.
Deze mening is juist.
369. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
De betaling van de getaxeerde waarde van het eigendom voor het gerecht lijkt op een koop.
370. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Een koper wist dat een deel van het land dat hij kocht aan een ander toebehoorde. Men meende, dat hij niets van het land kon
verkrijgen krachtens langdurig bezit. Ik denk dat dit waar is, als de koper niet wist welk deel van het land aan een ander
toebehoorde; want als hij wist dat het om een bepaald stuk ervan ging, twijfel ik er niet aan dat hij het restant op grond van
lang bezit kon verkrijgen.
371. Dezelfde rechtsregel geldt, indien iemand, die een geheel stuk land kocht, wist, dat een onverdeeld deel daarvan aan een
ander toebehoorde; want hij kan niet alleen dat deel door usucaptie verwerven, maar hij zal niet verhinderd worden de
overige delen door lang bezit te verwerven.
372. Modestinus, Pandecten, Boek X.
Als ik bezit bij u heb verpand, en het vervolgens steel en verkoop, ontstaat er twijfel of het door usucaptie kan worden
verkregen. De betere mening is dat het zo verkregen kan worden.
373. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Wanneer iemand die in de positie is om door usucaptie enig eigendom te verwerven, hetzij als erfgenaam of als koper, het
heeft opgeëist door een onzekere titel, kan hij het niet door usucaptie verwerven. Want wat voor verschil is er tussen deze
dingen, wanneer hij het eigendom opeist onder een onzekere titel, houdt hij in beide gevallen op het bezit te hebben onder
zijn eerste titel?
374. Als ik van tien slaven die ik heb gekocht, denk dat sommige aan anderen toebehoren, en ik weet welke dat zijn, dan kan
ik de anderen door verovering verwerven. Indien ik echter niet weet, wie van hen aan anderen toebehoort, kan ik geen van
hen door usucaptie verkrijgen.
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375. De tijd voor het verwerven door usucaptie verstreken zijnde na de dood van een man, die een slaaf gekocht heeft,
hoewel de erfgenaam misschien nog niet begonnen is de slaaf te bezitten, zal hij toch de zijne worden, mits niemand anders
hem intussen in bezit heeft gekregen.
376. Julianus, Digest, Boek XLIV.
Een zeker persoon die een stuk land bezat, als koper, stierf voordat de tijd verstreken was voor het verkrijgen van het land
door usucaptie, en de slaven die in het bezit van het eigendom waren gelaten, vertrokken met de bedoeling het te verlaten. De
vraag rees of de tijd van het langdurige bezit niettemin ten goede zou blijven komen aan de erfgenaam. Het antwoord luidde,
dat zelfs indien de slaven zouden vertrekken, de erfgenaam van die tijd zou kunnen profiteren.
377. Als ik als koper het Corneliaanse Landgoed verkrijg krachtens langdurig bezit, en ik voeg daar een deel van een
aangrenzend land aan toe, kan ik dan ook dit deel als koper verkrijgen gedurende de resterende tijd die nodig is voor
verjaring; of kan ik het verkrijgen door usucaptie gedurende de tijd die de wet voorschrijft? Ik gaf als mijn mening dat het
aangrenzende land, dat werd toegevoegd aan het reeds gekochte, zijn eigen bijzondere en onderscheiden toestand heeft, en
dat daarom het bezit van beide stukken afzonderlijk moet worden verkregen, en moet worden verkregen door lang bezit
overeenkomstig de door de wet voorgeschreven tijd.
378. Mijn slaaf gaf Titius opdracht een stuk land voor hem te kopen, en Titius droeg het bezit daarvan over aan de slaaf na
diens manumissie. De vraag rees of hij het door lang bezit kon verkrijgen. Het antwoord was, dat als mijn slaaf Titius had
opgedragen het land te kopen, en Titius het aan hem had geleverd na zijn manumissie, of hij nu geloofde dat de peculium van
de slaaf aan hem was gegeven, of niet wist dat dat niet zo was, de slaaf toch het land kon verkrijgen door langdurig bezit,
omdat hij ofwel wist dat zijn peculium aan hem was gegeven, of hij had het moeten weten, en daarom lijkt hij op iemand die
zich voordoet als een schuldeiser. Indien echter Titius wist, dat zijn peculium niet aan de slaaf was gegeven, moet men
begrijpen, dat hij het land liever als een schenking heeft geschonken, dan het te hebben afgestaan ter delging van een schuld,
die niet opeisbaar was.
379. Indien een voogd het eigendom van zijn voogd steelt en verkoopt, vindt de verbeurdverklaring niet plaats voordat het
weer onder het beheer van de voogd is geplaatst; want de voogd wordt alleen geacht de plaats van de eigenaar in te nemen
met betrekking tot het eigendom van zijn voogd wanneer hij de zaken van de voogdij beheert, en niet wanneer hij zijn voogd
rooft.
380. Wanneer iemand te goeder trouw grond koopt, die aan een ander toebehoort, het bezit daarvan verliest en later, wanneer
hij het terugkrijgt, vaststelt, dat het aan een ander toebehoort, kan hij het niet door tijdsverloop verkrijgen, omdat het begin
van het tweede bezit gebrekkig is. Evenmin is hij gelijk aan iemand die bij de koop geloofde, dat het land aan de verkoper
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toebehoorde, maar bij de levering wist, dat het aan een ander toebehoorde; want wanneer het bezit eenmaal verloren is
gegaan, moet het begin van het herwonnen bezit opnieuw in aanmerking worden genomen. Indien dus een slaaf wordt
teruggegeven op een tijdstip, waarop de koper wist, dat hij aan een ander toebehoorde, zal de usucaptie niet plaats hebben;
ofschoon hij, voordat hij hem verkocht, in zulk een positie verkeerde, dat hij hem door usucaptie kon verkrijgen. Dezelfde
regel is van toepassing op iemand die van land is verstoten, en, wetende dat het aan een ander toebehoorde, het bezit daarvan
terugkrijgt door middel van een interdict.
381. Wie willens en wetens van iemand, aan wie de Praetor verboden heeft te beschikken over de goederen van een
nalatenschap, koopt, omdat hij ervan verdacht wordt niet de erfgenaam te zijn, kan deze niet door usucaptie verkrijgen.
382. Als uw gemachtigde een stuk land voor slechts dertig aurei verkoopt, dat hij voor honderd aurei had kunnen verkopen,
om u schade te berokkenen, en de ipkoper daarvan niet op de hoogte is, dan lijdt het geen twijfel, dat deze het land door
langdurig bezit kan verwerven; want ook wanneer iemand willens en wetens land van een ander verkoopt aan iemand, die
daarvan niet op de hoogte is, wordt het langdurig bezit niet gestuit. Indien echter de koper met de makelaar samenspant en
hem er, om een beloning te verkrijgen, op corrupte wijze toe aanzet het goed voor minder dan het waard was te verkopen, zal
de koper niet worden geacht te goeder trouw te hebben gehandeld en kan hij het land niet door verjaring verkrijgen. Indien
hij zich op een exceptie beroept op grond dat het stuk grond met toestemming van de eigenaar is verkocht en deze laatste een
vordering instelt om het terug te vorderen, kan de eigenaar zich beroepen op een repliek op grond van bedrog.
383. Gestolen goed wordt niet geacht weer in de macht van de eigenaar te zijn gebracht, zelfs indien deze er weer bezit van
neemt, indien hij niet weet dat het van hem gestolen is. Als ik dus een slaaf, die van u gestolen is, in pand geef, en u weet
niet, dat hij van u is, en ik hem, na betaling van de schuld, aan Titius verkoop, kan Titius hem niet door usucaptie verwerven.
384. Een vrije man die ons te goeder trouw als slaaf dient, terwijl hij ons eigendom beheert, kan voor ons andere
eigendommen verwerven op dezelfde wijze als wij gewend zijn ze te verwerven door middel van onze eigen slaven. Vandaar,
dat, zoals wij de eigendom van eigendom verkrijgen hetzij door levering, hetzij door usucaptie door tussenkomst van een
persoon die vrij is, zo, als een koopcontract wordt gesloten door middel van het peculium van een slaaf, waartoe wij
gerechtigd zijn, wij het eigendom kunnen verwerven door usucaptie, ook al zijn wij ons er niet van bewust dat de koop is
gedaan.
385. Dezelfde, Over Minicius, Boek II.
Wanneer iemand slaven koopt, wetende dat de verkoper het geld dat ervoor betaald is, onmiddellijk zal verkwisten, hebben
veel autoriteiten geoordeeld dat hij toch een bonafide koper te goeder trouw zal zijn; en dit is waar. Want hoe kan hij geacht
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worden te kwader trouw te hebben gehandeld, die de slaven van hun meester kocht, tenzij hij ze kocht van een man van
losbandig leven, die het geld onmiddellijk aan een hoer zal geven, want dan kan hij de slaven niet door usucaptie verwerven?
386. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek III.
Een man die van zijn eigen slaaf een vrouwelijke slaaf heeft ontvangen als tegenprestatie voor het verlenen van zijn vrijheid,
kan als koper door usucaption het kind van genoemde vrouwelijke slaaf verwerven.
387. Dezelfde, Over Minicius, Boek II.
Een slaaf gaf, als tegenprestatie voor zijn vrijheid, aan zijn meester een vrouwelijke slavin die hij gestolen had. Zij werd
zwanger. De vraag rees of haar meester haar kind kon verwerven door verovering. Het antwoord was dat de meester, als
koper, het kind kon verwerven door verovering, want hij gaf iets voor de vrouw, en er was een soort koop gesloten tussen de
slaaf en zijn eigenaar.
388. Africanus, Vragen, Boek VII.
Er wordt gewoonlijk gezegd dat hij die denkt dat hij iets gekocht heeft en dat niet gedaan heeft, het als koper niet door
verovering kan verwerven; maar dit is alleen waar in zoverre dat de koper geen gegronde reden moet hebben om zijn onjuiste
mening te koesteren. Want als een slaaf of een gemachtigde, die opdracht heeft gekregen het goed te kopen, zijn principaal
ervan overtuigt, dat hij het gedaan heeft, en het goed aan hem levert, is de betere mening, dat er usucaptie zal plaats hebben.
389. Papinianus, Opinies, Boek X.
Wanneer een legataris in het bezit van een goed is gesteld, kan dit door usucaptie worden verkregen door de erfgenaam, als
koper, waarbij het recht van praetorisch onderpand is voorbehouden.
390. Scaevola, Opinies, Boek V.
Een zekere man kocht te goeder trouw een stuk grond dat aan een ander toebehoorde en begon daarop een huis te bouwen
voordat de termijn voor het verkrijgen van het bezit door verjaring was verstreken; en de eigenaar van het land, die hem
daarvan in kennis had gesteld voordat de door de wet vastgestelde termijn was verstreken, bleef het bezit behouden. Ik vraag
of de verjaring is gestuit of, na te zijn begonnen, is blijven lopen. Het antwoord luidde, dat volgens de aangegeven feiten, zij
niet was gestuit.
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391. Dezelfde, Digest, Boek XXV.
De nalatenschap van een bij verstek overleden zuster ging over op haar twee broers, van wie de een afwezig was en de ander
aanwezig. De aanwezige broer trad in de plaats van de afwezige broer en verkocht aan Lucius Titius, een koper te goeder
trouw, een heel stuk land in zijn eigen naam en in die van zijn broer. De vraag rees, of de koper, wetende dat de helft van het
land aan de afwezige erfgenaam toebehoorde, door verjaring het gehele stuk land kon verkrijgen. Het antwoord luidde dat hij
dat kon doen, indien hij geloofde dat het was verkocht op gezag van de broer die afwezig was.

Tit. 5. Betreffende het bezit als erfgenaam of als bezitter.

392. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Niets kan door een erfgenaam worden verkregen door usucaptie uit het bezit van een persoon die leeft, ook al dacht de
bezitter dat het toebehoorde aan iemand die dood is.
393. Julianus, Digest, Boek XLIV.
Wanneer iemand in het bezit wordt gesteld van een goed voor het behoud van een erfenis, onderbreekt hij niet het bezit van
hem die door usucaptie als erfgenaam verkrijgt, want hij houdt het goed in bewaring. Wat is dan het gevolg? Hij behoudt het
goed door het pandrecht, ook nadat de voor usucaptie vereiste tijd verstreken is, en hij doet er geen afstand van totdat zijn
legaat aan hem is uitbetaald, of zijn vordering daarop is voldaan.
394. De algemene opvatting dat niemand de titel van zijn eigen bezit kan veranderen, moet zo worden begrepen dat het niet
alleen geldt voor burgerlijk, maar ook voor natuurlijk bezit. Daarom heeft men geoordeeld, dat noch een pachter, noch
iemand bij wie het eigendom in bewaring is gegeven of is uitgeleend, het als erfgenaam door usucaptie kan verkrijgen, met
het doel er voordeel uit te trekken.
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395. Servius ontkent dat een zoon, in zijn hoedanigheid van erfgenaam, door usucaptie eigendom kan verwerven dat hem
door zijn vader is geschonken; want hij was van mening dat het natuurlijk bezit ervan in handen van de zoon was tijdens het
leven van zijn vader. Dit heeft tot gevolg, dat wanneer een zoon door zijn vader tot erfgenaam is benoemd, hij geen enkel
deel van de hem door eerstgenoemde vader gegeven nalatenschap door vererving kan verkrijgen, voor zover dit de aandelen
van zijn mede-erfgenamen kan aantasten.
396. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXIII.
Vele autoriteiten zijn van mening dat als ik erfgenaam ben, en denk dat een bepaald goed tot de nalatenschap behoort, maar
er in werkelijkheid geen deel van uitmaakt, ik het door usucaptie kan verwerven.
397. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Het staat vast dat hij die het recht heeft om een testament te maken, in de hoedanigheid van erfgenaam, eigendom kan
verwerven door usucaptie.

Tit. 6. Betreffende bezit op grond van schenking.

398. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Hij, aan wie het eigendom als schenking is afgestaan, verkrijgt het door verovering, wegens de schenking. Het is niet
voldoende te denken dat dit het geval was, maar het is noodzakelijk dat de schenking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
399. Indien een vader een schenking doet aan zijn zoon, die hij onder zijn beheer heeft, en daarna overlijdt, kan de zoon het
gegeven goed niet door usucaptie verwerven, om reden dat de schenking nietig is.
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400. Wanneer een schenking wordt gedaan tussen man en vrouw, vindt geen usucaptie plaats. Bovendien zegt Cassius, dat
als een man een goed aan zijn vrouw schenkt en er daarna een echtscheiding plaatsvindt, er geen vererving van vruchtgebruik
kan plaatsvinden, omdat de vrouw zelf het eigendomsrecht niet kan veranderen. Hij stelt dat de regel anders is, en dat zij het
bezit door vruchtgebruik kan verkrijgen na de echtscheiding, als de echtgenoot haar heeft toegestaan het bezit te gebruiken
alsof hij het aan haar had geschonken. Julianus meent echter dat een vrouw in het bezit is van eigendom dat door haar man is
geschonken.
401. Marcellus, Digest, Boek XXII.
Wanneer iemand een goed schenkt dat aan een ander toebehoort, en besluit de schenking te herroepen, zelfs als hij een
procedure heeft aangespannen om het terug te krijgen, blijft de usucaptie lopen.
402. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXIV.
Wanneer een man een schenking doet aan zijn vrouw, of een vrouw aan haar man, en het geschonken goed aan een ander
toebehoort, is de mening van Trebatius, dat als de partij die de schenking heeft gedaan er niet armer door wordt, de bezitter
het goed door usucaptie kan verkrijgen, juist.
403. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als een vader een schenking doet aan zijn dochter, die onder zijn beheer staat, en haar onterfd heeft, en de erfgenaam
ratificeert de schenking, dan kan zij het door usucaptie beginnen te verwerven vanaf de dag waarop de ratificatie plaatsvond.
404. Scaevola, Opinies, Boek V.
Wanneer iemand begonnen is een slaaf door usucaptie, als schenking, te verwerven en hem manumitteert, is de daad van
manumissie nietig, omdat hij nog niet de eigendom van de slaaf heeft verkregen. De vraag rees of hij had opgehouden hem
door usucaptie te verkrijgen. Het antwoord luidde, dat hij met betrekking tot de persoon in kwestie afstand van het bezit
scheen te hebben gedaan, en dat derhalve de usucaptie was gestuit.
405. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer een verkoop heeft plaatsgevonden die in feite een schenking is, wordt het geleverde eigendom verkregen door
usucaptie, als een koop, en niet als een schenking.
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Tit. 7. Betreffende het bezit op grond van verlating.

406. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Wanneer bezit als verlaten wordt beschouwd, houdt het onmiddellijk op het onze te zijn, en behoort het toe aan de eerste
bewoner, omdat het ophoudt ons toe te behoren onder dezelfde omstandigheden als waarin het door anderen wordt verkregen.
407. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Wij kunnen eigendom verwerven op grond van verlatenheid, als wij weten dat het door de eigenaar als afgestaan wordt
beschouwd.
408. Proculus is van mening dat het eigendom niet ophoudt de eigenaar toe te behoren, tenzij iemand anders er bezit van
neemt. Julianus meent echter dat het ophoudt de eigenaar toe te behoren wanneer hij het opgeeft, maar dat het niet het
eigendom van een ander wordt, tenzij hij het in bezit krijgt. Dit is juist.
409. Modestinus, Verschillen, Boek VII.
Er wordt wel eens gevraagd of een deel van iets kan worden beschouwd als verlaten. En inderdaad, als een mede-eigenaar
afstand doet van zijn aandeel in het gemeenschappelijk bezit, houdt het op hem toe te behoren, zodat dezelfde regel van
toepassing is op een deel dat van allen is. De enige eigenaar van een goed kan echter niet een deel daarvan behouden en de
rest opgeven.
410. Paulus, Over Sabinus, Boek XV.
Wij kunnen door usucaptie eigendom verwerven dat geacht wordt verlaten te zijn, wanneer wij denken dat dit het geval is,
zelfs als wij niet weten door wie het verlaten is.
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5. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als u een voorwerp bezit dat geacht wordt te zijn achtergelaten, en ik, wetende dat dit het geval is, het van u koop, staat het
vast dat ik het door usucaptie kan verwerven, en kan de tegenwerping dat het niet tot uw eigendom behoort, niet worden
opgeworpen. Want indien ik willens en wetens een goed koop, dat u door uw vrouw is gegeven, om reden dat u dit als het
ware met toestemming en toestemming van de eigenaar hebt gedaan, geldt dezelfde regel.
411. Wat iemand beschouwt als door hemzelf achtergelaten, wordt onmiddellijk het mijne, als ik het neem. Daarom, als
iemand geld weggooit, of vogels loslaat, hoewel hij van plan is, dat zij zullen toebehoren aan een ieder, die er beslag op kan
leggen, worden zij niettemin eigendom van hem, die het toeval moge begunstigen; want wanneer iemand afstand doet van de
eigendom van een goed, wordt hij geacht te hebben bedoeld, dat het aan wie dan ook toebehoort.
412. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
Niemand kan eigendom verwerven door usucaptie op grond van verlatenheid, die ten onrechte denkt dat het verlaten is.
413. Dezelfde, Over Minicius, Boek II.
Wanneer iemand koopwaar vindt die overboord is gegooid van een schip, rijst de vraag of hij die niet kan verwerven door
usucaptie, op grond van het feit dat ze als achtergelaten moet worden beschouwd. De betere mening is, dat hij het niet door
usucaptie kan verwerven op grond van verlatenheid.
414. Paulus, Opiniën, Boek XVIII.
Sempronius probeerde een vraag te stellen over de toestand van een zekere Thetis, met de bewering dat zij de dochter was
van een van zijn slavinnen. Nadat hij echter door Procula, de voedster van Thetis, was gedagvaard om hem te dwingen haar
het onderhoud van Thetis te vergoeden, antwoordde hij dat hij niet over de middelen beschikte om tot betaling over te gaan,
maar dat de voedster het kind aan haar vader, Lucius Titius, moest teruggeven. Daarop spande de voedster een proces aan om
te voorkomen dat Sempronius naderhand nog een vraag zou kunnen stellen. Lucius Titius, na Seia Procula haar vordering
voor ondersteuning te hebben betaald, heeft het kind publiekelijk gemanumitteerd. Ik vraag of de aan Thetis verleende
vrijheid kan worden herroepen. Paulus antwoordde dat, aangezien de eigenaar van de slavin bij wie Thetis geboren is, geacht
werd deze in de steek te hebben gelaten, zij haar vrijheid kon verkrijgen door toedoen van Lucius Titius.
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Tit. 8. Betreffende het bezit op grond van een erfenis.

415. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Hij wordt geacht in bezit te zijn als legataris aan wie het legaat is nagelaten, want bezit en usucaptie op grond van het legaat
vinden alleen plaats ten gunste van degene aan wie het goed is nagelaten.
416. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Als ik iets bezit waarvan ik denk dat het aan mij is nagelaten, en dit is niet het geval, dan kan ik het niet, in de hoedanigheid
van legataris, door usucaptie verwerven.
417. Papinianus, Vragen, Boek XXII.
Niet meer dan wanneer iemand denkt dat hij iets gekocht heeft wat hij niet gekocht heeft.
418. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Eigendom kan worden verkregen door vererving op grond van een legaat, wanneer iets dat aan een ander toebehoort is
nagelaten, of wanneer het toebehoorde aan de erflater, en het niet bekend is dat het door een codicil is weggenomen; want in
dit soort gevallen is er een goede reden om vererving in werking te laten treden. Men kan zeggen, dat dezelfde regel van
toepassing is, wanneer de naam van de legataris twijfelachtig is, zoals bijvoorbeeld, wanneer een legaat aan Titius is gedaan,
en er twee personen met die naam zijn, zodat een van hen meent, dat hij bedoeld was, terwijl dit niet het geval was.
419. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
Eigendommen die als legaat zijn afgeleverd, kunnen op deze grond door usucaptie worden verkregen, ook al is de eigenaar
ervan in leven,
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420. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als degene aan wie het goed geleverd is, denkt dat de erflater dood is.
421. Javolenus, Over Cassius, Boek VII.
Niemand kan eigendom verkrijgen door usucaptie op grond van een legaat, tenzij hij zelf het recht had om een testament te
maken ten gunste van de erflater, omdat dit soort bezit afhankelijk is van testamentaire bekwaamheid.
422. Papinianus, Vragen, Boek XXIII.
Als de legataris het legaat in bezit neemt zonder dat er vragen rijzen om zijn titel aan te tasten, zelfs als het legaat niet aan
hem is afgeleverd, heeft hij het recht om door usucaptie het aan hem gelegateerde goed te verwerven.
423. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Degene aan wie wettelijk een legaat is nagelaten, verkrijgt als legataris het eigendom door vererving. Als het legaat echter
niet overeenkomstig de wet is nagelaten, of als het legaat is weggenomen, is na veel controverse besloten dat het eigendom
door usucaptie kan worden verkregen uit hoofde van het legaat.

Tit. 9. Betreffende het bezit op grond van een bruidsschat.

424. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXI.
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Een recht op vruchtgebruik, en wel een zeer rechtvaardig recht, is het recht dat men zegt te hebben op grond van een
bruidsschat, zodat iedereen die eigendom ontvangt bij wijze van bruidsschat, het kan verwerven door vruchtgebruik, na het
verstrijken van de tijd die de wet gewoonlijk voorschrijft voor hen die eigendom op deze manier als koper verwerven.
425. Het maakt geen verschil, of als bruidsschat bepaalde bepaalde voorwerpen, dan wel het gehele bedrag van het goed
wordt gegeven.
426. Laten wij in de eerste plaats nagaan, wanneer iemand eigendom kan verwerven door vererving als bruidsschat; en of dit
moet beginnen na de datum van het huwelijk, of daarvoor. Een veelbesproken vraag is, of een man die verloofd is (dat wil
zeggen, die nog niet getrouwd is), eigendom kan verwerven door vererving, omdat het een bruidsschat is. Julianus zegt dat,
als de vrouw die verloofd is, het eigendom aan de andere partij levert, met de bedoeling dat het hem pas zal toebehoren nadat
het huwelijk is voltrokken, er geen verovering zal plaatsvinden. Indien dit echter klaarblijkelijk niet de bedoeling was, moet
worden aangenomen (zo zegt Julianus) dat het eigendom onmiddellijk het zijne wordt; en indien het aan iemand anders
toebehoort, kan het door usucaptie worden verkregen. Deze opvatting lijkt mij aannemelijk. Maar voordat het huwelijk
plaatsvindt, wordt de usucaptie van kracht, niet vanwege de bruidsschat, maar op grond van de eigendom.
427. Tijdens het bestaan van het huwelijk heeft de vruchtdoop plaats tussen de gehuwden, op grond van de bruidsschat. Als
echter het huwelijk niet bestaat, kan er volgens Cassius geen usucaptie plaatsvinden, omdat er geen bruidsschat is.
428. Hij zegt ook dat als de echtgenoot denkt dat hij getrouwd is, terwijl dit niet het geval is, hij het eigendom niet kan
verwerven door usucaptie, omdat er geen bruidsschat is. Deze mening is redelijk.
429. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Indien een getaxeerd goed wordt afgeleverd voordat het huwelijk is voltrokken, kan het niet door usucaptie worden
verkregen, noch op grond van koop, noch op grond van eigendom.
430. Scaevola, Digest, Boek XXV.
Twee dochters werden erfgenamen van hun vader, die bij verstek overleed, en ieder van hen gaf slaven die hun
gemeenschappelijk toebehoorden als bruidsschat, en vervolgens, enige jaren na de dood van hun vader, stelden zij een
vordering tot verdeling in. Daar de echtgenoten gedurende vele jaren de bij wijze van bruidsschat gegeven slaven in hun bezit
hadden gehad als dotslaven, rees de vraag of zij konden worden geacht deze slaven door verovering te hebben verkregen,
indien zij meenden dat deze toebehoorden aan hen die ze als bruidsschat hadden gegeven. Het antwoord luidde dat niets in
het genoemde geval eraan in de weg stond dat zij door usucaptie werden verkregen.
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Tit. 10. Betreffende het bezit op grond van eigendom.

431. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Eigendom op grond van eigendom bestaat wanneer we denken dat we eigendom voor onszelf verwerven, en het in bezit
hebben op grond van de titel waarmee het verkregen is, zowel als op grond van eigendom; zoals bijvoorbeeld wanneer ik op
grond van een aankoop bezit heb als koper en als eigenaar. Bovendien heb ik het bezit als legataris en als begiftigde, en ook
op grond van eigendom, wanneer een goed aan mij is geschonken of nagelaten.
432. Wanneer echter een goed aan mij is geleverd onder een goede titel, bijvoorbeeld door koop, en ik het door verovering
verkrijg, begin ik het als het mijne te bezitten, zelfs voordat ik het door verovering verkrijg. Maar kan er twijfel ontstaan over
de vraag of ik ophoud het als koper te bezitten, nadat de usucaptie heeft plaatsgevonden? Mauricianus zegt dat hij denkt dat
ik niet ophoud het te bezitten.
433. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Er is een vorm van bezit waarvan gezegd wordt dat het gebaseerd is op eigendom. Want zo bezitten wij alles wat wij uit de
zee, het land of de lucht verkrijgen, of wat ons toebehoort door de werking van het alluvium van stromen. Wij bezitten ook
alle nakomelingen van goederen die wij in naam van anderen bezitten; zoals wij bijvoorbeeld het kind van een slavin die tot
een landgoed behoort of die gekocht is, als het onze bezitten; en op dezelfde manier bezitten wij de winsten van goederen die
gekocht of geschonken zijn, of die deel uitmaken van een landgoed.
434. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
U hebt mij een slaaf geleverd, waarvan u ten onrechte dacht dat ik er recht op had volgens de bepalingen van een beding. Als
ik wist dat u mij niets schuldig was, kan ik de slaaf niet door verovering verwerven; maar als ik het niet wist, is de betere
mening dat ik hem door verovering kan verwerven, omdat de levering, die plaatsvond voor wat ik als een goede
tegenprestatie beschouw, voldoende is om mij in staat te stellen het eigendom dat aan mij geleverd is als het mijne te
bezitten. Neratius heeft deze mening gevolgd, en ik denk dat zij juist is.
435. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXII.
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Als je te goeder trouw een vrouwelijke slavin hebt gekocht die gestolen is, en je hebt het kind van die slavin in je bezit, dat ze
verwekt heeft terwijl ze in jouw handen was, en voordat de tijd die voor verjaring is voorgeschreven is verstreken, stel je vast
dat de moeder van dat kind gestolen is, dan meent Trebatius dat het kind dat op die manier in je bezit is, zonder twijfel door
verjaring kan worden verkregen. Ik meen, dat in dit geval een onderscheid moet worden gemaakt, want indien gij binnen de
tijd, die de wet voor de verjaring voorschrijft, niet vaststelt aan wie de slaaf toebehoort, of indien gij dit wist, zonder de
eigenaar van de slaaf te kunnen verwittigen, of indien gij hem kon verwittigen, en dit gedaan hebt, kunt gij de slaaf door
verjaring verkrijgen. Indien gij echter wist, dat de slavin gestolen was, en gij de eigenaar had kunnen verwittigen, doch dit
nagelaten hebt, zal de tegengestelde regel gelden; want gij zult geacht worden haar clandestien in bezit te hebben gehad, daar
dezelfde persoon niet tegelijkertijd eigendom als zijn eigendom en clandestien bezit kan hebben.
436. Wanneer een vader zijn goed onder zijn kinderen verdeelt, en zij het, na zijn dood, behouden, om de reden, dat onder
hen was overeengekomen, dat deze verdeling van zijn nalatenschap moest worden bekrachtigd, zal de usucaptie op grond van
eigendom baten, voor zover het gaat om enig aan anderen toebehorend goed, dat onder de goederen van de vader kan worden
aangetroffen.
437. Wanneer een goed niet is nagelaten, maar door de erfgenaam bij vergissing als zodanig is afgestaan, staat vast, dat het
door usucaptie door de legataris kan worden verkregen, omdat hij het als eigenaar bezit.
438. Neratius, Perkamenten, Boek V.
De usucaptie van eigendom dat wij hebben verkregen om andere redenen dan omdat wij menen dat wij er recht op hebben als
het onze, is vastgesteld om een einde te maken aan geschillen.
439. Iemand kan door usucaptie het eigendom verwerven waarvan hij het bezit heeft, menende dat het hem toebehoort; zelfs
indien deze mening onjuist is. Dit moet echter zo worden verstaan, dat een aannemelijke dwaling van de bezitter zijn recht op
usucaptie niet in de weg staat; bijvoorbeeld als ik een of ander voorwerp bezit omdat ik ten onrechte denk dat mijn slaaf, of
de slaaf van iemand die ik als erfgenaam heb opgevolgd, het heeft gekocht, aangezien onwetendheid over de daad van een
ander een verschoonbare dwaling is.
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Boek XLII
1. Betreffende het gezag van gewijsde en de werking van vonnissen, en van vonnissen in kort geding.
2. Over bekentenissen.
3. Overdracht ten gunste van schuldeisers.
4. 4. Aangaande de redenen voor de toewijzing van het bezit.
5. Het bezit en de verkoop van goederen door de rechterlijke macht.
6. Betreffende de voorrechten van schuldeisers.
7. 7. Aangaande de scheiding van de goederen van een nalatenschap.
8. 8. Betreffende de benoeming van een curator van goederen.
9. 9. Betreffende de teruggave in geval van bedrieglijke handelingen tegen schuldeisers.

Tit. 1. Betreffende het gezag van gewijsde en de werking van vonnissen en tussenvonnissen.
1. Modestinus, Pandects, Boek VII.
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Met res judicata wordt bedoeld het beëindigen van een controverse door de uitspraak van een rechtbank. Dit wordt bereikt
hetzij door een afwijzende beslissing, hetzij door kwijting van aansprakelijkheid.
(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
De rechter die bevoegd is een rechtszaak te voeren, neemt niet altijd de door de wet voorgeschreven tijd in acht, want soms
verkort en soms verlengt hij die, afhankelijk van de aard van de zaak, het bedrag van het in geschil zijnde goed, of de
gehoorzaamheid of halsstarrigheid van de partijen; maar zelden wordt het vonnis binnen de door de wet gestelde tijd
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld wanneer de kwestie van alimentatie moet worden vastgesteld, of verlichting moet worden
verleend aan een minderjarige die vijfentwintig jaar oud is.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
Hij die de bevoegdheid heeft te veroordelen, heeft ook de bevoegdheid te ontslaan van aansprakelijkheid.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVIII.
Als een zaakwaarnemer niet verschijnt, wordt een vordering tot uitvoering van een vonnis tegen hem afgewezen en
toegewezen tegen zijn principaal; maar als hij wel verschijnt, wordt het tegen hem toegewezen. In dit geval echter wordt hij
niet geacht voor het gerecht te zijn verschenen, die als gemachtigde is aangesteld in een zaak, waarin hij belanghebbende is;
want er is een andere reden, waarom hij niet kan weigeren te pleiten in een vordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis, en
wel, omdat hij gemachtigde is geworden in zijn eigen naam en niet in die van een ander.
(1) Een voogd en een curator bevinden zich in een zodanige positie dat zij niet geacht worden ter terechtzitting te zijn
verschenen, zodat een vordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis tegen hen niet moet worden toegewezen.
(2) De gemachtigde van een gemeente kan zich aan de tenuitvoerlegging onttrekken in een zaak waarin een vonnis is
uitgesproken, want een vordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis moet worden toegewezen tegen de burgers.
(3) De Praetor zegt: "Ik zal een vordering toestaan om de partij tegen wie een vonnis is uitgesproken, te dwingen het geld te
betalen." De partij die zijn zaak verloren heeft, wordt dus tot betaling verplicht. Maar wat te doen, en wat te zeggen, indien
hij niet bereid is te betalen, maar bereid is de vordering op een andere wijze te voldoen? Labeo zegt dat moet worden
toegevoegd: "Indien de partij die zijn zaak verloren heeft, de vordering niet voldoet," want het kan gebeuren dat hij een
solvabele persoon heeft die in zijn plaats kan aanbieden. De reden om betaling te eisen is echter dat de Praetor niet wilde dat

3038

uit de vorige een nieuwe verplichting zou ontstaan; en daarom bepaalt hij dat het geld moet worden betaald. De mening van
Labeo moet om goede en voldoende redenen worden gevolgd.
(4) Indien na de uitspraak en met instemming van de procespartijen zekerheid wordt gesteld door de partij die zijn zaak heeft
verloren, wordt de regel ten aanzien van hem versoepeld indien een nieuwe overeenkomst wordt gesloten; indien dit echter
niet geschiedt met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst, blijft de volgorde van tenuitvoerlegging
gehandhaafd. Indien echter pandrechten worden aanvaard of zekerheden worden gesteld ter verzekering van de uitvoering
van het vonnis, zal het resultaat zijn, dat wij moeten oordelen, dat de executie blijft staan, alsof aan de beslissing in de zaak
iets was toegevoegd en niets was onttrokken. Dezelfde regel moet in acht worden genomen in het geval van een partij wier
gemachtigde een arrest tegen haar heeft laten wijzen.
(5) Wanneer tegen iemand een vonnis is gewezen, waarbij hij wordt verplicht binnen een bepaalde termijn te betalen, vanaf
welke datum moet dan de termijn voor de vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis worden berekend? Vanaf de dag,
waarop de beslissing is gegeven, of vanaf de dag, waarop de voor dit soort zaken voorgeschreven tijd is verstreken? Indien de
rechter een kortere termijn heeft vastgesteld dan de wet voorschrijft, moet de wet voorzien in hetgeen door zijn beslissing
ontbreekt. Heeft de rechter echter bij de vaststelling van de termijn een groter aantal dagen in aanmerking genomen dan
wettelijk is toegestaan, dan krijgt de in het ongelijk gestelde partij niet alleen de door de wet voorgeschreven termijn, maar
ook die welke de rechter daarenboven heeft toegekend.
(6) Onder veroordeelde moet worden verstaan, hij tegen wie een zodanig vonnis in rechte is gewezen, dat het in stand blijft.
Indien echter het vonnis, om welke reden ook, geen gevolg blijkt te hebben, moet worden gezegd dat de term "veroordeling"
niet van toepassing is.
(7) Onder "kwijting" moet niet alleen worden verstaan, dat de partij de vordering betaalt, maar ook dat hij geheel wordt
ontheven van de verplichting, waarop het vonnis was gegrond.
(8) Celsus zegt dat, als u een vonnis hebt gekregen in een rechtszaak tegen u, en u bij wijze van genoegdoening een slaaf hebt
afgestaan waarvan een ander het vruchtgebruik had, u nog steeds aansprakelijk bent voor de rechtszaak om het vonnis ten
uitvoer te brengen; maar als het vruchtgebruik tenietgaat, verklaart hij dat u zult worden bevrijd.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
De Praetor zegt: "De beslissing met betrekking tot het eigendom werd genomen door de bevoegde magistraat." Het zou beter
zijn als hij had gezegd: "Door hem die kennis van de zaak had," want het woord "kennis" heeft ook betrekking op rechters
die geen bevoegdheid hebben over deze kwesties, maar die wel het recht hebben om bepaalde andere zaken te onderzoeken.
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1. Indien een rechter tegen iemand als volgt beslist: "Laat zo-en-zo aan Titius afgeven wat hij krachtens het testament of het
codicil van Maevius heeft ontvangen", dan moeten wij daaronder hetzelfde verstaan als wanneer hij uitdrukkelijk het bedrag
had vermeld dat bij het testament of het codicil was nagelaten. Dezelfde regel zal gelden indien hij had beslist dat een
mondelinge trust moest worden uitgevoerd.
(6) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVI.
Wanneer een vonnis wordt uitgesproken tegen een soldaat, die zijn diensttijd heeft volbracht, is hij slechts verplicht te
betalen wat zijn middelen zullen toelaten.
1. Wanneer een partij bij een rechtsgeding veroordeeld is tot het betalen van tien aurei, of tot het afstaan van de oorzaak van
de schade bij wijze van genoegdoening, dan zal hij door de vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis gedwongen
worden tot het betalen van de som van tien aurei, omdat hij van de wet de bevoegdheid verkrijgt tot het afstaan van het dier
dat de schade heeft veroorzaakt. Wie echter hetzij de betaling van tien aurei, hetzij de overlevering van het dier, hetzij de
slaaf, bij wijze van schadevergoeding heeft bedongen, kan geen aanspraak maken op de tien aurei, omdat elk van deze zaken
in de overeenkomst is begrepen en men deze afzonderlijk heeft kunnen bedingen. Een vonnis dat de overgave van de slaaf of
het dier bij wijze van herstel eist, zal nietig zijn, maar het volgt op een vonnis dat de betaling van het geld eist, en daarom
moet een procedure tot invordering van de tien aurei worden ingesteld op grond van het vonnis, want het heeft alleen daarop
betrekking, en de overgave van het dier of de slaaf bij wijze van herstel wordt door de wet toegestaan.
2. 2. Hij, die op eigen gezag het eigendom verkoopt van iemand, die hij in een rechtsgeding heeft verslagen, zal aansprakelijk
zijn voor een vordering wegens diefstal, alsmede voor een vordering wegens diefstal met geweld.
3. 3. De vordering tot executie van een vonnis is een eeuwigdurende vordering, die de vervolging van het eigendom omvat,
en zowel voor als tegen een erfgenaam kan worden ingesteld.
(7) Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Over Res Judicata.
Het lijdt thans geen twijfel, dat hij, tegen wie vonnis is gewezen, op velerlei wijze kan worden bevrijd binnen den tijd, dien
voor de executie is gesteld; ofschoon gedurende dien tijd geen executieprocedure tegen hem kan worden ingesteld, omdat,
wanneer een zaak is beslist, de door de wet gestelde tijd is vastgesteld ten gunste van den partij, die zijn zaak verloren heeft,
en niet tegen hem.
8. Paulus, Over Plautius, Boek V.
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Als een slaaf, die op grond van een beding is opgeëist, sterft nadat de zaak in het ongelijk is gesteld, wordt de gedaagde niet
ontslagen van zijn aansprakelijkheid, en men heeft besloten dat hij rekening en verantwoording moet afleggen over de winst.
9. Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Een vonnis kan niet worden uitgesproken door een magistraat of een arbiter tegen een persoon die krankzinnig is.
10. Marcellus, Digest, Boek II.
Een man die zich valselijk voordoet als het hoofd van een huishouden, die geld leent, en die door zijn vader onterfd is, moet
veroordeeld worden, ook al kan hij niet tot betaling overgaan.
11. Celsus, Digest, Boek V.
Als ik heb bedongen dat iets zou worden gedaan op de Kalends van een bepaalde maand, en het vonnis is enige tijd na de
Kalends van die maand uitgesproken, dan moet het bedrag van de schadevergoeding worden geschat in verhouding tot mijn
belang bij het laten doen van het werk op de bovengenoemde datum; want als de schatting wordt gemaakt vanaf die tijd, zou
ik geen verder belang hebben dan in wat later zou kunnen worden betaald.
12. Marcellus, Digest, Boek IV.
In uitspraken die betrekking hebben op deposito's of bruiklenen, is het gebruikelijk om, ook al is het eigendom verloren
gegaan door bedrog van de gedaagde, hem genoegdoening te geven door de eigenaar te dwingen zijn vorderingsrechten aan
hem over te dragen.
13. Celsus, Digest, Boek VI.
Wanneer iemand bedongen heeft, dat tien aurei betaald zouden worden door de een en zekerheid gegeven door een ander,
moet het bedrag van de schadevergoeding geschat worden naar evenredigheid van het belang van de bedrieger bij het hem
verschaffen van zekerheid. Dit belang kan even groot zijn als het verschuldigde, of minder, of soms zelfs tot niets oplopen;
want van ongegronde vrees kan geen schatting worden gemaakt. Indien echter de schuld is betaald, zal er geen rente meer te
schatten zijn, en indien een bepaald bedrag betaald is, zal de waarde van de rente evenredig afnemen.
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1. Wanneer iemand belooft, dat hij zal voorkomen, dat de bedinger schade lijdt, en hij doet dit, en de bedinger lijdt geen
schade, dan wordt hij geacht gedaan te hebben, waartoe hij zich verbonden heeft. Doet hij dit niet, dan wordt tegen hem
vonnis gewezen voor een bepaalde som geld, omdat hij niet gedaan heeft wat hij beloofd heeft, zoals geschiedt bij allerlei
verbintenissen die betrekking hebben op het verrichten van bepaalde handelingen.
14. Dezelfde, Digest, Boek XXV.
Wat de Praetor bevolen of verboden heeft te doen, kan hij door een tegengestelde beslissing vernietigen, of vernieuwen; maar
dit geldt niet voor definitieve decreten.
15. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek III.
De goddelijke Pius heeft in een Rescript, gericht aan de magistraten van het Romeinse volk, verklaard dat zij die rechters of
scheidsrechters benoemen, toestemming moeten geven voor de uitvoering van de door hen gewezen vonnissen.
(1) Onze Keizer en zijn Vader verklaarden in een Rescript dat zelfs de Gouverneur van een provincie een in Rome
uitgesproken vonnis ten uitvoer kon leggen, als hij daartoe opdracht kreeg.
(2) Daarom moeten bij de gerechtelijke verkoop van alles wat in beslag is genomen, eerst de roerende goederen, zoals dieren,
worden verkocht. Is de prijs daarvan voldoende om de vordering te voldoen, dan is dat goed; is dat niet het geval, dan moeten
de onroerende goederen executoriaal in beslag worden genomen en verkocht worden. Wanneer er echter geen roerende
goederen zijn, moet de grond in eerste instantie in beslag worden genomen en verkocht. De rechters zijn gewoon te beslissen
dat, indien er geen roerende goederen zijn, de grond in executoriale beslag moet worden genomen, want het is in het begin
niet gebruikelijk om de grond in beslag te nemen. Indien de grond niet toereikend is om de schuld te betalen, of de
schuldenaar er geen heeft, dan worden alle kredieten die hij eventueel heeft, in beslag genomen en verkocht. Het is op deze
wijze dat de gouverneurs van de provincies het vonnis ten uitvoer leggen.
(3) Indien het in executoriale titel genomen goed geen koper vindt, werd door onze Keizer en zijne Goddelijke Vader in een
Rescript bepaald, dat het zal worden toegewezen aan hem, in wiens voordeel het vonnis werd uitgesproken tegen de partij die
de zaak verloor. Het eigendom wordt hem toegewezen naar evenredigheid van het verschuldigde bedrag, want indien de
schuldeiser er de voorkeur aan geeft het ter voldoening van zijn vordering aan te nemen, moet hij er genoegen mee nemen, en
het Rescript bepaalt, dat hij niet meer kan eisen dan waar hij recht op heeft; want indien hij genoegen neemt met het in
executoriale titel genomen eigendom, wordt hij geacht een overeenkomst tot voldoening van zijn vordering te hebben
gesloten; noch kan hij zeggen, dat hij het eigendom in pand hield voor een bepaald bedrag en een vordering instellen om het
saldo terug te krijgen.
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(4) In geval van geschil over een in executoriale titel genomen goed, heeft onze Keizer beslist, dat degenen die het vonnis ten
uitvoer leggen, dit moeten onderzoeken en, indien zij vaststellen, dat het toebehoort aan de partij die in het ongelijk is
gesteld, het vonnis ten uitvoer moeten leggen. Er zij echter op gewezen, dat zij verplicht zijn dit onderzoek summier te
verrichten; evenmin kan hun beslissing de schuldenaar benadelen, indien zij van oordeel zijn, dat het goed moet worden
vrijgegeven als toebehorend aan de partij, die het geschil heeft doen ontstaan, en niet aan hem, in wiens naam het ten uitvoer
is gelegd; evenmin moet hij, aan wie het wordt afgeleverd, er onmiddellijk recht op hebben krachtens het vonnis, indien het
goed van dien aard is, dat het van hem kan worden teruggevorderd volgens de gewone rechtsgang. Het resultaat is dus, dat de
zaak in haar oorspronkelijke toestand blijft en dat het door het vonnis getroffen goed slechts door verovering aan de
voornoemde partij ten goede kan komen. Er zij evenwel op gewezen, dat wanneer een geschil rijst over hetgeen ten uitvoer is
gelegd, daarvan moet worden afgezien, en andere goederen moeten worden genomen waarover geen geschil bestaat.
(5) Indien de in beslag genomen goederen in pand zijn gegeven, dient te worden nagegaan of zij kunnen worden verkocht,
zodat, na voldoening van de schuldeiser, het eventueel overblijvende gedeelte kan worden aangewend voor het vonnis. En
hoewel een schuldeiser niet kan worden gedwongen de in pand gegeven goederen te verkopen, kunnen deze goederen wel
worden bewaard totdat het vonnis ten uitvoer is gelegd, en indien de in beslag genomen goederen een koper vinden die, nadat
de schuldeiser is voldaan, bereid is het eventueel resterende bedrag te betalen, kan de verkoop van deze goederen ook worden
toegestaan. De toestand van de schuldeiser wordt niet slechter, omdat hij datgene heeft verkregen waarop hij recht had, en
zijn pandrecht mag niet worden opgeheven voordat zijn vordering is voldaan.
(6) Indien na de uitspraak van het vonnis over het in beslag genomen goed een geschil ontstaat met betrekking tot de koper,
moeten wij nagaan of de magistraat die het vonnis heeft uitgevoerd, bevoegd is om van deze zaak kennis te nemen. Ik denk
niet dat er reden is voor verder onderzoek, want als de koop eenmaal is bekrachtigd, moet hij die het eigendom heeft gekocht
het risico dragen; en zeker, nadat de koper in bezit is gesteld, is de plicht van de rechter ten einde. Dezelfde regel is van
toepassing, indien het goed wordt toegewezen aan hem ten gunste van wie de beslissing is gegeven.
(7) Indien de koper aan wie het goed door de rechter is toegewezen, de prijs niet betaalt, moeten wij nagaan of de
magistraten, wier taak het is het vonnis ten uitvoer te leggen, hem ter verantwoording moeten roepen. Ik denk niet dat zij
verder kunnen gaan, anders zou de procedure eindeloos worden. Maar wat kunnen we zeggen in een geval als dit? Moeten zij
de koper veroordelen en hem executeren? Of moeten zij de zaak onmiddellijk als beslist beschouwen? En wat moet er
gebeuren als de koper ontkent dat hij het goed gekocht heeft, of beweert dat hij ervoor betaald heeft? Het is beter dat de
rechter zich er niet mee bemoeit, te meer daar de partij ten gunste van wie het vonnis is uitgesproken, geen vorderingsrecht
heeft tegen hem die het eigendom verkrijgt, en bovendien geen onrecht lijdt; daar het noodzakelijk is dat een in executoriale
titel genomen en verkocht goed contant wordt betaald, en niet dat het geld na een bepaalde tijd wordt betaald. En als de
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rechter tussenbeide komt, moet hij alleen het in beslag genomen en verkochte goed in beslag nemen, alsof het niet van het
retentierecht van het vonnis was ontheven.
(8) Magistraten kunnen een vonnis ook ten uitvoer leggen door de schuldvorderingen van de schuldenaar in te nemen, als er
niets anders is dat ten uitvoer kan worden gelegd; onze Keizer heeft immers in een Rescriptie verklaard dat een
schuldbekentenis ten uitvoer kan worden gelegd.
(9) Maar laten we eens kijken of alleen een krediet dat door de schuldenaar wordt erkend, kan worden ingenomen, of dat dit
kan gebeuren als hij zijn aansprakelijkheid ontkent. De beste opvatting is, dat alleen datgene mag worden aangeslagen,
waarvan hij erkent dat het verschuldigd is. Indien hij echter ontkent dat hij de vordering verschuldigd is, zou het volkomen
juist zijn deze niet op te nemen; tenzij iemand, naar het voorbeeld van de inbeslagneming van roerende goederen, nog verder
zou gaan, en zou zeggen dat de rechters zelf een onderzoek naar de vordering zouden moeten instellen, zoals zij doen in het
geval van andere persoonlijke bezittingen, maar het wordt anders gesteld in een rescript.
(10) Wat moeten we verder zeggen als de rechters zelf actie ondernemen met betrekking tot de vordering, en eisen dat het
bedrag van de schuld wordt betaald bij het vonnis; of als zij de vordering moeten verkopen, zoals zij gewoon zijn te doen,
wanneer andere persoonlijke bezittingen in executie worden genomen? Zij moeten doen wat hun het beste lijkt om het vonnis
ten uitvoer te leggen.
(11) Indien de partij tegen wie het vonnis is uitgesproken, geld in bewaring heeft gegeven bij bankiers, kan dit eveneens in
beslag worden genomen. En verder, als er geld in handen is van iemand anders, dat betaald moet worden aan de partij die de
zaak verloor, is het gebruikelijk om daarop beslag te leggen, en het aan te wenden voor de betaling van het vonnis.
(12) Bovendien kan op geld, dat bij iemand in bewaring is gegeven of met hetzelfde doel in een kist is gelegd, beslag worden
gelegd ter voldoening van een vonnis. Ook wanneer geld van een erflaatster in een kist is gelegd voor de aankoop van land,
kan het door de rechter die belast is met de uitvoering van het vonnis, zonder toestemming van de Praetor, worden
meegenomen en gebruikt voor de betaling van de vordering.
16. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIII.
Er zijn personen die alleen kunnen worden aangesproken voor bedragen die zij kunnen betalen, dat wil zeggen, zonder aftrek
van hun schulden. Zulke personen zijn zij, tegen wie een proces wordt aangespannen wegens een of ander partnerschap, want
onder een partnerschap wordt verstaan alle goederen. Dezelfde regel geldt voor ascendenten,
(17) Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
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Evenals voor een beschermheer, een beschermvrouwe, hun kinderen en hun ascendenten. Evenzo is een echtgenoot, wanneer
hij voor een bruidsschat wordt aangesproken, alleen aansprakelijk voor wat hij kan betalen.
18. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVI.
Ook een soldaat, tegen wie een vonnis is uitgesproken, is na zijn ontslag slechts verplicht te betalen naar mate van zijn
middelen.
(19) Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Wanneer er meerdere personen zijn aan wie om dezelfde reden geld verschuldigd is, verdient de positie van de ijverigste de
voorkeur; en er wordt niet afgetrokken van wat verschuldigd is aan personen van gelijke rang, zoals het geval is in een actie
De peculio; want in dit geval is de positie van degene die het eerst vordert, het voordeligst. De schuld moet echter niet
worden afgetrokken, wanneer de zaak tegen een vader of een patroon wordt aangespannen, vooral wanneer de schuld
verschuldigd is aan personen van dezelfde stand, zoals aan andere kinderen of andere vrijgelatenen.
1. Ook hij, tegen wie een vordering wegens schenking is ingesteld, kan alleen worden veroordeeld voor het bedrag dat hij kan
betalen; en hij is in feite de enige ten aanzien van wie de schuld in mindering moet worden gebracht. Wat degenen betreft aan
wie om dezelfde reden geld verschuldigd is, verdient de positie van de ijverigste de voorkeur. En, inderdaad, ik denk niet dat
alles wat hij heeft van hem moet worden afgeperst, maar dat ervoor moet worden gezorgd dat hij niet tot armoede vervalt.
20. Modestinus, Verschillen, Boek II.
Een echtgenoot kan in het geval van een bruidsschat veroordeeld worden tot het bedrag dat hij kan betalen; maar wanneer hij
door zijn vrouw wegens een ander contract wordt aangesproken, kan hij door een grondwet van de goddelijke Pius ook
veroordeeld worden tot het bedrag van zijn middelen. De billijkheid gebiedt ook, dat deze zelfde regel geldt, wanneer een
vrouw door haar man wordt aangesproken.
21. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Bovendien, net zoals in het geval van een echtgenoot, zo kan ook een schoonvader geen vonnis tegen zich krijgen dat zijn
draagkracht te boven gaat. Maar als tegen de schoonvader een rechtsvordering wordt ingesteld op grond van zijn belofte van
een bruidsschat, kan dan tegen hem een vonnis worden uitgesproken naar draagkracht? Dit schijnt billijk te zijn, maar het is
niet onze praktijk, zoals Neratius verklaart.
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22. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXI.
Hier wordt echter mee bedoeld dat een vordering wordt ingesteld tegen een schoonvader, om een bruidsschat terug te krijgen
die is toegezegd nadat het huwelijk is ontbonden. Maar als een vordering wordt ingesteld om de bruidsschat terug te
vorderen, tijdens het voortduren van het huwelijk, moet hem vrijstelling worden verleend, opdat hem niet meer wordt betaald
dan hij in staat is te betalen.
1. Met betrekking tot hetgeen is gezegd over de partners, namelijk dat zij kunnen worden veroordeeld tot de hoogte van hun
geldelijke middelen, zegt de Praetor in zijn Edict dat hij zal handelen als een goede reden wordt aangetoond. Dit zal
geschieden om te voorkomen dat vrijstelling wordt verleend aan iemand die ontkent vennoot te zijn, of die aansprakelijk is
wegens bedrog.
23. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Als een vordering tot terugbetaling van een bruidsschat wordt ingesteld tegen een gemachtigde van de echtgenoot, en het
vonnis wordt uitgesproken tijdens het leven van laatstgenoemde, kan het alleen zijn voor het bedrag dat hij in staat is te
betalen, want de verdediger van de echtgenoot kan alleen een vonnis tegen hem laten uitspreken voor dat bedrag; maar als de
echtgenoot dood is, zal het vonnis de hele bruidsschat omvatten.
(24) Pomponius, Over Plautius, Boek IV.
Als een borg is aangenomen voor de betaling van de schuld of het vonnis, zal het hem geen voordeel brengen als degene voor
wie hij zich verbond, vonnis tegen hem laat wijzen voor het bedrag dat hij in staat is te betalen.
1. Indien de echtgenoot niet solvabel is, kan hij voordeel trekken uit het feit, dat hij niet tot betaling in staat is; want dit
voorrecht wordt hem persoonlijk verleend, en zal zijn erfgenaam niet baten.
25. Paulus, Over het Edict, Boek LX.
Opgemerkt moet worden dat de erfgenamen van zulke personen niet aansprakelijk zijn naar de mate van hun vermogen om te
betalen, maar voor het gehele bedrag.
26. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
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Als de partijen het eens zijn over het bedrag waarvoor het vonnis zal worden uitgesproken, is het niet ongepast dat de rechter
dienovereenkomstig beslist.
27. Modestinus, Opinies, Boek I.
De gouverneur van een provincie besliste dat een partij samengestelde interest moest betalen, in strijd met de wetten en de
Keizerlijke Constituties, en op deze grond ging Lucius Titius in beroep tegen de onrechtvaardige beslissing van de
gouverneur. Daar Titius zijn beroep niet in overeenstemming met de wet heeft ingesteld, vraag ik of het geld op grond van
het vonnis kan worden geïnd. Modestinus antwoordde dat als het vonnis voor een bepaalde som was, er niets in de zaak stond
waarom er geen executie kon worden ingesteld.
(28) Dezelfde, Opinies, Boek II.
Twee rechters gaven twee verschillende uitspraken. Modestinus gaf als zijn mening dat zij in suspensie moesten blijven
totdat een bevoegde magistraat een van hen had bevestigd.
29. Dezelfde, Pandects, Boek VII.
De tijd die aan een partij wordt verleend om een tegen hem uitgesproken vonnis te voldoen, wordt ook verleend aan zijn
erfgenamen en andere opvolgers, althans de tijd die nog niet verstreken is, omdat het voorrecht eerder aan de zaak dan aan de
persoon wordt toegekend.
30. Pomponius, Diverse Passages, Boek VII.
Wanneer een som geld als schenking is toegezegd en het waarschijnlijk is dat de middelen van de schenker zodanig zullen
zijn uitgeput dat hij bijna niets meer zal hebben, moet een vordering tegen hem worden toegewezen voor wat hij in staat is te
betalen, zodat er genoeg in zijn handen overblijft om hem in staat te stellen te leven. Deze regel moet in elk geval in acht
worden genomen tussen kinderen en ouders.
31. Callistratus, Gerechtelijk Onderzoek, Boek II.
De betalingstermijn moet niet alleen worden toegekend aan schuldenaren die daarom vragen, maar moet ook worden
verlengd, als de omstandigheden dat vereisen. Wanneer echter iemand de betaling uitstelt, eerder door halsstarrigheid dan
omdat hij het geld niet kan krijgen, moet hij gedwongen worden te betalen door zijn eigendom in beslag te nemen om de
vordering te voldoen, volgens de volgende regel die de goddelijke Pius aan de Proconsul Cassius voorschreef, namelijk:

3047

"Aan hen die toegeven dat zij een schuld hebben, of die door een vonnis tot betaling worden verplicht, moet een
betalingstermijn worden toegekend, en wel zo lang als in overeenstemming met hun middelen toereikend lijkt. Indien zij niet
betalen binnen de aanvankelijk gestelde termijn, of nadat deze is verlengd, worden hun goederen aangeslagen en verkocht,
indien zij niet binnen twee maanden aan de vordering of het vonnis voldoen; en indien er iets van de prijs overblijft, wordt
het teruggegeven aan hem, wiens eigendom in beslag werd genomen."
32. Dezelfde, Gerechtelijke Onderzoeken, Boek III.
Wanneer een rechter zich uitspreekt tegen constituties die worden aangehaald, om de reden dat hij ze niet van toepassing acht
op het geval in kwestie, wordt hij niet geacht er ten onrechte tegen te hebben beslist, en kan er dus beroep worden
aangetekend tegen zijn beslissing; anders wordt de zaak geacht definitief te zijn beslecht.
33. Dezelfde, Gerechtelijke Onderzoeken, Boek V.
Nadat de goddelijke Hadrianus een verzoekschrift van Julius Tarentinus had ontvangen, waarin hij beweerde dat een vonnis
tegen hem was uitgesproken doordat de rechter was misleid door vervalste bewijzen en door een samenzwering van zijn
tegenstanders, die getuigen met geld hadden omgekocht, verklaarde de keizer in een Rescript dat hij recht had op volledige
restitutie, als volgt: "Ik heb opdracht gegeven een afschrift van het verzoekschrift dat Julius Tarentinus bij mij heeft
ingediend, aan u te zenden. Als hij bewijst dat hij door een samenzwering van zijn tegenstanders is onderdrukt, en dat hun
getuigen met geld zijn omgekocht, zult u hem streng straffen; en als de beslissing van de rechter door valse voorstellingen is
ingegeven, zult u volledige restitutie verlenen."
34. Licinius Rufinus, Regels, Boek XIII.
Als iemand er bezwaar tegen heeft dat een partij tegen wie een vonnis is uitgesproken, voorzieningen of zijn bed behoudt,
moet een strafrechtelijke praetoriaanse actie tegen hem worden ingesteld; of, zoals sommige autoriteiten stellen, kan hij
worden aangeklaagd voor geleden schade.
35. Papirius Justus, Constituties, Boek II.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat, hoewel het niet nodig is om opnieuw een proces te beginnen
op grond van nieuw bewijsmateriaal dat is ontdekt, zij niettemin in zaken die betrekking hebben op de publieke zaak zullen
toestaan dat dergelijk bewijsmateriaal wordt gebruikt, als daarvoor een goede reden wordt aangetoond.
36. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
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Pomponius, in het Zevenendertigste Boek over het Edict, zegt dat wanneer er verscheidene rechters zijn die een zaak
onderzoeken die de vrijheid betreft, en één van hen is niet voldoende geïnformeerd om een beslissing te nemen, en de
anderen zijn het eens; als de eerste zweert dat hij niet voldoende geïnformeerd is, en niet verder deelneemt aan het proces,
kunnen de anderen, die het eens zijn, een beslissing nemen; omdat, ook al kan de rechter voornoemd van mening verschillen,
de beslissing van de meerderheid zal standhouden.
(37) Marcellus, Digest, Boek V.
Alle rechters worden geacht een vonnis te hebben gewezen wanneer zij allen aanwezig zijn.
38. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
Wanneer het aantal rechters gelijk is, en er verschillende meningen zijn in een zaak die de vrijheid betreft, zal het vonnis
worden uitgesproken ten gunste van de vrijheid (in overeenstemming met de grondwet van de Goddelijke Pius), maar in alle
andere gevallen zal het vonnis worden uitgesproken ten gunste van de gedaagde. Deze regel moet ook in strafzaken in acht
worden genomen.
(1) Als rechters vonnissen uitspreken voor verschillende bedragen, zegt Julianus dat die voor het kleinste bedrag moet
worden aangenomen.
39. Celsus, Digest, Boek III.
Wanneer drie rechters zijn aangesteld om een zaak te horen, kunnen twee van hen niet beslissen, als er één afwezig is, omdat
alle drie de opdracht hebben gekregen de zaak te horen. Maar als de derde wel aanwezig is en het niet met de anderen eens is,
blijft het oordeel van de twee rechters staan. Want het is zeker waar, dat zij alle drie een beslissing hebben genomen.
40. Papinianus, Opinies, Boek X.
Het staat vast, dat een partij, tegen wie een vonnis is uitgesproken, de voordelen worden ontnomen, die verbonden zijn aan de
beloningen, die gegeven zijn uit hoofde van de heilige kronen, die in openbare wedstrijden gewonnen zijn, en dat dit geld ter
voldoening van het vonnis in executie kan worden genomen.
41. Paulus, Vragen, Boek XIV.
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Nesennius Apollinaris: Als u op het punt staat mij een schenking te doen, en ik delegeer u om mijn schuldeiser te betalen,
kan men u dan voor het hele bedrag aanklagen? En als u voor het hele bedrag wordt aangesproken, denkt u dan dat het anders
is, als ik u niet aanwijs om mijn schuldeiser te betalen, maar iemand aan wie ik een gelijk bedrag wil geven? En wat moet er
gebeuren in het geval van iemand, die een schenking aan een vrouw wenst te doen en haar man een bruidsschat belooft? Het
antwoord luidde, dat de schuldeiser niet door een exceptie kan worden tegengeworpen, hoewel degene in wiens naam hij de
belofte heeft gedaan, zich op een exceptie kan beroepen. Het geval van de echtgenoot is hetzelfde, en vooral indien hij een
vordering instelt tijdens het bestaan van het huwelijk. En zoals de erfgenaam van de schenker tegen hem ten volle kan
worden aangesproken, zo kan ook de borg, die zich voor de schenking aansprakelijk heeft gesteld, voor het volle bedrag
worden aangesproken, evenals ieder ander aan wie de schenking niet is geschonken.
(1) Een zekere persoon schonk een stuk land. Indien hij het niet heeft afgestaan, kan hij, evenals iedere andere bezitter, voor
de rechter worden gedaagd. Indien hij echter het land heeft afgestaan, kan hij voor de gehele oogst worden veroordeeld,
indien hij deze niet heeft verbruikt, en kan hij niet van zijn aansprakelijkheid worden ontheven, zelfs indien hij het land
onmiddellijk afstaat. Indien hij door bedrog het bezit heeft verloren, moet de schenker ter terechtzitting worden beëdigd, en
wordt het vonnis uitgesproken naar het bedrag, waarop hij den eed heeft afgelegd.
(2. De schenker, tegen wie voor het volle bedrag van de schenking vonnis is gewezen, is niet aansprakelijk voor een bedrag,
dat zijn draagkracht te boven gaat, hetgeen een voordeel is, dat door de grondwetten wordt toegekend.
42. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Paulus gaf als zijn mening dat de Praetor een vonnis dat hij al had uitgesproken, niet kon vernietigen, maar dat hij, zelfs op
dezelfde dag waarop het vonnis werd uitgesproken, alles kon aanvullen wat in het vonnis was weggelaten, hetzij ten gunste
of ten nadele van de gedaagde, en wat betrekking had op zaken die erin waren vervat.
43. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Paulus was ook van mening, dat wanneer een aantal partijen voor een bepaalde som geld was veroordeeld, zij door dezelfde
beslissing niet konden worden gedwongen om meer te betalen dan hun respectieve aandelen. Indien tegen drie partijen een
vonnis was uitgesproken en Titius zijn aandeel had betaald, kon op grond van hetzelfde vonnis geen vordering tegen hem
worden ingesteld om hem te dwingen het aandeel van de anderen te betalen.
(44) Scaevola, Adviezen, Boek V.
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Een vrouw werd aangeklaagd op grond van een contract dat haar vader had gesloten en dat door haar voogd was
goedgekeurd, en zij verloor haar zaak. Haar voogden zorgden er daarna voor dat zij haar vaders nalatenschap verwierp,
waardoor deze overging in handen van de plaatsvervanger, of haar mede-erfgenamen.
De vraag rees of zij al dan niet aansprakelijk waren uit hoofde van de beslissing. Het Hof oordeelde dat een vordering tegen
hen moest worden toegewezen, tenzij door toedoen van haar voogden vonnis was gewezen tegen het kind.
45. Paulus, Beslissingen, Boek I.
Een begonnen procedure kan op de dag van het proces worden afgewezen, indien de partijen daarmee instemmen en de
rechter dit toestaat; mits de zaak of het proces niet gerechtelijk is geëindigd.
1. 1. Niets kan geschieden tot verhoging of vermindering van de schadevergoeding, nadat het vonnis is gewezen, tenzij de
keizer daartoe machtiging heeft verleend.
2. 2. Geen vonnis kan worden gewezen tegen minderjarigen die geen verweer hebben, en geen voogd of curator hebben.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Het is niet verboden de pleitnota's te wijzigen, mits de strekking van de beslissing ongewijzigd blijft.
47. Paulus, Besluiten, Boek V.
In elke zaak moet het vonnis worden uitgesproken in aanwezigheid van alle belanghebbenden, anders heeft het alleen
werking ten aanzien van degenen die aanwezig zijn.
1. Wanneer partijen, die herhaaldelijk zijn gedagvaard, nalaten hun zaak voor de schatkist te verdedigen, zijn zij
aansprakelijk voor een vonnis op tegenspraak. Dit is het geval wanneer zij, na herhaaldelijk te zijn opgeroepen, weigeren te
verschijnen.
48. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Beslissingen moeten door de Praetor in het Latijn worden uitgesproken.
49. Paulus, Handelingen, Boek II.
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Een zoon die onterfd is, of die de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen, kan geen vonnis tegen zich laten uitspreken,
op grond van een contract van hemzelf, voor meer dan hij in staat is te betalen. In hoeverre moet hij als solvabel worden
beschouwd? Geldt dit voor wat overblijft nadat al zijn schulden zijn betaald, zoals in het geval van iemand die wegens een
schenking wordt aangesproken, of geldt het voor een echtgenoot en een mecenas, van wie de schulden niet worden
afgetrokken? Het is ongetwijfeld de wet, dat de betaling geschiedt zoals in het geval van een echtgenoot of een mecenas,
want wij moeten toegeeflijker zijn jegens een schenker dan jegens iemand, die verplicht is een werkelijke schuld te voldoen,
50. Tryphoninus, Disputaties, Boek XII.
Om te voorkomen dat een schenker verarmt door zijn eigen vrijgevigheid.
(51) Paulus, Handelingen, Boek II.
Als iemand zijn eigendom frauduleus laat verkopen, is hij volledig aansprakelijk.
(1) Wanneer iemand weigert een schuldeiser toe te laten tot het bezit van zijn eigendom, dat hem ter bewaring is gegeven, en
de verkoper betaalt de schuldeiser alles waar hij recht op heeft, rijst de vraag of de schuldenaar zal worden vrijgelaten. Ik
meen, dat hij oneervol zou handelen, die een tweede maal zou willen verkrijgen, wat hij reeds heeft ontvangen.
52. Tryphoninus, Disputaties, Boek XII.
Als een proces wordt aangespannen tegen een echtgenoot omdat hij zich het eigendom van zijn vrouw heeft toegeëigend,
moet de echtgenoot voor het gehele bedrag veroordeeld worden, ook al zou dit proces zijn oorsprong vinden in het
partnerschap tussen echtgenoot en echtgenote, omdat het in dit geval gebaseerd is op een onwettige handeling en een
misdaad.
53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
De onbeschaamdheid van hen die weigerden gehoor te geven aan de dagvaarding van het gerecht, wordt gestraft met het
verlies van de zaak.
1. 1. Als weerspannig wordt beschouwd hij, die, na driemaal te zijn gedagvaard, of na de dagvaarding, die men gewoonlijk in
plaats van driemaal peremptorium noemt, weigert te verschijnen.
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2. 2. Niet schuldig aan de sanctie van weerspannigheid is hij, die door een slechte gezondheid of een gewichtige zaak niet
kan verschijnen.
3. 3. Men wordt niet geacht weerspannig te zijn, tenzij men verplicht is te gehoorzamen; dat wil zeggen, als men weigert te
gehoorzamen aan degenen die rechtsmacht over hem hebben.
54. Paulus, Besluiten, Boek I.
Een dagvaarding die is uitgevaardigd tegen een onverdedigde krijgsgevangene, een persoon die afwezig is voor zaken voor
de Staat, of een minderjarige van vijfentwintig jaar, is van geen kracht of gevolg.
1. Hij die voor een hoger gerecht is gedagvaard, wordt niet als weerspannig beschouwd, indien hij de zaak in het lagere
gerecht onvoltooid laat.
55. Ulpianus, Over Sabinus, Boek LI.
Nadat een rechter eenmaal een uitspraak heeft gedaan, houdt hij op rechter te zijn wat deze zaak betreft. Het is onze
gewoonte dat een magistraat die eenmaal een vonnis heeft uitgesproken voor een grotere of een kleinere som dan was
gevorderd, dit niet kan wijzigen, omdat hij de plicht van zijn ambt goed of slecht heeft vervuld, eens voor altijd.
56. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.
Volgens een Rescript van de Goddelijke Marcus kan niets meer worden gevorderd nadat een vonnis is gewezen, of een zaak
onder ede is beslist, of de gedaagde ter terechtzitting vonnis heeft bekend, om de reden dat een ter terechtzitting afgelegde
vonnisbekentenis als hetzelfde wordt beschouwd als een vonnis.
57. Dezelfde, Disputaties, Boek II.
Er werd advies gevraagd of een vonnis, gewezen door een rechter, die jonger is dan vijfentwintig jaar, geldig is. Het is
volkomen juist te oordelen, dat zulk een beslissing geldig is, tenzij hij minder dan achttien jaar oud was. Indien een
minderjarige het ambt van magistraat bekleedt, moet zeker worden gezegd dat zijn bevoegdheid niet in twijfel mag worden
getrokken. Indien een minderjarige rechter wordt benoemd met instemming van de partijen, die zijn leeftijd kennen en het
erover eens zijn dat hij de zaak zal voorzitten, dan is het zeer juist dat zijn beslissing geldig zal zijn. Indien dus een
minderjarige Praetor of Consul de wet uitlegt en advies uitbrengt, is zijn handeling geldig; want de Keizer, die hem tot
magistraat benoemde, heeft hem bij zijn decreet de bevoegdheid verleend, alle zaken van zijn ambt te regelen.
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58. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Eigendommen die in executie zijn genomen en verkocht, kunnen worden teruggevorderd, als dit is gebeurd zonder dat er
eerder een vonnis is uitgesproken.
59. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek IV.
60. Bij het vellen van een vonnis is het voldoende, dat de rechter het bedrag vermeldt en beveelt, dat het betaald of geleverd
zal worden, of dat hij een andere term gebruikt, die deze betekenis heeft.
1. 1. In een rescript is bovendien bepaald, dat zelfs indien het bedrag niet in de beslissing is vermeld, maar de partij die de
zaak aanhangig heeft gemaakt, het heeft genoemd, en de rechter zegt: "Betaal wat wordt gevorderd," of "Zoveel als wordt
gevorderd," de beslissing yalid zal zijn.
2. 2. Wanneer de rechter een vonnis wijst over de hoofdsom en met betrekking tot de rente zegt: "Indien rente verschuldigd
is, laat die dan worden betaald", "Of laat de rente die verschuldigd is worden betaald", dan is zijn vonnis niet geldig; want hij
behoort het bedrag van de rente vast te stellen en het bij zijn vonnis vast te stellen.
3. 3. Indien iemand, die een dagvaarding met dwangbevel heeft ontvangen, na zijn dood wordt veroordeeld, is dit vonnis niet
geldig, omdat een dagvaarding met dwangbevel geen gevolg heeft na de dood van de gedaagde; daarom moet de rechter van
de zaak kennis nemen, alsof de zaak onveranderd was gebleven, en beslissen, wat hem het beste voorkomt.
60. Julianus, Digest, Boek V.
De volgende kwestie is aan de orde gesteld. Als de rechter een beslissing neemt in zijn afwezigheid, wordt hij dan geacht
volgens de wet te hebben gehandeld? Het antwoord luidde, dat een gevaarlijke ziekte uitstel vereist, zelfs indien de partijen
en de rechter dit niet willen toestaan. Bovendien wordt als gevaarlijk beschouwd een ziekte die een beletsel vormt voor het
doen van zaken door wie dan ook. Wat kan echter een grotere belemmering zijn voor een rechtsgeding dan de opstand van
het lichaam tegen de natuur, die koorts wordt genoemd? Indien dus een van de partijen koorts heeft op het ogenblik dat de
uitspraak wordt gedaan, wordt deze geacht in het geheel niet te zijn gedaan. Toch kan men zeggen dat er een aanzienlijk
verschil is in koortsen, want als iemand verder gezond en robuust is, en op het moment van het vellen van de beslissing een
lichte aanval van koorts heeft, of als hij chronische of kwartaan koorts heeft, en desondanks in staat is om zijn zaken te
behartigen, kan men zeggen dat zijn ziekte niet ernstig is.
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(61) Dezelfde, Digest, Boek XLV.
Bij de vordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis heeft de eiser ten gunste van wie eerst een vonnis is gewezen tegen de
gedaagde, geen recht op voorrang.
62. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Boek VI.
De vraag werd gesteld of een rechter die een onjuiste beslissing had genomen, op dezelfde dag een andere beslissing kon
nemen. Het antwoord was dat hij dat niet kon doen.
63. Macer, Over beroepen, Boek II.
In de keizerlijke grondwetten is vaak gezegd dat vonnissen die door bepaalde personen zijn verkregen, de rechten van
anderen niet schaden. Hier is echter een zeker onderscheid mogelijk, want in sommige gevallen schaadt een vonnis dat tegen
bepaalde personen is uitgesproken, anderen die er kennis van hebben, maar in andere gevallen schaadt het zelfs degenen niet
tegen wie het is uitgesproken. Een vonnis brengt geen nadeel toe aan hen die er kennis van dragen, zoals wanneer een van de
twee erfgenamen van een schuldenaar een vonnis tegen hem gewezen krijgt; want het recht van de ander om zich te
verdedigen blijft onaangetast, ook al wist hij dat hij met zijn mede-erfgenaam werd gedagvaard. Bovendien, wanneer een van
de twee eisers, nadat hij zijn zaak verloren heeft, in de beslissing berust, wordt de vordering van de ander niet geschaad. Dit
is in een rescript verklaard. Een tegen bepaalde partijen gewezen vonnis benadeelt anderen die er kennis van dragen, wanneer
iemand die het recht heeft een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen tegenover een ander, een ander daartoe toelaat;
zoals bijvoorbeeld wanneer een schuldeiser zijn schuldenaar toelaat een rechtsvordering in te stellen betreffende het recht op
een pand; of een echtgenoot zijn schoonvader of zijn echtgenote toelaat een rechtsvordering in te stellen om de eigendom
vast te stellen van een goed dat hij als bruidsschat heeft ontvangen; of een bezitter de verkoper toelaat een rechtsvordering in
te stellen om de eigendom vast te stellen van een goed dat hij heeft gekocht. Deze punten worden geacht door vele
grondwetten te zijn geregeld. Want waarom zou kennis deze partijen schaden, terwijl zij de eerder genoemde partijen niet
schaadt? De reden hiervoor is, dat wanneer iemand weet dat zijn mede-erfgenaam een rechtszaak aanspant, hij hem niet kan
beletten alle middelen aan te wenden die hij kan aanwenden om een rechtszaak aan te spannen of te verdedigen waarin hij
belanghebbende is. Wie echter een vroegere eigenaar van het litigieuze goed een rechtsvordering laat verdedigen, wordt
wegens zijn kennis door een exceptie belemmerd, ook al is de zaak met betrekking tot anderen beslist; want de beslissing is
met zijn instemming genomen, voor zover het enig recht betreft dat aan de in de zaak verschenen partij is ontleend. Want
indien door mijn tussenkomst wordt beslist, dat mijn vrijgemaakte man de slaaf of de vrijgemaakte man van een ander is,
worden mijn rechten geschaad. Een onderscheid doet zich echter voor, wanneer Titius een proces tegen u aanspant om een
stuk land terug te vorderen, waarvan ik beweer, dat het mij rechtstreeks en niet door toedoen van Titius toebehoort; want
zelfs al is er met mijn medeweten vonnis tegen Titius gewezen, dan nog ben ik niet in mijn rechten geschaad, daar ik het land
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niet opeis op grond van dezelfde titel als waaronder Titius is verslagen; en ik kan niet tussenbeide komen om hem te beletten
van zijn vermeende recht gebruik te maken, zoals het geval was met de mede-erfgenaam hierboven.
64. Scaevola, Digest, Boek XXV.
Een zekere man, werkzaam in de zaken van anderen, die een vonnis tegen zich had gekregen, ging in hoger beroep, en de
zaak werd lange tijd niet afgedaan. Aangezien het beroep op onvoldoende gronden was ingesteld en de uitvoering van het
vonnis werd verlengd, rees de vraag of rente moest worden berekend over de tijd van het oorspronkelijke vonnis tot de
uitspraak in het hoger beroep. Het antwoord luidde, dat volgens de aangegeven feiten een praetoriaanse vordering moest
worden toegewezen.

Tit. 2. Betreffende de bekentenissen.

(1) Paulus, Over het Edict, Boek LVI.
Wie voor de rechtbank bekent, wordt geacht een vonnis tegen zich te hebben geveld, want hijzelf wordt als het ware
veroordeeld door zijn eigen vonnis.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVIII.
Hij die een fout maakt, bekent niet, tenzij hij onwetend is van de wet.
3. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Julianus zegt dat hij die bekent dat hij een erfenis verschuldigd is, hoe dan ook gedwongen moet worden die te betalen, zelfs
als het goed nooit bestaan had, of opgehouden had te bestaan. Hij kan echter veroordeeld worden tot betaling van de
getaxeerde waarde van het goed, omdat hij die bekent, geacht wordt tegen hem te zijn veroordeeld.
4. Dezelfde, Over Plautius, Boek XV.
Als hij, tegen wie volgens de wet van Aquilius een proces is aangespannen, bekent dat hij een slaaf heeft gedood, ook al heeft
hij dat misschien niet gedaan, en de slaaf blijkt te zijn gedood, is hij op grond van zijn bekentenis aansprakelijk.
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5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.
Wanneer iemand bekent dat hij Stichus iets schuldig is, moet er vonnis tegen hem worden gewezen; zelfs als Stichus al dood
is, of gestorven is nadat de zaak in het geding was gekomen.
6. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek V.
Hij, die bekent, dat hij een bepaalde som geld schuldig is, wordt geacht vonnis tegen hem gewezen te hebben; maar deze
regel geldt niet, wanneer het bedrag onzeker is.
1. Wanneer iemand toegeeft, dat hij een onzeker geldbedrag schuldig is, of iets, dat niet met name is aangeduid, zoals
bijvoorbeeld wanneer hij zegt, dat hij verplicht is hetzij Stichus, hetzij een stuk land te leveren, moet hij aangespoord worden,
zijn beweringen nader te bepalen. Dezelfde regel geldt voor hem, die toegeeft, dat hij een of ander goed schuldig is, om hem
te dwingen het bedrag aan te geven.
2. Als ik een vordering instel tot terugvordering van een stuk land, dat van mij is, en u geeft toe, dat het van mij is, zult u in
dezelfde positie verkeren, als wanneer een vonnis zou zijn uitgesproken, waarbij verklaard zou zijn, dat het land mij
toebehoort. En in alle andere civiele of honoraire vorderingen, en in alle verbeurdverklaringen tot verkrijging of teruggave
van eigendom, met inbegrip van verbodsverbeurdverklaringen, als de gedaagde partij de schuld erkent, kan worden gezegd
dat de Praetor de bepaling van het Rescript van de Goddelijke Marcus moet volgen, en dat alles wat hij als verschuldigd
erkent, geacht wordt gerechtelijk te zijn vastgesteld. Daarom zal in rechtsvorderingen waarin tijd wordt verleend voor de
teruggave van eigendom, ook tijd worden verleend voor de teruggave aan de partij die vonnis bekent; en indien teruggave
achterwege blijft, zal de waarde van het eigendom voor het gerecht worden getaxeerd.
3. Indien iemand toegeeft, dat een vordering geldig is in afwezigheid van zijn tegenpartij, laat ons dan zien of hij niet geacht
moet worden vonnis tegen hem te hebben laten wijzen; want hij die eed aflegt met betrekking tot zijn diensten is niet
aansprakelijk, en het is niet gebruikelijk iemand in zijn afwezigheid te veroordelen. Het is zeker, dat het voldoende is, dat de
belijdenis wordt afgelegd in tegenwoordigheid van een gemachtigde, een voogd of een curator.
4. Laat ons zien of het voldoende is dat een agent, een voogd of een curator de bekentenis aflegt. Ik denk niet dat het
voldoende zal zijn.
5. In het geval van een bekentenis door een voogd, eisen wij het gezag van zijn voogd, wij verlenen volledige teruggave aan
een minderjarige tegen zijn bekentenis.
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6. Zij die een vonnis hebben beleden, hebben recht op tijd voor betaling nadat zij hun bekentenis hebben afgelegd, net zoals
partijen dat hebben nadat het vonnis is uitgesproken.
7. Africanus, Vragen, Boek V.
Toen een proces werd aangespannen om de uitvoering van een trust af te dwingen, en de erfgenaam had toegegeven dat hij
het verschuldigd was, werd een arbiter aangesteld om toe te zien op de levering van het eigendom, die vaststelde dat er niets
verschuldigd was. De vraag rees of de erfgenaam van zijn aansprakelijkheid kon worden ontheven. Ik antwoordde dat het
belangrijk was te weten waarom er niets verschuldigd was, want als de reden was dat de trust nietig was, zou de erfgenaam
niet kunnen worden vrijgesteld. Maar als het was omdat de erflater niet solvabel was, of als de erfgenaam voor de Praetor had
beweerd dat alles was betaald, en omdat er een controverse was ontstaan, en een berekening moeilijk was, een stand van
zaken de benoeming van een arbiter had veroorzaakt, kon hij de erfgenaam ontslaan zonder zijn bevoegdheid te
overschrijden. Want het is de plicht de erfgenaam te ontslaan, indien, nadat de berekening is gemaakt, niets wordt gevonden
waarmee het vertrouwen kan worden uitgevoerd; maar in eerste instantie moet hij de erfgenaam voor de Praetor zenden,
opdat hij wordt ontheven.
8. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Een partij die een vonnis bekent, mag geen absoluut vonnis tegen zich krijgen, wanneer hij erkent dat hij een eigendom
verschuldigd is waarvan het bestaan onzeker is.

Tit. 3. Betreffende cessie ten gunste van schuldeisers.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Het voorrecht om geleend geld te innen voor de reparatie van gebouwen wordt verleend aan een schuldeiser.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
In persoonlijke vorderingen zijn zij, die later overeenkomsten hebben gesloten, en wier geld aan vroegere schuldeisers is
betaald, in hun rechten gesubrogeerd.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVIII.
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Hij die een cessie van zijn eigendom heeft gedaan, wordt er niet van beroofd voor de verkoop; en daarom, als hij bereid is
een verdediging op te zetten, zal zijn eigendom niet verkocht worden.
(4) Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
Indien hij, die een cessie doet, naderhand enig eigendom verkrijgt, kan hij worden aangesproken naar de mate van zijn
vermogen om te betalen.
1. Sabinus en Cassius menen dat hij die een cessie heeft gedaan, niet meer kan worden lastig gevallen, ook niet door anderen
aan wie hij schulden heeft.
5. Paulus, Over het Edict, Boek L.
Hij die berouw heeft van het feit dat hij een cessie heeft gedaan, kan door het opzetten van een verdediging voorkomen dat
het verkocht wordt.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIV.
Als een man die een cessie heeft gedaan iets anders van geringe waarde verwerft, nadat de verkoop heeft plaatsgevonden, kan
zijn eigendom geen tweede keer verkocht worden. Maar op welke wijze kan men hiervan een schatting maken, om de waarde
te bepalen? Moet deze worden bepaald door de hoeveelheid van het verworven goed, of door de kwaliteit ervan? Ik denk dat
de vraag moet worden beslist aan de hand van de hoeveelheid, mits wij weten dat hem iets is nagelaten door medelijden,
zoals bijvoorbeeld een bedrag dat maandelijks of jaarlijks moet worden betaald voor zijn levensonderhoud; en in zo'n geval is
het niet nodig dat zijn eigendom een tweede keer wordt verkocht, want hij mag niet worden beroofd van zijn dagelijks
levensonderhoud.
Dezelfde regel is van toepassing, indien hem het vruchtgebruik is verleend of nagelaten van een goed, waarvan hij slechts een
voldoende som voor zijn onderhoud ontvangt.
7. Modestinus, Pandects, Boek II.
Wanneer het eigendom van een schuldenaar is verkocht, mag op verzoek van de schuldeisers een tweede verkoop van zijn
eigendom plaatsvinden totdat zijn gehele schuld is voldaan, mits de schuldenaar voldoende aankopen heeft gedaan om het
optreden van de Praetor te rechtvaardigen.
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8. Ulpianus, Boek XXVI.
Hij die een cessie doet voordat hij zijn schuld erkent, en voordat het vonnis tegen hem is uitgesproken, of hij voor de
rechtbank bekent, mag niet worden gehoord.
(9) Marcianus, Instituten, Boek V.
Een cessie kan niet alleen in de rechtszaal, maar ook daarbuiten plaatsvinden. Het is voldoende, dat zij door middel van een
bode of een brief wordt vastgesteld.

Tit. 4. Betreffende de redenen voor het toekennen van bezit.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Er zijn ongeveer drie redenen waarom het gebruikelijk is een schuldeiser in het bezit te stellen van het eigendom van zijn
schuldenaar: ten eerste, om het te beschermen; ten tweede, om een erfenis te behouden; en ten derde, ten behoeve van een
ongeboren kind. Wanneer het bezit wordt verleend ter voorkoming van dreigende schade, worden, indien geen zekerheid
wordt gesteld, niet alle goederen in het bezit genomen, maar alleen datgene waarvan men schade verwacht ten gevolge van
de val.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek V.
De Praetor zegt: "Ik zal bevelen het eigendom in bezit te nemen van hem die zich borg heeft gesteld voor zijn verschijning
voor het gerecht, als hij zich geen toegang verschaft en zich niet verdedigt."
(1) Hij verleent geen toegang tot zichzelf, die zo handelt, dat zijn tegenpartij hem niet kan naderen. Vandaar, dat als de
Praetor beveelt dat het eigendom van iemand die zich verbergt, in bezit genomen wordt.
(2) Maar wat als hij zich niet verbergt, maar afwezig is en niet verdedigd wordt? Kan men dan stellen, dat hij zich geen
toegang verschaft?
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(3) Hij die door zijn afwezigheid de toestand van zijn tegenpartij niet verslechtert, wordt geacht in staat te zijn zich te
verdedigen.
(4) De woorden, "Indien hij zich niet laat verdedigen," kunnen ruimer en ruimer worden uitgelegd, zodat het niet voldoende
is, indien de partij is begonnen zich te verdedigen, en zijn verdediging niet wordt voortgezet; en het is geen nadeel voor hem,
indien hij thans voor het eerst aanbiedt zich te verdedigen.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
De volgende vraag wordt opgeworpen door Julianus. Als de vader van een minderjarige een gezamenlijk bezit heeft met
Titius, en er wordt een vordering tot verdeling ingesteld tegen de minderjarige, maar deze wordt niet verdedigd, dan is er
geen reden, uit dien hoofde, om vonnis te wijzen tegen de vader; maar moet het bezit van de vader verkocht worden, of kan
het in bezit genomen worden voor het behoud ervan, ten behoeve van de eiser? Julianus zegt, dat als de vader een deel van de
oogst heeft geïnd, of het eigendom in kwestie heeft laten bederven, zijn eigen eigendom kan worden verkocht. Als er echter
geen reden is om het bezit van de vader te verkopen, kan het bezit van het bezit van de minderjarige worden genomen.
Marcellus merkt echter op dat het onrechtvaardig zou zijn als hij, die geen contract met de minderjarige heeft gesloten,
gedwongen zou worden te wachten tot hij de puberteit heeft bereikt; welke opvatting redelijk is. Daar het contract van de
vader uitgaat, moet men dus oordelen, dat men niet behoeft te wachten, totdat de minderjarige de puberteitsleeftijd heeft
bereikt.
1. Men kan zeggen, dat er een contract is met een minderjarige, wanneer er een is aangegaan met een slaaf, want in dit geval
zal een vordering De peculio tegen hem openstaan; vandaar dat de regel moet worden aangenomen, dat een vordering moet
worden toegewezen in elk geval waarin er een kan worden ingesteld tegen de ward; en er is veel meer reden om dit te doen in
het geval van een slaaf, die handelde ten behoeve van zijn meester, of in zijn opdracht, of is aangesteld om hem te
vertegenwoordigen in een of andere transactie.
2. Ik denk dat wanneer een overeenkomst is gesloten met zijn voogd, op grond waarvan een vordering tegen de voogd is
toegewezen, de betere mening is dat er grond zal zijn voor de toepassing van het Edict, net alsof de overeenkomst
rechtstreeks met de voogd was gesloten.
3. Indien een minderjarige erfgenaam wordt van iemand, en uit dien hoofde belast wordt met de betaling van een legaat, laat
ons dan zien of er grond is voor de toepassing van dit Edict. De betere mening is, zoals Marcellus zegt, dat het bezit van een
minderjarige kan worden genomen, en dat de schuldeisers van de nalatenschap het recht hebben te kiezen welke weg zij
verkiezen; want een minderjarige onder de puberteitsleeftijd wordt geacht een overeenkomst te sluiten wanneer hij een
nalatenschap aanvaardt.
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4. Paulus, Over het Edict, Boek LVIII.
Ook hij die zich bemoeit met zaken die met het landgoed te maken hebben, wordt geacht een contract te sluiten.
(5) Ulpianus, Over het Edict, Boek LIX.
Deze dingen gebeuren ook als een minderjarige door niemand verdedigd wordt, noch door een voogd of een curator, of hij nu
een voogd heeft of niet. Als er echter iemand verschijnt die bereid is hem te verdedigen, zal het bezit met het oog op het
behoud van het eigendom niet plaatsvinden.
1. Het moet bekend zijn dat de minderjarige niet wordt verdedigd, en de Praetor moet zich van dit feit vergewissen, om toe te
staan dat het goed in bezit wordt genomen. Dit kan op de volgende wijze geschieden. De voogden van de minderjarige
moeten voor de pretor worden gedaagd, om zijn verdediging op zich te nemen. Als hij geen voogd heeft, moeten zijn
verwanten, of zij die door verwantschap met hem verbonden zijn, of ieder ander van wie het waarschijnlijk is dat zij niet
zullen nalaten de verdediging van de mannelijke of vrouwelijke minderjarige op zich te nemen, hetzij vanwege hun nauwe
verwantschap, of vanwege de genegenheid die zij voor hem of haar koesteren, of om welke andere reden dan ook, voor dit
doel worden opgeroepen. Zelfs vrijgelatenen kunnen, indien zij "daartoe bekwaam zijn, worden opgeroepen en verplicht de
verdediging te voeren. Weigeren zij dit echter, of zwijgen zij, hoewel zij niet absoluut weigeren, dan zal de Praetor het bezit
toestaan, zolang de minderjarige niet verdedigd wordt. Zodra echter de verdediging van de minderjarige is aangevangen,
houdt het bezit van het goed op onder bevel van de Praetor. Dezelfde regel geldt in het geval van krankzinnigen.
2. De Praetor zegt: "Indien de mannelijke of vrouwelijke minderjarige de leeftijd der puberteit bereikt en behoorlijk
verdedigd wordt, zal ik hen, die in het bezit zijn van zijn of haar eigendom, bevelen daarvan afstand te doen."
3. Laten we eens kijken wat de woorden "naar behoren verdedigd" betekenen: of het voldoende is dat de partij verschijnt en
bereid is het vonnis uit te voeren, of dat er onder alle omstandigheden zekerheid moet worden gesteld. De bewoordingen van
het Edict hebben niet alleen betrekking op de personen van de partijen die zich wensen te verdedigen, maar ook op het
eigendom zelf. En de woorden, "naar behoren verdedigd", betekenen te worden verdedigd door henzelf, of door wie dan ook.
Als de verdediging door een ander wordt gevoerd, moet zekerheid worden gesteld, maar als de minderjarige zichzelf
verdedigt, is dit mijns inziens niet vereist; daarom kan de Praetor, als een verdediging wordt geboden, de partij die het bezit
door middel van een interdict uitwerpen.
6. Paulus, Over het Edict, Boek LVII
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Een schuldeiser wordt gewoonlijk in het bezit gesteld, zelfs wanneer het geld voorwaardelijk beloofd is.
(1) Waar staat: "En laat zijn eigendom, dat in het bezit is van de schuldeisers, verkocht worden, tenzij hij minderjarig is, of
zonder bedrog afwezig voor een openbare zaak", moeten we begrijpen dat het eigendom van iemand die met bedrog afwezig
is, verkocht kan worden.
(2) Wanneer iemand door de vijand gevangen wordt genomen, moeten zijn schuldeisers in het bezit van zijn eigendom
worden gesteld, op zodanige wijze echter dat het niet onmiddellijk wordt verkocht, maar dat in de tussentijd een curator kan
worden aangesteld.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIX.
Fulcinius meent, dat schuldeisers, die tot behoud van eigendom in het bezit zijn gesteld, niet door middel van dat eigendom
mogen worden ondersteund.
1. De Praetor zegt: "Ik zal bevelen dat het eigendom van een ieder die zich bedrieglijk verbergt, in bezit wordt genomen en
verkocht, als hij niet op een zodanige wijze wordt verdedigd dat het door een goed burger wordt goedgekeurd."
2. Om dit Edict van toepassing te doen zijn, is het niet voldoende dat de partij zich verbergt, maar dit moet met bedrieglijk
opzet geschieden. Evenmin zal het, om het bezit en de verkoop van het eigendom toe te staan, voldoende zijn dat hij zich
schuldig maakt aan bedrog zonder bedrog te plegen, maar hij moet zich bedekken met het oogmerk bedrog te plegen. Dit is
de meest voorkomende reden om inbezitneming toe te staan, daar het gebruikelijk is dat beslag wordt gelegd op de goederen
van schuldenaars die zich verbergen.
3. Indien iemand het eigendom van een ander in bezit krijgt op grond dat hij zich verbergt, terwijl hij dat in feite niet heeft
gedaan, en het verkoopt, zal het resultaat zijn dat de verkoop geacht zal worden geen kracht of gevolg te hebben.
4. Maar laat ons zien wat onder verzwijging wordt verstaan. Verborgenheid is niet (zoals Cicero het definieert) een
oneervolle afzondering van zichzelf, want iedereen kan zich verbergen om een reden die niet oneervol is; bijvoorbeeld als hij
de wreedheid van een tiran vreest, het geweld van vijanden, of binnenlandse opruiing.
5. 5. Hij echter, die zich bedrieglijk verbergt, maar niet om zijn schuldeisers te bedriegen (hoewel hij door zulk een bedrog
zijn schuldeisers bedriegt), verkeert nog niet in zulk een toestand, dat zijn eigendom op die grond in bezit kan worden
genomen, omdat hij zich niet verbergt met het oogmerk zijn schuldeisers te bedriegen. Derhalve moet worden nagegaan wat
de bedoeling van de verhulde persoon is, of hij dit doet om zijn schuldeisers te bedriegen, dan wel om een andere reden.
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6. Maar wat als hij twee of meer motieven had om zich te verbergen, waaronder dat om zijn schuldeisers te bedriegen; zou de
verkoop van zijn eigendom dan rechtmatig kunnen plaatsvinden? Ik denk dat de mening moet worden gevolgd dat, als er
verschillende redenen voor zijn verzwijging waren, en de bedoeling om zijn schuldeisers te bedriegen er één van was, dit
nadelig zou zijn, en zijn eigendom om deze reden verkocht zou kunnen worden.
7. 7. Maar als hij zich voor sommige van zijn schuldeisers wilde verbergen en niet voor anderen, wat moeten wij dan zeggen?
Pomponius is heel juist van mening, dat het niet nodig is te eisen, dat de schuldenaar zich voor al zijn schuldeisers verbergt,
maar dat, als hij zich slechts voor een van hen verbergt, met de bedoeling om hem door zijn afzondering te bedriegen en te
bedriegen, dit voldoende is. Hebben dan al zijn schuldeisers het recht zijn eigendom te nemen en te verkopen, omdat hij
verborgen blijft, dat wil zeggen, ook degenen voor wie hij zich niet verbergt, alleen omdat het een feit is dat hij verborgen is;
of kan alleen die schuldeiser die hij ontloopt, dat doen? En inderdaad, het is een feit dat hij zich verbergt om bedrog te
plegen, ook al verbergt hij zich niet voor mij.
Als hij zich alleen voor mij verbergt, moet volgens Pomponius worden overwogen of alleen ik het recht zal hebben om zijn
eigendom om deze reden te verkopen.
8. De term "zich verbergen" duidt op het verbergen gedurende een aanzienlijke tijd; zoals het woord factitare betekent: iets
vaak doen.
9. Bovendien vereist het zich verbergen in zo'n mate het bestaan van bedrieglijk opzet en wil van degene die zich afschermt,
dat men zeer juist heeft geoordeeld dat een krankzinnige zich niet aansprakelijk kan stellen voor de verkoop van zijn
eigendom op deze grond, omdat een man die niet bij zijn volle verstand is, zich niet kan verbergen.
10. Indien het duidelijk is dat een krankzinnige niet verdedigbaar is, moet een curator voor hem worden aangesteld, of moet
uitdrukkelijk toestemming worden verleend om zijn eigendom in bezit te nemen. Bovendien zegt Labeo dat als er geen
curator of verdediger voor een krankzinnige kan worden gevonden, of als de curator die is aangesteld zijn verdediging niet op
zich neemt, hij dan moet worden verwijderd, en de Praetor een andere curator moet aanstellen, opdat niet meer bezit van de
genoemde krankzinnige wordt verkocht dan nodig is. Labeo is van oordeel, dat dezelfde formaliteiten in acht moeten worden
genomen als bij de inbezitstelling van een ongeboren kind.
11. Het is duidelijk, dat soms zijn eigendom moet worden verkocht, nadat de juiste reden is aangetoond, indien de betaling
van zijn schulden dringend is, en uitstel zijn schuldeisers kan schaden. De verkoop moet echter op zodanige wijze
geschieden, dat het overschot aan de krankzinnige kan worden teruggegeven; want de toestand van een dergelijk mens
verschilt niet veel van die van een minderjarige. Deze mening is niet onredelijk.
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12. Dezelfde regel moet gezegd worden van toepassing te zijn op het geval van een verkwister, en op anderen die de diensten
van een voogd nodig hebben, maar van wie niemand met recht kan zeggen dat zij zich trachten te verbergen.
13. Er zij op gewezen, dat iemand in dezelfde stad kan blijven en verborgen blijven, of in een andere stad, en niet verborgen
zijn. Want, laat ons zien of iemand die in een andere stad is, en zich in het openbaar vertoont, en overal verschijnt,
beschouwd kan worden als iemand die verborgen ligt. Onze huidige praktijk is, dat iemand geacht wordt zich te verbergen als
hij vermijdt zijn schuldeisers te ontmoeten, waar hij zich ook moge bevinden, hetzij in dezelfde stad waar zij zich bevinden,
hetzij in een andere, of in een ver land. Kortom, de oude autoriteiten waren van mening dat iemand geacht moest worden zich
schuil te houden, zelfs indien hij zich op het publieke forum bevond en zich achter zuilen van gebouwen verborg, met het
doel zijn schuldeisers te ontlopen. Iemand kan zich verbergen voor de ene schuldeiser en niet voor de andere. Bovendien
werd vastgesteld dat de schuldeiser voor wie de schuldenaar zich verbergt, degene is die zijn eigendom kan verkopen.
14. Indien iemand, die een schuld heeft die na een bepaalde tijd, of onder een bepaalde voorwaarde, opeisbaar is, zich
verbergt, kan zijn eigendom niet worden verkocht voordat de tijd is aangebroken, of aan de voorwaarde is voldaan. Want wat
is het verschil tussen iemand die geen schuldenaar is, en iemand die nog niet gedagvaard kan worden? Dezelfde regel moet
worden toegepast, indien er geen schuldenaar is; en hij geldt ook, wanneer een schuldeiser recht heeft op een vordering, die
door een exceptie kan worden uitgesloten.
15. Als iemand die aansprakelijk is voor een vordering De peculia, uit hoofde van zijn zoon of zijn slaaf, zich verbergt, is het
onze gewoonte toe te staan dat zijn eigendom in beslag wordt genomen en verkocht, ook al kan er niets in de peculium
worden gevonden, omdat er uiteindelijk iets in gevonden kan worden; en, op het moment dat het vonnis wordt uitgesproken,
gaan wij na of er iets in de peculium is of niet, om de reden dat de vordering zelfs zal zijn als er niets in de peculium is.
16. Laten we eens kijken of het eigendom van iemand die zich verbergt om niet in een echte rechtszaak te verschijnen,
executoriaal kan worden ingenomen en verkocht. Er is een advies van Neratius overgeleverd waarin hij zegt dat zijn
eigendom kan worden verkocht. Dit staat ook in een Rescript van Hadrianus, en is onze huidige praktijk.
17. Celsus, in antwoord op Sextus, gaf als zijn mening dat, als Titius in het bezit is van een stuk land waarvoor ik een proces
wil aanspannen om het terug te krijgen, en hij, die afwezig is, niet wordt verdedigd, het beter voor mij zou zijn om in het
bezit van dat land te worden gesteld dan om beslag te leggen op al zijn bezittingen. Men moet echter opmerken dat Celsus
werd geraadpleegd met betrekking tot een persoon die afwezig was, en niet met betrekking tot iemand die zich opzettelijk
verborgen hield.
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18. Celsus meent ook dat als iemand van wie ik een vermogen wil opeisen zich verbergt, het beste plan zou zijn mij in het
bezit van het eigendom te stellen, dat wordt gehouden in de hoedanigheid van erfgenaam of bezitter. Als hij zich echter aan
bedrog schuldig heeft gemaakt om niet in het bezit te hoeven blijven, moet al zijn bezit worden aangeslagen en verkocht.
19. 19. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescriptie, met betrekking tot een man die, in het bezit van een landgoed, zich
afzonderde, dat zijn tegenstander in het bezit van de goederen van het landgoed moest worden gesteld. In hetzelfde Rescript
heeft hij ook bepaald dat hij die wegens de onterendheid van een vroegere bezitter van een landgoed in het bezit van dat
landgoed wordt gesteld, recht heeft op de inkomsten uit dat landgoed.
(8) Dezelfde, Over het Edict, Boek LX.
Als het lange tijd onzeker blijft of er al dan niet een erfgenaam van een goed is, moet, nadat de juiste reden is aangetoond,
toestemming worden verleend om het goed in bezit te nemen met het doel het te behouden. Indien de zaak dringend is, of
indien aan een voorwaarde moet worden voldaan, zou het goed zijn, toestemming te verkrijgen om een curator te benoemen.
9. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Hij moet een van de schuldeisers zijn.
(1) Als één van twee erfgenamen beraadslaagt of hij een nalatenschap binnen de door de wet voorgeschreven tijd zal
aanvaarden, en de ander weigert het, laten we dan eens zien welke stap de schuldeisers moeten nemen. Het staat vast, dat zij
intussen in het bezit van de nalatenschap worden gesteld, om er zorg voor te dragen, totdat de beraadslagende erfgenaam
bepaalt, of hij zijn deel zal aanvaarden of verwerpen.
10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXXI.
Als een erfgenaam aanwezig is, maar geen voogd heeft, moet hij als afwezig worden beschouwd.
(11) Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer een legaat of een trust voorwaardelijk is nagelaten aan een zoon onder vaders toezicht, moet worden gezegd dat
hijzelf, evenals zijn vader, in het bezit moet worden gesteld, om de reden dat zij beiden een voordeel verwachten.
12. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXIII.
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Wanneer wij voor het behoud van een erfenis of een trust, of omdat ons geen zekerheid wordt geboden tegen dreigende
schade, van de Praetor toestemming krijgen om bezit te nemen van een goed of hij ons in naam van een ongeboren kind in
bezit stelt, hebben wij niet werkelijk bezit, maar verleent hij ons slechts de macht om het goed te bewaken en erover te
waken.
13. Papinianus, Opinies, Boek XIV.
Een man die door de gouverneur van een provincie voor het tribunaal van de keizer wordt gezonden, is niet verplicht een
andere rechtsvordering te Rome te verdedigen, en toch moet hij in de provincie worden verdedigd; want het eigendom van
iemand die met tijdelijke verbanning wordt gestraft, kan worden verkocht als een verdediger niet voor hem voor het gerecht
verschijnt.
14. Paulus, Vragen, Boek II.
Indien iemand een schuldeiser verhindert het eigendom van zijn schuldenaar in bezit te krijgen, wordt een vordering ten
bedrage van de waarde van het eigendom tegen hem toegewezen ten gunste van de schuldeiser.
1. Wanneer iemand met het oog op het behoud van zijn nalatenschap in het bezit van een goed wordt gesteld, zal het hem niet
worden toegestaan dit in bezit te nemen, indien de voorwaarde, waarvan de nalatenschap afhankelijk is, in onzekerheid
verkeert; en al zal zij niet worden vervuld, toch moet het nagelaten goed worden getaxeerd, omdat het in het belang van de
legataris is, zekerheid te hebben.
2. Bovendien wordt een schuldeiser, wiens vordering voorwaardelijk is voldaan, niet in het bezit gesteld; want hij wordt
alleen in het bezit gesteld, die krachtens het Edict het recht heeft het goed te verkopen.
15. Ulpianus, Vertrouwen, Boek VI.
Hij die een goed in ruil heeft ontvangen, lijkt op een koper, en ook hij die een goed in betaling ontvangt, en hij die het bedrag
van de taxatie in rechte aanvaardt, evenals hij die iets verwerft krachtens een beding, en niet uit vrijgevigheid, bekleden
dezelfde rechtspositie.

Tit. 5. Betreffende het bezit en de verkoop van eigendom door gerechtelijke autoriteit.
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(1) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXV.
1. Het eigendom van een schuldenaar moet verkocht worden op de plaats waar hij de vordering moet verdedigen; dat wil
zeggen,
2. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Waar hij zijn domicilie heeft:
(3) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
Of waar hij het contract heeft gemaakt. Het contract wordt echter niet geacht te zijn gesloten op de plaats waar de transactie
werd gesloten, maar waar het geld moest worden betaald.
4. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Als een slaaf tot erfgenaam is benoemd onder een voorwaarde, of als er twijfel is of hij vrij zal worden, en erfgenaam, is het
niet onrechtvaardig dat er een vonnis wordt uitgevaardigd, mits de schuldeisers daarom vragen; maar als hij niet erfgenaam
wordt voor een bepaalde tijd, gaat alles net zo verder als wanneer hij helemaal niet benoemd was. Dit gebeurt zeer dikwijls,
wanneer een slaaf tot erfgenaam wordt benoemd onder voorwaarde, dat hij aan een bepaalde persoon een som gelds zou
betalen, en daarvoor geen datum was vastgesteld. Deze regel moet in acht worden genomen met betrekking tot de goederen
van het landgoed, maar aangezien de slaaf op een gegeven moment zijn vrijheid zal verkrijgen, moet de Praetor deze voor
hem behouden, zelfs als het zeker is dat hij nooit erfgenaam zal worden, of praetoriaal bezit van het landgoed zal verkrijgen.
1. Indien echter iemand verschijnt om de overledene te verdedigen, hetzij door te beloven dat hij erfgenaam zal zijn, hetzij
door toe te staan dat vorderingen tegen hem worden ingesteld, kunnen de goederen van de overledene niet worden verkocht.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek LX.
Een minderjarige van vijfentwintig jaar, die curatoren heeft, maar door hen niet wordt verdedigd, en niemand anders kan
vinden om voor hem te verschijnen, moet lijden onder de verkoop van zijn eigendom, zelfs als hij zichzelf niet verbergt;
hoewel hij die niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen, niet wordt geacht zichzelf bedrieglijk te hebben
verborgen.
6. Paulus, Over het Edict, Boek LVIII.
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Als het niet raadzaam is voor een minderjarige om de nalatenschap van zijn vader te behouden, zal de Praetor toestaan dat de
bezittingen van de overledene worden verkocht, zodat alles wat overblijft aan de minderjarige kan worden overhandigd.
1. Indien de minderjarige, voordat hij de nalatenschap verwerpt, daarop betrekking hebbende zaken doet, moet hetgeen hij
deed als geldig worden beschouwd, mits hij te goeder trouw handelde.
2. 2. Maar wat, indien, nadat hij sommige van zijn schuldeisers heeft betaald, zijn eigendom daarna door anderen wordt
verkocht? Julianus zegt, dat als er een goede reden wordt aangetoond, de zaak zo beslist moet worden, dat de rechten van een
ijverige schuldeiser niet geschaad worden door de nalatigheid of de hebzucht van een ander. Maar als beide schuldeisers
tegelijkertijd hun eisen tot betaling zouden indienen en de voogd alleen aan u zou betalen, dan is het niet meer dan
rechtvaardig dat ik ofwel evenveel zou krijgen, ofwel dat u zou bijdragen van wat u had ontvangen. Dit is wat Julianus zegt.
Het is echter duidelijk dat hij verwijst naar het geval van een voogd, waarbij de betaling werd gedaan uit de bezittingen van
de nalatenschap van zijn vader. Wat moet er dan gebeuren, als de voogd het geld voor de betaling uit een andere bron had
verkregen? Zou hij verplicht zijn het terug te geven of niet? En moet het door de schuldeiser worden terugbetaald, of uit de
nalatenschap worden genomen? Onze Scaevola zegt, dat als er iets in de nalatenschap is, het geheel moet worden
afgetrokken; net als in het geval van iemand die de zaak van een ander doet. Als er echter niets in de nalatenschap overblijft,
zou het niet onbillijk zijn een vordering tot terugvordering tegen de schuldeiser toe te staan, voor geld dat betaald is zonder
dat het verschuldigd was.
(7) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
Onder de schuld van een nalatenschap wordt ook verstaan de schuld waarvoor geen rechtsvordering tegen de overledene kan
worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld wanneer hij beloofd heeft te betalen op het moment van zijn dood; evenals wanneer
iemand die borg voor de overledene was geworden, de schuld na zijn dood heeft betaald.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Het vruchtgebruik van eigendom valt ook onder de verkoop, want een vruchtgebruiker valt onder de term "eigenaar".
1. Als iemand het recht heeft om de gewassen van het land van zijn schuldenaar te nemen, kan een schuldeiser, die in het
bezit van het land is gesteld, de genoemde gewassen verkopen of verpachten. Dit kan echter alleen geschieden, wanneer zij
niet tevoren verkocht of verpacht zijn; want indien de schuldenaar dit gedaan heeft, zal de Praetor de door hem gedane
verkoop of verpachting toestaan, ook al zijn de gewassen voor minder dan zij waard waren vervreemd; tenzij dit geschied is
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met het doel de schuldeisers te bedriegen, want dan kan de Praetor de schuldeisers machtigen een nieuwe verpachting of
verkoop te doen.
2. Dezelfde regel zal gelden voor de inkomsten uit andere zaken, zodat, indien zij verhuurd kunnen worden, dit moet
geschieden; zoals bijvoorbeeld het loon van slaven, of de huur van lastdieren, qr de inkomsten uit andere goederen die
verhuurd kunnen worden.
3. De Praetor zegt niets over de tijd dat de pacht moet lopen. Daarom wordt aan de schuldeisers de vrije bevoegdheid
toegekend om het goed te verhuren zolang zij dit raadzaam achten; zoals zij natuurlijk ook het recht hebben om naar eigen
goeddunken te verkopen of te verhuren, wanneer er geen sprake is van bedrog. Zij zijn echter niet aansprakelijk voor
nalatigheid.
4. Indien een van de schuldeisers in het bezit van het goed is, zal de kwestie van de verpachting gemakkelijk kunnen worden
opgelost. Maar als er niet slechts één, maar meerdere schuldeisers zijn, kan men zich afvragen wie van hen het goed moet
verkopen of verhuren. Dit is gemakkelijk te beslissen als zij het eens zijn, want zij kunnen het allen verhuren of een van hen
aanwijzen om het te verhuren. Zijn zij het echter niet eens, dan moet worden gezegd, dat de Praetor na overlegging van een
geldige reden een hunner moet aanwijzen om het te verhuren of te verkopen.
9. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXII.
De Praetor zegt: "Ik zal een actie in factum toestaan, wanneer iemand in het bezit is van eigendom, en om deze reden de
gewassen heeft verzameld, en weigert ze terug te geven aan degene aan wie het eigendom toebehoort, of niet bereid is hem
de kosten te vergoeden die hij zonder bedrog heeft gemaakt, of wanneer de toestand van het eigendom slechter is geworden
door de frauduleuze handelingen van de bezitter."
1. Wat de Praetor zegt met betrekking tot de inkomsten, moet ook zo worden begrepen dat het betrekking heeft op al het
andere dat verkregen wordt uit het vermogen van de schuldenaar. En zo zou het ook moeten zijn, want wat zou er gebeuren
als de bezitter een boete zou krijgen, hetzij door onderwerping aan arbitrage, hetzij op een andere manier? Hij zou verplicht
zijn de boete terug te betalen, die hij verkregen had.
2. Wanneer de Praetor zegt: "Indien hij niet bereid is hem de kosten te vergoeden, die hij zonder bedrog zou hebben
gemaakt", betekent dit, dat, indien de schuldeiser zelf kosten heeft gemaakt, hij deze vergoed moet krijgen, mits hij ze niet
frauduleus heeft gemaakt. Het is dus voldoende dat de kosten zonder bedrog zijn gemaakt, zelfs indien de betaling ervan het
vermogen van de schuldenaar op geen enkele wijze ten goede is gekomen.
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3. De woorden "aan degene aan wie het goed toebehoort" omvatten de curator die is aangesteld voor de verkoop van het
goed, en de schuldenaar zelf, indien de verkoop niet plaatsvindt. Een vordering wordt ook toegekend aan de schuldeiser tegen
de partijen die we hebben genoemd, als hij enige kosten heeft gemaakt in het verzamelen van de oogst, of in het onderhouden
en verzorgen van de slaven, of in het onderhouden en repareren van het land, of in het schadeloos stellen van een buurman
voor dreigend letsel, of in het verdedigen van een slaaf in een rechtszaak over schadelijke stoffen, mits het niet voordeliger
was om de slaaf over te geven dan om hem te houden. Want indien het beter is hem over te geven, zal het gevolg zijn, dat hij
de kosten van zijn verdediging niet kan terugvorderen.
4. In het algemeen moet worden gezegd, dat de bezitter alles kan terugvorderen, wat hij aan het eigendom heeft besteed, mits
dit niet bedrieglijk is geschied. Hij kan immers evenmin een vordering instellen op grond van vrijwillige zaakwaarneming als
wanneer hij als mede-eigenaar een gebouw dat hij gemeenschappelijk bezit, zou hebben gerepareerd, omdat de schuldeiser
ook geacht wordt een zaak te hebben gedaan waarin hij zelf gemeenschappelijk belang had, en niet die van een ander.
5. Bovendien is de vraag gesteld of, wanneer landerijen in verval zijn geraakt zonder dat de schuldeiser te kwader trouw is
geweest, of de rechten die eraan verbonden waren, verloren zijn gegaan, of gebouwen zijn afgebroken of verbrand, of er geen
behoorlijke zorg is besteed aan de slaven of het vee, of het bezit aan een ander is overgedragen zonder bedrieglijk opzet, de
bezitter aansprakelijk zal zijn. Het is duidelijk dat hij niet aansprakelijk zal zijn, omdat hij niet schuldig is aan bedrog. Zijn
positie zal beter zijn dan die van een schuldeiser wanneer het om een pand gaat, want hij is niet alleen aansprakelijk voor
bedrog, maar ook voor nalatigheid. Dezelfde regel geldt voor de curator van een goed, want ook hij is aansprakelijk zoals de
schuldeisers.
6. De Praetor kent ook een actie in factum toe tegen hem, die de gewassen op het land noch verpacht, noch verkocht heeft, en
tegen hem zal vonnis worden gewezen over hetgeen hij heeft geïnd, omdat hij het noch verkocht, noch verpacht heeft. Indien
hij echter slechts evenveel heeft ingezameld als hij zou hebben gedaan, indien het gewas was verpacht of verkocht, zal hij
voor niets aansprakelijk zijn. Hij moet echter wel aansprakelijk zijn voor de tijd, gedurende welke hij zelf, of iemand anders
door zijn leiding in bezit was, totdat hij er afstand van deed. De schuldeiser kan immers niet aansprakelijk worden gesteld
voor het niet in bezit nemen of voor het afstand doen van het bezit, aangezien hij de zaak vrijwillig als de zijne behandelt. De
taxatie dient te geschieden naar evenredigheid van het belang van de partij die het geding aanhangig maakt.
7. Deze vorderingen zijn niet tijdelijk, en zij worden toegestaan voor en tegen erfgenamen en andere opvolgers. Indien de
toestand van het goed door bedrog van de bezitter zou zijn verslechterd, moet tegen hem een vordering wegens kwade trouw
worden ingesteld; deze wordt echter noch tegen de erfgenamen, noch tegen andere rechtverkrijgenden na verloop van een
jaar ingesteld, omdat zij uit een strafbaar feit voortvloeit en een sanctie inhoudt:
10. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
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Tenzij het wordt gebracht voor het bedrag dat in zijn handen is gekomen.
(11. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Deze actie wordt ook toegekend aan de erfgenaam, omdat het de achtervolging van het eigendom omvat.
12. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
Wanneer één van meerdere schuldeisers vraagt om in het bezit te worden gesteld van het eigendom van een schuldenaar, rijst
de vraag of alleen hij die het verzoek indient, het in bezit kan nemen. Of dat, wanneer slechts één het verzoek doet, en de
Praetor het inwilligt, alle schuldeisers het eigendom mogen betreden. Het is handiger te stellen, dat wanneer de Praetor een
partij in bezit stelt, hij geacht wordt niet alleen toestemming te hebben verleend aan hem die het verzoek indient, maar ook
aan alle schuldeisers. Deze opvatting wordt ook door Labeo gehuldigd. In dit geval wordt het bezit niet geacht te zijn
verkregen door een vrij persoon, want hij die de Praetor toestaat bezit te nemen, verkrijgt niets voor zichzelf, maar verricht
een handeling die gebruikelijk is en daarom profiteren de anderen daarvan. Het is duidelijk, dat indien iemand die geen
schuldeiser is, bezit vraagt, geenszins kan worden gezegd, dat een schuldeiser bezit kan verkrijgen, omdat een dergelijke eis
geen effect heeft. Het is echter anders, indien een schuldeiser, aan wie toestemming is gegeven om bezit te nemen, naderhand
betaling van zijn schuld ontvangt, want de andere schuldeisers kunnen de verkoop van het goed opvolgen.
1. Hij, die tot inbezitneming wordt bevolen, wordt geacht te zijn aangewezen om dit te doen op een plaats, die aan de
bevoegdheid van de rechter is onderworpen.
2. 2. Indien het bezit niet kan worden genomen wegens de aard van het eigendom, of omdat het land overstroomd is, of in de
macht van rovers is, is het zeer juist te oordelen dat er niets is waarvan bezit kan worden genomen.
(13) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
Ook al is er geen feitelijk bezit van het eigendom, om de reden dat er niets is waarvan bezit kan worden verkregen, of omdat
het niet zonder twist kan worden verkregen, toch wordt de schuldeiser die in het bezit is gesteld, geacht zich in dezelfde
positie te bevinden als wanneer het door hem zou zijn verkregen.
14. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.

3072

Wanneer een schuldeiser in het bezit wordt gesteld van de goederen van een schuldenaar, moet een curator worden
aangesteld, indien er enig gevaar bestaat dat de vorderingsrechten tenietgaan.
1. Een vordering wordt toegewezen aan een schuldeiser die in het bezit is gesteld van alle goederen van de schuldenaar die in
zijn handen zijn gekomen. Indien hij nog niets heeft verkregen, moet hij zijn vorderingsrechten overdragen. Een vordering in
factum zal tegen hem worden toegewezen, en alles wat in een vordering voor vrijwillig agentschap is inbegrepen, moet door
de schuldeiser worden overgegeven, als deze vordering in de gegeven omstandigheden kan worden ingesteld.
(15) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer meerdere schuldeisers in het bezit van de goederen van een schuldenaar worden gesteld, moet een van hen door de
meerderheid worden uitgekozen om erop toe te zien dat er niet met zijn rekeningen wordt geknoeid. Ik vind, dat de
schuldeisers een lijst moeten opmaken van de documenten, die zich in handen van de schuldenaar bevinden; niet dat zij de
documenten zelf moeten kopiëren, maar dat zij voor zichzelf aantekeningen moeten maken, en als het ware een inventaris
moeten opmaken, met vermelding van het aantal van de genoemde documenten, en op welke zaken zij betrekking hebben;
een handelwijze, die zij zouden moeten mogen volgen met betrekking tot alle andere eigendommen. Bovendien moet de
Praetor de schuldeisers soms toestaan, indien daartoe een gegronde reden bestaat, uittreksels te maken uit de genoemde
documenten.
1. Laten wij nagaan, of de schuldeisers de papieren van de schuldenaar slechts eenmaal, dan wel verscheidene malen mogen
inzien en onderzoeken. Labeo zegt dat dit voorrecht niet meer dan eenmaal mag worden verleend. Hij is echter van mening
dat als iemand zweert dat hij dit niet vraagt met het oog op ergernis, en dat hij de uittreksels die hij heeft getabelleerd niet
meer heeft, hem de bevoegdheid moet worden verleend om een tweede onderzoek te doen, maar dat dit niet meer dan twee
keer mag worden gedaan.

Tit. 6. Betreffende de voorrechten der schuldeischers.

1. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIV.
Wanneer het eigendom van een schuldenaar wordt verkocht, heeft een schuldeiser die een bloedverwant is voorrang boven
een vreemdeling. Wanneer er meerdere schuldeisers zijn, en zij geen van allen bloedverwanten van de schuldenaar zijn,
wordt aan degene aan wie de grootste som geld verschuldigd is, de voorkeur gegeven.

3073

(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
De vraag rees of de begrafeniskosten alleen bevoorrecht waren, wanneer de persoon wiens eigendom verkocht was, begraven
was, of dat dit ook het geval was wanneer zij gemaakt waren voor de begrafenis van een ander. De huidige regel is dat er
grond is voor het voorrecht wanneer iemand wordt begraven (dat wil zeggen wanneer het nodig is een rechtsvordering in te
stellen voor de begrafeniskosten, of dit nu gebeurt voor iemand wiens eigendom op het punt staat te worden verkocht, of voor
iemand die een ander iets schuldig was en tegen wie een dergelijke rechtsvordering had kunnen worden ingesteld, als hij nog
had geleefd). Wij zijn van mening dat het weinig verschil uitmaakt door middel van welk soort procedure dergelijke kosten
worden verhaald, of het nu gaat om een vordering tot invordering van begrafeniskosten, of een vordering tot verdeling, of een
andere, mits de kosten werkelijk zijn gemaakt in verband met de begrafenis. Het maakt dus niet uit welke vordering met dit
doel wordt ingesteld, de partij zal ook recht hebben op een vordering gebaseerd op begrafeniskosten. Indien dus op grond van
een beding de begrafeniskosten in mindering zijn gebracht, moet worden gezegd dat er grond is voor het voorrecht, mits
niemand het beding heeft aangegaan om van het voorrecht af te zien.
1. Indien een verloofde vrouw een bruidsschat geeft en het huwelijk gaat niet door, hoewel zij haar bruidsschat door middel
van een vordering kan terugvorderen, is het toch niet meer dan billijk, dat haar dit voorrecht wordt toegestaan, ook al is het
huwelijk niet voltrokken. Ik denk dat dezelfde regel ook zal gelden indien een minderjarige onder de leeftijd van twaalf jaar
wordt gehuwd, hoewel zij nog niet als echtgenote kan worden beschouwd.
3. Paulus, Over het Edict, Boek LX.
Het is in het belang van het publiek dat zij haar hele bruidsschat terugkrijgt, zodat zij kan trouwen wanneer haar leeftijd haar
dat toelaat.
(4) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
In dit soort gevallen verlenen wij ook het voorrecht aan de vrouw.
1. Als iemand, in een tijd dat hij geen voogd was, zaken doet als een, is het duidelijk dat er grond zal zijn voor het voorrecht.
Het maakt ook geen verschil, of hij, die de zaken doet, zelf iets verschuldigd is, dan wel of zijn erfgenamen of andere
rechtverkrijgenden schuldenaars zijn. Bovendien heeft de schuldenaar zelf recht op het voorrecht, maar zijn erfgenamen niet.
Het is echter volkomen billijk dat anderen aan wie curatele wordt verleend, zoals bijvoorbeeld minderjarigen of verkwisters,
het voorrecht hebben,
(5) Paulus, Over het Edict, Boek XC.
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Of die doof of stom zijn,
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIV.
Of idioten,
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Moeten genieten van hetzelfde voorrecht.
1. Wanneer echter een curator wordt aangesteld voor de goederen van een persoon die afwezig is, of door de vijand gevangen
is genomen, of terwijl de aangewezen erfgenamen beraadslagen over de aanvaarding van de nalatenschap, is het niet nodig
dat het voorrecht wordt verleend, omdat dezelfde reden niet bestaat.
8. Paulus, Over het Edict, Boek LX.
Wanneer iemand uit vriendschappelijke motieven zaken doet met een minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt,
moet hij voor hem het voorrecht behouden waarop hij recht heeft, wanneer zijn eigendom wordt verkocht. Deze mening heb
ik aanvaard.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer een curator wordt aangesteld voor een ongeboren kind, en het kind is nog niet ter wereld gebracht, zal het voorrecht
niet van kracht worden.
1. De Goddelijke Marcus vaardigde een Edict uit als volgt: "Indien een schuldeiser geld leent voor de reparatie van
gebouwen, wordt hij dan bevoorrecht boven andere schuldeisers tot de omvang van zijn lening?" Dit geldt alleen voor hem
die, op aanwijzing van de eigenaar van het eigendom, het geld heeft verstrekt aan degene die de reparaties heeft verricht.
2. Bij de verkoop van het eigendom van een bankier staat vast, dat na de bevoorrechte schuldeisers komen, die in
overeenstemming met het publiek vertrouwen hun geld bij de bank hebben gestort. Degenen echter, die rente op hun
tegoeden van de bankier hebben ontvangen, worden niet onderscheiden van de gewone schuldeisers; en dit is redelijk, want
het is één ding om geld te lenen en iets anders om het te deponeren. Indien echter het geld nog bestaat, denk ik, dat het kan

3075

worden teruggevorderd door hen, die het hebben gestort, en dat hij, die het opeist, de voorkeur zal krijgen boven de
bevoorrechte schuldeisers.
3. Die schuldeisers krijgen de voorkeur wier geld in handen van de bevoorrechte schuldeisers is gekomen. Maar hoe moeten
wij dit begrijpen? Is het alsof het geld onmiddellijk van de andere schuldeisers naar de bevoorrechte schuldeisers is
overgegaan, of moeten wij aannemen dat het door de persoon van de schuldenaar is gegaan, d.w.z. dat het aan een
bevoorrechte schuldeiser is betaald voordat het werd geteld, en aldus het eigendom van de schuldenaar is geworden? Zonder
al te veeleisend te zijn, kan dit als de regel worden beschouwd, mits de betaling niet na een lange tussenpoos geschiedde.
10. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXV.
De Praetor zegt: "Elk contract, dat gesloten wordt nadat de partij, wier eigendom verkocht wordt, bedacht heeft bedrog te
plegen, indien hij, die het contract gesloten heeft, daarvan op de hoogte is, laat niet toe, dat op deze grond een vordering
wordt toegewezen."
11. Paulus, Over het Kort Edict, Boek XVI.
Een ieder die geld heeft geleend voor het bouwen, uitrusten of zelfs kopen van een schip, heeft recht op dit voorrecht.
12. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek I.
Als magistraten iemand in het bezit hebben gesteld voor de uitvoering van een trust, kunnen zij een arbiter aanstellen voor de
verkoop van elk goed dat door vertraging in waarde zal dalen; zodat de prijs die voor dat goed is verkregen, in handen van de
begunstigde kan blijven, bij wijze van borg, totdat is vastgesteld wat hem volgens de voorwaarden van de trust verschuldigd
is.
13. Javolenus, Epistels, Boek I.
Het hoofd van een huishouden stelde een erfgenaam aan in de plaats van zijn zoon, die nog niet de leeftijd van puberteit had
bereikt, voor het geval dat de laatste zou sterven voordat hij die leeftijd had bereikt. De zoon verwierp de nalatenschap van
zijn vader, en daarom werden de goederen van de overledene door de schuldeisers verkocht. Vervolgens kwam een erfenis
toe aan de zoon, die overleed na deze te hebben aanvaard. Ik vraag of de Praetor de schuldeisers van de vader niet een
vordering moet toekennen tegen de genoemde minderjarige, hoewel hij de nalatenschap naderhand heeft verkregen, of dat de
schuldeisers van de vader een vordering moeten toekennen tegen de plaatsvervanger, die niets heeft verkregen uit de
nalatenschap van de vader, die natuurlijk in handen is gekomen van de schuldeisers, en aangezien deze geen recht hadden op
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de goederen van de minderjarige, was het geen zorg van de erfgenamen of er al dan niet in zijn nalatenschap werd getreden,
aangezien de goederen die door de plaatsvervanger in de nalatenschap van de zoon werden aangetroffen, niet toebehoorden
aan de schuldeisers van zijn vader. Deze mening verbijstert mij zeer, omdat uw voorgangers hebben besloten dat er slechts
één testament was. Het antwoord was, dat de Praetor de zoon, die de nalatenschap van zijn vader niet aanvaardde,
bevoordeelde door niet toe te staan, dat tegen hem een rechtsvordering werd ingesteld, na de verkoop van zijn vaders
goederen (hoewel hij later een nalatenschap verkreeg), om hem te dwingen de schuldeisers te betalen; maar dezelfde regel
moet niet in acht worden genomen met betrekking tot de erfgenaam die in de plaats van de zoon was gesteld, daar rekening
werd gehouden met de eer van de laatste, door de verkoop van de goederen van zijn vader te bewerkstelligen, in plaats van
zijn eigen goederen. Daarom zal een vordering aan de schuldeisers worden geweigerd, wat betreft het eigendom dat later
door de zoon werd verworven, om de reden dat het hem van een ander dan zijn vader toekwam. Maar als de plaatsvervanger
van de zoon in de nalatenschap van de vader was getreden, nadat de minderjarige er iets mee had gedaan, dan werden de
nalatenschappen van de vader en de zoon identiek, en zou de erfgenaam, zelfs als hij dat niet wilde, aansprakelijk zijn voor
alle schulden die door de vader of de zoon waren gemaakt; En zoals hij, nadat een verbintenis was aangegaan, geenszins kon
verhinderen dat zijn eigen goederen werden verkocht, indien geen verweer werd gevoerd, zo konden op dezelfde wijze de
schulden van de vader en de zoon niet worden gescheiden, in welk geval het gevolg zou zijn, dat een vordering aan de
schuldeisers tegen hem zou moeten worden toegewezen. Indien echter de plaatsvervangende erfgenaam niet in de
nalatenschap treedt, moet geen vordering aan de schuldeisers van de vader worden toegewezen met betrekking tot de
nalatenschap van de minderjarige, daar noch de goederen van de minderjarige mogen worden verkocht om de schulden van
de vader te voldoen, noch de nalatenschap die de minderjarige heeft verkregen, in die van zijn vader mag worden
opgenomen.
14. Paulus, Over de Lex Julia, et Papia, Boek V.
Aufidius zegt dat standbeelden die op openbare plaatsen zijn opgericht ter ere van iemand wiens eigendom door zijn
schuldeisers is verkocht, niet door een koper kunnen worden verworven, maar openbaar zijn, of ze nu zijn geschonken ter
versiering van de stad, of het eigendom blijven van hem ter ere van wie ze zijn opgericht, en dat ze in geen geval mogen
worden verwijderd.
15. Papirius Justus, Over de constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat zij die ontkennen dat hun eigendom wettig verkocht is, een
rechtszaak moeten aanspannen, en dat zij tevergeefs de keizer zullen verzoeken om de verkoop ongedaan te maken.
16. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek II.
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Als de schuldeisers van een nalatenschap de erfgenaam verdacht achten, kunnen zij van hem eisen dat hij zekerheid stelt voor
de betaling van wat hun verschuldigd is, en de Praetor moet kennis nemen van de zaak. Hij mag echter niet zonder behoorlijk
onderzoek de erfgenaam tot zekerheidstelling verplichten, tenzij hij, na daartoe gegronde redenen te hebben aangevoerd,
besluit de belangen te beschermen van hen die de erfgenaam als verdacht beschouwen.
(1) Een erfgenaam wordt niet als verdacht beschouwd in dezelfde zin als een voogd; want bedrieglijke handelingen of
bedrieglijk gedrag met betrekking tot de zaken van zijn erfgenaam maken een voogd verdacht, en niet zijn gebrek aan
middelen, terwijl alleen dit laatste een erfgenaam verdacht maakt.
(2) Het is duidelijk, dat zij, die een erfgenaam van arglistigheid beschuldigen, slechts moeten worden gehoord binnen korte
tijd na zijn aanvaarding van de nalatenschap. Indien echter bewezen is, dat zij hem gedurende een lange tijd in het bezit van
de nalatenschap hebben gelaten en hem niets strafbaars ten laste kan worden gelegd, bijvoorbeeld dat hij een bedrieglijke
handeling heeft gepleegd, mag hij na verloop van lange tijd niet worden gedwongen zekerheid te stellen.
(3) Indien de erfgenaam, die wegens verdenking tot zekerheidstelling is veroordeeld, het bevel van de Praetor niet opvolgt,
zal deze bevelen dat de goederen van de nalatenschap in bezit worden genomen, en toestaan dat deze overeenkomstig het
Edict worden verkocht.
(4) Het is duidelijk, dat indien vastgesteld wordt, dat niets uit de nalatenschap verkocht is, en dat geen ander bezwaar tegen
de erfgenaam kan worden ingebracht dan zijn armoede, de Praetor tevreden moet zijn, hem te bevelen niets uit de
nalatenschap te nemen.
(5) Indien de schuldeisers niet kunnen bewijzen dat de erfgenaam armoede lijdt, zullen zij jegens hem aansprakelijk zijn bij
een vordering op grond van geleden schade.
17. Paulus, Opinies.
De voorrechten van de schuldeisers worden niet geschat op grond van de tijd, maar op grond van de aard van de schuld; en
indien verscheidene van hen onder eenzelfde titel beschikken, zullen zij gelijkelijk delen, hoewel hun vorderingen van
verschillende datum kunnen zijn.
18. Ulpianus, Regels, Boek III.
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Wanneer een minderjarige op grond van een overeenkomst wordt aangesproken en geen verweer biedt, en zijn schuldeisers
daardoor in het bezit van zijn goederen komen, moet daarop een bedrag in mindering worden gebracht voor zijn
levensonderhoud.
(1) Daar het geoorloofd is een schuldenaar te verdedigen voordat zijn schuldeisers zijn eigendom in bezit hebben gekregen,
kan dit ook geschieden nadat het bezit ervan is verkregen; en, of hij nu zelf zijn verdediging op zich neemt, of iemand anders
dit voor hem doet, er moet zekerheid worden gegeven dat de beslissing van het gerecht zal worden nageleefd, en dat het bezit
zal worden afgestaan.
19. Marcianus, Regels, Boek V.
Iedereen heeft het recht een bevoorrechte schuldeiser te zijn, na de Schatkist, als hij geld heeft geleend voor het bouwen,
repareren, bewapenen of uitrusten van een schip, evenals wanneer hij een proces aanspant om de prijs te innen van een schip
dat verkocht is.
20. Hetzelfde, over de hypothecaire formule.
Het staat vast dat iemand die in het bezit is van het eigendom van een schuldenaar die afwezig is voor openbare zaken, dit
rechtmatig kan houden totdat de schuld volledig is betaald, als blijkt dat de schuldenaar bedrieglijk afwezig is, onder het
voorwendsel dat hij zaken voor de Staat doet. Wanneer hij echter te goeder trouw afwezig is en een schuldeiser hem
executoriaal in bezit krijgt, is de procedure nietig en moet hij afstand doen van het bezit van de goederen.
21. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLV.
Het is vaststaand dat wie zich achter zuilen verbergt, om zijn schuldeiser te ontlopen, zich verbergt. Men is ook van mening
dat hij zich verbergt die zich in afzondering begeeft, dat wil zeggen, die zich verbergt om te voorkomen dat er een rechtszaak
tegen hem wordt aangespannen. Zo iemand is hij, die de stad verlaat om zijn schuldeisers te bedriegen; want er is geen
verschil, wat het zich verbergen betreft, of iemand de stad verlaat, of, te Rome gebleven, niet in het openbaar verschijnt.
22. Papinianus, Opinies, Boek X.
Er is besloten dat de stad Antiochië, in Syrië, het voorrecht behield dat haar was verleend door een speciale wet, met
betrekking tot de achtervolging van het eigendom van een overleden schuldenaar dat in beslag was genomen.
23. Paulus, Besluiten, Boek I.
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Een concubine en haar natuurlijke kinderen zijn uitgezonderd van goederen die door schuldeisers kunnen worden verkocht.
(1) Wanneer het publiek de schuldeiser is, heeft het de voorkeur boven alle anderen wier vorderingen blijken uit geschreven
akten.
24. Dezelfde, Besluiten, Boek V.
Indien voor een minderjarige geen verweer is gevoerd, worden zijn schuldeisers in het bezit gesteld van zijn goederen, doch
uit die goederen moet een voorziening worden getroffen voor zijn onderhoud, totdat hij de puberteitsleeftijd heeft bereikt.
(1) De goederen van iemand die door de vijand gevangen is genomen, kunnen niet verkocht worden voor de betaling van zijn
schulden totdat hij terugkeert.

Tit. 7. Betreffende de scheiding van de goederen van een nalatenschap.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIV.
Er zij op gewezen, dat een scheiding van goederen van een nalatenschap in het algemeen wordt verkregen door een decreet
van de Praetor.
(1) Een scheiding wordt gewoonlijk aan schuldeisers toegestaan om de volgende redenen: bijvoorbeeld wanneer een
schuldeiser Seius als schuldenaar heeft, en deze sterft, Titius als erfgenaam achterlatend; en Titius niet solvabel is, wordt zijn
bezit te koop aangeboden. De schuldeisers van Seius beweren, dat zijn nalatenschap voldoende is om hun vorderingen te
voldoen, en dat de schuldeisers van Titius zich tevreden moeten stellen met de nalatenschap van laatstgenoemde, zodat er als
het ware een verkoop is van de goederen van twee verschillende schuldenaren. Het kan echter voorkomen, dat Seius solvabel
was en zijn schuldeisers had kunnen voldoen, zo niet voor de gehele schuldenlast, dan toch voor een gedeelte daarvan. Maar
als hun verplichtingen worden samengevoegd met die van de schuldeisers van Titius, zullen zij niet zoveel ontvangen, omdat
Titius insolvent was, en zij zullen nog minder ontvangen, omdat er meer van hen zijn. Het is dus volkomen billijk dat de
schuldeisers van Seius, die een scheiding van goederen wensen, gehoord worden, en van de Praetor toestemming krijgen om
elke klasse van schuldeisers afzonderlijk te betalen.
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(2) Daarentegen kunnen de schuldeisers van Titius geen scheiding van goederen verkrijgen, hoewel iemand door het
verkrijgen van een andere schuldeiser de toestand van zijn vroegere schuldeiser kan verslechteren. Daarom zal hij die de
nalatenschap van mijn schuldenaar aanvaardt, mijn toestand daardoor niet verslechteren, want ik heb het recht om een
scheiding van goederen te verkrijgen. Hij zal echter wel de toestand van zijn schuldeisers verslechteren, indien hij een
nalatenschap aanvaardt die niet solvabel is, want de schuldeisers kunnen geen scheiding van goederen eisen.
(3) Bovendien moet worden opgemerkt dat, zelfs als wordt gesuggereerd dat de nalatenschap door de erfgenaam is bezwaard
door middel van een pand of een hypothecatie, nog steeds, als de goederen tot de nalatenschap behoren, hij die een scheiding
van de goederen verkrijgt, om deze reden de voorkeur zou krijgen boven een schuldeiser aan wie de goederen in hypothecatie
zijn gegeven. Dit werd verklaard door Severus en Antoninus in een Rescript.
(4) Een scheiding van goederen kan ook worden verkregen tegen de schatkist, of elke gemeente.
(5) De vraag rees of de schuldeisers van de erfgenaam soms een scheiding van goederen konden verkrijgen, als hij bedrog
had gepleegd tegen hen toen hij de nalatenschap betrad. Er is echter geen remedie, want zij moeten zichzelf verwijten dat zij
een contract met zo'n man hebben gesloten, tenzij wij van mening zijn dat de Praetor gebruik kan maken van een
buitengewone procedure om het bedrog van hem die zo'n bedrog heeft beraamd, tegen te gaan. Het is echter moeilijk een
dergelijk standpunt in te nemen.
(6) Indien echter een erfgenaam, ook al beweert hij dat hij denkt dat de nalatenschap insolvent is, gedwongen wordt ze te
aanvaarden en over te dragen, en er niemand is aan wie hij ze kan overhandigen, want dit gebeurt onder sommige
omstandigheden, moeten wij hem (als hij erom vraagt) te hulp komen tegen de schuldeisers van de nalatenschap. Dit heeft de
goddelijke Pius bepaald in een Rescript, waardoor de goederen van de erflater konden worden verkocht, alsof de
nalatenschap niet was aanvaard. Ik meen, dat deze verlichting ook moet worden verleend aan de schuldeisers van de
erfgenaam, indien zij daarom verzoeken, ook al heeft de erfgenaam er zelf niet om gevraagd, zoals elke scheiding van de
vorderingen wordt verleend.
(7) Laten we eens kijken of, in het geval waarin een minderjarige onder de leeftijd van puberteit erfgenaam van zijn vader
wordt, en sterft voordat hij die leeftijd heeft bereikt, en goederen in handen van de plaatsvervanger, die de nalatenschap van
de minderjarige had aanvaard, worden verkocht, de schuldeisers van de vader een scheiding van goederen kunnen eisen." Ik
denk dat zij dit kunnen doen, en ik ga nog verder, en stel vast dat de schuldeisers van de minderjarige ook een scheiding
kunnen eisen ten opzichte van de schuldeisers van zijn erfgenaam.
(8) In overeenstemming hiermee, laat ons zien indien Primus Secundus tot zijn erfgenaam benoemt, en Secundus Tertius tot
zijn eigen erfgenaam, en het eigendom van Tertius wordt verkocht door zijn schuldeisers, welke schuldeisers een scheiding

3081

van goederen kunnen vorderen. Ik denk dat als de schuldeisers van Primus daarom vragen, zij gehoord moeten worden,
zowel tegen de schuldeisers van Secundus als tegen die van Tertius; als de schuldeisers van Secundus om een scheiding
vragen, kunnen zij die krijgen tegen de erfgenamen van Tertius, maar niet tegen die van Primus. Met andere woorden, de
schuldeisers van Primus kunnen een scheiding van goederen verkrijgen tegen alle andere schuldeisers; de schuldeisers van
Secundus kunnen er een verkrijgen tegen de schuldeisers van Tertius, maar niet tegen die van Primus.
(9) Wanneer het vermogen van een zoon onder vaders toezicht door zijn schuldeisers wordt verkocht, en hij een castrense
peculium heeft, kan dan onderscheid worden gemaakt tussen de schuldeisers van het castrense peculium en de andere
schuldeisers? Zij moeten allen tezamen worden toegelaten, tenzij de vorderingen van hen die de overeenkomst hebben
gesloten voordat de zoon in militaire dienst is getreden, misschien moeten worden gescheiden. Ik denk dat deze mening moet
worden gevolgd. Als de schuldeisers, die contracten sloten voordat de zoon in dienst ging, de bezittingen van de kastelein
verkopen, kunnen zij zich niet bij de latere schuldeisers voegen. Bovendien kan, indien een deel van het vermogen ten bate
van de vader is aangewend, de schuldeiser wellicht worden belet aan het castrens peculium te raken, aangezien hij het recht
heeft een bijzondere vordering tegen de vader in te stellen.
(10) Er zij op gewezen dat alleen de schuldeisers een scheiding van goederen kunnen verkrijgen die niet met de erfgenaam
hebben bedongen dat hij een nieuwe verbintenis zou aangaan. Indien zij zich wel met die bedoeling tot hem hebben gewend,
verliezen zij het voordeel van de scheiding van goederen, omdat zij, nu zij de vordering van de erfgenaam hebben verkregen,
zich niet kunnen scheiden van hem die zij tot op zekere hoogte als hun schuldenaar hebben gekozen. Maar indien zij, door de
erfgenaam als hun schuldenaar te kiezen, van hem in die hoedanigheid rente hebben geëist, moet dezelfde regel worden
toegepast.
(11) Er wordt ook gevraagd of zij een scheiding van goederen kunnen verkrijgen, indien zij van de erfgenaam zekerheid
hebben ontvangen. Ik denk niet dat zij dit kunnen doen, want zij zijn hem gevolgd die hen tot verandering heeft aangezet.
Maar wat als zij onvoldoende zekerheid hebben aanvaard? Zij hebben er zelf schuld aan, dat zij geen solvabele zekerheden
hebben aanvaard.
(12) Men moet ook bedenken, dat, nadat de goederen van de nalatenschap zijn samengevoegd met die van de erfgenaam, een
scheiding van goederen niet kan worden verkregen, want waar goederen zijn samengevoegd en vermengd, kan geen
scheiding worden verlangd. Maar wat als het zou bestaan uit afzonderlijke stukken land, slaven, vee, of iets anders dat kan
worden verdeeld? Onder deze omstandigheden kan een scheiding worden geëist, noch zal iemand die beweert dat het
eigendom is samengevoegd, worden gehoord, omdat stukken land niet kunnen worden samengevoegd, tenzij het bezit van
verschillende personen zo is samengevoegd en vermengd dat een scheiding niet kan worden bewerkstelligd, hetgeen zeer
zelden gebeurt.
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(13) Wanneer wij hebben gezegd, dat een scheiding van goederen niet kan worden verkregen na verloop van lange tijd, moet
dit aldus worden verstaan, dat zij niet kan worden gevorderd na verloop van vijf jaren na het tijdstip, waarop de nalatenschap
is aanvaard.
(14) In al deze gevallen moet, om te bepalen of een scheiding van goederen al dan niet moet plaatsvinden, de mening van de
Praetor of de Gouverneur worden gevraagd, en die van niemand anders, dat wil zeggen, de mening van hem die de scheiding
kan toestaan.
(15) Indien een schuldeiser van de erfgenaam een pand neemt, mag hem geen scheiding van goederen worden toegestaan,
omdat hij de erfgenaam voor betaling aanziet. Want hij mag niet gehoord worden, die beweert, dat de erfgenaam
aansprakelijk is, omdat hij hem met die bedoeling op enigerlei wijze als zijn schuldenaar heeft aanvaard.
(16) Wanneer er verscheidene schuldeisers zijn, van wie sommigen vorderingen hebben op de erfgenaam als hun
schuldenaar, en anderen niet, en deze laatsten een scheiding verkrijgen, is de vraag gerezen, of zij de eersten kunnen toelaten
om met hen te delen. Ik meen dat dit hun geen voordeel zal brengen, daar zij moeten worden gerekend tot de schuldeisers van
de erfgenaam zelf.
(17) Er zij ook op gewezen, dat algemeen wordt aangenomen, dat de schuldeisers van een erfgenaam alles kunnen krijgen
van het residu van het vermogen van de erflater ter voldoening van hun vorderingen, maar dat de schuldeisers van de erflater
niets kunnen krijgen van het vermogen van de erfgenaam. De reden hiervan is, dat zij die de scheiding hebben verkregen, het
zich alleen kunnen aanrekenen, indien zij, toen het vermogen van de erflater voldoende was om hen te betalen, er de
voorkeur aan hebben gegeven dat de nalatenschap van de erflater te hunnen gunste werd gescheiden, maar dat de schuldeisers
van de erflater niets van dien aard valt aan te rekenen. Indien echter de schuldeisers van de overledene een verzoek indienen
om in het vermogen van de erfgenaam te delen, moeten zij niet worden gehoord; want de scheiding, die zij zelf eisen,
ontneemt hun iedere deelneming in dat vermogen. Maar als de schuldeisers van de overledene onvoorzichtig een scheiding
van goederen vragen, zijn zij verschoonbaar, omdat hun onwetendheid over de toestand van de nalatenschap kan worden
aangevoerd als een gegronde reden om dat te doen.
(18) Men moet bedenken dat een slaaf die tot noodzakelijk erfgenaam is benoemd, met de toekenning van zijn vrijheid, een
scheiding van goederen kan verkrijgen; zodat hij, als hij zich niet bemoeit met de nalatenschap van zijn patroon, in staat zal
zijn om alles wat hij hierna zal verwerven afzonderlijk te hebben, samen met alles wat hem door de erflater verschuldigd is.
2. Papinianus, Vragen, Boek XXV.
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Wanneer de nalatenschap door de erfgenaam is verkocht, kan een scheiding daarvan niet wettig worden geëist, als er geen
vermoeden van bedrog bestaat; want alle handelingen die de erfgenaam intussen te goeder trouw heeft verricht, worden
gewoonlijk als wettig beschouwd.
3. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Een schuldenaar werd erfgenaam van zijn borg, en de schuldeisers van deze laatste verkochten zijn eigendom. Hoewel de
aansprakelijkheid van de borg teniet was gegaan, wordt toch een scheiding van goederen toegestaan op verzoek van hem aan
wie de borg aansprakelijk was, ongeacht of hij de enige schuldeiser van de nalatenschap was of dat er meerdere waren. Want
de rechtsregel die de verplichting van de zekerheid uitsluit op grond van de hoofdverbintenis, die het grootst is, mag geen
afbreuk doen aan de rechten van de schuldeiser die zorgvuldig zijn eigen belang heeft behartigd. (1) Maar wat indien, na de
scheiding van de goederen van de borg, de borgsteller niet in staat zou zijn zijn volledige vordering uit de nalatenschap te
innen? Kan hij dan zijn deel opeisen samen met dat van de andere schuldeisers van de erfgenaam, of moet hij tevreden
blijven met het eigendom dat hij liever afgezonderd zag? Aangezien deze schuldenaar echter met de schuldeisers van de
schuldenaar had kunnen delen in het eventueel overblijvende saldo, indien de boedel van de borg niet door de schuldeiser van
de hoofdschuldenaar was aanvaard na de verkoop van de goederen van de borg, laat de redelijkheid niet toe, dat hij in het
voorgestelde geval wordt uitgesloten. (2) Maar ten aanzien van iedere andere schuldeiser die een boedelscheiding heeft
verkregen, is het voordeliger te oordelen, dat indien hij zijn gehele schuld niet uit de nalatenschap kan innen, hij toch iets kan
innen uit de goederen van de erfgenaam, indien de persoonlijke schuldeisers van de erfgenaam zijn voldaan, omdat er geen
twijfel over bestaat, dat hij moet worden toegelaten om te delen met de schuldeisers van de erfgenaam, nadat de schuldeisers
van de nalatenschap zijn voldaan.
4. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Een scheiding van goederen wordt ook toegestaan aan de schuldeisers, wanneer de schuld opeisbaar is na verloop van tijd, of
onder een of andere voorwaarde, uit hoofde waarvan zij nog niet in staat zijn geweest een proces aan te spannen om het geld
terug te vorderen, aangezien ook voor hen een voorziening is getroffen door een dubbele zekerheid.
(1) Het staat vast dat legatarissen slechts worden geacht een retentierecht te hebben op het gedeelte van een nalatenschap dat
overblijft nadat de schulden zijn betaald.
5. Paulus, Vragen, Boek XIII.
Als de schuldeisers van een nalatenschap een boedelscheiding verkrijgen en de nalatenschap blijkt insolvent te zijn, maar de
erfgenaam is solvent, dan kunnen zij geen beroep doen op deze laatste, maar moeten zij zich houden aan de scheiding die zij
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reeds hebben geëist. Indien echter de erfgenaam na de scheiding goederen verkrijgt uit de nalatenschap, moeten zij die de
scheiding hebben verkregen, samen met de persoonlijke schuldeisers van de erfgenaam, worden toegelaten om te delen in
hetgeen is verkregen. Maar indien hun vorderingen zijn voldaan, zal het overblijvende worden uitgekeerd aan de schuldeisers
van de erfgenaam; indien deze echter enig goed uit andere bron verkrijgt, zullen de schuldeisers van de nalatenschap niet
worden toegestaan dit te nemen. Indien echter de persoonlijke schuldeisers van de erfgenaam volledig zijn betaald, menen
sommige autoriteiten dat al wat overblijft, moet worden overgedragen aan de schuldeisers van de nalatenschap; maar ik
aanvaard deze mening niet, want toen zij een scheiding van goederen eisten, keken zij niet langer naar de erfgenaam
persoonlijk voor betaling, maar namen zij hun toevlucht tot de nalatenschap, en verkochten zij als het ware de goederen van
de nalatenschap, die niet voor vermeerdering vatbaar waren. Ik denk dat dezelfde regel moet worden toegepast, zelfs indien
de schuldeisers werden bedrogen met betrekking tot de scheiding van de goederen, en minder ontvingen dan de persoonlijke
schuldeisers van de erfgenaam. Deze laatsten hebben echter tot hun zekerheid zijn goederen en zijn persoon, die zij tijdens
zijn leven kunnen verkrijgen.
6. Julianus, Digest, Boek XLVI.
Wanneer een erfgenaam insolvent is, is het billijk dat niet alleen de schuldeisers van de erflater, maar ook degenen aan wie
legaten zijn gedaan, een scheiding van goederen krijgen, zodat, nadat de vorderingen van de schuldeisers volledig zijn
voldaan, de legatarissen hun legaten geheel of gedeeltelijk kunnen verkrijgen.
(1) Wanneer een vrijster, die tot erfgename is benoemd, overeenkomstig de bepalingen van het testament van de erflater, die
niet solvabel was, praetorisch bezit opeist, rijst de vraag of haar eigen goederen moeten worden gescheiden van die van de
nalatenschap. Het antwoord luidt, dat aan haar beschermheer ontheffing moet worden verleend, om te voorkomen dat hij
wordt benadeeld door de schuld die zijn vrijster is aangegaan door het bezit van de nalatenschap te behouden overeenkomstig
de bepalingen van het testament.
7. Marcianus, Regels, Boek II.
De schuldeisers van een nalatenschap die vorderingen tegen de erfgenaam hebben ingediend, kunnen niettemin een scheiding
van goederen verkrijgen, omdat zij deze stap uit noodzaak hebben gezet.

Tit. 8. Betreffende de benoeming van een curator van goederen.

1. Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
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Wanneer een erfgenaam onder een voorwaarde is benoemd, moet hij gedwongen worden daaraan te voldoen, als hij dat kan;
maar als hij zegt dat hij de nalatenschap niet zal aanvaarden, zelfs als aan de voorwaarde is voldaan, moeten de goederen van
de overledene door zijn schuldeisers worden verkocht.
(1) Indien echter de erfgenaam niets kan doen, moet een curator over de nalatenschap worden benoemd, of de goederen
moeten worden verkocht.
(2) Indien er een aanzienlijke schuld uit de nalatenschap is, die door de toevoeging van een boete kan worden verhoogd,
moeten de schulden door de curator worden betaald; net zoals gewoonlijk wordt gedaan wanneer een zwangere vrouw in het
bezit wordt gesteld op naam van haar ongeboren kind, of de erfgenaam een minderjarige is die geen voogd heeft.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXV.
Voor de benoeming van een curator wenden wij ons tot de Praetor, opdat hij met instemming van de meerderheid van de
schuldeisers een of meer curatoren benoemt, of tot de Gouverneur van de provincie, als het goed daar verkocht moet worden.
(1) Alles wat door de aangestelde curator of curatoren is gedaan of verricht, dat wil zeggen alle handelingen of akten, of alle
zaken die zijn gedaan, moeten worden bekrachtigd. Zij zijn gerechtigd tot vorderingen tegen anderen, en praetoriaanse
vorderingen zullen tegen hen worden ingesteld. Indien de curatoren iemand aanwijzen om, naar gelang van het geval, een
rechtszaak aan te spannen of te verdedigen, wordt de zekerheid die van hem wordt verlangd voor de bekrachtiging van zijn
daden of de betaling van het vonnis, niet gesteld op naam van degene wiens eigendom wordt verkocht, maar op naam van de
curator zelf, die hem heeft aangesteld.
(2) Maar als er meerdere curatoren zijn aangesteld, zegt Celsus dat zij samen moeten procederen en worden aangesproken, en
niet afzonderlijk. Als de genoemde curatoren echter voor verschillende districten zijn aangesteld, de een bijvoorbeeld voor
bezittingen in Italië, en de ander voor bezittingen in een provincie, dan denk ik dat zij zeggenschap hebben over hun
respectievelijke districten.
(3) De vraag rijst of een curator tegen zijn wil kan worden aangesteld. Cassius zegt dat niemand gedwongen kan worden om
tegen zijn wil curator van een goed te worden, wat juist is. Men moet dus iemand vinden die wil, tenzij er dwingende
noodzaak bestaat; en men moet zich beroepen op het gezag van de keizer om een curator tegen zijn wil aan te stellen.
(4) Het is niet absoluut noodzakelijk, dat degene, die tot curator wordt benoemd, een schuldeiser is; maar ook zij, die geen
schuldeiser zijn, kunnen benoemd worden.
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(5) Als er drie curatoren zijn, en één van hen heeft geen zaken gedaan die met zijn ambt te maken hebben, kan dan een
vordering tegen hem worden ingesteld? Cassius meent, dat aan een eiser onder dergelijke omstandigheden geen beperking
moet worden opgelegd, en dat iedere schuldeiser, die dat wenst, een vordering tegen hem kan instellen. Ik denk dat de
mening van Cassius volkomen juist is, en dat in aanmerking moet worden genomen wat uit de nalatenschap is verkregen, en
niet wat in handen van een van de curatoren is gekomen. Dat is onze praktijk, tenzij de curator tegen zijn wil is aangesteld;
want als dat het geval is, moet worden geoordeeld dat een vordering tegen hem niet mag worden ingesteld.
3. Celsus, Digest, Boek XXIV.
Wanneer meerdere curatoren zijn aangesteld voor het vermogen van een en dezelfde persoon, kan een vordering tot
terugvordering van het gehele bedrag worden toegewezen tegen een ieder van hen die de eiser uitkiest; net zoals ieder van
hen een schuldenaar van de nalatenschap kan aanklagen voor het gehele bedrag dat hij verschuldigd is.
4. Papirius Justus, Over de Constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat wanneer goederen door een curator zijn verkocht krachtens
het Decreet van de Senaat, er geen rechtsvordering openstaat tegen een frauduleuze schuldenaar voor een handeling die voor
die tijd is gepleegd.
5. Julianus, Digest, Boek XLVII.
Als een schuldenaar failliet gaat en zijn schuldeisers bijeenkomen en iemand uitkiezen door wie zijn eigendom mag worden
verkocht, waarbij het bedrag dat aan ieder van hen verschuldigd is uit de opbrengst van de verkoop moet worden betaald, en
er daarna nog iemand verschijnt die beweert dat hij ook schuldeiser is, heeft hij geen recht op een vordering tegen de curator,
maar kan hij, samen met de curator, het eigendom van de schuldenaar verkopen, zodat alles wat uit de verkoop van het
eigendom door de curator en de genoemde schuldeiser wordt verkregen, aan alle schuldeisers kan worden betaald in
verhouding tot hun vorderingen.

Tit. 9. Betreffende de teruggave in geval van bedrog jegens de schuldeisers.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVI.
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De Praetor zegt: "Ik zal een vordering toekennen aan de curator van goederen, of aan ieder ander aan wie het nodig is er een
toe te kennen, in een geval van deze aard, binnen het jaar waarin hij het recht heeft een dergelijke vordering in te stellen,
wanneer enige handeling is gepleegd met het doel te frauderen met iemand die niet onwetend was van genoemd bedrog, en ik
zal dit recht van vordering ook handhaven tegen "Degene zelf die het heeft gepleegd."
(1) De Praetor zag zich genoodzaakt dit Edict in te voeren om de rechten van schuldeisers te beschermen, door elke
vervreemding van eigendom, die met het doel hen te bedriegen was gedaan, ongedaan te maken.
(2) De Praetor zegt: "wanneer enige handeling is verricht met het oogmerk van bedrog." Deze woorden zijn algemeen van
toepassing, en omvatten elke vorm van bedrog die wordt gepleegd, evenals elke vervreemding en elk contract. Daarom wordt
alles wat gedaan is met het oogmerk bedrog te plegen, wat het ook moge zijn, geacht te zijn herroepen door deze woorden,
want zij hebben een brede toepassing. Indien dus de schuldenaar enig goed zou vervreemden, of aan wie dan ook
kwijtschelding van schuld zou geven, of wie dan ook van een overeenkomst zou bevrijden;
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIII.
Dezelfde regel moet worden aangenomen. En als hij een onderpand vrijgeeft, of iemand betaalt met het doel zijn schuldeisers
te bedriegen:
3. Dezelfde, over het Edict, Boek LXXI.
Of als hij iemand die hem schuldig is een uitzondering verschaft, of zich verplicht met het doel zijn schuldeisers te bedriegen;
of geld betaalt, of enige andere daad begaat om hen te bedriegen, dan is het duidelijk dat het Edict van kracht zal worden.
(1) Onder bedrieglijke handelingen moet men niet alleen verstaan de handelingen, die de schuldenaar verricht bij het sluiten
van een overeenkomst, maar ook die, welke hij opzettelijk nalaat voor het gerecht te verschijnen, of die hij toelaat een
rechtsvordering te beëindigen, of die hij niet tegen een schuldenaar aanspant, opdat deze door het tijdsverloop zal worden
bevrijd, of die hij opzettelijk verliest een vruchtgebruik of een dienstbaarheid.
(2) Dit Edict is ook van toepassing op iemand die een daad stelt met het oogmerk afstand te doen van een goed dat hij in
handen heeft.
4. Paulus, Over het Edict, Boek LXVIII.
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Een schuldenaar wordt geacht zijn schuldeisers te willen bedriegen als hij niet doet wat hij zou moeten doen, bijvoorbeeld als
hij geen gebruik maakt van erfdienstbaarheden waar hij recht op heeft.
5. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
Of als hij een deel van zijn eigen bezit in de steek laat, zodat iemand het kan verkrijgen.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVI.
Dit Edict is echter niet van toepassing op iemand die geen middelen aanwendt om bezit te verwerven dat hij kan verkrijgen,
want het heeft alleen betrekking op hen die hun patrimonium verminderen, en niet op hen die zo handelen dat zij niet rijker
worden.
(1) Wie dus de opgelegde voorwaarde niet nakomt, opdat een bepaling niet van kracht wordt, veroorzaakt daardoor niet dat
dit Edict van kracht wordt.
(2) Wie dus een goed verwerpt, hetzij het hem krachtens de wet of krachtens een testament toekomt, zal geen aanleiding
geven tot de toepassing van het Edict, want als hij weigert een goed te verwerven, vermindert hij niet zijn eigen patrimonium.
(3) Evenzo moet worden gezegd dat, indien een schuldenaar zijn zoon emancipeert, om hem in staat te stellen een
nalatenschap naar eigen inzicht te aanvaarden, dit Edict niet van toepassing zal zijn.
(4) De mening die ook door Julianus wordt verkondigd, moet worden overgenomen; dat wil zeggen, als een schuldenaar
weigert een erfenis te aanvaarden, is het Edict niet van toepassing.
(5) Als een schuldenaar zijn slaaf, die tot erfgenaam was benoemd, verkoopt om op aanwijzing van de koper in de
nalatenschap te treden, en niet de verkoop, maar alleen datgene wat betrekking had op de aanvaarding van de nalatenschap
bedrieglijk was, zal het Edict niet van toepassing zijn, omdat hij het recht heeft de nalatenschap te verwerpen. Indien echter
enig bedrog met de verkoop van de slaaf gepaard is gegaan, zal deze worden herroepen; evenals wanneer de schuldenaar hem
bedrieglijk had gemanumitteerd.
(6) Labeo verklaarde dat iemand die ontvangt wat hem toebehoort, niet geacht moet worden bedrog te hebben gepleegd, dat
wil zeggen, wanneer iemand een schuld ontvangt waarop hij recht heeft; want het zou onrechtvaardig zijn te stellen dat een
schuldenaar die door een gouverneur gedwongen wordt tegen zijn wil te betalen, dit ongestraft kan weigeren. Dit gehele edict
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heeft betrekking op overeenkomsten waarin de Praetor niet tussenbeide komt, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot pand
en verkoop.
(7) Opgemerkt zij dat Julianus heeft gezegd (en dat is ook onze praktijk) dat wanneer iemand geld ontvangt dat hem
verschuldigd is, voordat bezit is genomen van het eigendom van de schuldenaar, ook al weet hij heel goed dat deze insolvent
is, hij niet onder de voorwaarden van dit Edict valt, want hij heeft alleen zijn eigen belang behartigd. Een schuldeiser echter,
die het hem toekomende ontvangt na de inbeslagneming van het vermogen van de schuldenaar, kan worden gedwongen zijn
deel bij te dragen en op gelijke voet met de andere schuldeisers worden gesteld; want hij mag hun niets ontnemen na de
inbeslagneming van het vermogen, omdat daardoor de positie van alle schuldeisers gelijk wordt.
(8) Dit Edict straft hem die, wetende dat een schuldenaar de bedoeling heeft zijn schuldeisers te bedriegen, van hem het
eigendom ontvangt waarvan zij zijn bedrogen. Indien dus een handeling is verricht met het oogmerk de schuldeisers te
bedriegen, en hij die het goed heeft ontvangen daarvan niet op de hoogte was, worden de bepalingen van het Edict geacht niet
van toepassing te zijn.
(9) Bovendien moet worden opgemerkt, dat wanneer iemand enig eigendom van een schuldenaar koopt of bedingt, met de
bedoeling zijn schuldeisers te bedriegen (zelfs al geven deze hun toestemming), of een andere overeenkomst sluit, hij niet
wordt geacht iets te hebben gedaan om zijn schuldeisers te bedriegen; want niemand wordt geacht diegenen te bedriegen, die
van het feit op de hoogte zijn en hun toestemming geven.
(10) Wanneer met een minderjarige een overeenkomst wordt gesloten met het doel zijn schuldeisers te bedriegen, zegt Labeo,
dat deze overeenkomst in elk geval nietig moet worden verklaard, indien de schuldeisers worden bedrogen; om de reden, dat
de onwetendheid van een minderjarige, die uit zijn leeftijd voortvloeit, niet schadelijk mag zijn voor zijn schuldeisers, en
voordelig voor hemzelf. Dit is onze praktijk.
(11) Evenzo zeggen wij, dat wanneer een schenking op bedrieglijke wijze aan iemand is gedaan, er geen onderzoek moet
worden ingesteld naar de vraag of de persoon aan wie het artikel werd gegeven, al dan niet op de hoogte was van de aard van
de transactie, maar alleen naar de vraag of de schuldeisers zijn bedrogen. Degene die niet van de fraude op de hoogte was,
wordt niet geacht erdoor te zijn benadeeld, daar hij slechts een bron van winst verliest en hem geen schade wordt berokkend.
Tegen hen echter, die de vrijgevigheid hebben ondervonden van iemand van wie zij niet wisten dat hij insolvent was, kan
slechts een vordering worden ingesteld in de mate waarin zij geldelijk voordeel hebben genoten, en niet verder.
(12) Evenzo, wanneer een slaaf een artikel ontvangt van iemand van wie hij zelf weet dat hij insolvent is, maar zijn meester
is daarvan niet op de hoogte, rijst de vraag of de meester aansprakelijk is. Labeo zegt dat hij in zoverre aansprakelijk zal zijn,
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dat hij verplicht zal zijn terug te geven wat in zijn handen is gekomen; of een vordering De peculio kan tegen hem worden
ingesteld, of een De in rem verso, als hij door de transactie profijt heeft gehad.
Dezelfde regel moet worden toegepast in het geval van een zoon die onder vaders toezicht staat. Indien echter de eigenaar
van de slaaf op de hoogte was van de insolvabiliteit van de schuldenaar, kan hij in eigen naam worden aangesproken.
(13) Nogmaals, als de noodzakelijke erfgenaam de legaten heeft betaald, en daarna zijn eigendom wordt verkocht, zegt
Proculus dat, zelfs als de legatarissen onwetend waren van zijn insolvabiliteit, er toch een billijke vordering moet worden
toegewezen. Hierover bestaat geen twijfel.
(14) De beschikbare dagen van het jaar, gedurende welke een proces kan worden aangespannen vanaf de datum van de
verkoop, moeten door ons in dit proces worden berekend.
7. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wanneer een schuldenaar, met de bedoeling zijn schuldeisers te bedriegen, een stuk land voor minder dan de waarde
verkoopt aan een koper die daarvan op de hoogte is, en vervolgens de schuldeisers, aan wie een vordering tot vernietiging
van de verkoop is toegewezen, het land opeisen, rijst de vraag of zij de prijs moeten terugbetalen. Proculus meent dat het land
in elk geval moet worden teruggegeven, zelfs indien de prijs niet wordt terugbetaald. De mening van Proculus wordt
bevestigd door een rescript.
8. Venuleius Saturninus, Interdict, Boek VI.
Hieruit kan men opmaken dat zelfs niet een deel van de door de koper betaalde prijs aan hem moet worden teruggegeven.
Men kan echter zeggen dat de zaak door een arbiter moet worden onderzocht, zodat hij kan bevelen dat het geld wordt
teruggegeven, als het nog tot de bezittingen van de schuldenaar behoort; omdat op deze manier niemand zal worden
bedrogen.
9. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Een zekere man kocht willens en wetens een voorwerp van een schuldenaar wiens eigendom in beslag was genomen, en
verkocht het vervolgens aan een bonafide koper. De vraag rees of een vordering kon worden ingesteld tegen de tweede koper.
De mening van Sabinus, dat een koper te goeder trouw niet aansprakelijk is, is de beste; omdat bedrog alleen degene mag
schaden die het begaat, net zoals wij van mening zijn dat een koper niet aansprakelijk is als hij, onwetend van de feiten, het
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goed zelf van de schuldenaar heeft gekocht. Maar hij die het bedrieglijk heeft gekocht en het daarna aan een bonafide koper
heeft verkocht, zal aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag dat hij voor het eigendom heeft ontvangen.

10. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
De Praetor zegt: "Wanneer Lucius Titius, met uw medeweten en in uw voordeel, enig eigendom heeft vervreemd met het
doel zijn schuldeisers te bedriegen, zodat een vordering op grond van mijn Edict tegen hem kan worden ingesteld voor het
eigendom in kwestie, wanneer niet meer dan een jaar is verstreken, aangezien een vordering met betrekking tot het genoemde
eigendom kan worden ingesteld, moet u teruggave toestaan, nadat een geldige reden is aangetoond; en zelfs als u niet op de
hoogte was van het feit, zal ik een vordering in factum toestaan."
(1) Wanneer iets is gedaan met het doel de schuldeisers te bedriegen, wordt het slechts vernietigd wanneer er daadwerkelijk
bedrog is gepleegd, d.w.z. wanneer de schuldeisers die de bedrieger wilde bedriegen, zijn eigendom hebben verkocht. Indien
hij echter de vorderingen van degenen die hij wilde bedriegen, heeft voldaan en zich jegens andere schuldeisers heeft
verplicht, of indien hij eenvoudig degenen heeft betaald die hij wilde bedriegen, en daarna schulden heeft gemaakt aan
anderen, zal de nietigverklaring niet plaatsvinden; maar indien hij de vorderingen van de eersten die hij wilde bedriegen,
heeft voldaan door hun het geld te betalen van de anderen die hij niet wilde bedriegen, zegt Marcellus dat er grond zal zijn
voor de nietigverklaring van de transactie. Dit onderscheid wordt genoemd in een Rescript van de keizers Severus en
Antoninus, en wordt in onze huidige praktijk erkend.
(2) Waar de Praetor zegt: "bewust van het feit", moeten wij dit verstaan als: ik weet dat u fraude pleegt; want als ik alleen
maar weet dat u schuldeisers hebt, is dat niet voldoende om mij aansprakelijk te stellen voor een actie in factum, want ik
moet aan de fraude hebben deelgenomen.
(3. Indien iemand niet aan de fraude deelneemt en toch op het ogenblik van de verkoop van het goed van de schuldenaar door
de schuldeisers wordt gedagvaard en door hen in aanwezigheid van getuigen wordt verwittigd het goed niet te kopen, is hij
dan aansprakelijk voor een feitelijke vordering indien hij dit toch doet? De beste mening is dat hij aansprakelijk is, want wie
door getuigen wordt aangemaand niet te kopen en dit toch doet, is niet vrij van bedrog.
(4) Het is echter anders, wanneer iemand weet, dat een ander schuldeisers heeft, en met hem een absoluut contract sluit,
zonder zich van het bedrog bewust te zijn; want hij wordt geacht niet aansprakelijk te zijn voor deze handeling.
(5) De Praetor zegt: "bewust van het feit", d.w.z. dat hij bedoeld wordt tegen wie deze rechtsvordering kan worden ingesteld.
Maar wat als de voogd van een pupil wel op de hoogte was van het bedrog, en zijn pupil niet? Laten we eens kijken of er een
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grond is voor een vordering gebaseerd op de kennis van de voogd, en of dezelfde regel van toepassing is op de curator van
een krankzinnige of een minderjarige? Ik denk dat de kennis van de voogd of de curator de voogd of de minderjarige slechts
schade zal berokkenen ten belope van het goed dat in hun handen komt.
(6) Er zij ook op gewezen dat, wanneer beweerd wordt dat een verkoop van een goed met het doel schuldeisers te bedriegen
kan worden vernietigd, indien de schuldeisers dezelfde zijn, zelfs indien één van hen behoort tot het aantal van hen die
bedrogen zijn (of hij de enige is die overblijft, of de vorderingen van de anderen samen met de zijne zijn voldaan), moet
worden geoordeeld dat er nog grond zal zijn voor deze vordering.
(7) Het staat vast dat deze vordering kan worden ingesteld, zelfs indien de contractant wist dat een van de schuldeisers was
bedrogen, hoewel hij niet wist dat dit ook het geval was met de anderen.
(8) Maar wat als de vermeende schuldeiser is betaald; kan hij dan worden aangesproken omdat de overige schuldeisers niet
het slachtoffer van bedrog zijn geworden? Ik denk dat deze mening moet worden gevolgd. En als iemand, om een vordering
te ontlopen, zou zeggen: "Ik betaal wat verschuldigd is aan hem van wie ik weet dat hij schuldeiser is", zou hij niet gehoord
mogen worden.
(9) Indien degene, die van plan is bedrog te plegen, een erfgenaam heeft, en het eigendom van deze laatste door zijn
schuldeisers wordt verkocht, zal, aangezien dit geen betrekking heeft op het eigendom in kwestie, deze vordering niet
aanhangig worden gemaakt.
(10) Indien een zoon, die het recht heeft een nalatenschap te verwerpen, een daad begaat met het doel de schuldeisers te
bedriegen, en volledige teruggave verkrijgt omdat hij zich met de zaken van de nalatenschap heeft bemoeid, of indien zelfs
een vrijwillige erfgenaam een frauduleuze daad begaat met hetzelfde doel, en recht heeft op volledige teruggave wegens zijn
leeftijd, of om enige andere goede reden, moet worden gezegd dat een vordering in billijkheid tegen hem kan worden
ingesteld. Dezelfde regel geldt voor een slaaf die een noodzakelijke erfgenaam is. Labeo zegt echter, dat deze regel met een
uitzondering moet worden aangenomen, want als de schuldeisers de goederen van een nalatenschap verkopen, en de
noodzakelijke erfgenamen tijdens de afwezigheid, of met toestemming van de schuldeisers, enige handeling met betrekking
daartoe verrichten, wordt de frauduleuze handeling van beide partijen, dat wil zeggen van de erflater en zijn slaven,
herroepen. Indien echter de schuldeisers de noodzakelijke erfgenaam hebben laten handelen en vertrouwen in hem hebben
gehad, of door het vooruitzicht van een hoge rente, of om een andere reden, ertoe zijn gebracht hem te vertrouwen, moet
worden geoordeeld, dat de verkoop van het goed door de erflater niet moet worden vernietigd.
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(11) Indien een minderjarige die nog niet de puberteit heeft bereikt, erfgenaam van zijn vader wordt en overlijdt, en zijn
goederen door zijn schuldeisers worden verkocht nadat scheiding van tafel en bed is verkregen, kan elke bedrieglijke verkoop
door de erflater of door zijn voogd of curator nietig worden verklaard.
(12) Wanneer een schuld mij binnen een bepaalde tijd verschuldigd is, en degene die van plan is bedrog te plegen, betaalt die
schuld voordat zij opeisbaar is, dan moet worden gezegd dat het voordeel dat ik heb verkregen door de vooruitbetaling grond
oplevert voor een vordering in factum, want de Praetor begrijpt dat het bedrog is gepleegd met betrekking tot de tijd.
(13) Wanneer een schuldeiser niet betaald is, maar een onderpand heeft ontvangen tot zekerheid van een oude vordering, zal
hij vatbaar zijn voor deze vordering; zoals dikwijls in grondwetten is uiteengezet.
(14) Indien een vrouw, met het oogmerk haar schuldeisers te bedriegen, trouwt met een van haar schuldenaren en hem van
zijn verplichting ontheft met het doel het bedrag als bruidsschat te verkrijgen, met bedrog jegens haar schuldeisers, is deze
vordering ontvankelijk; en, door middel daarvan, kan al het geld dat haar echtgenoot verschuldigd was, worden geïnd. De
vrouw zal niet gerechtigd zijn haar bruidsschat terug te vorderen, omdat de bruidsschat tot stand is gekomen met bedrog van
haar schuldeisers; dit is absoluut zeker, en is vaak in grondwetten vastgelegd. Het gevolg van de vordering zal zijn, dat het
beding waarvan haar echtgenoot was bevrijd, onverkort wordt hersteld.
(15) Door middel van deze actie kan een vruchtgebruik, evenals een beding in de volgende bewoordingen, "Belooft u om elk
jaar tien aurei te betalen?" worden afgedwongen.
(16) Als ik een schuldenaar van mij, die meerdere schuldeisers heeft en ondergedoken is, achtervolg en arresteer, en het geld
dat hij gestolen heeft terughaal, en van hem afneem wat mij toebehoort, dan maakte het volgens Julianus veel verschil of dit
gebeurde voordat de schuldeisers van de schuldenaar in het bezit van zijn eigendom werden gesteld, of daarna. Als het
voordien is gebeurd, is een actie in factum niet mogelijk; als het daarna is gebeurd, is er wel grond voor de actie.
(17) Indien het eigendom van een overledene door de grondwet van de goddelijke Marcus aan iemand is toegekend, moet
worden geoordeeld, dat ter wille van het behoud van de vrijheid deze vordering niet ontvankelijk is; want hij aan wie het is
toegekend, treedt in de nalatenschap met dien verstande, dat hetgeen door de overledene is gedaan, geldig was.
(18) Het jaar, gedurende hetwelk de vordering in feite moet worden ingesteld, wordt gerekend van den dag van den verkoop
van het goed.
(19) Door middel van deze vordering moet het goed worden teruggegeven, maar natuurlijk met alle lasten die erop rusten.
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(20) De inkomsten uit het goed, niet alleen die welke zijn geïnd, maar ook die welke door de bedrieger hadden kunnen
worden geïnd, worden meegerekend. Deze regel kan echter worden gewijzigd, want de gemaakte kosten moeten in mindering
worden gebracht, daar hij niet door de beslissing van de rechter kan worden gedwongen het goed terug te geven, voordat hij
voor de noodzakelijke kosten is vergoed. Deze regel moet ook worden toegepast wanneer een andere persoon kosten heeft
gemaakt met de instemming van de zekerheden en de schuldeisers.
(21) Ik denk dat de betere mening is dat de nakomelingen van een slaaf onder deze vordering vallen.
(22) Bovendien moet in het algemeen worden opgemerkt dat door deze rechtsvordering alles in zijn vroegere toestand moet
worden hersteld, of het nu gaat om eigendom of om verbintenissen, zodat alles wat gedaan is, teniet wordt gedaan, net alsof
er geen vrijlating had plaatsgevonden. Dientengevolge moet worden teruggegeven alle winst die de schuldenaar intussen zou
hebben behaald, indien geen ontheffing was gegeven; of indien de rente, die niet in het beding was begrepen, niet is betaald;
of indien de overeenkomst van dien aard was, dat krachtens haar rente kon worden geïnd, ook al was zij niet
overeengekomen.
(23) Indien de verbintenis voorwaardelijk was of op een bepaald tijdstip betrekking had, moet zij opnieuw worden aangegaan
met vermelding van de voorwaarde of het tijdstip. Indien zij echter van dien aard was dat de tijd waarvan zij afhankelijk was,
was verstreken, kan worden gezegd dat teruggave kon worden gevorderd binnen de tijd die overbleef om de verbintenis na te
komen, zonder te wachten tot het jaar was verstreken.
(24) Deze vordering kan na het verstrijken van het jaar worden ingesteld, wanneer het gaat om enig goed dat in handen is
gekomen van hem die er het voorwerp van is; want de Praetor meende dat het onrechtvaardig zou zijn hem enig voordeel te
gunnen die door het bedrog voordeel had gehad, en daarom besloot hij dat hem alle voordeel moest worden ontnomen. Of de
betrokkene dus zelf bedrog heeft gepleegd, of dat iemand anders er voordeel bij heeft gehad, de vordering kan worden
ingesteld met betrekking tot. wat in zijn handen is gekomen, of als hij bedrieglijk heeft gehandeld om te voorkomen dat hij
het verkreeg.
(25) Deze vordering wordt toegewezen ten gunste van de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden, en tegen de erfgenaam en
personen van deze aard.
11. Venuleius Saturninus, Interdicts, Boek VI.
Cassius voerde een rechtsvordering in met betrekking tot eigendom dat in handen van een erfgenaam komt.
12. Marcellus, Digest, Boek XVIII.
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Als een vader het vrije beheer van zijn peculium toekent aan een zoon die onder zijn beheer staat, wordt hij niet geacht dit te
hebben gedaan met het doel het te vervreemden om zijn schuldeisers te bedriegen, want hij heeft zelf niet de macht om een
dergelijke vervreemding te doen. Indien echter de vader het peculium aan zijn zoon toekent met het oogmerk zijn
schuldeisers te bedriegen, wordt hij geacht dit zelf te hebben gedaan, en is er voldoende grond om een vordering tegen hem
in te stellen. Want de schuldeisers van de zoon zijn ook de schuldeisers van de vader, daar zij recht zullen hebben op een
vordering van deze aard, indien het nodig is, dat aan hen geld wordt betaald uit het peculium.
13. Paulus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Het staat vast dat iemand die een onderpand bezit, niet aansprakelijk is uit hoofde van deze vordering, want hij bezit het uit
eigen recht, en houdt het niet met het oog op het behoud van het eigendom.
14. Ulpianus, Disputaties, Boek VI.
Door deze actie in factum wordt niet alleen de eigendom van het eigendom hersteld, maar ook de vorderingsrechten van de
schuldenaar. Daarom kan men degenen die het eigendom niet bezitten, dwingen het terug te geven, en kan men ook degenen
die een vorderingsrecht hebben, dwingen het af te staan. Als dus de bedrieger Titius heeft geïntroduceerd, opdat hij het
eigendom aan hem zou kunnen overdragen, moet hij door een vordering in mandaat worden gedwongen zijn recht over te
dragen. Daarom, als de bedrieglijke schuldenaar een bruidsschat voor zijn dochter aan iemand geeft, wetende dat zijn
schuldeisers daardoor worden bedrogen, zal de dochter aansprakelijk zijn, en gedwongen worden het vorderingsrecht tot
terugvordering van de bruidsschat, waarop zij jegens haar man recht heeft, over te dragen.
15. Julianus, Digest, Boek XLIX.
Als iemand die Titius als zijn schuldeiser heeft, goed wetende dat hij niet solvabel is, een testamentaire schenking van
vrijheid doet, en dan, na Titius volledig betaald te hebben, Sempronius als zijn schuldeiser heeft, en sterft, zonder enige
verandering in zijn testament aan te brengen, moeten de schenkingen van vrijheid bevestigd worden, zelfs als de nalatenschap
niet insolvabel is; want om schenkingen van vrijheid te kunnen herroepen, moeten er twee voorwaarden zijn, namelijk het
voornemen om bedrog te plegen, en het plegen van datzelfde. En indien de schuldeiser, die men aanvankelijk wilde
bedriegen, niet bedrogen werd, was er aanvankelijk geen opzet om hem te bedriegen, die daadwerkelijk bedrogen werd.
Daarom worden schenkingen van vrijheid bevestigd:
16. Paulus, Opinies van Papinianus, Boek V.
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Tenzij de schuldeisers die eerdere vorderingen hebben, betaald worden met het geld van latere.
17. Julianus, Digest, Boek XLIX.
Alle schuldenaars die zijn vrijgelaten met het doel schuldeisers te bedriegen, worden, door deze actie, hersteld in hun oude
verplichtingen.
(1) Lucius Titius, die schuldeisers had, droeg al zijn bezittingen over aan zijn vrijgelatenen, die tevens zijn natuurlijke
kinderen waren. Men was van mening dat, hoewel niet werd gesuggereerd dat Titius van plan was bedrog te plegen, hij toch,
omdat hij wist dat hij schuldeisers had, en al zijn bezittingen vervreemdde, moest worden geacht de bedoeling te hebben
gehad hen te bedriegen; en daarom, hoewel zijn kinderen niet wisten dat dit de bedoeling van hun vader was, zouden zij
aansprakelijk zijn krachtens deze vordering.
(2) Indien een echtgenoot, met de bedoeling zijn schuldeisers te bedriegen, na de ontbinding van zijn huwelijk de bruidsschat
van zijn vrouw teruggeeft vóór het tijdstip, dat de wet hem voorschrijft om die terug te geven, zal de echtgenote krachtens
deze vordering aansprakelijk zijn voor het bedrag van het belang van de schuldeisers bij de teruggave van haar bruidsschat op
het juiste tijdstip; want de Praetor begrijpt, dat een betaling, gedaan vóór het aangewezen tijdstip, bedrieglijk is.
18. Papinianus, Vragen, Boek XXVI.
Indien een man een pand teruggeeft, dat zijn vrouw hem heeft gegeven, of een vrouw een pand teruggeeft, dat haar door haar
man is gegeven, dan is de betere mening die van hen, die menen, dat er geen schenking is gedaan. Het lijdt echter geen
twijfel, dat indien dit geschied is met het doel de schuldeisers te bedriegen, de overdracht door een praetoriaanse actie kan
worden vernietigd. Dezelfde regel geldt wanneer iemand afstand doet van een onderpand met het doel de schuldeisers van
zijn schuldenaar te bedriegen.
19. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Ik gaf als mijn mening dat een vader zijn schuldeisers niet had bedrogen, die, zonder zijn dood af te wachten, de nalatenschap
van zijn vrouw, die in vertrouwen was nagelaten, aan hun zoon overdroeg, nadat hij hem uit zijn macht had ontheven, zonder
enige rekening te houden met het Falcidische deel; en ik oordeelde dat de vader zijn vertrouwen volledig had uitgevoerd, en
zich volkomen van de plicht had gekweten die van hem verlangd werd.
20. Callistratus, Vragen, Boek II.
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Het is vaststaand dat een schuldenaar die een gehele nalatenschap heeft overgedragen, overeenkomstig het Trebelliaanse
Decreet van de Senaat, niet geacht wordt zijn schuldeisers te hebben bedrogen, als hij ook het deel overdraagt waarop hij
volgens de wet recht had, maar dat hij, met de grootste getrouwheid, de wensen van de overledene heeft vervuld.
21. Scaevola, Opinies, Boek I.
Een schuldenaar sloot, met de bedoeling zijn schuldeiser te bedriegen, een overeenkomst met een buurman met betrekking tot
de grenzen van een stuk grond dat hij in onderpand had gegeven. De vraag rees of degene die de grond van de schuldeiser
had gekocht, een vordering tot vaststelling van de grenzen kon instellen. Het antwoord luidde dat, volgens de genoemde
feiten, hij niet minder gerechtigd zou zijn om de vordering in te stellen, omdat de schuldenaar de overeenkomst buiten
medeweten van zijn schuldeiser heeft gesloten.
22. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer een schuldeiser een pand ontvangt om een oude vordering veilig te stellen, vraag ik of zijn daad geen effect heeft,
omdat hij is verricht met het doel de andere schuldeisers te bedriegen. Het antwoord luidde, dat het de schuldeiser niet belet
mag worden het pandrecht voort te zetten, omdat hij ermee had ingestemd, dat het tot zekerheid voor een oude schuld zou
worden gegeven, tenzij dit geschiedde met het doel andere schuldeisers te bedriegen, en dat er een rechtsvordering moet
worden ingesteld, waardoor handelingen, die schuldeisers bedriegen, gewoonlijk worden herroepen.
23. Dezelfde, Digest, Boek XXXII.
Toen bepaalde erfgenamen, benoemd in de eerste graad, vaststelden dat de nalatenschap van de overledene nauwelijks
toereikend was om het vierde deel van zijn schuld te voldoen, om met toestemming van de schuldeisers zijn reputatie in stand
te houden, en op gezag van de Gouverneur van de provincie de nalatenschap betraden op voorwaarde dat zij slechts een deel
van hun vorderingen aan de schuldeisers zouden betalen, rees de vraag of de bij het testament gemanumitteerde slaven hun
vrijheid en de middelen van bestaan die hun waren nagelaten, zouden kunnen verkrijgen. Het antwoord luidde dat de
schenkingen van vrijheid van kracht zouden worden, mits zij niet waren nagelaten met het doel de schuldeisers te bedriegen,
maar dat de legaten niet verschuldigd zouden zijn indien de nalatenschap insolvent was.
24. Dezelfde, in het openbaar besproken vragen.
Een minderjarige werd erfgenaam van zijn vader, betaalde een van de schuldeisers, en verwierp daarna de nalatenschap van
zijn vader. De goederen van zijn vader werden verkocht. Moet hetgeen de schuldeiser ontvangen heeft, teruggegeven
worden, om te voorkomen dat hij een groter voordeel geniet dan de andere schuldeisers; of moet men onderscheid maken,
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indien hij dit als gunst ontvangen heeft, opdat, indien hij door de voogden partijdig behandeld werd, zijn aandeel in
evenredigheid met dat van de andere schuldeisers verminderd kan worden? Indien hij echter zijn vordering op wettige wijze
heeft geïnd, en de andere schuldeisers hebben nagelaten de hunne te innen, en intussen het eigendom in waarde is
verminderd, hetzij door overlijden, hetzij door diefstal van bezittingen, hetzij door waardevermindering van het land, dan kan
hetgeen genoemde schuldeiser heeft ontvangen, in geen geval worden teruggevorderd, daar de andere schuldeisers de straf
voor hun nalatigheid moeten betalen. Maar wat als de zaken er zo voor stonden dat mijn schuldenaar op het punt stond zijn
eigendom te verkopen en hij mij mijn schuld zou betalen; kan het geld dan van mij worden teruggevorderd door middel van
een rechtsvordering? Moet er onderscheid worden gemaakt tussen het geval waarin hij mij het geld aanbood, en het geval
waarin ik hem dwong mij te betalen tegen zijn wil? En als ik hem onvrijwillig tot betaling heb gedwongen, kan het dan
worden teruggevorderd, maar zo niet, zal dat dan gebeuren? Maar ik heb over mijn belangen gewaakt; ik heb mijn toestand
verbeterd; het burgerlijk recht is gemaakt voor hen die ijverig zijn in het beschermen van hun eigen rechten; en daarom kan
hetgeen ik heb ontvangen niet worden teruggevorderd.
25. Venuleius, Interdicts, Boek VI.
Wanneer een bedrieglijke schuldenaar aan iemand die hem iets schuldig is een vrijlating geeft, met medeweten van de borg
van deze laatste, en de hoofdschuldenaar was niet onwetend van het feit, dan zijn beide partijen aansprakelijk, of tenminste
degene die bekend was met de omstandigheden. Indien echter degene die werd vrijgelaten, niet solvabel was, moet worden
nagegaan of de vordering tegen de hoofdschuldenaar moet worden toegewezen, zelfs indien hij onwetend was van de feiten,
omdat hij de schuld als schenking heeft ontvangen. Indien daarentegen de hoofdschuldenaar is vrijgesteld en hij van het
bedrog op de hoogte was, zal ook zijn borg aansprakelijk zijn, indien hij er ook van op de hoogte was; maar indien hij er niet
van op de hoogte was, waarom zou dan niet ook tegen hem een vordering kunnen worden ingesteld, daar hij niet meer schade
lijdt dan hij voordeel verkrijgt? Wanneer er twee hoofdschuldenaars zijn, is het geval van beiden hetzelfde.
(1) Wanneer een schoonzoon een bruidsschat van zijn schoonvader aanvaardt, wetende dat hij van plan is zijn schuldeisers te
bedriegen, zal hij aansprakelijk zijn uit hoofde van deze vordering. Indien hij de goederen teruggeeft, zal hij ophouden de
bruidsschat te hebben, en Labeo zegt dat niets moet worden teruggegeven aan een geëmancipeerde dochter, nadat een
echtscheiding heeft plaatsgevonden, omdat deze vordering wordt toegekend met het doel het eigendom terug te krijgen en
niet om een straf op te leggen; en daarom wordt de gedaagde, door teruggave, ontslagen van aansprakelijkheid. Indien echter
de schoonzoon, voordat de schuldeisers de schoonvader hebben aangesproken, de bruidsschat aan de dochter teruggeeft, kan
hij door middel van een vordering wegens bruidsschat worden aangesproken; en Labeo is van oordeel, dat hij nog steeds
aansprakelijk is uit hoofde van deze vordering, zonder verhaal te hebben op de vrouw. Maar laten wij nagaan of hij iets kan
vorderen zonder een rechtsvordering in te stellen. Indien hij niet op de hoogte was van het bedrieglijk opzet van de
schoonvader, maar de dochter wel, dan is zij aansprakelijk; en indien zij het beiden wisten, dan zijn zij beiden aansprakelijk.
Indien geen van beiden het wist, moet volgens sommige autoriteiten toch een vordering tegen de dochter worden ingesteld,
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omdat het duidelijk is dat haar iets in de vorm van een schenking is toegevallen; of zij moet in elk geval zekerheid stellen
voor de teruggave van hetgeen zij verkrijgt. De vordering kan echter niet worden ingesteld tegen de echtgenoot, indien deze
onwetend was van het bedrog, omdat hij niet zou zijn getrouwd met een vrouw die geen bruidsschat had; evenmin als tegen
een schuldeiser, die het hem verschuldigde ontvangt van een schuldenaar die bedrieglijk handelt.
(2) Evenzo, indien een vreemdeling, met het oogmerk zijn schuldeisers te bedriegen, een bruidsschat geeft aan een meisje,
dat onder vaderlijk toezicht staat, zal haar echtgenoot aansprakelijk zijn, indien hij van zijn voornemen op de hoogte was, en
de vrouw eveneens, evenals haar vader, indien hij daarvan niet onkundig was; zodat de echtgenoot zekerheid moet stellen
voor de teruggave van de bruidsschat, indien deze in zijn handen zou komen.
(3) Indien een lasthebber, zonder medeweten van zijn lastgever, een slaaf opdraagt goederen in ontvangst te nemen van een
schuldenaar die de bedoeling heeft zijn schuldeisers te bedriegen, en hij daarvan op de hoogte is, zal hij zelf, en niet zijn
lastgever, aansprakelijk zijn voor deze actie.
(4) Niet alleen het vervreemde goed moet worden teruggegeven, maar ook alle gewassen die op het ogenblik van de
vervreemding wortel hebben geschoten in de aarde, omdat zij deel uitmaken van het vermogen van de bedrieglijke
schuldenaar, evenals de gewassen die na het begin van de rechtszaak zijn verzameld. De in de tussentijd geoogste gewassen
zullen echter niet in de teruggave begrepen zijn.
Evenzo zal het nageslacht van een bedrieglijk vervreemde slavin, dat in de tussentijd geboren is, niet in de teruggave
begrepen worden, omdat het geen deel uitmaakte van het vermogen van de schuldenaar.
(5) Proculus zegt dat, indien een slavin zwanger is geworden nadat de vervreemding heeft plaatsgevonden, en een kind heeft
gekregen voordat de zaak aanhangig is gemaakt, er geen twijfel over bestaat dat het kind niet moet worden teruggegeven.
Indien zij echter zwanger was op het ogenblik dat zij verkocht werd, kan men zeggen dat het kind ook moet worden
teruggegeven.
(6) Met betrekking tot de gewassen die aan de grond vastzitten, zegt Labeo dat het met deze uitdrukking niet duidelijk is of
de Praetor de gewassen bedoelde die rijp waren, of ook die welke nog niet gerijpt waren. Bovendien, indien hij doelde op de
rijpe gewassen, dan is het niet nodig het bezit daarvan te herstellen, want bij de vervreemding van een stuk grond worden de
grond en alles wat eraan vastzit als één geheel beschouwd, d.w.z. de gewassen zijn inbegrepen in een vervreemding van
welke aard dan ook; Evenmin moet hij worden geacht twee verschillende dingen te hebben, die gedurende de winter een stuk
land heeft, dat honderd aurei waard is, en ten tijde van de oogst of de wijnoogst de gewassen voor tien aurei kan verkopen,
dat wil zeggen, het land is honderd aurei waard en de gewassen zijn tien waard; maar zoals hij slechts één ding heeft, dat wil
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zeggen, het stuk land dat honderd aurei waard is, zo heeft hij ook slechts één ding, dat hij zijn huis los van het land kan
verkopen.
(7) Deze vordering wordt ook toegewezen tegen een frauduleuze schuldenaar, hoewel Mela meent dat dit niet zou moeten
gebeuren, omdat er geen vordering tegen hem wordt toegewezen voor iets dat heeft plaatsgevonden vóór de verkoop van zijn
eigendom, en het zou onrechtvaardig zijn dat een vordering wordt toegewezen tegen iemand die van al zijn bezittingen is
beroofd. Indien hij echter een deel van zijn bezit verliest en het op geen enkele wijze kan worden teruggevorderd, zal
niettemin een vordering tegen hem worden ingesteld. De Praetor wordt niet geacht rekening te houden met het voordeel van
deze procedure in het geval van iemand die bij wijze van straf van zijn eigendom was beroofd.
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Boek XLIII
1. Betreffende interdict of de buitengewone procedure waartoe zij aanleiding geven.
2. 2. Aangaande het interdict quorum bonorum.
3. Betreffende het interdict quod legatorum.
4. Aangaande het interdict dat geweld verbiedt (..)
5. Betreffende de overlegging van documenten met betrekking tot een testament.
6. 6. Aangaande het interdict om te voorkomen dat iets wordt gedaan op een heilige plaats.
7. Betreffende het interdict met betrekking tot openbare plaatsen en wegen.
8. 8. Aangaande het interdict dat verbiedt iets te doen op een openbare plaats of op een weg.
9. Wat betreft het edict met betrekking tot het genot van een openbare plaats.
10. Betreffende het edict dat betrekking heeft op openbare straten en alles wat daarin wordt gedaan.
11. 11. Aangaande het interdict dat betrekking heeft op reparaties van openbare straten en wegen.
12. Aangaande het interdict dat betrekking heeft op rivieren (...)
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13. 13. Betreffende het interdict om te verhinderen dat iets in een openbare rivier wordt gebouwd (...)
14. 14. Aangaande het interdict dat betrekking heeft op het gebruik van een openbare rivier voor de scheepvaart.
15. 15. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het verhogen van de oevers van beken.
16. 16. Betreffende het interdict tegen geweld en gewapend geweld.
17. 17. Betreffende het interdict uti possidetis.
18. 18. Wat betreft het interdict dat betrekking heeft op de oppervlakte van het land.
19. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op particuliere rechten van overpad.
20. Betreffende het edict dat betrekking heeft op water (...)
21. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op leidingen.
22. Aangaande het interdict dat betrekking heeft op bronnen.
23. 23. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op riolen.
24. 24. Wat betreft het interdict dat betrekking heeft op werken die met geweld of
clandestien.
25. Betreffende de intrekking van verzet.
26. Betreffende de onzekere pacht.
27. 27. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het kappen van bomen.
28. 28. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het verzamelen van gevallen vruchten (...)
29. 29. Aangaande het interdict, dat betrekking heeft op het voortbrengen van een persoon, die vrij is.
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30. 30. Aangaande het interdict dat betrekking heeft op het voortbrengen van kinderen en hun genezing.
31. 31. Aangaande het interdict utrubi.
32. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op de verwijdering van pachters.
33. 33. Betreffende het Salviaanse interdict.

Tit. 1. Betreffende interdictaten of de buitengewone procedures waartoe zij aanleiding
geven.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Laten we eens kijken in welke gevallen interdicten beschikbaar zijn. Er zij op gewezen, dat zij zowel op Goddelijke als op
menselijke zaken van toepassing zijn; op Goddelijke zaken, waar het heilige of godsdienstige plaatsen betreft. Interdicties
worden verleend met betrekking tot menselijke aangelegenheden, waar eigendom een eigenaar heeft, of waar het aan
niemand toebehoort. Vrije personen zijn inbegrepen in datgene wat niemand toebehoort, en interdicten zullen liggen waar zij
voor het gerecht moeten worden gebracht, of waarheen zij moeten worden geleid. Dingen die een eigenaar hebben, zijn
eigendom van het publiek of van individuen. Publiek eigendom bestaat uit openbare plaatsen, wegen en rivieren; eigendom
van individuen is datgene wat betrekking heeft op eigendom in zijn geheel, zoals in het geval van een interdict Quorum,
bonorum, en datgene wat ervan gescheiden is, zoals in het geval van het interdict Uti possidetis of De itinere actuque.
(1) Er zijn drie soorten interdict, de exhibitoriale, de prohibitoriale en de restitutoriale. Er zijn ook interdicties van gemengde
aard, zowel verbodsinterdicties als exhibitorische interdicties.
(2) Sommige interdicties hebben betrekking op de tegenwoordige tijd, en andere op de toekomende tijd. Het interdict Uti
possidetis heeft betrekking op de tegenwoordige tijd, en het interdict De itinere actuque de aqua sestiva heeft betrekking op
de toekomende tijd.
(3) Alle interdicties zijn persoonlijk in hun toepassing, hoewel zij betrekking schijnen te hebben op eigendom.
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(4) Sommige interdicties duren slechts een jaar, en andere zijn eeuwigdurend.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXIII.
Er zijn dubbele en enkele interdicties. Het interdict Uti possidetis is een voorbeeld van een dubbel interdict. Exhibitory en
restitutory interdict zijn enkelvoudig, en er zijn ook prohibitory interdict, zoals bijvoorbeeld die De arboribus caedendis en
De itinere actuque.
1. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat op een heilige plaats iets wordt gedaan, of om te eisen dat zaken die zijn gedaan, in hun
oude toestand worden hersteld; daartoe behoort ook het interdict met betrekking tot begrafenissen en de aanleg van graven.
De interdictaten die ten gunste van personen zijn uitgevaardigd, hebben ofwel betrekking op het algemeen welzijn, de
handhaving van de rechten van individuen, de vervulling van officiële plichten, of het behoud van privé-eigendom. Het
interdict dat het gebruik van de openbare wegen en rivieren toestaat, en dat elke belemmering van een weg verbiedt, is een
voorbeeld van een interdict dat is ingesteld voor het algemeen welzijn; de interdictaten die de verschijning van kinderen en
vrijgelatenen voor het gerecht afdwingen, zijn voorbeelden van interdictaten die zijn ingesteld voor de bescherming van
particuliere rechten. Het interdict dat de verschijning van een vrije man voor het gerecht eist, is een voorbeeld van een
interdict om de uitvoering van een officiële plicht af te dwingen. Andere interdicties worden verleend ter bescherming van
eigendom.
2. Sommige interdictaten behelzen de achtervolging van eigendom, zoals bijvoorbeeld het interdict dat betrekking heeft op
particuliere rechten van overpad, want door een procedure krachtens dit interdict is de eigendom van eigendom in het geding.
De interdictaten betreffende gewijde en godsdienstige plaatsen omvatten tot op zekere hoogte ook het eigendomsrecht. Het
interdict dat betrekking heeft op het voor het gerecht brengen van kinderen, en waarvan we hebben gezegd dat het de
handhaving van particuliere rechten tot doel heeft, is ook van deze beschrijving, zodat het niet vreemd is dat interdicties die
betrekking hebben op particulier eigendom, de eigendom ervan omvatten en niet het recht op het loutere bezit ervan.
3. De interdicties die betrekking hebben op privé-eigendom worden ingesteld met het oog op het verkrijgen, het terugkrijgen
of het behouden van bezit. Interdicties ter verkrijging van bezit zijn die welke beschikbaar zijn voor partijen die het tot dan
toe niet hebben verworven; een voorbeeld daarvan is het interdict Quorum bonorum. Het Edict van Salvianus dat betrekking
heeft op pandrechten is er een van deze soort, en luidt als volgt: "Ik verbied dat geweld wordt gebruikt om te voorkomen dat
de koper gebruik maakt van een recht van overpad dat door de verkoper werd gebruikt." De interdictaten tot herstel van het
bezit zijn vermeld onder de titel "Unde vi", want er zijn bepaalde interdictaten die onder dit hoofd zijn gerangschikt. Het
interdict "Uti possidetis" is een voorbeeld van een interdict dat is uitgevaardigd met het oog op het behoud van het bezit.
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Zoals wij reeds hebben gezegd, zijn er ook interdictaten die dubbel zijn; deze zijn zowel voor het terugkrijgen als voor het
behouden van bezit bestemd.
(3) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Bij interdicties die zijn uitgevaardigd om de teruggave van gewassen af te dwingen, wordt gekeken naar de datum waarop ze
zijn uitgevaardigd, en niet naar een eerder tijdstip.
4. Paulus, Over het Edict, Boek LXVII.
In gevallen waarin de verordeningen slechts een jaar van kracht zijn, is Sabinus van mening dat een vordering moet worden
toegewezen nadat het jaar is verstreken, als de partij die wordt aangeklaagd iets van de genoemde gewassen heeft verkregen.
5. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Noxal interdicts zijn die welke worden verleend wegens een of andere misdaad begaan door personen onder onze controle;
zoals, bijvoorbeeld, wanneer zij iemand met geweld hebben uitgeworpen, of een nieuw werk hebben opgericht, hetzij met
geweld, hetzij clandestien. De rechter heeft echter de plicht de eigenaar vrij te laten, als hij het eigendom op eigen kosten in
de oude staat terugbrengt, of als hij toestaat dat het werk wordt verwijderd, en een slaaf als schadeloosstelling laat overgeven.
Indien hij de slaaf niet overgeeft, moet het bedrag der kosten, aan het wegnemen van het werk verbonden, tegen hem worden
veroordeeld; en indien hij niet toelaat, dat het werk wordt weggenomen, noch het zelf wegneemt, zo hij daartoe in staat is,
moet hij voor een door de rechter te bepalen bedrag worden veroordeeld, alsof hij zelf het werk in kwestie had vervaardigd.

Tit. 2. Betreffende het interdict quorum bonorum.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
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De Praetor zegt: "Telkens wanneer iemand krachtens mijn Edict bezit krijgt van de goederen van een landgoed, zult u hem
alles teruggeven wat tot dat landgoed behoort en wat u bezit, hetzij als erfgenaam, hetzij alleen als bezitter, als er geen sprake
is van usucaptie, of als hij niet te kwader trouw heeft gehandeld om het bezit niet te behouden."
1. Dit interdict is restitutory, en geldt voor alle goederen, en niet voor bepaalde specifieke dingen. Het wordt Quorum
bonorum genoemd, en heeft tot doel het verkrijgen van het bezit van het gehele eigendom waarover een geschil bestaat.
(2) Paulus, Over het Edict, Boek XX.
De schuldenaars van een nalatenschap zijn niet aansprakelijk onder het interdict Quorum bonorum, maar alleen zij die in het
bezit zijn van enig eigendom.

Tit. 3. Betreffende het interdict quod legatorum.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Dit interdict wordt gewoonlijk Quod legatorum genoemd.
1. Het is ook met het doel om bezit te verkrijgen.
2. 2. Het strekt tot herstel aan de erfgenaam van alles wat behoort tot de nalatenschap waarvan een legataris, tegen de
toestemming van de erfgenaam, bezit heeft genomen. Want het leek de Praetor volkomen billijk, dat iemand niet zelf zijn
rechten zou bepalen, door de erfenis in bezit te nemen, maar zich eerst tot de erfgenaam zou wenden. Daarom legt de Praetor,
door middel van dit interdict, in handen van de erfgenaam goederen die in het bezit van anderen zijn als legaten, zodat de
legatarissen de erfgenaam kunnen aanklagen.
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3. Dit interdict, op grond van het algemeen gemak, wordt gezegd zich uit te strekken tot de erfgenaam van de erfgenaam,
zowel burgerlijk als praetorisch, alsmede tot andere erfgenamen.
4. Maar omdat het soms onzeker is of iemand bezit heeft als legataris, als erfgenaam of als bezitter onder het Praetoriaanse
Edict, zegt Arrianus zeer terecht dat een procedure moet worden ingesteld om het landgoed op te eisen, en dat dit interdict
moet worden verleend, ongeacht of iemand die het bezit als erfgenaam, als bezitter of als legataris aansprakelijk is; Zoals wij
gewoon zijn te doen, wanneer het twijfelachtig is, welke van twee vorderingen moet worden ingesteld; want wij stellen twee
vorderingen voor en beweren, dat wij door de ene of de andere kunnen verkrijgen, waar wij recht op hebben.
5. Wanneer iemand door een schenking mortis causa in het bezit is van een goed, zal dit interdict niet gelden; want natuurlijk
blijft het Falcidische deel van rechtswege in het bezit van de erfgenaam, ook al is al het goed daadwerkelijk overgedragen.
6. 6. Ieder die een bevoorrecht legaat heeft ontvangen, is krachtens dit interdict aansprakelijk, maar alleen voor datgene
waarop hij wettelijk als legaat recht heeft, en niet voor dat deel van de nalatenschap dat hij in de hoedanigheid van erfgenaam
bezit. Dezelfde regel zal gelden voor een legaat dat op een andere wijze aan een erfgenaam wordt nagelaten, want in dat
geval moet worden beslist dat het interdict niet van toepassing zal zijn op dat deel van de nalatenschap waarop hij als
erfgenaam aanspraak kan maken.
7. Waar de Praetor zegt: "of door bedrog heeft opgehouden het bezit te bezitten", moeten wij dit verstaan, indien hij heeft
opgehouden de bevoegdheid tot teruggave te bezitten.
8. De vraag rijst dus, of iemand die het vruchtgebruik of het gebruik van een goed nalaat en er bezit van neemt, door de
bepalingen van dit interdict gedwongen kan worden het terug te geven. De moeilijkheid is, dat noch het vruchtgebruik, noch
het gebruik daadwerkelijk kan worden verkregen, maar dat zij veeleer worden gehouden. Men kan echter volhouden dat een
interdict zal worden uitgesproken. Dezelfde regel geldt voor het legaat van een erfdienstbaarheid.
9. De vraag rijst, of iemand die tot behoud van legaten in het bezit van een nalatenschap wordt gesteld, door dit interdict tot
teruggave kan worden gedwongen. De moeilijkheid is in de eerste plaats, dat hij die in het bezit van het goed is gesteld om de
betaling van de legaten te verzekeren, niet werkelijk in het bezit is, maar er de last van heeft; en in de tweede plaats, omdat
dit door de Praetor is toegestaan. Het zal echter veiliger zijn te oordelen, dat dit interdict wel opgaat; vooral als er reeds
zekerheid voor de legaten is gesteld, en de legataris zich niet terugtrekt, want dan wordt hij geacht het bezit te hebben.
10. Wij kunnen niet alleen zeggen, dat de legataris het goed krachtens de legaten bezit, maar ook dat zijn erfgenaam en
andere rechtverkrijgenden het kunnen bezitten.
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11. 11. Waar de Praetor zegt: "met toestemming van hem aan wie het goed toebehoort", moet dit zo worden verstaan, dat,
indien aan de legataris toestemming tot inbezitneming is verleend, nadat de nalatenschap is ingegaan, of de praetoriaanse
inbezitneming is verkregen, het interdict niet zal opgaan; want indien dit geschiedt, voordat de nalatenschap is ingegaan, of
de toestemming tot praetoriaanse inbezitneming is verkregen, kan men met recht oordelen, dat dit hem niet zal benadelen,
indien hij zich op het interdict wil beroepen.
12. Wanneer twee goederen zijn gelegateerd en het ene met toestemming van de erfgenaam is genomen en het andere zonder,
zal het resultaat zijn, dat het ene kan worden teruggevorderd en het andere niet. Dezelfde regel moet worden toegepast op een
enkel voorwerp, waarvan een deel met toestemming van de erfgenaam is genomen, en een deel zonder, want hij kan slechts
van een deel daarvan worden beroofd door middel van een interdict.
13. Men moet aannemen, dat er grond voor dit interdict zal zijn, indien het bezit is begonnen te worden ingenomen door u, of
door iemand in wiens plaats u bent opgevolgd. Men verstaat onder iemand, die in de plaats van een ander is getreden, dat hij
het gehele goed of slechts een gedeelte daarvan in bezit heeft.
14. Het bezit is altijd een voordeel wanneer het is begonnen met de toestemming van hem aan wie het goed toebehoort.
Indien echter de toestemming van de eigenaar eerst naderhand wordt verkregen, zal het toch de bezitter ten goede komen.
Indien dus iemand begint bezit te hebben met toestemming van hem die belang heeft bij het goed, en zijn toestemming wordt
naderhand ingetrokken, zal hem dit geen nadeel berokkenen, omdat hij begon bezit te hebben met toestemming van de
belanghebbende.
15. Indien een van de twee erfgenamen of andere personen die belang hebben bij het goed, zijn toestemming geeft voor het
bezit daarvan door de legataris, en de ander niet, dan is het duidelijk dat een interdict alleen zal gelden tegen degene die zijn
toestemming weigerde.
16. Waar de Praetor zegt: "tenzij zekerheid wordt gesteld", moeten wij dit verstaan in die zin, dat de zekerheid blijft bestaan;
want zo niet, dan wordt de legataris in het bezit gesteld van de goederen van de nalatenschap om de betaling van de legaten te
verzekeren.
17. 17. Ik meen, dat de legataris een behoorlijke zekerheid moet worden gesteld, hetzij rechtstreeks van rechtswege, hetzij op
zodanige wijze, dat hij die door middel van een vordering in mandaat kan verkrijgen, en dat er dan grond zal zijn voor het
interdict.
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18. 18. Indien zekerheid is gesteld voor een bepaald goed en niet voor een ander, zal het geen bezwaar zijn een procedure
krachtens het Edict in te stellen met betrekking tot het goed waarvoor zekerheid is gesteld, maar dit kan niet geschieden om
de teruggave van het andere te vorderen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXIII.
De zaak ligt anders als er naderhand iets aan de erfenis is toegevoegd, want in dat geval zijn de borgen aansprakelijk voor het
gehele bedrag.
1. Waar de Praetor zegt, "indien de praetoriaanse bezitter van de nalatenschap niet verplicht is zekerheid te stellen", moeten
wij dit verstaan als: indien hij bereid is deze te stellen. Hij moet dus niet aanbieden zekerheid te stellen, maar niet dralen dat
te doen als de legataris het eist.
2. 2. Wanneer iemand niet tot teruggave overgaat, moet krachtens dit interdict een vonnis ten bedrage van zijn rente tegen
hem worden uitgesproken.
3. 3. Indien de legataris met een enkele belofte genoegen neemt, moet het interdict worden toegestaan. Hetzelfde moet
worden gezegd, indien de legataris weigert zich door pandrechten te laten verzekeren.
4. 4. Indien het aan de legataris te wijten is, dat geen zekerheid is gesteld, ofschoon deze niet is gesteld, is hij aansprakelijk
volgens het interdict. Indien het echter aan hem te wijten is dat geen zekerheid is gesteld, maar hij ten tijde van de
uitvaardiging van het interdict bereid was zekerheid te aanvaarden, is het interdict niet geldig, tenzij zekerheid werd gesteld.
Maar indien de bezitter onder het Praetoriaanse Edict verantwoordelijk was voor het niet stellen van zekerheid, maar
naderhand bereid was deze te stellen, is het interdict wel geldig; want het tijdstip waarop het werd uitgevaardigd wordt in
aanmerking genomen.

Tit. 4. Betreffende het interdict dat verbiedt geweld te gebruiken tegen een persoon die in het bezit is gesteld.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXII.
De Praetor zegt: "Ik zal een rechtsvordering in factum toestaan, voor het bedrag van de waarde van het eigendom waarvan
een persoon in bezit is gesteld, tegen iedereen die bedrieglijk handelt om te voorkomen dat hij de controle over dat eigendom
verkrijgt door mijn toestemming, of door die van een andere magistraat met rechtsbevoegdheid."
1. Het was met de grootste wijsheid dat de Praetor dit interdict invoerde; want het zou voor hem nutteloos zijn iemand in het
bezit van eigendom te stellen met het doel het te behouden, tenzij hij hem zou beschermen, en degenen zou straffen die hem
verhinderden het in bezit te nemen.
2. 2. Bovendien is dit edict van algemene toepassing, want het heeft betrekking op allen, die door de Praetor in het bezit van
goederen zijn gesteld, daar het hem passend voorkwam, dat allen, die hij in het bezit stelde, beschermd werden. Wanneer
personen in het bezit worden gesteld, hetzij om het goed te behouden, hetzij om de betaling van hun erfenissen te verzekeren,
hetzij om de rechten van een ongeboren kind te beschermen, hebben zij krachtens dit Edict recht op een vordering in factum,
indien een meester of iemand anders hen daarvan zou weerhouden.
3. Deze vordering zal niet alleen kunnen worden ingesteld tegen iemand die een ander verhindert bezit te nemen, maar ook
tegen iemand die hem wegjaagt, nadat hij het bezit reeds heeft verkregen. Het is niet vereist, dat hij die hem verhindert bezit
te nemen, geweld gebruikt.
4. Indien dus iemand een ander verhindert bezit te nemen, omdat hij meent, dat het goed hem toebehoort, of aan hem
bezwaard is, of in feite niet aan de schuldenaar toebehoort, zal het gevolg zijn, dat hij niet aansprakelijk zal zijn ingevolge dit
Edict.
5. De volgende woorden, "voor het bedrag van de waarde van het goed, waarvan hij in het bezit werd gesteld", omvatten het
gehele belang van de schuldeiser, zodat de gedaagde tegen hem zal worden veroordeeld ten belope van het belang dat hij er
bij had, niet verhinderd te worden het bezit te verkrijgen. Indien hij dus in het bezit is gesteld op grond van een valse eis of
vordering, die ongegrond was, of indien hij door een exceptie zou zijn uitgesloten, zal dit Edict hem geen voordeel brengen,
omdat er geen reden was waarom hij in het bezit zou zijn gesteld.
6. Het staat vast, dat noch een minderjarige, noch een krankzinnige krachtens dit Edict aansprakelijk is, omdat zij geen
wilskracht bezitten. Onder een minderjarige moeten wij iemand verstaan die niet in staat is bedrog te plegen, maar als hij
daartoe al in staat is, moeten wij de tegenovergestelde mening zijn toegedaan; daarom zullen wij, als een voogd een
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bedrieglijke daad pleegt, een vordering tegen zijn voogd toestaan, mits de voogd solvabel is. Julianus zegt dat de voogd zelf
kan worden aangesproken.
7. Als iemand wordt verhinderd bezit te verkrijgen met toestemming van een meester of een vader, zal een vordering tegen
hem worden toegewezen, net als wanneer hij de daad beging door toedoen van anderen.
8. Deze vordering kan alleen binnen een jaar worden ingesteld, behalve wanneer iemand in het bezit is gesteld om de betaling
van een legaat te verzekeren; en er zij op gewezen, dat zij niet kan worden ingesteld na het verstrijken van het jaar, daar zij
strafbaar is; en zij zal ook niet worden toegestaan tegen erfgenamen en andere personen van deze soort, tenzij met betrekking
tot goederen, die in hun handen zijn gekomen. Zij wordt echter wel toegestaan aan de erfgenamen en andere
rechtverkrijgenden. Want wanneer iemand wordt verhinderd bezit te verkrijgen wegens de instandhouding van legaten of
trusts, is de vordering eeuwigdurend en wordt zij toegewezen tegen de erfgenaam, omdat het in de macht van de erfgenamen
ligt de werking van het interdict te vermijden door het aanbieden van zekerheid.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
Het maakt geen verschil of iemand wordt verhinderd bezit te nemen in zijn eigen naam, of in die van een ander, want de
woorden, "Voor het bedrag van de waarde van het eigendom," hebben betrekking op de eigenaar persoonlijk.
1. Hij is ook aansprakelijk, die hetzij in eigen naam, hetzij in naam van een ander, het in bezit nemen verhindert.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Wanneer iemand bezit wordt toegekend ter bescherming van een trust, en hij wordt niet toegelaten, dan moet hij in bezit
worden gesteld door de autoriteit van hem die het hem heeft toegekend. Indien hij zich op het interdict wil beroepen, moet
gezegd worden, dat het van toepassing zal zijn. Het is echter beter dat de rechter zijn vonnis laat uitvoeren door een
buitengewone procedure, ontleend aan de macht van zijn ambt, en soms zelfs door dit met gewapend geweld te
bewerkstelligen.
(1) Door Antoninus is besloten dat het iemand onder bepaalde omstandigheden kan worden toegestaan zelf bezit te nemen
van het eigendom van de erfgenaam. Als het iemand niet is toegestaan bezit te nemen van een dergelijk goed, moet dus
worden geoordeeld dat deze procedure van billijkheid zal opgaan. Hij kan ook gebruik maken van buitengewone executie.
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(2) De Praetor legt een ongeboren kind in bezit. Dit interdict is zowel verbods- als restitutoir. Indien de moeder er de
voorkeur aan geeft een vordering in factum in te stellen, moet eraan worden herinnerd dat zij dit kan doen (zoals in het geval
van schuldeisers), in plaats van een beroep te doen op het interdict.
(3. Indien de vrouw bezit zou hebben verkregen met het doel hinder te veroorzaken, of omdat zij niet zwanger is, of niet
zwanger is van de man wiens eigendom in het geding is, of indien iets wordt beweerd met betrekking tot haar status, belooft
de Praetor het bezit aan het ongeboren kind, krachtens een Rescript van de Goddelijke Hadrianus, in overeenstemming met
het vermoeden van het Edict van Carbonus.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIX.
De Praetor verleent door middel van dit Edict hulp aan een persoon die door hem in bezit is gesteld ter voorkoming van
dreigend letsel, om te voorkomen dat er geweld tegen hem wordt gebruikt.
(1) Bovendien is de straf die wordt opgelegd aan hem die geen zekerheid belooft of verschaft, dat zijn tegenpartij in bezit
wordt gesteld. Indien hij dus zekerheid belooft, of indien hij daartoe niet verplicht was, is het interdict niet van toepassing, en
kan de eiser door een exceptie worden buitengesloten.
(2) De Praetor belooft een vordering in te stellen tegen een partij die geen zekerheid heeft gesteld, noch hem die in het bezit
was gesteld, heeft toegestaan het pand te betreden, voor het bedrag dat hij zou hebben moeten betalen indien hij zekerheid
had gesteld.
(3) De Praetor voerde deze vordering om een andere reden in, namelijk om, indien iemand die in het bezit wilde worden
gesteld, niet in staat was voor de rechter te verschijnen, en hij intussen, terwijl zijn onmogelijkheid voortduurde, enige schade
leed, het recht te hebben de vordering in te stellen.
(4) Er werd ook aan toegevoegd dat, indien iemand die in het bezit was gesteld om een andere reden verhinderd zou zijn
geweest, hij recht zou hebben op een vordering in factum.

Titel V. Betreffende de overlegging van stukken betreffende een testament.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Als u documenten in uw bezit hebt die Lucius Titius zou hebben nagelaten, en die betrekking hebben op
zijn testament; of als u een frauduleuze daad hebt gepleegd om te voorkomen dat u ze in uw bezit had, dan moet u ze
voorleggen aan Zo-en-Zo. Ik zal in mijn vonnis alle memoranda opnemen, of iets anders dat hij zou hebben nagelaten."
(1) Indien iemand erkent dat het testament in zijn bezit is, moet hij worden gelast het over te leggen en moet hem de tijd
worden gegund om dit te doen, indien hij het niet onmiddellijk kan overleggen. Indien hij verklaart, dat hij het niet kan
overleggen, of ontkent, dat dit zou moeten geschieden, dan is het interdict van toepassing.
(2) Dit interdict heeft niet alleen betrekking op het testament zelf, maar ook op alles wat ermee samenhangt, zoals
bijvoorbeeld een codicil.
(3) Het interdict is van toepassing ongeacht of het testament al dan niet geldig is (ongeacht of het oorspronkelijk nietig was,
dan wel gebroken of in enig ander opzicht gebrekkig, en zelfs ongeacht of wordt beweerd dat het vervalst is of dat het is
opgesteld door iemand die niet testamentair bevoegd was om een testament op te stellen).
(4) Er moet van worden uitgegaan dat dit interdict van toepassing is ongeacht of het betrokken testament het laatste dan wel
het eerste was dat werd opgesteld.
(5) Derhalve moet worden gezegd dat dit interdict betrekking heeft op elk geschreven testament, ongeacht of het volmaakt of
onvolmaakt is.
(6) Indien er dus meerdere testamenten zijn, op verschillende tijdstippen opgemaakt, moet worden geoordeeld dat dit
interdict van toepassing is; want alle akten die verwijzen naar het testament en die op verschillende tijdstippen zijn
opgemaakt, moeten worden overgelegd.
(7) Indien een discussie ontstaat over de toestand van de erflater, en een zoon onder vaderlijk gezag, of een slaaf wordt
beweerd het testament te hebben opgemaakt, moet dit worden overgelegd.
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(8) Bovendien zal er grond voor dit interdict zijn, wanneer een zoon die onder vaders toezicht staat, een testament maakt
waarin hij over zijn castrense peculium beschikt.
(9) Dezelfde regel is van toepassing indien degene die het testament heeft gemaakt, overlijdt terwijl hij in handen van de
vijand is.
(10) Dit interdict heeft geen betrekking op het testament van een in leven zijnde persoon, omdat de Praetor de term
"nagelaten" gebruikt.
(11) Indien het testament is uitgewist zonder bedrieglijk oogmerk,
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXIV.
Hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk,
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Dit interdict zal van toepassing zijn.
1. Als het testament op verschillende bladen is geschreven, vallen ze allemaal onder dit interdict, omdat ze slechts één
testament vormen.
2. 2. Als het testament door Titius bij iemand is gedeponeerd, kan krachtens dit interdict een proces worden aangespannen,
zowel tegen degene die het testament heeft, als tegen degene die het bij hem heeft gedeponeerd.
3. Indien dus de voogd van een tempel of een notaris het testament als bewaarder heeft, moet gezegd worden, dat hij
krachtens dit interdict aansprakelijk zal zijn.
4. Wanneer het testament in handen is van een slaaf, zal zijn meester aansprakelijk zijn krachtens het interdict.
5. 5. Indien de erflater zelf zegt, dat het testament van hem is, en wenst, dat het wordt overgelegd, zal dit interdict niet
gelden; maar er moet een vordering tot overlegging van het testament worden ingesteld om hem in staat te stellen het
testament op te eisen, nadat het is overgelegd.
Deze regel moet worden toegepast in alle gevallen waarin personen de eigendom van documenten opeisen.
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6. Indien iemand bedrog pleegt om te voorkomen dat hij een testament in zijn bezit heeft, zal hij toch aansprakelijk zijn
krachtens dit interdict. Procedures op grond van de Corneliaanse wet betreffende testamenten zullen echter niet worden
verhinderd; zoals bijvoorbeeld wanneer de betrokkene wordt verweten het testament op bedrieglijke wijze te hebben
achtergehouden. Niemand kan immers ongestraft een testament achterhouden onder het voorwendsel dat hij een ernstiger
misdrijf heeft begaan, en door de overlegging ervan zal het misdrijf, dat wordt toegegeven, des te gemakkelijker worden
bewezen.
Iemand kan schuldig zijn aan bedrog en toch niet onder de bepalingen van deze wet vallen, bijvoorbeeld als hij het testament
niet heeft gestolen of verborgen, maar het aan een ander heeft overhandigd om te voorkomen dat hij het ter inzage moest
geven aan degene die gebruik maakte van het interdict; dat wil zeggen als hij dit niet deed met de bedoeling het testament te
onderdrukken, maar om te voorkomen dat hij het moest overleggen.
7. Dit interdict is exhibitoir.
8. Laat ons zien wat het is om iets voort te brengen. Het is het in een zodanige positie brengen, dat het een gelegenheid biedt
om het in bezit te nemen.
9. De overlegging moet voor de magistraat geschieden op zodanige wijze, dat door zijn gezag de getuigen kunnen worden
aangemaand te verschijnen en hun zegelen te erkennen. Indien zij niet gehoorzamen, zegt Labeo dat zij daartoe door de
magistraat moeten worden gedwongen.
10. Alle personen aan wie bij testament iets is nagelaten, kunnen de overlegging daarvan vorderen.
11. In een dergelijk geval moet het bedrag van het vonnis evenredig zijn aan het belang van hem, voor wiens inspectie
degene, die het testament in zijn bezit heeft, weigert het over te leggen.
12. Indien dus de aangewezen erfgenaam van dit interdict gebruik maakt, moet de raming van de schadevergoeding in
evenredigheid zijn met de waarde van de nalatenschap.
13. Indien een legaat in geschil is, moet de hoogte van de schadevergoeding in evenredigheid zijn met de waarde van het
legaat.
14. 14. Indien het legaat is nagelaten onder een voorwaarde, zal de schatting worden gemaakt alsof aan de voorwaarde was
voldaan; noch zal de legataris worden gedwongen zekerheid te stellen voor de teruggave van hetgeen hij verkrijgt, indien niet
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aan de voorwaarde zou zijn voldaan; omdat het vonnis de straf oplegt voor de onhandigheid die de erfgenaam heeft
opgelopen door het niet overleggen van het testament.
15. Indien dus de legataris, na op deze wijze de waarde van zijn legaat te hebben ontvangen, later het legaat zelf opeist, rijst
de vraag of hij moet worden gehoord. Ik denk dat als de erfgenaam het bedrag heeft betaald, de legataris door een exceptie op
grond van bedrog zal worden uitgesloten; maar als iemand anders het bedrag heeft betaald, zal hij niet worden uitgesloten.
Hetzelfde onderscheid moet dus worden gemaakt, indien de erfgenaam de waarde van het legaat heeft verkregen, nadat hij
zich op het interdict heeft beroepen.
16. Het staat vast, dat dit interdict ook na het verstrijken van het jaar kan worden aangewend.
17. Het zal gelden ten gunste van de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden.
4. Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Als het testament in het bezit is van een voogd en hij is het ontnomen door de frauduleuze daad van zijn voogd, zal het
interdict tegen de voogd zelf zijn; want het is alleen maar rechtvaardig dat hij aansprakelijk is voor zijn eigen misdaad en niet
zijn voogd.
5. Javolenus, Over Cassius, Boek XIII.
Het interdict, dat van een persoon verlangt dat hij een testament overlegt, kan niet worden uitgesproken wanneer er een
controverse over de nalatenschap gaande is, of wanneer er een publieke kwestie in het geding is. Daarom moet het testament
in de tussentijd worden gedeponeerd in een tempel of in de handen van een verantwoordelijke persoon.

Tit. 6. Betreffende het interdict om te voorkomen dat er iets gedaan wordt op een heilige plaats.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied elke arbeid te verrichten op een heilige plaats, of iets daar te dragen."
(1) Dit interdict heeft betrekking op heilige plaatsen, en niet op een plaats waar heilige voorwerpen worden bewaard.
(2) Waar de Praetor zegt dat op een heilige plaats geen arbeid mag worden verricht, slaat dit niet op iets dat wordt gedaan om
die plaats te versieren, maar op handelingen die worden verricht met het doel die plaats te ontsieren of onaangenaam te
maken.
(3) De zorg voor tempels en andere heilige plaatsen is toevertrouwd aan hen die er de leiding over hebben.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Het is niet toegestaan iets te doen aan de muren of deuren of andere delen van heilige bouwwerken, waardoor schade of
ongemak kan ontstaan.
3. Paulus, Besluiten, Boek V.
Noch de muren, noch de deuren mogen gebruikt worden voor bewoning, zonder toestemming van de keizer, vanwege het
gevaar van brand.

Tit. 7. Betreffende het interdict met betrekking tot openbare plaatsen en wegen.

1. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXX.

3118

Het is een ieder geoorloofd gebruik te maken van het voordeel van openbare goederen die voor het gebruik van allen bestemd
zijn, zoals bijvoorbeeld de openbare wegen en straten; en daarom kan op verzoek van wie dan ook, bemoeienis daarmee
verboden worden.
2. Ulpianus, Digest, Boek XLVIII.
Het is niemand toegestaan een monument op te richten op een openbare weg.
(3) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Wegen die in een bepaalde buurt bestaan, die zijn ontstaan uit de inbreng van grond van particulieren, en die dateren van
oudsher, worden gerekend tot het aantal openbare wegen.
1. Er bestaat een verschil tussen dit soort wegen en militaire snelwegen, namelijk dat militaire snelwegen eindigen aan de
kust, of in steden, of bij openbare stromen, of bij een andere militaire snelweg, maar dit is niet het geval met wegen door een
wijk, want sommige daarvan eindigen bij militaire snelwegen, en andere eindigen zonder enige uitgang.

Tit. 8. Aangaande het interdict, dat verbiedt iets te doen op een openbare plaats of op een weg.

1. Paulus, Over het Edict, Boek LXIV.
De Praetor verbiedt het oprichten van een gebouw op een openbare plaats, en vaardigt daartoe een interdict uit.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
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De Praetor zegt: "Niets mag op een openbare plaats worden gedaan, of daar worden gebracht, dat daaraan enige schade
toebrengt; behalve wat is toegestaan door een wet, decreet van de Senaat, Edict, of Rescript van de Keizers, en als iets van
dien aard wordt gedaan, zal ik een interdict uitvaardigen."
1. Dit interdict is verbodsbepalend.
2. 2. Door middel daarvan wordt zowel het openbare als het particuliere welzijn beschermd. Want openbare plaatsen zijn
bestemd voor het gebruik door particulieren, dat wil zeggen als eigendom van de Staat en niet als eigendom van enig
individu; en wij hebben slechts evenveel recht op het genot ervan als iemand van het volk heeft om te voorkomen dat er
inbreuk op wordt gemaakt. Om die reden kan, indien op een openbare plaats werkzaamheden worden verricht die een
particulier schade berokkenen, degene die daarvoor verantwoordelijk is, worden vervolgd op grond van het verbodsverbod
dat daartoe is ingevoerd.
3. Labeo definieert de term "openbare plaats" als betrekking hebbend op plaatsen, huizen, velden, wegen en straten die tot de
gehele gemeenschap behoren.
4. Ik denk niet dat dit interdict betrekking heeft op plaatsen die toebehoren aan de schatkist, want niemand kan iets doen op
zulke plaatsen, noch kan een privé-persoon voorkomen dat daar iets gedaan wordt. De eigendommen van de schatkist
behoren tot op zekere hoogte toe aan de keizer als zijn eigendom. Dus als iemand iets bouwt op dat eigendom, zal er geen
grond zijn voor de toepassing van dit interdict. Als er op dit punt onenigheid ontstaat, zullen de keizerlijke prefecten
oordelen.
5. Dit interdict heeft dus betrekking op plaatsen die bestemd zijn voor het gebruik van het publiek, en als daar iets wordt
gedaan dat een particulier kan schaden, kan de Praetor door middel van dit interdict tussenbeide komen.
6. Indien iemand een zonnescherm over zijn portiek heeft hangen, waardoor het licht van zijn buurman wordt afgesloten, zal
het interdict in de volgende bewoordingen worden uitgevaardigd: "Plaats niets op de openbare straat dat het licht van Gaius
Seius kan hinderen."
7. Indien iemand iets op een openbare plaats wil repareren, zegt Aristo, dat er grond zal zijn voor de toepassing van dit
interdict, om hem daarvan te weerhouden.
8. Dit interdict is beschikbaar tegen een ieder die een fundament in zee bouwt, door een persoon die daardoor schade kan
lijden; maar als niemand schade lijdt, moet hij die op de kust bouwt, of een fundament in zee aanlegt, beschermd worden.
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9. Wanneer iemand verhinderd wordt te vissen in, of te varen op zee, zal hij geen recht hebben op dit interdict, evenmin als in
het geval van iemand die verhinderd wordt deel te nemen aan spelen op een openbaar veld, of te baden in een openbaar bad,
of aanwezig te zijn in een theater; maar in al deze gevallen moet een rechtsvordering tot herstel van schade worden
aangewend.
10. De Praetor zegt zeer juist: "wanneer de partij hierdoor enige schade lijdt." Want als men op een openbare plaats iets wil
doen, moet men toestemming geven, opdat het gedaan wordt zonder iemand te verwonden, en de keizer is gewoon
toestemming te geven, als men een verzoek indient voor de bouw van een nieuw werk.
11. Bovendien wordt schade geacht te zijn geleden wanneer enig voordeel van welke aard ook, dat aan een openbare plaats
wordt ontleend, verloren gaat.
12. Als dus het uitzicht van iemand, of zijn nadering tot een openbare plaats wordt belemmerd, verminderd of beperkt, moet
dit interdict worden toegepast.
13. Labeo meent dat als ik een gebouw opricht op een openbare plaats, zodat het water niet van mijn terrein naar het uwe kan
stromen, wat vroeger gebeurde zonder dat ik daar enig recht op had, ik niet aansprakelijk zal zijn volgens het interdict.
14. 14. Het is duidelijk, dat indien het gebouw dat ik heb opgericht, het licht van uw huis zou onderscheppen, dit interdict zal
gelden.
15. 15. Hij zegt ook, dat als ik een gebouw opricht op een openbare plaats, en het in de weg staat van een gebouw dat u al op
dezelfde plaats hebt opgericht, dit interdict niet van toepassing zal zijn, omdat u ook in strijd met de wet hebt gebouwd, tenzij
u dit hebt gedaan krachtens een of ander bijzonder voorrecht dat u is verleend.
16. Indien iemand van de keizer algemene toestemming verkrijgt om op een openbare plaats te bouwen, moet men niet
menen, dat hij het gebouw zo kan oprichten, dat het aan iemand overlast bezorgt; want een dergelijke concessie wordt niet
verstaan te zijn verleend, tenzij dit uitdrukkelijk werd verklaard.
17. Indien iemand op een openbare plaats een huis bouwt, zonder dat iemand dit verhindert, kan hij niet gedwongen worden
het te verwijderen, uit vrees dat de stad door de afbraak daarvan ontsierd wordt; en omdat het interdict een verbod is en geen
restitutorium. Indien echter het genoemde gebouw het openbaar gebruik belemmert, moet het op verzoek van de ambtenaar
belast met de openbare werken worden afgebroken; maar indien het niets belemmert, kan er een grondbelasting op worden
geheven, want de belasting krijgt deze naam, omdat zij betaald wordt wegens de grond.
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18. Maar als er nog geen werk is gedaan, is het de plicht van de bevoegde rechter om zekerheid te eisen dat het niet zal
worden gedaan, en de obligatie moet zodanig worden opgesteld dat de erfgenaam en andere opvolgers aansprakelijk zijn.
19. De regel met betrekking tot heilige plaatsen is anders, want wij verbieden niet alleen alle werkzaamheden op een heilige
plaats, maar als er toch iets gedaan is, bevelen wij dat alles in de oude staat wordt hersteld. Deze regel is aangenomen
omwille van de godsdienst.
20. De Praetor zegt: "Ik verbied dat er iets gebouwd wordt op een openbare weg, of dat er iets op geplaatst wordt, waardoor
die weg beschadigd wordt of kan worden."
21. Onder een openbare weg verstaan wij een weg waarvan de grond aan het volk toebehoort, want onder een particuliere
weg verstaan wij niet hetzelfde als onder een openbare weg. In het geval van een particuliere weg behoort de grond toe aan
een ander, en hebben wij slechts het recht erover te lopen en te rijden; maar de grond van een openbare weg is eigendom van
de gemeenschap, en is vastgesteld met het oog op richting, en binnen bepaalde grenzen, door hem die het recht had hem
openbaar te maken, opdat iedereen erop zou kunnen rijden en hem zou kunnen doorkruisen.
22. Sommige wegen zijn openbaar, sommige zijn privé, en andere zijn plaatselijk, behorend tot de buurt. Openbare wegen
noemen wij wegen die de Grieken koninklijk noemden, en wij noemen ze praetoriaanse of consulaire wegen. Particuliere
wegen zijn wegen die sommige mensen als agrarisch bestempelen. Plaatselijke of buurtwegen zijn wegen die in dorpen
liggen of naar steden leiden; sommige autoriteiten noemen deze ook openbare wegen. Dit is echter alleen het geval wanneer
zij niet tot stand zijn gekomen door de inbreng van grond door particulieren; maar het is anders wanneer zij worden
gerepareerd op kosten van particulieren, want uit dien hoofde is een weg niet privaat. De reparaties daarvan zijn
gemeenschappelijk, omdat zulk een weg tot gemeenschappelijk gebruik en nut strekt.
23. Onder particuliere wegen verstaat men twee soorten: sommige lopen door land waarop een erfdienstbaarheid is opgelegd
om een doorgang te verschaffen naar het land van een ander; andere geven toegang tot bepaalde stukken land, en iedereen
kan er gebruik van maken, na een consulaire weg te hebben verlaten, wanneer een laan; een pad, of een weg om te rijden
wordt gevonden die naar een boerderij leidt. Ik meen, dat ook wegen, die van een consulaire weg naar boerderijen of dorpen
leiden, openbaar zijn.
24. Dit interdict geldt alleen voor wegen op het platteland en niet voor die in de steden, want de magistraten zijn belast met
de zorg voor de laatste.
25. Indien het verkeer op een openbare weg wordt onderschept, of deze is afgesloten, grijpen de magistraten in.

3122

26. Als iemand een riool over een openbare weg leidt, en het daardoor minder geschikt voor gebruik wordt, zegt Labeo dat
hij die het daar geplaatst heeft, aansprakelijk zal zijn.
27. Als iemand dus op zijn eigen grond een sloot graaft, en het water dat daardoor wordt opgevangen, loopt over de openbare
weg, dan is hij op grond van dit interdict aansprakelijk, want hij wordt geacht die weg te hebben versperd.
28. Labeo zegt ook dat als iemand een huis bouwt op zijn eigen grond, en het water verzamelt zich dan op de snelweg, hij
niet aansprakelijk zal zijn onder het interdict, omdat hij niet heeft veroorzaakt dat het water op de snelweg stroomt, maar hij
heeft er alleen niet voor gezorgd. Nerva zegt echter, dat hij in beide gevallen aansprakelijk is, omdat het duidelijk is dat als
het land aan de openbare weg grenst, het water dat van de openbare weg stroomt, de openbare weg schaadt; want als het
water van het land van een buurman op het uwe stroomt, en u gedwongen bent voor dat water te zorgen, is er grond voor een
interdict tegen uw buurman. Indien het echter niet nodig is, dat gij er zorg voor draagt, zal uw buurman niet aansprakelijk
zijn, maar gij wel; want hij, die het gebruik van het water had, wordt geacht de daad te hebben begaan, waardoor de weg is
beschadigd. Nerva zegt ook, dat als een proces krachtens het interdict tegen u wordt aangespannen, u niet verplicht zult zijn
nog iets te doen, of een vordering tegen uw buurman in te stellen om hem te dwingen te doen wat degene die u heeft
aangesproken tevreden zal stellen. Mocht anders worden beslist, dan wordt u verantwoordelijk geacht, ook al hebt u te goeder
trouw een vordering tegen uw buurman ingesteld, en is het niet uw schuld dat degene die u heeft gedagvaard niet tevreden is
met wat u hebt gedaan.
29. Hij zegt ook, dat als de plaats waar de weg ligt, ongezond wordt door een slechte geur, een interdict niet kan worden
aangewend op deze grond.
30. Dit interdict is ook van toepassing, wanneer dieren aan een openbare weg, of weg, geweid worden en gewond raken.
31. De Praetor zegt ook: "waardoor de genoemde weg wordt of kan worden beschadigd." Dit geldt dus, of de weg
onmiddellijk beschadigd wordt, of dat dit naderhand gebeurt, want dit is de betekenis van de woorden: "is, of kan worden."
Want er zijn dingen die een weg onmiddellijk beschadigen, en andere die dat niet onmiddellijk doen, maar in de toekomst
zullen doen.
32. Bovendien wordt een weg geacht beschadigd te zijn als hij minder geschikt wordt om te worden bereden, dat wil zeggen
om te lopen of te rijden; bijvoorbeeld als hij, nadat hij vlak was, heuvelachtig wordt; of, nadat hij glad was, ruw wordt; of,
nadat hij breed is geweest, smal wordt; of, nadat hij droog is geweest, modderig wordt.
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33. Ik weet dat er discussie is geweest over de vraag of een boog of een brug over een openbare weg mag worden gebouwd.
Veel autoriteiten zijn van mening dat degene die dit doet, aansprakelijk is op grond van het interdict, omdat een weg niet
minder bruikbaar mag worden gemaakt.
34. Dit interdict is eeuwigdurend, en populair, en er moet vonnis worden gewezen naar de mate van het belang van de eiser.
35. De Praetor zegt: "Gij zult alles in zijn vroegere staat herstellen, indien gij enig werk hebt verricht, of iets op de openbare
weg hebt geplaatst, waardoor de genoemde weg is, of kan worden beschadigd."
36. Dit interdict berust op dezelfde reden als het eerste, en het enige verschil tussen beide is dat dit interdict restitutory is, en
het andere prohibitory.
37. Hij die iets op de openbare weg bouwt, is niet aansprakelijk volgens dit interdict, maar hij die in het bezit is van wat
gebouwd is. Als dus de een iets bouwt, en de ander heeft het in bezit, dan is de laatste aansprakelijk; en dat is beter, want wie
de versperring in handen heeft, kan de weg in zijn oorspronkelijke staat herstellen.
38. Wij beschouwen hem als bezitter van het gebouw, die het bezit of het genot ervan heeft door het recht van bezit, of hij het
nu zelf heeft gebouwd of door koop, huur, legaat, erfenis of op enige andere wijze heeft verkregen.
39. Daarom meent Ofilius, dat iemand die een door hem opgeworpen hindernis op de weg laat liggen, waardoor deze wordt
beschadigd, niet aansprakelijk zal zijn volgens dit interdict; want hij heeft niet het bezit van wat hij heeft gebouwd. Maar
laten we eens kijken of er een aanklacht tegen hem kan worden ingediend. Ik denk
dat hij door middel van een interdict kan worden gedwongen om datgene wat hij op de openbare weg heeft gebouwd, te
verwijderen en de openbare weg in zijn oude toestand te herstellen.
40. Indien een boom van uw land op de openbare weg valt en deze belemmert, en u beschouwt de boom als verlaten, dan
bent u volgens Labeo niet aansprakelijk. Hij voegt eraan toe dat indien de klager bereid is de boom op eigen kosten te
verwijderen, hij u terecht kan vervolgen op grond van het interdict betreffende de herstelling van snelwegen. Indien u de
boom echter niet als verlaten beschouwt, kan hij u op grond van dit interdict aansprakelijk stellen.
41. Labeo zegt ook dat als mijn buurman de openbare weg belemmert door een of ander werk dat hij doet, dat voor mij even
voordelig is als voor hemzelf, maar dit alleen deed ten bate van zijn eigen land, ik niet kan worden aangesproken op grond
van het interdict; maar als wij dit werk gezamenlijk hebben laten uitvoeren, zijn wij beiden aansprakelijk.
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42. Dit interdict geldt ook tegen degene die bedrieglijk heeft vermeden in het bezit te zijn of te houden van het bouwwerk dat
de weg schaadt; want hij die in het bezit is of het houdt, en hij die bedrieglijk heeft gehandeld om dit te vermijden, moeten
aan dezelfde beperkingen worden onderworpen.
De mening van Labeo lijkt mij juist.
43. Wanneer de Praetor zegt: "gij zult het in zijn vroegere staat herstellen", bedoelt hij, dat het in zijn oorspronkelijke staat
moet worden gebracht, hetgeen geschiedt, hetzij door weg te nemen wat is gebouwd, hetzij door te vervangen wat is
weggenomen, en dit soms op zijn eigen kosten. Want als degene die onder het interdict wordt aangesproken, het werk heeft
gedaan, of iemand anders heeft het in zijn opdracht gedaan, of hij heeft bekrachtigd wat de laatste had gedaan, dan moet hij
alles op eigen kosten in de oorspronkelijke staat herstellen. Indien echter niets van dien aard heeft plaats gehad, maar hij
slechts bezit heeft van hetgeen is gebouwd, zeggen wij in dit geval, dat hij slechts moet toelaten, dat het werk wordt
verwijderd.
44. Er zij aan herinnerd, dat dit interdict niet tijdelijk is, want het heeft betrekking op het algemeen welzijn. Het vonnis wordt
gewezen ten belope van het belang dat de eiser erbij heeft dat het gebouwde werk wordt afgebroken.
45. De Praetor zegt: "Ik verbied geweld te gebruiken om iemand te verhinderen vrijelijk over een openbare weg te rijden."
3. Celsus, Digest, Boek XXXIX.
Ik denk dat de kusten van de zee waarover het Romeinse volk zeggenschap heeft, aan hen toebehoren.
1. Het gebruik van de zee evenals dat van de lucht is gemeenschappelijk voor alle mensen, en de palen die erin geslagen
worden behoren toe aan degene die ze daar heeft geplaatst; maar dit moet niet worden toegegeven als de oever wordt
beschadigd, of het toekomstig gebruik van de zee erdoor wordt geschaad.
4. Scaevola, Opinies, Boek V.
"Het is volgens het Volkenrecht toegestaan op de zeekust te bouwen, tenzij het openbaar gebruik daarvan daardoor wordt
belemmerd."
(5) Paulus, Over Sabinus, Boek XVI.
Indien een beek, die water door een openbare plaats voert, een particulier letsel toebrengt, heeft deze volgens de Wet van de
Twaalf Tafelen recht op een vordering tot het stellen van zekerheid voor de door de eigenaar veroorzaakte schade.
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6. Julianus, Digest, Boek XLIII.
Hij die gebruik maakt van dit interdict om te voorkomen dat een werk dat op een openbare plaats is gedaan, schade
veroorzaakt aan een particulier, kan een advocaat in de arm nemen, hoewel de procedure onder het interdict betrekking heeft
op een openbare plaats.
(7) Dezelfde, Digest, Boek XLVIII.
Evenals iemand die op een openbare plaats bouwt zonder dat iemand hem tracht te verhinderen, niet verplicht is af te breken
wat hij heeft gebouwd om te voorkomen dat de stad door de ruïnes wordt ontsierd, zo moet ieder die in strijd met het
Praetoriaanse Edict bouwt, afbreken wat hij heeft opgericht; anders wordt het gezag van de Praetor ijdel en illusoir.

Tit. 9. Betreffende het edict met betrekking tot het genot van een openbare plaats.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied geweld om te verhinderen dat iemand die een openbaar goed heeft gehuurd, of zijn partner, er
het genot van heeft in overeenstemming met de voorwaarden van het huurcontract."
1. Het is duidelijk dat dit interdict is ingesteld voor het algemeen welzijn, want het beschermt de openbare inkomsten
wanneer het verbiedt geweld te gebruiken tegen iemand die openbare grond heeft gepacht om daarvan te genieten.
2. Indien een pachter en zijn partner beiden verzoeken om uitvaardiging van het interdict, heeft de pachter zelf recht op de
voorrang.
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3. De Praetor zegt: "Overeenkomstig de bepalingen van de pacht", en dit is redelijk, want een pachter die het goed wenst te
genieten buiten, of in strijd met de bepalingen van zijn pacht, behoort niet te worden gehoord.
2. Paulus, Besluiten, Boek V.
Het is gebruikelijk om toe te staan dat beelden en standbeelden, die een sieraad voor een stad zijn, op openbare plaatsen
worden geplaatst.

Tit. 10. Wat betreft het edict dat betrekking heeft op openbare straten en alles wat daarin wordt gedaan.

(1) Papinianus, Over de plichten van de Mdiles.
De Ediles moeten erop toezien dat de straten van de steden in orde worden gehouden, dat de overloop van water geen schade
toebrengt aan huizen, en dat bruggen worden gebouwd waar dit nodig is.
1. Zij moeten er ook op toezien, dat de muren van de stad, evenals die van anderen, en vooral die, welke naar de straat zijn
gericht, niet in slechte staat zijn, maar zij moeten de eigenaars daarvan verplichten, deze te herstellen en te herbouwen. Indien
deze echter nalaten ze te herstellen of te herbouwen, moeten zij hen beboeten totdat zij zulks doen.
2. Ook moeten zij erop toezien, dat niemand kuilen in de straten graaft of deze ondermijnt, of er iets in bouwt. Indien een
slaaf iets dergelijks doet, kan hij door iedere voorbijganger geslagen worden; indien hij voor de Aediles bewezen wordt een
vrije man te zijn, kunnen zij hem beboeten volgens de wet, en afbreken wat hij gebouwd heeft.
3. Ieder moet de openbare straat voor zijn eigen huis aanleggen, de goten die blootliggen, d.w.z. naar de hemel openstaan,
schoonmaken, en de straat in zodanige staat houden, dat een voertuig niet verhinderd zal worden hem te doorkruisen. Zij die
de huizen huren, moeten de straat aanleggen, indien de eigenaar dit niet doet, en zij kunnen de kosten van de huur aftrekken.
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4. 4. De Ediles moeten er ook op toezien dat niets voor de winkels uitsteekt, tenzij een voller zijn kleren wil drogen, of een
wagenmaker zijn werk buiten plaatst; maar in deze gevallen mag wat zij ook doen de doorgang van de voertuigen niet
belemmeren.
5. 5. De Edelen mogen niet toestaan, dat er op straat geruzied wordt, noch dat er vuil, dode dieren of huiden in geworpen
worden.

Tit. 11. Betreffende het interdict, dat betrekking heeft op reparaties van openbare straten en wegen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII
De Praetor zegt: "Ik verbied geweld te gebruiken om iemand te verhinderen een openbare straat of weg open te maken of te
repareren, die het recht heeft dit te doen, tenzij de toestand van de straat of weg daardoor slechter wordt."
(1) Een straat openmaken is hem herstellen tot zijn vroegere hoogte en breedte; en het behoort tot de herstelling van straten
om ze schoon te maken. Maar in eigenlijke zin betekent een straat schoonmaken, dat men hem tot zijn juiste niveau
terugbrengt door alles weg te nemen wat erop is gestort. Want zowel degene die een straat herstelt, als degene die hem
openmaakt en schoonmaakt, is iemand die hem in zijn vroegere toestand herstelt.
(2) Als iemand onder het voorwendsel van reparatie een straat verslechtert, kan tegen hem straffeloos geweld worden
gebruikt, want wie onder het voorwendsel van reparatie een beroep doet op het interdict, kan de straat niet breder, langer,
hoger of lager maken, noch kan hij er zand in gooien of hem met stenen bestraten, als hij alleen uit aarde bestaat; of, aan de
andere kant, als hij met stenen bestraat is, kan hij die stenen verwijderen en alleen de grond achterlaten.
(3) Dit interdict is eeuwigdurend, wordt voor en tegen een ieder uitgesproken, en er wordt vonnis onder gewezen ten belope
van het belang van de eiser.
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2. Javolenus, Over Cassius, Boek X.
Het publiek kan een weg niet verliezen door er geen gebruik van te maken.
3. Paulus, Besluiten, Boek I.
Wanneer iemand een openbare weg omploegt op het land van zijn buurman, zal de Actio vise receptae slechts tegen hem
worden uitgesproken in de mate van het belang van hem wiens eigendom daardoor werd geschaad.
(1) Indien iemand een openbare weg omploegt, zal hij alleen verplicht zijn deze te herstellen.

Tit. 12. Betreffende het interdict, dat betrekking heeft op de rivieren en het beletten, dat daarin of op de oevers daarvan iets
geschiedt, dat de scheepvaart kan belemmeren.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Niets mag in een openbare rivier worden geworpen of op haar oevers worden gedeponeerd, waardoor het
aan land brengen van koopwaar, het verkeer, of de beweging van de scheepvaart kan worden belemmerd."
1. Een rivier onderscheidt zich van een beekje door zijn superieure omvang, of door de mening van de mensen die in de buurt
wonen.
2. Sommige rivieren hebben een ononderbroken debiet, andere zijn stortvloeiend. Rivieren met een continue stroming
stromen altijd, rivieren met een stortvloed stromen alleen in de winter. Indien echter een rivier, die op andere tijden blijft
stromen, in de zomer opdroogt, wordt zij daarom niet uit de eerste categorie geschrapt.
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3. Sommige rivieren zijn openbaar, andere niet. Cassius definieert een openbare rivier als een rivier die ononderbroken
stroomt. Deze mening van Cassius, die door Celsus wordt onderschreven, lijkt aannemelijk te zijn.
4. Dit interdict heeft betrekking op openbare rivieren, maar het is niet van toepassing op een die privé is, omdat een privérivier niet verschilt van andere plaatsen die aan individuen toebehoren.
5. 5. Een oever is datgene, wat een rivier bevat, wanneer zij haar natuurlijke loop vervolgt, want zij verandert niet van oever
door regen, door getij of om enige andere reden. Niemand zegt, dat de Nijl, die Egypte met haar overloop overstroomt, haar
oevers verandert of vergroot; want wanneer zij tot haar gewone afmetingen terugkeert, moeten de zijden van haar kanaal
hersteld worden. Indien echter een rivier van nature zodanig in omvang toeneemt, dat zij een blijvende vergroting verkrijgt,
hetzij door toevoeging van het water van een andere stroom, hetzij door een andere oorzaak, dan moet ongetwijfeld worden
aangenomen, dat zij van oever is veranderd, evenals wanneer zij, nadat zij van bedding is veranderd, elders begint te stromen.
6. Want het eiland wordt eigendom van de eerste bewoner, indien de aangrenzende velden regelmatige grenzen hebben; of
het behoort toe aan hem aan wiens oever het grenst; of indien het in het midden van het kanaal is gevormd, behoort het toe
aan hen die land bezitten op beide oevers van de stroom.
7. Op dezelfde wijze, als een rivier zijn bedding verlaat en elders begint te stromen, zal alles wat in de oude bedding is
gebouwd, niet onder de voorwaarden van dit interdict vallen, want wat aan de buren aan beide zijden toebehoort, is niet
gebouwd in een openbare stroom; of, als het land grenzen heeft, zal de bedding van de rivier toebehoren aan de eerste
bewoner, en het houdt zeker op openbaar bezit te zijn. Bovendien, hoewel de nieuwe bedding die de rivier voor zichzelf heeft
gemaakt voorheen privé-eigendom was, wordt zij onmiddellijk openbaar; want het is onmogelijk dat de bedding van een
openbare stroom niet openbaar is.
8. 8. Een kanaal, door mensenhanden gemaakt, waardoor een openbare rivier stroomt, is niettemin in zoverre openbaar
eigendom, dat, als daar iets wordt gebouwd, het geacht wordt in een openbare stroom te zijn gebouwd.
9. Het is anders, als een rivier het land van een ander overstroomt, en voor zichzelf geen nieuwe bedding maakt; want dan
wordt hetgeen het water bedekte, geen publiek eigendom.
10. Nogmaals, als een rivier land omspoelt, moet worden opgemerkt, dat het land nog steeds eigendom blijft van de
oorspronkelijke eigenaar. Als er dus iets in wordt gebouwd, wordt het niet gebouwd in een openbare stroom. Wat op privéterrein wordt gedaan, valt niet onder het bereik van dit interdict, evenmin als wat in een privé-stroom wordt gedaan; want
alles wat in een privé-stroom wordt gedaan, is net hetzelfde als wanneer het werd gedaan op een andere plaats die aan een
privé-persoon toebehoort.
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11. Wij verstaan onder iets, dat in een openbare beek is gebouwd, wanneer dit in het water zelf is gedaan; want wanneer iets
buiten het water is gebouwd, wordt het niet geacht in de beek te zijn gedaan, zodat elk bouwwerk, dat op de oever is
opgericht, niet geacht wordt in de beek te zijn gebouwd.
12. 12. De Praetor verbiedt niet absoluut alle werken die in een openbare rivier of aan de oever daarvan worden uitgevoerd,
maar alleen datgene wat de aanvoer van goederen of de scheepvaart kan hinderen. Daarom is dit verbod alleen van
toepassing op openbare rivieren die bevaarbaar zijn, en niet op andere. Labeo zegt echter dat zelfs als er iets wordt gedaan
aan een rivier die niet bevaarbaar is, waardoor deze kan droogvallen, of waardoor de loop van het water wordt belemmerd,
het niet onrechtvaardig zal zijn om een beschikbaar interdict toe te kennen om te voorkomen dat er geweld wordt gebruikt
tegen het verwijderen of afbreken van een bouwsel dat in de bedding van de stroom, of op de oever ervan, is gebouwd, en dat
de doorgang of de stroom van de rivier belemmert, en om te dwingen dat alles weer in goede staat wordt gebracht, naar het
oordeel van een betrouwbaar burger.
13. Het woord statio, een aanlegplaats voor schepen, is afgeleid van het werkwoord statuo. Daarmee wordt dus de plaats
aangeduid waar schepen in veiligheid kunnen blijven.
14. De Praetor zegt: "of de beweging van de scheepvaart kan worden belemmerd." Dit wordt gebruikt in plaats van het woord
navigatie, en wij zijn inderdaad gewend om de termen scheepvaart en navigatie te gebruiken, in plaats van het schip zelf.
Vandaar dat onder de term "scheepvaart" ook de loop van het schip kan worden verstaan. Ook boten vallen onder deze term,
want het gebruik ervan is vaak noodzakelijk. Indien de toegang voor voetgangers wordt belemmerd, wordt ook de vaart
belemmerd.
15. De ankerplaats en de loop van de scheepvaart worden ook geacht belemmerd te zijn, wanneer het gebruik daarvan wordt
onderbroken, of bemoeilijkt, of verminderd, of minder frequent wordt gemaakt, of geheel wordt vernietigd. Dus als het water
wordt weggezogen, en de rivier kleiner wordt, en daardoor minder bevaarbaar wordt; of als de breedte wordt vergroot, of het
water, dat breder verspreid is, ondieper wordt; of als, aan de andere kant, de stroom smaller wordt, en zeer snel stroomt; of
als er iets wordt gedaan om de scheepvaart te hinderen, te bemoeilijken, of geheel te verhinderen; zal er reden zijn voor het
interdict.
16. Labeo zegt dat een uitzondering op grond van het feit dat de werkzaamheden alleen zijn uitgevoerd om de oever te
behouden, niet moet worden toegestaan aan hem die onder het interdict wordt aangesproken; maar dat dit moet gebeuren op
grond van het feit dat er niets is gedaan dan waartoe de wet machtiging had verleend.
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17. Als er iets in zee is gebouwd, zegt Labeo dat het volgende interdict zal gelden. "Niets mag worden gebouwd in zee, of
aan de kust daarvan, waardoor een haven, ankerplaats of de loop van de scheepvaart kan worden belemmerd."
18. Hij meent ook dat dezelfde regel zal gelden voor elke openbare stroom die niet bevaarbaar is.
19. 19. De Praetor zegt verder: "Indien u iets in een openbare rivier hebt geplaatst of enige werkzaamheden daarin of aan de
oever daarvan hebt verricht, waardoor de ankerplaats van schepen of de loop van de scheepvaart is belemmerd of kan worden
belemmerd, moet u alles in de oude toestand herstellen."
20. Het bovenvermelde interdict is prohibitief; het interdict dat op hetzelfde geval betrekking heeft, is restitutory.
21. Hij, die in een rivier of op haar oever werken heeft verricht of iets heeft geplaatst, waardoor de scheepvaart kan worden
belemmerd, is verplicht alles in zijn vroegere toestand te herstellen, indien hetgeen hij heeft gedaan de ankerplaats van
schepen of hun bewegingen kan belemmeren.
22. De volgende woorden, "heeft gedaan of geplaatst", geven aan dat hij die de belemmering heeft aangelegd of neergelegd
niet aansprakelijk is, maar dat hij die er bezit van heeft nadat dit is gedaan, aansprakelijk is. Tenslotte zegt Labeo, dat indien
uw gemachtigde de loop van de beek heeft omgeleid, u op grond van dit interdict aansprakelijk zult zijn, indien u het water
gebruikt.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Niets belet iemand water te nemen uit een openbare beek, tenzij dit verboden is door de Keizer of de Senaat; mits het water
bestemd is voor het gebruik door het publiek. Indien de beek bevaarbaar is, of een andere door haar bevaarbaar wordt
gemaakt, is dit niet toegestaan.
3. Paulus, Over Sabinus, Boek XVI.
Openbare rivieren die een regelmatige loop hebben, samen met hun oevers, zijn openbaar eigendom.
1. De oevers van een rivier worden beschouwd als de oevers die de rivier begrenzen wanneer het water op zijn hoogste punt
staat.
2. 3. De plaatsen langs de oevers van een stroom zijn niet alle openbaar, daar zij bij de oevers behoren, te beginnen bij het
punt, waar deze van de vlakke grond naar het water begint af te hellen.
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4. Scaevola, Meningen, Boek V.
Er is gevraagd of iemand die huizen bezit aan beide zijden van een openbare beek, het recht heeft om een brug te bouwen die
zijn privé-eigendom zal zijn. Het antwoord luidde dat hij dat niet kan doen.

Tit. 13. Betreffende het interdict om te verhinderen dat iets in een openbare rivier of aan zijn oever wordt gebouwd, waardoor
het water in een andere richting zou kunnen stromen dan het in de voorafgaande zomer heeft gedaan.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied dat er iets in een openbare rivier of op de oevers daarvan wordt gebouwd, of dat er iets in of op
zo'n rivier of op de oevers daarvan wordt geplaatst, waardoor het water in een andere richting zou kunnen gaan stromen dan
in de vorige zomer."
(1) Door middel van dit interdict treft de Praetor een voorziening tegen het uitdrogen van een rivier, als gevolg van
oneigenlijke concessies voor het onttrekken van water; en om te voorkomen dat de beddingen van beken veranderen en de
buren schade toebrengen.
(2) Dit heeft betrekking op openbare rivieren, of zij nu bevaarbaar zijn of niet.
(3) De Praetor zegt: "waardoor het water in een andere richting kan stromen dan het in de vorige zomer deed." Dus is niet
iedereen aansprakelijk, die een hindernis in de rivier heeft gebouwd of geplaatst, maar alleen hij, die door het bouwen of
plaatsen daarvan, het water een andere loop heeft doen nemen dan het in de vorige zomer had gedaan. Waar hij echter zegt:
"een andere richting", heeft dit geen betrekking op de hoeveelheid water, maar op de kracht, de wijze en het verloop van de
stroming. In het algemeen kan worden gesteld dat iemand alleen aansprakelijk is volgens het interdict als de vaargeul door
zijn toedoen wordt veranderd, op voorwaarde dat de vaargeul lager of nauwer wordt, en de stroming daardoor sneller wordt
en overlast veroorzaakt voor de omwonenden. Indien de buren enige hinder ondervinden van de daad van de betrokkene, is er
grond voor het interdict.
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(4) Indien iemand die vroeger water uit een rivier afvoerde door middel van een overdekt aquaduct, dit nu wenst af te voeren
door middel van een open aquaduct of omgekeerd, is bepaald dat hij aansprakelijk is krachtens het interdict, mits hij door dit
te doen enige hinder veroorzaakt voor de personen die in de nabijheid van de rivier wonen.
(5) Evenzo is hij aansprakelijk krachtens dit interdict, indien hij de rivier door middel van een gracht leidt, of dit op een
andere plaats doet, of de bedding van de rivier verandert.
(6) Sommige autoriteiten zijn van mening dat een uitzondering op dit interdict kan worden ingeroepen op grond van het feit
dat het werk alleen is gedaan om de oevers te herstellen, zodat, indien iemand het water in een andere richting laat stromen
met het doel de oevers te herstellen, er geen grond voor het interdict is. Deze mening wordt door andere autoriteiten niet
gedeeld, want de oevers mogen niet worden hersteld als dat overlast veroorzaakt voor de omwonenden. Wij hebben echter de
gewoonte om de Praetor na onderzoek te laten beslissen of hij deze uitzondering moet toestaan, want vaak is het voordelig
om dit toe te staan.
(7) Indien echter degene die iets aan een openbare stroom heeft gedaan, enig ander voordeel heeft verkregen (stel
bijvoorbeeld dat het water hem gewoonlijk veel schade berokkende en dat zijn land overstroomd werd), en hij heeft dijken
opgeworpen of andere maatregelen genomen om de oevers te herstellen, om zo zijn land te beschermen, en dit heeft in zekere
mate de loop van de rivier veranderd; waarom zou zijn belang dan niet geraadpleegd moeten worden? I
Ik weet dat verscheidene personen, met het oog op de bescherming1 van hun land, de loop van beken absoluut hebben
omgeleid, en hun beddingen hebben veranderd, want het is in dit soort gevallen noodzakelijk om rekening te houden met het
voordeel en de veiligheid van de belanghebbende, als er geen schade wordt geleden door andere personen in de buurt.
8. Hij die een rivier in een andere richting doet stromen dan gedurende de vorige zomer, is eveneens aansprakelijk volgens
dit interdict. Daarom, zeggen de autoriteiten, omvatte de Praetor de vorige zomer, omdat de natuurlijke loop van een rivier
zekerder is in de zomer dan in de winter. Dit interdict heeft betrekking op het verleden, en niet op de huidige zomer; omdat
de loop van de rivier gedurende de afgelopen zomer minder aan twijfel onderhevig is. De zomer strekt zich uit tot de
herfstequinox. Indien men zich op het interdict beroept, moet men gedurende de zomer het voorafgaande seizoen in
aanmerking nemen; en indien men dit doet gedurende de winter, moet men niet de zomer in aanmerking nemen die op de
winter zal volgen, maar de voorbije.
9. Dit interdict zal liggen ten behoeve van een ieder van het volk, maar het kan niet tegen iedereen worden aangewend, maar
alleen tegen hem, die het water in een andere richting heeft doen stromen, terwijl hij daartoe geen recht had.
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10. Dit interdict is ook beschikbaar tegen erfgenamen.
11. De Praetor zegt ten slotte: "U zult alles in zijn vroegere toestand herstellen, indien u iets in uw bezit hebt, dat in een
openbare rivier, of op de oever daarvan, is gebouwd of geplaatst, door middel waarvan het water in een andere richting is
doen stromen, dan waarin het in de vorige zomer heeft gestroomd."
12. Het onderhavige interdict is een herstelverbod; het vroegere is een verbodsbepaling en heeft betrekking op nog niet
verrichte werkzaamheden. Indien dus iets reeds is gedaan, kan met dit interdict het herstel in de vroegere toestand worden
verkregen; en indien men wenst dat niets wordt gedaan, moet het oude interdict worden toegepast; en indien iets wordt
gedaan nadat het interdict is uitgesproken, wordt de verantwoordelijke gestraft.
13. Het is niet onrechtvaardig, zoals Labeo zegt, om in dit herstel interdict op te nemen alles wat gedaan is om te voorkomen
dat men in het bezit blijft van het bouwwerk met betrekking waartoe het interdict is uitgevaardigd.

Tit. 14. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het gebruik van een openbare rivier voor de scheepvaart.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied geweld te gebruiken om iemand te verhinderen een schip of een boot op een openbare rivier te
laten varen, of om hem te verhinderen die te laden of te lossen, aan de oever van die rivier. Ik verbied ook elke belemmering
van de scheepvaart op een meer, kanaal of openbaar water."
1. In dit interdict wordt bepaald dat niemand zal worden verhinderd een openbare stroom te gebruiken voor de scheepvaart.
Want zoals een interdict werd uitgevaardigd in het geval van een persoon die verhinderd werd gebruik te maken van de
openbare wegen, zo vond ook de Praetor dat dit interdict moest worden uitgevaardigd.
2. Indien de bovenvermelde plaatsen aan particulieren toebehoren, zal het interdict niet van toepassing zijn.

3135

3. Een meer is een waterlichaam dat een eeuwigdurende toevoer heeft.
4. 4. Een vijver is een watermassa die een tijdlang stilstaat en die gewoonlijk in de winter in omvang toeneemt.
5. 5. Een greppel is een waterreservoir dat door mensenhanden is aangelegd.
6. Al deze waterlopen kunnen openbaar zijn.
7. Sabinus, evenals Labeo, is van mening dat een interdict zal opgaan wanneer iemand verboden wordt te vissen in een meer
of vijver, die hij gepacht heeft van een boer van de opbrengst. Als hij het dus van een gemeente heeft gepacht, is het
volkomen billijk dat zijn rechten door een interdict worden beschermd wegens de te verkrijgen inkomsten.
8. Wanneer iemand van een dergelijk interdict gebruik wenst te maken om grond te verlagen om zijn vee te drenken, moet hij
niet worden gehoord; en dit is door Mela verklaard. Hij zegt ook dat dit interdict zal gelden om te voorkomen dat iemand
geweld gebruikt om het vee van een ander te weerhouden een openbare rivier, of de oever daarvan, te naderen.

Tit. 15. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het verhogen van de oevers van beken.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied dat geweld wordt gebruikt om iemand te verhinderen werkzaamheden uit te voeren in een
openbare rivier of aan de oever daarvan, waartoe hij het recht heeft met het oog op de versterking van die oever of de
bescherming van zijn land dat eraan grenst; mits daarbij de scheepvaart niet wordt belemmerd en voor tien jaar zekerheid
wordt geboden tegen dreigende schade, overeenkomstig het oordeel van een goed burger; of wanneer het niet de schuld van
de betrokkene is dat er geen borgsom of borgsommen voor dit doel zijn gesteld."
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1. Het is zeer voordelig om de oevers van openbare stromen te herstellen en te versterken. Daarom, zoals er een interdict is
dat betrekking heeft op het herstel van openbare wegen, zo is er ook een dat betrekking heeft op de versterking van de oevers
van rivieren.
2. De Praetor voegt daar met reden aan toe: "mits daardoor de scheepvaart niet wordt belemmerd", want alleen die reparaties
mogen worden toegestaan, die de scheepvaart niet belemmeren.
3. 3. Hij die zijn oever wil herstellen, moet zich tegen dreigende schade indekken door een borgstelling, of borgstellingen,
afhankelijk van de rang van de belanghebbenden. In dit interdict wordt uitdrukkelijk bepaald dat zekerheid moet worden
gesteld, hetzij door een obligatie, hetzij door een borgstelling, voor elke schade die binnen tien jaar kan worden veroorzaakt,
naar het oordeel van een goed burger.
4. De zekerheid moet niet alleen worden gegeven aan de buren, maar ook aan personen die land bezitten aan de andere kant
van de beek.
5. Er moet voor worden gezorgd dat aan deze personen zekerheid wordt gesteld voordat het werk is uitgevoerd; want nadat
dit is gebeurd, kan niemand op grond van dit interdict worden vervolgd; zelfs als er naderhand schade mocht ontstaan, maar
dan kan een rechtszaak worden aangespannen op grond van de Aquiliaanse wet.
6. Er zij op gewezen dat de Praetor niet voorziet in het herstel van de oevers van een meer, een kanaal of een vijver. Men
moet echter dezelfde regel in acht nemen die geldt voor de reparatie van de oevers van een beek.

Tit. 16. Betreffende het interdict tegen geweld en gewapend geweld.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
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De Praetor zegt: "Als u of uw slaven iemand met geweld hebben beroofd van eigendom dat hij op dat moment had, zal ik een
rechtsvordering toestaan, maar slechts voor een jaar; maar nadat het jaar verstreken is, zal ik er een toestaan met betrekking
tot wat in handen is gekomen van hem die de klager met geweld heeft onteigend." 1. Dit interdict werd ingesteld ten behoeve van een persoon die met geweld is uitgezet; het is immers volkomen billijk om
hem onder dergelijke omstandigheden te hulp te komen. Dit interdict is opgesteld om hem in staat te stellen het bezit terug te
krijgen.
2. In de verschillende Leges Julia, die betrekking hebben op openbare en particuliere zaken, en in verschillende keizerlijke
grondwetten is bepaald dat geweld niet mag worden gebruikt.
3. 3. Dit interdict heeft geen betrekking op alle soorten geweld, maar alleen op geweld dat wordt gebruikt tegen personen die
van hun bezit zijn beroofd. Het heeft alleen betrekking op gruwelijk geweld en op gevallen waarin de partijen het bezit van
de grond wordt ontnomen, zoals bijvoorbeeld een stuk grond of een gebouw, maar niets anders. Indien iemand het bezit
wordt ontnomen van grond waarop zich geen gebouwen bevinden, zal er ongetwijfeld grond zijn voor het interdict.
4. In het algemeen heeft dit interdict betrekking op een ieder die onteigend is van goederen die aan de grond vastzitten, en
ongeacht de plaats waarvan hij met geweld werd uitgeworpen, zal het interdict van toepassing zijn.
5. Indien hij dus uit een huis is gezet, en geen belang heeft bij de grond waarop het staat, is het duidelijk dat er grond zal zijn
voor het interdict.
6. Er bestaat ook geen twijfel aan, dat dit interdict geen betrekking heeft op bezittingen; want in geval van diefstal, of
wanneer iets met geweld is weggenomen, is een andere vordering mogelijk. De benadeelde partij kan ook een vordering
instellen tot teruggave van het eigendom. Het lijdt geen twijfel dat, indien er zich persoonlijke goederen bevinden op het land
of in het huis waaruit hij is uitgezet, het interdict ook betrekking heeft op die goederen.
7. Dit interdict is niet van toepassing wanneer iemand onder dwang het bezit van een schip wordt ontnomen, hetgeen blijkt
uit het feit dat, wanneer iemand op deze wijze van een voertuig wordt beroofd, niemand zal zeggen dat hij zich op deze
procedure kan beroepen.
8. Niemand twijfelt eraan, dat dit interdict kan worden ingeroepen, wanneer iemand een van hout gebouwd huis wordt
ontnomen; want wat ook de aard moge zijn van het eigendom, dat aan de grond is verbonden, het interdict zal voorliggen,
wanneer hij met geweld uit het huis wordt uitgeworpen.
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9. 9. Van degene die het eigendom heeft, wordt gezegd dat hij onder dwang is uitgezet, of hij het nu bezat volgens het
burgerlijk recht of volgens het natuurrecht, aangezien natuurlijk bezit grond oplevert voor dit interdict.
10. Ten slotte, als een vrouw wordt uitgezet uit een eigendom dat haar man haar heeft gegeven, kan zij zich beroepen op het
interdict; maar een huurder kan dit niet doen als hij wordt onteigend.
11. De Praetor zegt: "als u of uw slaven hem met geweld hebben verstoten." De slaven worden zeer juist genoemd, want de
woorden, "gij hebt hem met geweld uitgeworpen," hebben betrekking op hem persoonlijk, die de gewelddadige daad beging,
en niet op zijn slaven; want als mijn slaven iemand zouden uitwerpen, zal ik niet geacht worden dat te hebben gedaan; en
daarom was het nodig er aan toe te voegen: "of uw slaven."
12. Hij wordt ook geacht iemand met geweld te hebben uitgeworpen, die daartoe opdracht gaf of opdracht gaf. Want het
maakt klaarblijkelijk weinig verschil of iemand een ander met zijn eigen handen of door toedoen van iemand anders
onteigent. Als dus mijn slaven met mijn toestemming iemand uitwerpen, zal ik zelf geacht worden hem te hebben
uitgeworpen.
13. Wanneer een gemachtigde iemand met geweld heeft uitgezet, zegt Sabinus, dat een proces tegen beide partijen kan
worden aangespannen, namelijk zowel tegen de opdrachtgever als tegen de gemachtigde, en dat een van hen door de
veroordeling van de ander van zijn aansprakelijkheid wordt ontslagen; mits echter het bedrag van de taxatie voor het gerecht
door een van hen is betaald; want hij is niet meer verschoonbaar, die iemand op bevel van een ander heeft uitgezet, dan
wanneer hij iemand op aanwijzing van een ander heeft gedood. Maar wanneer de vermeende gemachtigde zich valselijk
voordoet als iemand die gezag heeft, moet de procedure krachtens het interdict alleen tegen hem worden ingesteld. De
mening van Sabinus is juist.
14. Als ik echter de daad bekrachtig van iemand die in mijn naam iemand met geweld heeft uitgezet, nemen sommige
autoriteiten de mening van Sabinus en Cassius over, die menen dat de bekrachtiging gelijk staat aan een volmacht, en dat ik
moet worden geacht hem te hebben uitgezet, en dat ik dus aansprakelijk zal zijn onder dit interdict.
Dit is juist, want in geval van een overtreding is het volkomen rechtvaardig om een bekrachtiging te vergelijken met een
mandaat.
15. 15. Waar toegevoegd wordt: "of uw slaven," wordt dit zeer juist gezegd met betrekking tot gevallen waarin mijn slaven
iemand met geweld hebben uitgestoten. Indien echter de meester dit heeft bevolen, heeft hij zelf de daad van onteigening
begaan; maar indien hij dit niet heeft bevolen, mag hij niet klagen, dat hij aansprakelijk is voor de daden van zijn slaven, ook
al hebben zij de persoon niet op zijn bevel uitgeworpen; want hij wordt hierdoor niet benadeeld, daar er òf iets in zijn handen
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is gekomen, dat hij moet teruggeven, òf, indien dit niet het geval is, zal hij van zijn aansprakelijkheid worden ontheven,
indien hij zijn slaven als genoegdoening voor de door hen begane overtreding teruggeeft. En hoewel hij gedwongen is zijn
slaven bij wijze van genoegdoening over te geven, moet hij dit in aanmerking nemen bij het begroten van de schade die hij
heeft geleden; want een slaaf kan zijn meester op deze wijze schade berokkenen.
16. Onder de term "slaven" wordt verstaan het gehele lichaam van slaven.
17. Maar de vraag wordt gesteld, hoeveel slaven onder deze term vallen, of het er slechts twee of drie, of meer zijn. Bij het
overwegen van de toepassing van dit interdict is de betere mening, dat indien slechts een enkele slaaf iemand met geweld zou
uitwerpen, het gehele lichaam van slaven geacht wordt de daad te hebben begaan.
18. In de term "slaven" moeten allen worden begrepen die wij als zodanig beschouwen.
19. 19. Als iemand weigert zijn slaaf of slavinnen te verdedigen, moet hij gedwongen worden zich aan dit interdict te
onderwerpen, of althans hem te dwingen, hetgeen in zijn handen is gekomen, terug te geven.
20. Als een zoon onder vaders toezicht, of een dagloner, iemand met geweld onteigent, zal een beschikbaar interdict liggen.
21. Als ik gebruik maak van het interdict tegen iemand die, terwijl hij in vrijheid is, als slaaf wordt opgeëist, of omgekeerd,
nadat een gerechtelijke procedure is aangespannen, en de man tot vrijheid is besloten, en bewezen wordt dat ik door zijn
slaven, zonder zijn medeweten, met geweld ben uitgestoten, moet ik in het bezit worden vervangen.
22. Een eigenaar wordt geacht het bezit te hebben van goederen, die zijn slaaf, zijn lasthebber of zijn pachter onder zich
heeft. Indien dus een hunner het bezit met geweld wordt ontnomen, wordt hij zelf ook geacht het bezit te zijn ontnomen, zelfs
indien hij niet wist, dat degenen, door wie hij het bezit had, zijn uitgeworpen. Als dus iemand anders, door wie ik het bezit
had, wordt uitgezet, kan niemand eraan twijfelen, dat ik recht heb op het voordeel van het interdict.
23. Dit interdict zal echter ten gunste van niemand gelden, tenzij hij op het tijdstip van de uitzetting in het bezit was, want
niemand wordt geacht uitgeworpen te zijn, tenzij hij in het bezit was.
24. 24. Het is duidelijk, dat iemand geacht moet worden met geweld te zijn uitgestoten, wanneer hij het goed hetzij
lichamelijk, hetzij opzettelijk in bezit had. Indien iemand dus van zijn land of van zijn huis vertrekt en niemand van zijn volk
daar achterlaat, en bij zijn terugkeer wordt verhinderd zijn terrein te betreden, of indien iemand hem midden op zijn reis
tegenhoudt en bezit neemt van zijn eigendom, dan wordt hij geacht met geweld te zijn uitgestoten; want hij is beroofd van het
bezit, dat hij opzettelijk, maar niet lichamelijk bezat.
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25. Het gezegde: "Het bezit van winter- en zomerverblijven is niet opzettelijk", wordt bij wijze van voorbeeld gegeven,
waarvan Proculus gebruik maakte. Dezelfde regel zal gelden voor alle onroerende goederen waaraan men zich tijdelijk
onttrekt zonder de bedoeling het bezit ervan op te geven.
26. De betere opvatting is, dat iemand niet onteigend wordt, die het bezit van een goed noch opzettelijk noch lichamelijk
bezat, en niet hij, die verhinderd werd het te betreden en het in bezit te nemen; want hij, die het bezit verliest, wordt
uitgeworpen, en niet hij, die het niet in bezit mag nemen.
27. Cassius zegt, dat men geweld met geweld kan afweren; want dit recht wordt door de Wet der Natuur verleend. Daarom is
het volgens hem duidelijk dat gewapende agressie met wapens kan worden afgeslagen.
28. Onder bezit met geweld moet men verstaan, dat iemand, na de vorige bewoner verdreven te hebben, door geweld bezit
verkrijgt; of dat hij op de grond komt, klaar en bereid om bezit te nemen, en in strijd met de goede zeden maatregelen heeft
genomen om te voorkomen, dat men het niet zou kunnen nemen. Labeo echter zegt, dat hij niet met geweld bezit, die iets met
krachtsinspanning behoudt.
29. Labeo zegt ook, dat hij, die door de verschijning van een menigte personen wordt gealarmeerd en op de vlucht slaat,
geacht wordt met geweld te zijn uitgestoten. Evenzo zegt Pomponius dat geweld niet bestaat zonder de uitoefening van
lichamelijke kracht. Ik ben van mening dat hij die vluchtte vanwege de nadering van een menigte, geacht moet worden met
geweld te zijn uitgestoten, als zij bezit nemen van zijn eigendom.
30. Een ieder die met geweld bezit heeft genomen van mijn eigendom, heeft recht op het voordeel van het interdict, als hij
zelf door een ander wordt uitgeworpen.
31. 31. Ieder, die met geweld is uitgezet, kan schadevergoeding vorderen voor alle schade, die hij door de uitzetting heeft
geleden; want hij moet in dezelfde toestand worden gebracht, waarin hij zou hebben verkeerd, indien hij niet was uitgezet.
32. Als mij een stuk land wordt teruggegeven, dat mij is ontnomen, maar een ander goed, dat mij met geweld is ontnomen,
niet wordt teruggegeven, moet men zeggen, dat het interdict blijft gelden; want het is waar, dat ik met geweld ben onteigend.
Het is duidelijk dat als iemand zich op dit interdict wil beroepen met betrekking tot het bezit van het land, en ook op een
vordering om de overlegging van het persoonlijke eigendom voor de rechter af te dwingen, hij dat kan doen, naar eigen
goeddunken. Dit werd door Julianus verklaard, en hij voegt eraan toe dat iedereen het recht heeft om in een dergelijk geval
een rechtszaak aan te spannen voor eigendom dat met geweld is afgenomen.
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33. Waar de Praetor zegt: "die hij daar had", moeten wij dit verstaan als al het eigendom, niet alleen dat wat hem
toebehoorde, maar ook alles wat bij hem in bewaring was gegeven, of aan hem geleend of verpand, en waarvan hij het
gebruik of vruchtgebruik had, of de zorg, of alles wat aan hem verhuurd was. Want wanneer de Praetor het woord "had"
gebruikt, valt daar elk eigendom onder.
34. Bovendien voegt de Praetor er zeer juist aan toe: "die hij toen had", en wij moeten de woorden "toen" verstaan als: toen
hij onteigend werd. Als hij dus daarna ophield iets te bezitten op die plaats, moet gezegd worden dat het interdict van
toepassing is. Zo komt het dat zelfs als slaven of vee zijn gestorven sinds zijn onteigening, er grond is voor het interdict.
Tenslotte zegt Julianus dat wanneer iemand onder dwang een stuk land is ontnomen waarop zich slaven bevonden, en de
slaven daarna buiten zijn schuld zijn gestorven, de getaxeerde waarde ervan aan hem moet worden betaald door middel van
het interdict; net zoals een dief, die een slaaf had gestolen, aansprakelijk is na de dood van de slaaf.
35. Het gevolg hiervan is dat hij verplicht zal zijn de prijs van boerderijen of andere gebouwen die door brand zijn verwoest,
terug te betalen; want Julianus zegt, dat wanneer iemand is uitgeworpen, de wederpartij altijd verantwoordelijk wordt
gehouden voor het feit dat hij hem belet heeft teruggave te verkrijgen.
36. Daarom beweert hij dat het vaststaat dat iedereen die een ander met geweld heeft uitgezet en daarna het bezit heeft
verloren zonder schuldig te zijn aan bedrog, aansprakelijk zal zijn onder het interdict.
37. Het woord "daar" wordt door den Praetor genoemd, opdat niemand eigendom kan omvatten, dat hij op die plaats niet had.
38. Maar hoe moeten wij het woord "daar", dat de Praetor gebruikt, verstaan? Wordt de plaats bedoeld vanwaar hij met
geweld werd uitgeworpen, of verwijst het naar de gehele plaats van bezit? Het is beter te stellen, dat het niet slaat op een
hoek of plaats, waar de persoon zich kan hebben bevonden, maar op het gehele bezit, waarvan hij werd beroofd, toen hij
werd uitgeworpen.
39. Het jaar, waarin dit interdict aan de orde is, is een beschikbaar jaar.
40. Bij de schatting van de winst wordt de berekening gemaakt vanaf de dag, waarop de persoon werd uitgeworpen, ofschoon
zij bij andere interdictaten wordt berekend vanaf de dag, waarop zij zijn uitgevaardigd, en de berekening niet na dat tijdstip
wordt gemaakt. Dezelfde regel geldt voor roerende goederen die zich daar toevallig bevonden, want de winst ervan moet
worden berekend vanaf de dag waarop de persoon onder dwang werd onteigend.
41. Niet alleen van de winsten moet rekenschap worden afgelegd krachtens dit interdict, maar ook van alle andere voordelen
waarop de eiser aanspraak had kunnen maken. Want Vivianus zegt, dat hij die onteigend is, ook al is er geen geweld
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gebruikt, krachtens dit edict recht heeft op teruggave van alles wat hij zou hebben gehad of verworven, of de rechter moet
daarvan een taxatie maken, zodat de partij een oordeel kan krijgen naar de mate van zijn belang dat hij niet onteigend is
geweest.
42. Krachtens het interdict Unde vi zal de partij, zelfs indien zij niet in het bezit is, tot teruggave worden gedwongen.
43. Aangezien dit interdict rekening houdt met de gruwelijkheid van de gepleegde onwettige daad, rijst de vraag of het zal
gelden ten gunste van een vrijgelatene tegen zijn beschermheer, of ten gunste van kinderen tegen hun ouders. De betere
mening is dat het niet moet worden verleend aan een vrijgelatene tegen zijn patroon, of aan kinderen tegen hun ouders; want
het is beter voor hen om een vordering in factum in te stellen; tenzij de patroon gewapend geweld heeft gebruikt tegen zijn
vrijgelatene, of de ouder dit heeft gedaan tegen zijn kinderen; want onder zulke omstandigheden zal het interdict voorliggen.
44. Dit interdict strekt zich uit ten gunste van de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden.
45. Wat Vivianus zegt, bewijst, dat het interdict Unde vi alleen wordt verleend aan de bezitter; want als iemand mij met
geweld heeft uitgestoten, en mijn volk niet heeft uitgestoten, kan ik mij niet op het interdict beroepen, omdat ik het bezit
behoud van die leden van mijn familie, die niet zijn uitgestoten.
46. Vivianus zegt ook, dat als iemand uw slaven met geweld heeft verdreven, en anderen heeft vastgehouden en geketend, of
hen bevelen heeft gegeven, u wordt verstaan onder dwang te zijn uitgestoten, want u houdt op bezit te hebben, omdat uw
slaven door een ander in bezit worden genomen; en wat gezegd wordt met betrekking tot een deel van de slaven, geldt voor
allen, als geen van hen werd verdreven, maar allen in bezit werden genomen door degene die het eigendom betrad.
47. Ook Vivianus heeft de kwestie besproken en vraagt wat wij zullen zeggen als ik bezit neem, terwijl iemand anders het
bezit, en ik de bezitter niet uitzet, maar hem, nadat ik hem geketend heb, dwing te werken? Ik denk dat de betere mening is
dat hij die geketend was, geacht moet worden met geweld te zijn uitgestoten.
48. Een vordering in factum zal, onder dit interdict, kunnen worden ingesteld tegen de erfgenaam en de praetoriaanse bezitter
van een landgoed, evenals andere bezitters, voor wat in hun handen is gekomen;
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXV.
Of voor alles wat zij hebben verkregen door frauduleuze handelingen van hen.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.

3143

Dezelfde regel zal gelden wanneer iemand gewapenderhand is uitgeworpen, omdat een vordering wordt toegewezen op
grond van enige onwettige daad van de overledene voor het bedrag dat eventueel in handen van de erfgenaam is gekomen.
Het is echter voldoende, dat de erfgenaam geen voordeel heeft verkregen, want hij mag geen schade lijden.
1. Deze vordering, die kan worden ingesteld tegen de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden, is een eeuwigdurende
vordering, omdat zij de achtervolging van het vermogen betreft.
2. Wat moeten wij verstaan onder "gewapenderhand uitgeworpen"? Wapens omvatten alle raketwapens, d.w.z. niet alleen
zwaarden, speren, speren of pijlen, maar ook stokken en stenen.
3. Het is duidelijk, dat indien slechts één of twee personen stokken of zwaarden bezitten, de bezitter geacht zal worden met
gewapend geweld te zijn uitgeworpen.
4. Bovendien, zelfs wanneer de agressors ongewapend komen, indien, op het ogenblik van de twist, degenen die ongewapend
kwamen, zouden overgaan tot het gebruik van stokken of stenen, zal dit de tewerkstelling van gewapend geweld zijn.
5. 5. Zelfs indien degenen die gewapend kwamen, hun wapens niet gebruikten om de bezittende partij te verdrijven, maar ze
terzijde legden, zal men er toch van uitgaan, dat er gewapend geweld is gebruikt; want de vrees voor wapens is voldoende om
het feit van onteigening door gewapend geweld vast te stellen.
6. 6. Indien iemand, die gewapende mannen naar elders zag gaan, daardoor zo verschrikt werd, dat hij op de vlucht sloeg,
wordt hij niet geacht onteigend te zijn; want de gewapende mannen hadden niet de bedoeling hem lastig te vallen, maar
waren op weg naar elders.
7. Als dus iemand hoort, dat gewapende mannen naderen, en door schrik afstand doet van zijn eigendom, moet gezegd
worden, dat hij niet door gewapend geweld onteigend is geworden, of wat hij hoorde waar of onwaar was, tenzij het bezit
werkelijk door de genoemde personen is genomen.
8. Indien echter, terwijl de eigenaar op het punt stond bezit te nemen, gewapende personen, die zijn eigendom reeds in beslag
hebben genomen, hem daarvan weerhouden, wordt hij geacht door gewapend geweld te zijn uitgestoten.
9. Daarom kunnen wij een ieder, die gewapend komt, door het gebruik van wapens afweren, maar dit moet onmiddellijk
geschieden, en niet nadat enige tijd verstreken is; als wij bedenken, dat niet alleen verzet kan worden geboden tegen een
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gewapende uitwerping, maar ook dat hij, die uitgeworpen is, zelf de indringer kan uitdrijven, als hij dit onmiddellijk doet, en
niet nadat enige tijd verstreken is.
10. Als degene die gewapend komt, een agent is, wordt zijn opdrachtgever geacht gewapend geweld te hebben gebruikt bij de
uitzetting, of hij dit nu opdroeg of, zoals Julianus zegt, het later bekrachtigde.
11. Dit geldt ook in het geval van slaven; want als mijn slaven gewapend zonder mij komen, word ik niet geacht te zijn
gekomen, maar mijn slaven; tenzij ik hen daartoe opdracht heb gegeven, of hun daad heb bekrachtigd.
12. Dit interdict kan ook worden aangewend tegen iemand, door wiens bedrieglijk gedrag een persoon gewapenderhand is
onteigend; en zal, na verloop van een jaar, worden verleend tot terugvordering van hetgeen in handen is gekomen van hem,
die voor de daad verantwoordelijk was.
13. Het is duidelijk dat het interdict Unde m nodig zal zijn voor een vruchtgebruiker, indien hij verhinderd wordt het
vruchtgebruik van land te gebruiken en te genieten.
14. Een vruchtgebruiker wordt geacht verhinderd te zijn zijn recht te gebruiken en te genieten, wanneer hij met geweld wordt
uitgeworpen, terwijl hij van zijn voorrecht gebruik maakt, of het land niet mag betreden, wanneer hij het heeft verlaten
zonder de bedoeling te hebben van zijn vruchtgebruik afstand te doen. Indien echter iemand hem verhindert, het te gebruiken
en te genieten, is er geen grond voor dit verbod. Wat moet er dan gebeuren? De vruchtgebruiker moet een vordering instellen
tot terugverkrijging van zijn vruchtgebruik.
15. Nogmaals, dit interdict heeft betrekking op hem die belemmerd wordt in het gebruik en genot van land, zowel als op hem
die belemmerd wordt in het gebruik en genot van een huis. Bijgevolg zijn wij van mening dat het niet van toepassing is op
roerende goederen, wanneer iemand belemmerd wordt in het gebruik en het genot daarvan, tenzij de genoemde roerende
goederen bij de grond behoren. Indien het goed zich op het land bevond, moet dus worden gezegd dat dit interdict erop van
toepassing is.
16. Evenzo, indien niet het vruchtgebruik, maar alleen het gebruik van het goed werd nagelaten, dan zal dit interdict gelden;
want, onverschillig op welke wijze het vruchtgebruik of het gebruik werd gevestigd, dit interdict zal van toepassing zijn.
17. 17. Ieder, die op enigerlei wijze als vruchtgebruiker het bezit van een goed heeft verkregen, kan zich op dit interdict
beroepen. Indien iemand die verhinderd is geweest van zijn voorrecht gebruik te maken, naderhand zijn burgerlijke rechten
verliest, of overlijdt, is het zeer juist geoordeeld, dat dit interdict ten gunste van zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden zal
gelden; niet om een ander vruchtgebruik te vestigen, maar om de schade die in het verleden is geleden, te herstellen.
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18. 18. Op dezelfde wijze is de erfgenaam ook aansprakelijk voor een vordering in factie voor alles wat in zijn handen is
gekomen.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Als iemand mij met geweld onteigent, in naam van een gemeente, zegt Pomponius dat ik recht heb op een interdict tegen
genoemde gemeente, mits er iets in haar handen is gekomen.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Als ik u in het bezit stel van eigendom in overeenstemming met een gerechtelijk vonnis, zegt Pomponius dat het interdict
Unde vi niet van toepassing zal zijn, aangezien hij niet gedwongen wordt uitgeworpen die gedwongen wordt een ander in het
bezit te stellen.
(6) Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
Wanneer een vonnis wordt uitgesproken onder het interdict Unde vi, moet het de waarde hebben van het belang dat de eiser
had om in het bezit van het eigendom te blijven. Pomponius zegt dat dit onze praktijk is, d.w.z. dat het eigendom wordt
geacht dezelfde waarde te hebben als het belang van de eiser. Dit kan minder of meer zijn, want vaak heeft de eiser er meer
belang bij, een slaaf in bezit te houden dan hij waard is; bijvoorbeeld wanneer het in het belang van de eigenaar is, hem in
bezit te hebben, hetzij om hem te martelen, hetzij om een of ander feit te bewijzen, hetzij om een nalatenschap te aanvaarden.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIV.
Als ik door u met geweld ben uitgezet, en Titius is in het bezit gekomen van hetzelfde bezit, kan ik tegen niemand anders dan
uzelf een proces aanspannen op grond van het interdict.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIV.
Fulcinius was gewoon te zeggen dat bezit met geweld was verkregen, telkens wanneer iemand die niet de eigenaar was, maar
die in bezit was, met geweld werd uitgestoten.
9. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXV.
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Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, is ieder van hen slechts aansprakelijk voor het bedrag dat in zijn handen is gekomen.
Om die reden zal een erfgenaam soms aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag dat in zijn handen is gekomen, ook al heeft
hij misschien slechts een deel van de nalatenschap geërfd.
(1) De Praetor beveelt een ieder, die onder dwang het vruchtgebruik is ontnomen, in zijn vroegere toestand te herstellen, dat
wil zeggen in de toestand, waarin hij zou hebben verkeerd, indien hij niet was uitgeworpen. Indien dus het vruchtgebruik
door tijdsverloop eindigt, nadat de vruchtgebruiker het door de eigenaar is ontnomen, zal deze niettemin verplicht zijn tot
teruggave, d.w.z. tot wederoprichting van het vruchtgebruik.
10. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor, Titel: Over gevallen van vrijheid.
Als een overtreder zowel de eigenaar als de vruchtgebruiker van een stuk land verdrijft en de vruchtgebruiker zijn recht
verliest omdat hij het niet binnen de voorgeschreven tijd heeft gebruikt, twijfelt niemand eraan dat de eigenaar alleen of
samen met de vruchtgebruiker een proces kan aanspannen tegen de overtreder; of, als hij dat niet doet, kan hij het
vruchtgebruik behouden nadat het aan hem is teruggegeven, en de schade die de vruchtgebruiker heeft geleden moet worden
verhaald op degene die verantwoordelijk was voor het verlies.
11. Pomponii, Over Plautius, Boek VI.
Hij gebruikt dwang die de bezitter niet toestaat het goed te gebruiken op de manier die hij wenst, hetzij door er zaad op te
zaaien, hetzij door het te bewerken, hetzij door te graven, hetzij door te ploegen, hetzij door er op te bouwen, hetzij door het
stellen van enige andere handeling die het vrije bezit van het land door zijn tegenpartij belemmert.
12. Marcellus, Digest, Boek XIX.
Een pachter weigerde een man toe te laten, aan wie de verpachter het land had verkocht en hem had opgedragen het in bezit
te nemen; en deze pachter werd daarna door een ander met geweld onteigend. De vraag rees, wie recht zou hebben op het
interdict Unde vi? Ik was van mening dat het geen verschil maakte of de pachter de eigenaar zelf dan wel de koper aan wie
de eigenaar de opdracht had gegeven het pand in bezit te nemen, verhinderde het pand te betreden. Het interdict Unde vi zou
dus in het voordeel van de huurder zijn, en hij zou zelf aansprakelijk zijn voor een soortgelijk interdict in het voordeel van de
verhuurder, die hij geacht werd te hebben uitgezet, toen hij weigerde het pand in bezit te geven aan de koper, tenzij hij dit
deed om een rechtvaardige en redelijke reden.
13. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
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Noch het interdict Unde vi, noch enig ander interdict impliceert schandelijkheid.
14. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Als je echter gewapenderhand wordt uitgezet, heb je recht op teruggave van het land, ook al heb je het oorspronkelijk met
geweld, clandestien of onder een precaire titel in bezit gekregen.
15. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Als u mij met geweld hebt uitgezet, of als u dit met geweld of heimelijk hebt laten gebeuren, ook al hebt u daarna het bezit
verloren zonder schuldig te zijn aan bedrog of nalatigheid, dan zult u toch aansprakelijk zijn voor een veroordeling tot het
bedrag van mijn rente; omdat u in de eerste plaats schuld had, omdat u ofwel mij met geweld hebt uitgezet, of dit met geweld
of heimelijk hebt laten gebeuren.
16. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
Met betrekking tot het interdict Unde vi moet gezegd worden dat in het geval van onteigening door een zoon onder vaders
toezicht, zijn vader aansprakelijk is voor alles wat in zijn handen is gekomen.
17. Julianus, Digest, Boek XLVIII.
Wanneer iemand met geweld bezit terugneemt van een goed waarvan hij tijdens hetzelfde geschil door geweld was beroofd,
wordt hij eerder geacht in zijn vroegere positie te zijn hersteld dan dat hij het bezit van het goed door geweld heeft
teruggekregen. Als ik u dus iets met geweld ontneem, en u het mij op dezelfde wijze ontneemt, en ik het u vervolgens weer
ontneem, kunt u zich tegen mij beroepen op het interdict Unde vi.
18. Papinianus, Vragen, Boek XXVI.
Als iemand een stuk land verkoopt dat hij gepacht heeft, en de koper opdraagt het in bezit te nemen, en de pachter hem dat
belet, en de koper daarna de pachter met geweld verdrijft, rijst de vraag wie er recht heeft op het interdict Unde vi? Het stond
vast, dat de huurder ten gunste van de verkoper tot het interdict gerechtigd zou zijn, omdat het geen verschil maakte, of
hijzelf, dan wel een ander, die door hem gezonden was, hem het in bezit nemen had belet. Het bezit kan immers niet verloren
worden geacht voordat het goed aan de koper is afgeleverd, want niemand heeft de bedoeling het bezit ten gunste van de
koper te verliezen, voordat deze het zelf heeft verkregen. Ook de koper, die daarna geweld heeft gebruikt, zou zelf
aansprakelijk zijn voor het interdict ten gunste van de huurder; want het was niet van hem, maar van de verkoper, die er zelf
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van was beroofd, dat het bezit van het land met geweld was verkregen. De vraag rees of aan de koper vrijstelling moest
worden verleend, indien hij naderhand met toestemming van de verkoper de pachter met geweld had verdreven. Ik gaf als
mijn mening dat hij geen recht had op verlichting, omdat hij de uitvoering had ondernomen door een onrechtmatige
volmacht.
1. Wanneer iemand een vordering instelt om grond terug te vorderen tegen een persoon die aansprakelijk is krachtens het
interdict Unde vi, is beslist dat, zolang de zaak aanhangig is, een procedure op grond van het interdict rechtsgeldig kan
worden gevoerd.
19. Tryphoninus, Disputaties, Boek XV.
Julianus heeft zeer juist geoordeeld dat als u mij met geweld berooft van grond, waarop zich roerende goederen bevinden, u
krachtens het interdict Unde vi verplicht bent mij niet alleen het bezit van de grond terug te geven, maar ook dat van de
roerende goederen die zich daar op dat moment bevonden; Ook al ben ik in gebreke gebleven om tegen u op grond van het
interdict te procederen; dus als enkele van de slaven of het vee zijn gestorven, of enig ander goed per ongeluk is vernietigd,
zult u toch verplicht zijn om terug te geven, omdat u meer in gebreke bent dan een schuldenaar wordt geacht te zijn.
(20) Labeo, Epitomen van waarschijnlijkheden door Paulus, Boek III.
Als uw huurder met geweld is uitgezet, kunt u te werk gaan onder het interdict Unde vi. Dezelfde regel moet worden
gehanteerd als de huurder van uw huis met geweld is uitgestoten. Paulus: Dit geldt ook voor een onderhuurder, of een
onderhuurder.

Tit. 17. Betreffende het interdict uti possidetis.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
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De Praetor zegt: "Ik verbied u geweld te gebruiken om te voorkomen dat een van u de huizen in kwestie tegen de ander in
bezit houdt, als u ze niet met geweld, clandestien of onder een onzekere titel in bezit hebt gekregen. Ik zal dit interdict niet
uitspreken in gevallen die betrekking hebben op riolen, of voor meer dan het eigendom waard is; en ik zal toestaan dat een
procedure wordt aangespannen binnen een jaar na de dag waarop de partij daartoe gerechtigd was."
1. Dit interdict is opgesteld ten behoeve van de bezitter van grond die door de Praetor tot dergelijk bezit wordt toegelaten, en
het is prohibitief, voor zover het het behoud van bezit betreft.
2. De reden voor de invoering van dit interdict is, dat het bezit van een goed onderscheiden moet zijn van de eigendom ervan.
Want het kan gebeuren, dat iemand de bezitter is, maar niet de eigenaar van het in geschil zijnde goed, en iemand kan de
eigenaar zijn, maar niet de bezitter; en dezelfde persoon kan zowel de bezitter als de eigenaar zijn.
3. Daarom, telkens wanneer een geschil met betrekking tot eigendom ontstaat tussen procespartijen, of zij overeenkomen dat
één van hen de bezitter en de ander de eiser zal zijn, of dat een dergelijke overeenkomst niet wordt gemaakt, zal het resultaat
als volgt zijn. Indien zij tot een vergelijk komen, is de zaak terstond afgedaan, en degene die is overeengekomen het bezit te
houden, zal de voordelen van een bezitter genieten, en de ander zal de lasten van een eiser dragen. Als er een geschil tussen
hen is over wie het bezit heeft, omdat ieder van hen verklaart dat hij er het meeste recht op heeft, dan moeten zij, als het
onderwerp van het geschil onroerend goed is, hun toevlucht nemen tot dit interdict.
4. Dit interdict, gewoonlijk Uti possidetis genoemd, strekt tot behoud van het bezit; want het wordt verleend om te
voorkomen dat geweld wordt gebruikt tegen de partij die het bezit, en vandaar dat het wordt ingevoerd na het interdict Unde
vi, want dit laatste herstelt het bezit nadat het verloren is, en dit interdict voorziet tegen het verlies ervan. Tenslotte verbiedt
de Praetor het gebruik van geweld tegen de bezitter; vandaar dat het eerste interdict hem tegenwerkt, terwijl het tweede hem
beschermt. En, zoals Pedius zegt, elke controverse die betrekking heeft op bezit, impliceert ofwel de teruggave van eigendom
aan ons, dat we niet in bezit hebben, of staat ons toe om iets te houden dat we al bezitten. De vordering tot teruggave van het
bezit wordt ingesteld door middel van een interdict of door een andere vordering. Er zijn dus twee manieren om bezit te
verkrijgen, namelijk door een exceptie of door een interdict. Een exceptie wordt om verschillende redenen toegestaan aan de
partij die het bezit heeft.
5. In dit interdict worden altijd de volgende woorden ingevoegd: "Indien gij de wederpartij het bezit niet ontneemt, hetzij
door geweld, clandestien, hetzij onder een hachelijke titel."
6. Het interdict genaamd Uti possidetis beschermt ook de bezitter van land, want hem wordt geen actie verleend, daar het
voldoende was dat hij in bezit was.

3150

7. Dit interdict kan ook worden toegepast, of iemand beweert, dat hij in het bezit is van het gehele stuk land, of slechts van
een bepaald gedeelte daarvan, of van een onverdeeld gedeelte.
8. Dit interdict is zonder twijfel van toepassing op alle gevallen van bezit van onroerende goederen, mits deze in bezit kunnen
worden genomen.
9. Wanneer de Praetor in het interdict zegt: "Wanneer een van u de ander het bezit niet heeft ontnomen, hetzij door geweld,
hetzij clandestien, hetzij onder een onzekere titel", betekent dit, dat als iemand het bezit heeft verkregen door geweld, hetzij
clandestien, hetzij onder een onzekere titel van iemand anders dan zijn tegenpartij, dit hem tot voordeel strekt. Indien hij
echter zijn tegenpartij het bezit heeft ontnomen, zal hij zijn zaak niet winnen, omdat hij hem wederrechtelijk heeft onteigend;
want het is duidelijk, dat zulk bezit niet voordelig mag zijn.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXV.
Bij de overweging van dit interdict maakt het geen verschil of het bezit rechtvaardig of onrechtvaardig is, wat de andere
partijen betreft; want hij die in bezit is, heeft juist daardoor een beter recht dan hij die het goed niet in bezit heeft.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Wanneer twee partijen in het bezit zijn van het gehele eigendom, laat ons dan zien welk oordeel moet worden geveld. Laten
we onderzoeken hoe dit kan gebeuren. Als iemand een geval voorstelt waarin de een het bezit op een rechtvaardige manier
heeft, en de ander op een onrechtvaardige manier; bijvoorbeeld, als ik het eigendom bezit door een wettige titel, en u het hebt
verkregen door geweld, of clandestien, en u mij het bezit hebt ontnomen, zal ik de voorkeur hebben voor het interdict; maar
als u het bezit niet van mij hebt verkregen, zal geen van ons het voordeel hebben, want zowel u als ik zijn in het bezit.
1. Dit interdict is tweeledig, en strekt zowel ten gunste van de eisers als van de gedaagden.
2. Dit interdict is voldoende voor een persoon die wordt verhinderd op zijn eigen land te bouwen, want u wordt geacht mijn
bezit te belemmeren, als u mij verhindert het te gebruiken.
3. Indien een huurder een eigenaar verhindert zijn huis te repareren, heeft men beslist, dat het interdict Uti possidetis zal
opgaan, wanneer de eigenaar verklaart, in tegenwoordigheid van getuigen, dat hij niet de bedoeling heeft de huurder te
beletten in het huis te wonen, maar dat hij niet wil, dat hij geacht wordt het in bezit te hebben.
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4. Bovendien, laat ons zien wat de wet is, als de agent van uw buurman wijnstokken van uw land op het zijne overplant.
Pomponius zegt dat je hem kunt aanmanen, en de wijnstokken afsnijden, en Labeo zegt hetzelfde. Hij zegt ook dat u gebruik
kunt maken van het interdict Uti possidetis met betrekking tot de plaats waar de wijnstokken wortel hebben geschoten, want
als hij geweld gebruikt om u te beletten de wijnstokken af te snijden of weg te halen, wordt hij geacht u met geweld te
hebben belet uw land in bezit te nemen; want Pomponius is van mening dat wie een ander belet zijn eigen land te bebouwen,
hem belet dat land in bezit te houden.
5. Nogmaals, wanneer iets door de ene naaste op het land van de andere wordt geprojecteerd, en men beweert dat dit zonder
enig recht is gebeurd, laat ons dan zien of het interdict Uti possidetis voor de een tegen de ander beschikbaar zal zijn. Cassius
stelt dat geen van beiden het kan aanwenden, omdat de een de grond bezit, en de ander de oppervlakte met het gebouw erop.
6. Labeo zegt ook: "Een deel van mijn huis steekt boven het uwe uit. Kunt gij het interdict tegen mij gebruiken, als wij
beiden de plaats bezitten, die door het uitsteeksel wordt bedekt? Of kan ik het interdict tegen u gebruiken om des te
gemakkelijker het uitsteeksel in bezit te krijgen, omdat u nu in het bezit bent van het huis, waarvan een deel het genoemde
uitsteeksel vormt?"
7. Maar als zich boven het huis dat ik in bezit heb een appartement bevindt waarin een ander als eigenaar verblijft, dan kan
volgens Labeo ik, en niet hij die in het genoemde appartement verblijft, gebruik maken van het interdict Uti possidetis, om de
reden dat wat op de grond is gebouwd er altijd een deel van uitmaakt. Labeo zegt, dat het duidelijk is, dat indien het
appartement een openbare ingang heeft, de eigenaar van het benedengedeelte van het huis er geen bezit van heeft, maar dat
het in bezit zal zijn van hem, die de ingang van de straat heeft. Dit geldt voor een appartement met een openbare ingang.
Maar de bezitters van gebouwen op de grond hebben recht op het bijzondere interdict en op de door de Praetor toegekende
vorderingen. Bij een interdict Uti possidetis wordt echter de eigenaar van de grond bevoordeeld, niet alleen tegenover degene
die het gebouw bezit, maar ook tegenover ieder ander. Toch zal de Praetor, overeenkomstig de bepalingen van het
huurcontract, hem beschermen die recht heeft op het gebouw. Ook Pomponius is deze mening toegedaan.
8. Schuldeisers, die tot behoud van eigendom in het bezit zijn gesteld, kunnen zich niet beroepen op het interdict Uti
possidetis; en dit is redelijk, omdat zij niet werkelijk in het bezit zijn. Het moet gezegd dat dezelfde regel geldt voor alle
anderen die als bewaarders van het goed in bezit zijn gegeven.
9. Als mijn buurman zijn dak boven mijn huis laat uitsteken, kan ik een beroep doen op het interdict Uti possidetis om hem te
dwingen het te verwijderen.
10. Ik word niet geacht door geweld in bezit te zijn, als ik een stuk grond heb verkregen van iemand, die het door geweld in
bezit heeft genomen.
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11. In dit interdict wordt een vonnis uitgesproken voor een bedrag gelijk aan de geschatte waarde van het eigendom. Wij
moeten de woorden "ten belope van de waarde van het eigendom" verstaan als het belang dat de partij had bij het behoud van
het bezit. Servius is echter van mening, dat de waarde van het bezit even hoog moet worden geschat als die van het
eigendom; maar dit moet geenszins worden toegegeven, want de waarde van het eigendom is één ding, en die van het bezit is
iets anders.
(4) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXX.
Samenvattend denk ik dat gezegd moet worden dat dit interdict moet worden uitgesproken onder vruchtgebruikers, zelfs als
de een het vruchtgebruik opeist en de ander het bezit. Dezelfde regel moet worden toegepast wanneer iemand beweert dat hij
het vruchtgebruik heeft. Dit is ook de mening van Pomponius. Daarom moet dit interdict ook worden uitgesproken, wanneer
de een het gebruik en de ander het vruchtgebruik van hetzelfde goed opeist.

Tit. 18. Betreffende het interdict, dat betrekking heeft op de oppervlakte van het land.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
De Praetor zegt: "Ik verbied u het genot van de oppervlakte van de betreffende grond te verhinderen, overeenkomstig de
bepalingen van de pacht of het contract, hetzij door het gebruik van geweld, hetzij clandestien, hetzij onder een onzekere
titel. Indien enige andere actie met betrekking tot de oppervlakte van het land wordt gevraagd, zal ik deze toestaan wanneer
daartoe een geldige reden wordt aangetoond."
1. Ieder, die het recht heeft de oppervlakte te gebruiken van een grondstuk, dat aan een ander toebehoort, wordt beschermd
door een burgerlijke rechtsvordering. Indien hij het heeft gepacht, kan hij een vordering instellen op grond van de
pachtovereenkomst; indien hij het heeft gekocht, kan hij een vordering tot koop instellen tegen de eigenaar van het land, en
indien deze laatste hem belemmert, kan hij worden aangesproken voor het bedrag van het belang van de eiser. Wanneer een
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ander inbreuk maakt op zijn rechten, is de eigenaar verplicht hem schadeloos te stellen en hem zijn vorderingsrecht over te
dragen. Het werd echter veel raadzamer geacht dit interdict te gebruiken en een soort reële vordering in het vooruitzicht te
stellen, omdat het onzeker was of de vordering uit hoofde van de pacht kon worden ingesteld, daar het altijd beter is bezit te
hebben dan een persoonlijke vordering in te stellen.
2. In dit geval wordt een dubbel interdict voorgesteld, net als in het geval van het interdict Uti possidetis. Daarom beschermt
de Praetor hem, die het recht op de oppervlakte van het land opeist, door een interdict, gelijkend op dat van Uti possidetis, en
hij eist niets anders van hem, dan dat hij een titel tot bezit moet hebben. Hij vraagt slechts één ding, namelijk of hij het bezit
van zijn tegenpartij heeft verkregen met geweld, heimelijk, of onder een onzekere titel. Bij dit interdict worden alle
formaliteiten in acht genomen, die bij het interdict Uti possidetis van toepassing zijn.
3. Wanneer de Praetor zegt: "Indien een andere vordering met betrekking tot de oppervlakte van het land wordt aangevraagd,
zal ik die toewijzen, wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd", moet dit zo worden opgevat, dat indien iemand
de oppervlakte van het land voor korte tijd heeft gepacht, hem een echte vordering zal worden geweigerd. Deze zakelijke
vordering zal echter wel worden ingesteld ten gunste van hem die de oppervlakte van het land voor een lange tijd heeft
gepacht, nadat de juiste reden is aangetoond.
4. Bovendien heeft hij, op wiens grond een gebouw is opgericht, geen behoefte aan een vordering tot verhaal, maar hij heeft
een reële vordering, die dezelfde is als die waarop hij recht heeft om de grond terug te vorderen. Het is duidelijk, dat hij,
indien hij een vordering wil instellen tegen degene die het recht op het gebouw heeft, gebruik kan maken van een exceptie in
factum, want wanneer wij aan iemand een vordering toekennen, moet worden gezegd, dat hij met veel meer reden recht heeft
op een exceptie.
5. 5. Indien het grondoppervlak aan de bezitter wordt onttrokken, is het volkomen billijk hem te hulp te komen krachtens een
beding dat betrekking heeft op ontruiming, of in elk geval, door een vordering tot koop.
6. En men moet volhouden dat hij recht heeft op een soort vruchtgebruik, en dat zijn recht kan worden vastgesteld door
middel van praetorische vorderingen.
7. Men moet begrijpen, dat het recht op de oppervlakte van de grond kan worden overgedragen door levering, alsmede kan
worden gelegateerd en geschonken.
8. Indien dit recht gemeenschappelijk wordt gehouden door twee personen, zullen wij hun een vordering tot verdeling
toekennen.
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9. De erfdienstbaarheden zijn ook door het Praetoriaanse Recht ingesteld, en de vordering daarvan kan worden ingesteld door
middel van rechtsvorderingen van billijkheid, gelijk die welke door het Burgerlijk Recht zijn ingesteld. Een interdict dat
daarop betrekking heeft, kan ook worden uitgesproken.
(2) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXV.
Wij zeggen dat huizen deel uitmaken van de oppervlakte van de grond wanneer ze zijn opgericht op grond van een
pachtovereenkomst; en de eigendom ervan berust, overeenkomstig zowel het burgerlijk recht als het natuurrecht, bij de
eigenaar van de grond.

Tit. 19. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op particuliere rechten van overpad.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
De Praetor zegt: "Ik verbied u het genot van de betreffende privéweg of -pad te verhinderen, zoals u het afgelopen jaar hebt
gedaan; tenzij u het gebruik ervan van uw tegenstander hebt verkregen, hetzij met geweld, clandestien, of onder een precaire
titel."
1. Dit interdict is verbodsbepalend, en heeft alleen het behoud van rustieke servituten op het oog.
2. Bij het verlenen van dit interdict onderzoekt de Praetor niet, of de verzoeker een bij de wet opgelegde erfdienstbaarheid
heeft of niet, maar alleen of hij het recht van overpad gedurende het lopende jaar heeft gebruikt, zonder geweld te gebruiken,
of heimelijk, of onder een onzekere titel, en hij beschermt hem, hoewel hij het recht van overpad misschien niet gebruikt op
het ogenblik, dat het interdict wordt verleend. Of hij nu recht heeft op de doorgang of niet, hij kan aanspraak maken op de
bescherming van de Praetor, mits hij gedurende een jaar of gedurende een redelijke periode, dat wil zeggen ten minste dertig
dagen, gebruik heeft gemaakt van zijn recht. Dit genot heeft geen betrekking op de tegenwoordige tijd, want in de meeste
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gevallen gebruiken wij een weg niet voortdurend, maar alleen wanneer de noodzakelijkheid zulks vereist. Daarom beperkte
de Praetor het gebruik ervan tot de duur van een jaar.
3. We moeten het jaar terugrekenen vanaf de datum van het interdict.
4. 4. Als iemand gebruik maakt van dit interdict, is het voldoende één van de twee dingen te bewijzen, namelijk dat hij de
weg heeft gebruikt om over te lopen, of om over te rijden.
5. Julianus zegt, dat het interdict ten gunste van de eiser zal zijn, totdat hij de weg heeft betreden, hetgeen juist is.
6. Vivianus zegt zeer juist, dat wanneer iemand, wegens het ongemak veroorzaakt door een beek, of omdat de openbare weg
versperd is, een nieuwe weg maakt door het veld van een buurman, hij geenszins wordt geacht het gebruik daarvan te hebben
verworven, zelfs als hij dit dikwijls doet; vandaar dat het interdict niet door hem kan worden aangewend, niet om de reden
dat hij de weg heeft gebruikt door een precaire titel, maar omdat hij hem in het geheel niet heeft gebruikt. Volgens deze regel
wordt hij geacht geen van beide wegen te hebben gebruikt, omdat hij nog minder gebruik heeft gemaakt van de oude weg,
waarover hij niet heeft gereisd, wegens het ongemak dat de beek veroorzaakte, of omdat deze versperd was. Dezelfde regel
moet ook worden toegepast wanneer niet de openbare weg, maar een particuliere weg was versperd, want in dit geval is de
vraag dezelfde.
7. Als een pachter, een gast, of wie dan ook een weg maakt door het land van een ander, dan wordt de eigenaar geacht hem
gebruikt te hebben, en daarom heeft hij recht op het interdict; en dit werd ook vermeld door Pedius, die eraan toevoegde dat,
als hij niet wist door wiens land hij was gegaan, hij de dienstbaarheid zou behouden.
8. Als ik echter een weg zou maken door land waarvan een vriend van mij denkt dat het hem toebehoort, dan wordt hij geacht
recht te hebben op het interdict voor zijn eigen voordeel, en niet voor het mijne.
9. Als iemand een recht van overpad het afgelopen jaar niet heeft gebruikt vanwege een overstroming, maar het jaar daarvoor
wel, kan hij zich beroepen op dit interdict door de datum te veranderen, en zal hij recht hebben op volledige restitutie onder
de clausule van het interdict, "als er naar mijn mening enige goede reden voor is."
Indien hij echter door geweld is verhinderd van de doorgang gebruik te maken, meent Marcellus dat hem volledige restitutie
moet worden verleend. Bovendien kan het interdict met de gewijzigde datum worden gebruikt in andere gevallen, waarin een
partij gewoonlijk gerechtigd is volledige restitutie te eisen.
10. Ook moet worden opgemerkt dat, wanneer aan mijn tegenpartij uitstel wordt verleend en mijn zaak onder het interdict
daardoor wordt geschaad, het niet meer dan billijk is dat de datum van het interdict wordt gewijzigd.
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11. Als ik u een stuk grond onder een onzekere titel heb overgedragen waarop een recht van overpad rust, en u verzoekt de
eigenaar van het aangrenzende pand onder een onzekere titel om u toe te staan het genoemde recht van overpad te gebruiken,
wordt u dan door een exceptie belemmerd, als u het interdict wilt gebruiken tegen hem aan wie u toestemming hebt gevraagd
om het recht van overpad onder een onzekere titel te gebruiken? De betere mening is dat u wordt uitgesloten; en dit kan
worden afgeleid uit wat Julianus zei in een geval van dezelfde soort. Want hij vraagt: als ik aan u een stuk land overdraag
onder een precaire titel, waarop een recht van overpad rust, en u verkrijgt het recht om de weg te gebruiken onder een
precaire titel, dan kan ik mij toch beroepen op het interdict, want omdat de precaire titel mij niet bindt, word ik niet geacht in
bezit te zijn door alles wat u onder zo'n titel hebt gedaan. Want telkens wanneer mijn pachter, of degene aan wie ik het land
onder een onzekere titel heb overgedragen, de weg gebruikt, word ik geacht hem te gebruiken; daarom zeg ik heel juist dat ik
het gebruik ervan geniet. Daarom zegt hij dat het resultaat zal zijn dat, als ik het recht van overpad heb verkregen onder een
onzekere titel, en ik de grond daarna aan u overdraag onder dezelfde titel, en hoewel u de weg bereisde in de overtuiging dat
het recht aan mijn grond toekwam, het interdict niet door mij kan worden aangewend, en ik, niet zonder reden, zal worden
geacht de weg te hebben gebruikt onder een onzekere titel, want niet uw mening maar de mijne moet in aanmerking worden
genomen. Ik denk echter dat u zich op het interdict kunt beroepen, hoewel Julianus op dit punt niets zegt.
12. Als iemand het recht van overpad gedurende de bovengenoemde termijn van een jaar heeft gebruikt, zonder geweld te
gebruiken, of clandestien te handelen, of zich te beroepen op een precaire titel, maar het sindsdien niet meer heeft gebruikt,
of dat clandestien heeft gedaan, of onder een precaire titel, laten we dan zien of dit zijn rechten zal schaden. De beste mening
is, dat dit geen afbreuk doet aan zijn rechten, wat het interdict betreft.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXVI.
Ieder recht dat op de juiste wijze is verkregen, kan niet teniet worden gedaan of worden veranderd door enig gebrek dat zich
kan voordoen.
(3) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Labeo verwijst naar het volgende geval, namelijk: "Als u gebruik maakt van een recht van overpad dat u rechtmatig van mij
verkregen hebt, en ik verkoop het land waarop het recht rust, en de koper daarna verhindert u het te gebruiken, hoewel u kunt
worden geacht het clandestien te gebruiken, wat hem betreft (want iedereen die gebruik maakt van een recht, nadat hem dat
verboden is, gebruikt het clandestien) ; Toch zal het interdict in uw voordeel zijn gedurende een jaar, omdat u gedurende dat
jaar van het recht gebruik hebt gemaakt zonder geweld te gebruiken, of zonder dat clandestien te doen, of onder een onzekere
titel. "
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1. Er zij op gewezen, dat iemand wordt geacht clandestien van een recht van overpad gebruik te maken, niet alleen nadat hem
dat is verboden, maar ook wanneer hij daarvan gebruik maakt nadat het hem van wie hij het recht heeft verkregen, is
verboden. Het is duidelijk dat, indien ik niet op de hoogte was van het verbod op het gebruik ervan, en dit blijf doen, moet
worden gezegd dat ik niet ben benadeeld.
2. Wanneer iemand het gebruik van een recht van overpad door mijn gemachtigde heeft verkregen door geweld te hebben
aangewend, of clandestien heeft gehandeld, of het bezit onder een precaire titel, kan hij door mij verhinderd worden het te
gebruiken, en kan hij zich niet op het interdict beroepen, omdat hij die bezit door een gebrekkige titel verkregen door mijn
gemachtigde, geacht wordt het bezit van mij te hebben door geweld, clandestien, of onder een precaire titel.
Pedius zegt dat, als iemand op een van deze manieren bezit heeft verkregen van iemand die hij door erfenis, door koop of
door een andere titel is opgevolgd, dezelfde regel zal gelden. Want als wij de rechten van anderen opvolgen, is het niet
rechtvaardig dat wij worden geschaad door iets wat hem die wij opvolgen niet heeft geschaad.
3. Bij deze veroordeling wordt rekening gehouden met de waarde van het belang dat de partij had bij het niet belemmerd zijn
in het gebruik van het recht van overpad.
4. Wij worden geacht erfdienstbaarheden te genieten door onze slaven, onze pachters, onze vrienden, of onze gasten, en door
bijna allen die de erfdienstbaarheden in onze naam bezitten. Julianus echter zegt, dat een erfdienstbaarheid door een
vruchtgebruiker niet voor de eigenaar van het goed wordt behouden, en dat dit interdict niet ten gunste van de eigenaar door
de vruchtgebruiker zal worden uitgesproken.
5. Julianus zegt ook dat als ik een vruchtgebruik heb op uw land waarvan de eigendom feitelijk bij u berust, en wij beiden
door het land van een buurman gaan, wij ons beiden op dit interdict kunnen beroepen.
Indien de vruchtgebruiker door een vreemdeling of door de eigenaar in het genot van zijn recht wordt belemmerd, of deze
laatste door de vruchtgebruiker wordt gestuit, is het interdict van toepassing; want het kan worden aangewend tegen wie dan
ook die het recht van overpad stoort.
6. Dit interdict zal ook gelden ten gunste van hem, die een stuk grond door schenking in bezit krijgt.
7. 7. Wanneer iemand op mijn bevel land koopt, is het volkomen billijk dat dit interdict mij wordt verleend, opdat hij die het
goed op mijn aanwijzing kocht, van zijn recht kan genieten.
8. Indien echter iemand het vruchtgebruik of het gebruik van land koopt, of het aan hem wordt gelegateerd of overgedragen,
heeft hij recht op dit interdict.
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9. Verder kan een ieder aan wie grond is overgedragen bij wijze van bruidsschat, een procedure instellen op grond van dit
interdict.
10. 10. En in het algemeen moet gezegd worden, dat er grond voor dit interdict zal zijn in alle gevallen, waarin een recht van
overpad verkregen is door verkoop, of door een andere overeenkomst.
11. De Praetor zegt: "Ik verbied iemand u met geweld te verhinderen een weg of pad te herstellen en in dezelfde staat te
brengen als waarin u het het afgelopen jaar genoot, als u er geen gebruik van hebt gemaakt door geweld te gebruiken,
heimelijk te handelen of op grond van een wankele titel. Een ieder die van dit verbod gebruik wil maken, moet zijn
tegenpartij zekerheid stellen voor alle schade die door zijn schuld mocht ontstaan."
12. Het was immers niet meer dan billijk, dat een interdict werd uitgevaardigd ten behoeve van hem, die een recht van
overpad geniet, ten einde hem in staat te stellen de weg te herstellen. Want hoe kan iemand gemakkelijk gebruik maken van
een weg of pad, tenzij hij deze herstelt? Want zodra de weg beschadigd is, kan hij, die recht heeft op de doorgang, hem
minder goed gebruiken en genieten.
13. Dit interdict verschilt van het vorige, want op dit laatste kunnen allen een beroep doen, die de weg een jaar gebruikt
hebben; maar alleen zij kunnen zich op dit interdict beroepen, die de weg een jaar gebruikt hebben, en bovendien het recht
hebben hem te herstellen. Dit recht komt echter toe aan hem aan wie de dienstbaarheid verschuldigd is. Wie dus van dit
interdict gebruik maakt, moet twee dingen bewijzen: ten eerste, dat hij de weg een jaar lang heeft gebruikt, en ten tweede, dat
hij recht heeft op de dienstbaarheid, want als hij geen van beide kan bewijzen, is het interdict niet van toepassing. Dit is ook
niet onredelijk, want indien hij, die het recht van overpad wil genieten, totdat zijn aanspraak op de erfdienstbaarheid
vaststaat, het bewijs daarvan niet levert, wat heeft hij dan verloren, die hem laat doen, wat hij reeds een jaar gedaan heeft?
Maar wie de weg wil herstellen, onderneemt iets nieuws, en zou dat niet mogen proberen op het land van een ander, tenzij hij
bewijst dat hij werkelijk recht heeft op de erfdienstbaarheid.
14. Bovendien kan het gebeuren, dat iemand het recht heeft over het terrein van een ander te rijden, maar niet het recht heeft
de weg te herstellen, omdat bij de verlening van de erfdienstbaarheid uitdrukkelijk kan zijn bepaald, dat het recht om de weg
te herstellen daarin niet was begrepen; of het kan op zodanige wijze zijn geschied, dat indien de begunstigde de weg zou
willen herstellen, hij dit slechts op een bepaalde wijze zou mogen doen. Vandaar dat de Praetor zeer terecht zegt, met
betrekking tot reparaties: "Ik verbied iemand u te verhinderen de weg te repareren, zoals u het recht hebt te doen," dat wil
zeggen, voor zover het u is toegestaan overeenkomstig de voorwaarden van de opgelegde dienstbaarheid.
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15. Dat wil zeggen, dat de weg niet verbreed, verlengd, verlaagd of verhoogd mag worden, want het is één ding om een weg
te repareren en iets heel anders om hem aan te leggen.
16. Labeo vraagt of iemand die een nieuwe brug wil bouwen om een weg te repareren, dat mag doen. Hij zegt dat dit moet
worden toegestaan, omdat een dergelijk bouwwerk deel uitmaakt van de reparatie van een weg. Ik denk dat de mening van
Labeo juist is, op voorwaarde dat, indien dit niet zou worden gedaan, men niet gemakkelijk over de weg heen en weer zou
kunnen reizen.
4. Venuleius, Interdicts, Boek I.
De ouden voegden er uitdrukkelijk aan toe dat men geen geweld mocht gebruiken om te verhinderen dat iemand materiaal
meebracht dat geschikt was om een weg te repareren. Deze bepaling is overbodig, want wie niet toestaat dat materiaal wordt
gebracht zonder hetwelk een weg niet kan worden hersteld, wordt geacht geweld te gebruiken om de herstelling te
verhinderen.
(1) Indien echter iemand die het voor de herstelling benodigde materiaal langs een kortere weg kan brengen, er de voorkeur
aan geeft het langs een langere weg te brengen, ten einde hem die de dienstbaarheid verschuldigd is tot last te zijn, kan tegen
hem straffeloos geweld worden gebruikt, omdat hij het zelf is die zich met de herstelling van de weg bemoeit.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek XX.
Het is duidelijk dat als iemand verhindert dat de materialen worden opgestapeld, hij geweld gebruikt om te verhinderen dat
de herstelling wordt uitgevoerd.
1. Als iemand, die in staat is de materialen door een ander deel van een veld te vervoeren zonder de eigenaar van het land
overlast te bezorgen, ze door een ander deel vervoert, is zeer juist besloten dat geweld mag worden aangewend om hem dat te
beletten.
2. Het lijdt geen twijfel, dat dit interdict niet alleen kan worden uitgesproken tegen degene, die is gestoord, maar ook tegen
zijn rechtverkrijgenden. Het kan ook worden uitgesproken voor en tegen een koper.
3. Indien iemand een dienstbaarheid heeft, die niet wettelijk is opgelegd, maar waarvan hij reeds lang het genot heeft, zal het
feit, dat hij daarvan gedurende langere tijd gebruik heeft gemaakt, hem het recht geven dit interdict aan te wenden.
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4. 4. Hij die van dit interdict gebruik wenst te maken, moet zijn wederpartij zekerheid verschaffen tegen alle schade die door
zijn handelingen kan worden veroorzaakt.
(6) Paulus, Over het Edict, Boek LXVI.
Zoals iemand die een erfdienstbaarheid zonder gebrekkige titel heeft genoten, geen schade lijdt aan zijn rechten, ook al heeft
hij er gedurende het afgelopen jaar gebruik van gemaakt onder een gebrekkige titel, zo zal op dezelfde wijze een koper of een
erfgenaam niet worden benadeeld als hij een erfdienstbaarheid heeft genoten onder een gebrekkige titel, als de verkoper of de
erflater deze heeft genoten onder een goede titel.
7. Celsus, Digest, Boek XXV.
Als iemand zonder gebruik te maken van geweld, of zonder clandestien te handelen, of onder een precaire titel, door uw land
heen en weer is gegaan, en dit toch deed zonder enig recht, maar met de bedoeling het land niet te doorkruisen, als het hem
verboden was; dit interdict zal onder deze omstandigheden niet gelden, want, om het daartoe in staat te stellen, moet de
bedoelde persoon enig recht op het land bezitten.

Tit. 20. Wat betreft het edict dat betrekking heeft op water dat dagelijks wordt gebruikt en op water dat alleen in de zomer
wordt gebruikt.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
De Praetor zegt: "Ik verbied u geweld te gebruiken om u te beletten het water in kwestie te gebruiken op dezelfde manier als
u het het afgelopen jaar hebt gebruikt, op voorwaarde dat u dat niet hebt gedaan, hetzij met geweld, hetzij clandestien, hetzij
onder een onzekere titel."
1. Dit interdict heeft een verbodsbepaling, soms een terugwerkende kracht, en heeft betrekking op water in dagelijks gebruik.
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2. Water in dagelijks gebruik is niet datgene, waarvan voortdurend gebruik wordt gemaakt, maar is datgene, waarvan een
ieder dagelijks gebruik kan maken, indien hij dit verlangt; hoewel het soms, hoewel het niet geschikt kan zijn om het
gedurende de winter te voeren, niettemin het recht heeft om dit te doen.
3. Er zijn twee soorten erfdienstbaarheden met betrekking tot water, de een voor het dagelijks gebruik, de ander voor het
gebruik in de zomer. Wat dagelijks gebruikt kan worden, verschilt van wat in de zomer gebruikt wordt, want het eerste is
zodanig, dat het zowel in de zomer als in de winter voortdurend gevoerd wordt, hoewel er soms geen gebruik van gemaakt
wordt. Wat men dagelijks water noemt, heeft zijn dienstbaarheid verdeeld in tijdsintervallen. Het water dat in de zomer wordt
gebruikt, is van dien aard dat het alleen in dat jaargetijde kan worden gebruikt, zoals wij gewoon zijn te spreken van
zomerkleding, zomerbadplaatsen en zomerkampen, waarvan wij in de winter af en toe gebruik maken, maar voor het grootste
deel in de zomer. Ik denk dat water dat in de zomer wordt gebruikt en water dat voor dagelijks gebruik is, moeten worden
onderscheiden door te letten op de bedoeling van de partijen en de aard van de plaatsen waar het wordt gebruikt; want als het
van dien aard is dat het altijd kan worden geleid, maar ik gebruik het alleen in de zomer, dan moet worden gezegd dat dit
zomerwater is. En als het alleen in de zomer kan worden gebruikt, is het ook zomerwater. Indien de plaatsen van dien aard
zijn, dat het water naar hun aard alleen in de zomer kan worden ingelaten, moet worden aangenomen, dat het terecht
zomerwater wordt genoemd.
4. Wanneer in het interdict staat: "zoals gij het water gedurende het afgelopen jaar hebt geleid", betekent dit niet elke dag,
maar zelfs slechts één dag of nacht gedurende het gehele jaar. Daarom is dagelijks water zulk water, dat men elke dag in de
winter of in de zomer kan drinken, hoewel er tijden kunnen zijn, dat men het niet drinkt. Zomerwater is water dat elke dag
kan worden gebruikt, maar alleen in de zomer en niet in de winter; niet omdat het in de winter niet kan, maar omdat het
gewoonlijk niet het geval is.
5. Nogmaals, de Praetor verwijst in dit interdict alleen naar water dat continu stroomt, want water kan niet worden geleid,
tenzij het constant stroomt.
6. Hoewel wij stelden dat dit interdict alleen betrekking heeft op water dat voortdurend stroomt, heeft het ook betrekking op
water dat geleid kan worden. Want er is water dat, hoewel het voortdurend stroomt, toch niet kan worden geleid, zoals
bijvoorbeeld putwater en water dat zo diep onder de grond zit dat het niet naar de oppervlakte kan worden gebracht om van
nut te zijn. Een erfdienstbaarheid voor het onttrekken van dergelijk water, dat niet kan worden geleid, kan worden opgelegd.
7. Deze verboden met betrekking tot water en bronnen worden geacht alleen van toepassing te zijn op water dat uit de bron
wordt gehaald, en niet ergens anders vandaan, want op dit soort water kan een erfdienstbaarheid worden opgelegd krachtens
het burgerlijk recht.
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8. De bron van het water is de plaats waar het ontspringt, en is de bron zelf, indien het uit een bron ontspringt. Indien het
echter afkomstig is van een rivier of een meer, worden de eerste gedeelten van de geul waardoor het van de genoemde rivier
of het genoemde meer in het kanaal wordt geleid, als zijn bron beschouwd. Indien water, dat door de grond sijpelt, eerst op
een of andere plaats te voorschijn komt, is het duidelijk, dat men de plaats, waar het voor het eerst uit de aarde te voorschijn
komt, zijn bron moet noemen.
9. En, op welke wijze het recht op water ook kan worden vastgesteld, het moet worden geoordeeld dat dit interdict van
toepassing zal zijn.
10. Indien echter het recht op het water niet wettig aan iemand toebehoort, maar hij meent het wettige recht te hebben om het
te voeren, en hij doet dit, daar in dit geval de dwaling niet in het recht, maar in de feiten ligt, moet worden geoordeeld, en het
is ook onze praktijk, dat hij het recht heeft zich op dit interdict te beroepen; want het is voldoende, indien hij meende het
wettige recht te hebben om het water te voeren, en dit niet deed, hetzij met geweld, hetzij clandestien, hetzij onder een
precaire titel.
11. De vraag wordt gesteld of deze verboden alleen betrekking hebben op water dat gebruikt wordt voor irrigatie van land, of
dat zij van toepassing zijn op alle water, zelfs op water dat gebruikt wordt voor ons gebruik en gemak. Het is onze gewoonte
te oordelen dat zij betrekking hebben op alle soorten water. Daarom zal dit verbod ook van toepassing zijn, wanneer iemand
water in zijn huizen in de stad wil brengen.
12. Bovendien zegt Labeo dat zelfs wanneer er bepaalde aquaducten zijn die niet tot het land behoren, omdat ze door
iedereen gebruikt kunnen worden, het interdict toch van toepassing zal zijn.
13. Labeo zegt ook dat, zelfs als de Praetor met dit interdict koud water bedoelde, het interdict toch niet geweigerd mag
worden als het om warm water gaat, omdat het gebruik van dit soort water noodzakelijk is, omdat het soms in plaats van
koud water wordt gebruikt voor de irrigatie van akkers. Bovendien is warm water op sommige plaatsen onmisbaar voor de
bevloeiing, zoals bijvoorbeeld in Hieropolis, omdat het een feit is dat de Hieropolieten hun land in Azië met warm water
bevloeien. En hoewel dit soort water misschien niet absoluut noodzakelijk is voor irrigatiedoeleinden, twijfelt toch niemand
eraan dat deze verboden onder zulke omstandigheden van toepassing zijn.
14. Er zal grond voor dit interdict zijn, of het water zich nu in een stad of daarbuiten bevindt.
15. Men moet echter begrijpen, dat de Praetor beveelt, dat het water op dezelfde wijze moet worden geleid, als het gedurende
het afgelopen jaar is geleid; dit kan dus niet in een grotere hoeveelheid, of op een andere plaats geschieden. Indien iemand
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dus ander water wenst te voeren dan hij in het afgelopen jaar heeft gedaan, of indien het hetzelfde was en hij het door een
ander gedeelte van zijn terrein wenst te voeren, kan geweld worden gebruikt om hem daarvan te weerhouden.
16. Labeo stelt dat elk deel van het terrein waar het water doorheen wordt geleid, recht heeft op het voordeel van de
erfdienstbaarheid. Als de eiser dus een aangrenzende akker heeft gekocht en het water dat hij het afgelopen jaar heeft
gebruikt, wil leiden naar de akker die hij onlangs heeft gekocht, kan hij zich rechtmatig beroepen op dit verbod, zoals het
geval is met het recht van overpad; zodat hij, als hij eenmaal zijn eigen grond heeft betreden, de andere grond kan betreden
waar hij maar wil, tenzij hij wordt tegengehouden door degene van wie de erfdienstbaarheid van het water is verkregen.
17. Ook wordt de vraag gesteld, of iemand die ander water vermengt met het water dat hij in het voorafgaande jaar heeft
gebruikt, daarvan ongestraft kan worden weerhouden. Er bestaat een mening van Ofilius, die meent dat hij wettelijk kan
worden verhinderd dit te doen, maar alleen op de plaats waar hij het water eerst in zijn gracht laat lopen. Ofilius zegt dat hij
rechtmatig kan worden verhinderd met betrekking tot zijn gehele recht op het water. Ik ben het met Ofilius eens dat het recht
niet kan worden verdeeld, omdat geweld niet kan worden aangewend met betrekking tot een deel van het water, waar dit niet
voor het gehele water geldt.
18. Trebatius is van mening dat als een groter aantal runderen naar een drinkplaats wordt gedreven dan de eigenaar het recht
heeft daarheen te brengen, al deze runderen kunnen worden belet te komen, omdat degenen die zijn toegevoegd aan de
runderen die het recht hadden te drinken, het recht van al deze runderen om van het voorrecht gebruik te maken, teniet zullen
doen. Maar Marcellus zegt dat als iemand die het recht heeft een bepaald aantal runderen naar een drinkplaats te brengen, er
meer dan dat aantal brengt, hij niet mag worden belet ze allemaal te brengen. Dit is waar, want het vee kan gescheiden
worden.
19. Aristo is van mening dat alleen hij het recht heeft dit interdict toe te passen, die meent dat hij daartoe het recht heeft, en
niet hij die, goed wetende dat hij dat recht niet heeft, er gebruik van maakt.
20. Hij zegt ook, dat hij, die gedurende het afgelopen jaar zonder geweld, of clandestien, of onder een precaire titel water
heeft gevoerd, maar wiens genot gedurende een deel van datzelfde jaar aan een van deze gebreken onderhevig was, toch met
recht van dit interdict gebruik kan maken, omdat de tijd, waarin hij dat deed, en er geen dergelijk gebrek bestond, in
aanmerking moet worden genomen; want het is waar, dat er gedurende het afgelopen jaar een periode was, waarin hij de
dienstbaarheid genoot zonder geweld te gebruiken, of clandestien te handelen, of op een precaire titel te vertrouwen.
21. De vraag rees, wanneer iemand water heeft geleid gedurende een langere periode dan een jaar, en gedurende de volgende
tijd, dat wil zeggen binnen het jaar, stroomde het water uit zichzelf, zonder dat hij het leidde, of er grond zou zijn voor dit
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interdict. Severus Valerius zegt dat het interdict in zijn voordeel zal uitvallen, omdat hij geacht wordt het water te hebben
geleid, hoewel hij strikt genomen niet geacht kan worden dit daadwerkelijk te hebben gedaan.
22. Ook werd de vraag gesteld, of iemand, die meende dat hij het recht had om de andere dag water te leiden, en het slechts
één dag deed, kon worden geacht dit naar behoren te hebben gedaan, zonder de bezitter van het land waar het water vandaan
kwam te hebben bedrogen, zodat hij het recht zou hebben om van dit interdict gebruik te maken. Want de Praetor zegt:
"Zoals u het water het afgelopen jaar hebt geleid", dat wil zeggen op wisselende dagen, maakt het geen verschil of het water
elke vijfde dag, of om de andere dag, of dagelijks moest worden gegeven, wat hem betreft die van het interdict gebruik wenst
te maken; Want aangezien het volstaat, dat men het water in het afgelopen jaar slechts op één dag heeft geleid, is het van
geen belang, welk recht men heeft om het te leiden, want indien iemand, die het recht heeft het water om de vijfde dag te
leiden, zich op het interdict wil beroepen, met het argument, dat hij het recht heeft het water om de andere dag te leiden, zal
men hem voorhouden, dat hij daartoe geen recht heeft.
23. Bovendien moet worden opgemerkt dat wanneer uw wederpartij u verbiedt water te leiden en u intussen uw recht om
water te leiden verliest, u door middel van dit interdict restitutie kunt verkrijgen door terug te vorderen wat u hebt verloren.
Ik denk dat dit advies juist is.
24. Indien u de grond waarop u gewoon bent water te voeren, zou verkopen en leveren, kunt u nog steeds een beroep doen op
het interdict.
25. Dit interdict zal gelden tegen een ieder die mij verhindert het water te geleiden, en het maakt geen verschil of hij de
eigendom van de grond heeft of niet, want hij zal nog steeds aansprakelijk zijn krachtens het interdict, want nadat de
dienstbaarheid eenmaal van kracht is geworden, kan zij tegen een ieder worden ingeroepen, wie dan ook.
26. Indien een geschil ontstaat tussen twee rivalen (d.w.z. tussen twee personen die water door hetzelfde kanaal leiden), met
betrekking tot het water, en ieder van hen beweert het alleenrecht te hebben, dan zal een dubbel interdict ten gunste van hen
opkomen.
27. Labeo meent dat dit interdict het iemand verbiedt om iets te bouwen op het land waar het water doorheen wordt geleid, of
om daar te graven of te zaaien, of om bomen om te hakken, of om enig gebouw op te richten waardoor het water, dat hij
gedurende het afgelopen jaar op goede titel door uw land heeft geleid, verontreinigd, vergiftigd, bedorven of aangetast kan
worden. Hij zegt dat het interdict op dezelfde manier kan worden toegepast in het geval van zomerwater.
28. Als iemand afstand doet van het recht om water te putten, is de afstand geldig.
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29. De Praetor zegt verder: "Ik verbied u geweld te gebruiken om u te beletten water te putten, zoals u de afgelopen zomer
hebt gedaan, zonder geweld te gebruiken, of clandestien, of onder een precaire titel. Ik verleen dit interdict aan erfgenamen,
kopers en praetoriaanse bezitters van eigendom."
30. Dit interdict heeft betrekking op zomerwater.
31. Want het interdict dat betrekking heeft op water dat dagelijks wordt gebruikt, bevat de volgende bepaling: "Zoals u het
water in het afgelopen jaar hebt gebruikt", terwijl het interdict dat betrekking heeft op water dat alleen in de zomer wordt
gebruikt, de volgende bepaling bevat: "Zoals u het in de afgelopen zomer hebt gebruikt". Dit is niet onredelijk, want
aangezien de betrokkene het water in de winter niet heeft gebruikt, moet hij niet naar de huidige, maar naar de vorige zomer
verwijzen.
32. Geleerden hebben besloten dat de zomer begint bij de lente-equinox en eindigt bij de herfstequinox. Daarom worden
zomer en winter door de periode van zes maanden gedeeld.
33. 33. De laatste zomer wordt berekend uit de vergelijking van twee zomerseizoenen.
34. Om deze reden, als een interdict wordt uitgevaardigd tijdens de zomer, omvat de periode soms een jaar en zes maanden.
Dit gebeurt wanneer het water wordt geleid bij het begin van de lente-equinox, en het interdict wordt uitgevaardigd tijdens de
volgende zomer, op de dag voor de herfstequinox. Als het dus in de winter wordt uitgevaardigd, omvat de periode twee jaar.
35. Indien iemand gewoon is geweest het water alleen in de winter te leiden, en niet in de zomer, kan hij zich op het interdict
beroepen.
36. Een ieder heeft recht op een beschikbaar interdict, die het water gedurende deze zomer en niet gedurende de vorige zomer
heeft gevoerd.
37. De praetor zegt: "Ik zal een interdict verlenen aan erfgenamen, kopers en praetoriaanse bezitters van goederen." Men
moet opmerken, dat deze woorden niet alleen betrekking hebben op het water, dat gedurende den zomer gebruikt wordt, maar
ook op het water, dat dagelijks gebruikt wordt, want, gelijk interdict wordt verleend aan de opvolgers met betrekking tot de
rechten van overpad, zoo meende de Praetor, dat ook deze verleend moesten worden.
38. De Praetor zegt: "Ik verbied geweld te gebruiken om iemand te verhinderen water te leiden uit een reservoir op zijn
terrein, aan wie het recht daartoe is verleend. Wanneer een interdict met betrekking tot de bouw van een of ander werk wordt
uitgevaardigd, zal ik gelasten dat zekerheid wordt gesteld tegen dreigende schade."
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39. Het was noodzakelijk dit interdict voor te stellen, want aangezien de voorgaande betrekking hebben op personen die
water uit de bron leiden omdat hun een dienstbaarheid is opgelegd, of omdat zij menen dat dit is gebeurd, leek het
rechtvaardig dat een interdict zou worden verleend aan iemand die water leidt uit een reservoir, dat wil zeggen uit de
vergaarbak die water bevat voor het gebruik van het publiek en die een reservoir wordt genoemd.
40. Indien toestemming wordt gegeven om water uit een reservoir te leiden, moet een interdict worden gegeven.
41. Bovendien zal toestemming worden gegeven om water te leiden uit een reservoir, een beek, of uit elke andere openbare
plaats.
42. Deze toestemming wordt verleend door de Keizer, en niemand anders heeft het recht die te geven.
43. Dit recht wordt soms aan land en soms aan personen verleend. Wanneer het wordt verleend op land, gaat het niet teniet
met de dood van de belanghebbende; maar wanneer het wordt verleend aan personen, gaat het verloren door hun dood, en
gaat het dus niet over op een andere eigenaar van het land, of op erfgenamen of andere opvolgers.
44. Het is duidelijk, dat het recht kan worden opgeëist door hem, op wie de eigendom van het land is overgegaan. Want
indien hij bewijst, dat het water aan zijn land toekomt, en heeft gestroomd op naam van hem, door wie de eigendom op hem
is overgegaan, kan hij ongetwijfeld het recht verkrijgen om het te voeren; want dit is geen gunst, maar het zal een
onrechtvaardigheid zijn, indien het niet verkregen zou worden.
45. Wij moeten ook bedenken, dat in dit interdict de gehele kwestie van de overdracht van het recht op het water wordt
bepaald. Want dit interdict is niet louter voorlopig, zoals de eerder beschreven interdicts, noch heeft het alleen betrekking op
tijdelijk bezit, maar de belanghebbende heeft ofwel het recht aan zichzelf toegewezen gekregen, of hij heeft het niet
gekregen, en het interdict maakt effectief een einde aan de hele zaak.
(2) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXII.
Als ik het recht heb om het water overdag of 's nachts te leiden, kan ik dat niet doen op andere uren dan die waarop ik het
recht heb het te leiden.
.3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.

3167

Wij hebben de regel aangenomen dat water niet alleen voor irrigatiedoeleinden mag worden geleid, maar ook voor het
gebruik van vee, en zelfs voor het plezier.
1. 1. Meerdere personen mogen water uit een rivier leiden, mits zij geen schade toebrengen aan hun buren, of zelfs aan hen
die op de tegenoverliggende oever staan, als de stroom zich vernauwt.
2. Indien gij water uit een openbare rivier geleid hebt, en het verlaat zijn bedding, kunt gij het niet opvolgen, ofschoon de
plaats waar het nu stroomt aan mij toebehoort, omdat de dienstbaarheid niet aan dat land was opgelegd. U kunt het echter wel
volgen, als de rivier geleidelijk door alluviale afzetting op uw land zou komen, omdat de hele plaats onderworpen is aan de
dienstbaarheid van het geleiden van het water van de rivier. Maar als de rivier, nadat zij van bedding is veranderd, haar
begint te omringen, kunt gij haar niet volgen, omdat de verlaten bedding niet onderworpen is aan de dienstbaarheid, die
dientengevolge wordt onderbroken.
3. Het water, dat in een beek ontspringt, wordt stilzwijgend geacht b$ ten dienste te staan van hem, die het van daar voert.
4. 4. Een aquaduct, waarvan de oorsprong buiten de herinnering van de mens ligt, wordt geacht rechtmatig te zijn opgericht
op de plaats, waar het doorheen loopt.
5. 5. Hij, die het recht heeft, water voor dagelijks gebruik te leiden, kan pijpen in een beek leggen, of iets anders doen, mits
hij geen schade toebrengt aan het land van zijn naaste, of het recht van anderen belemmert, om water uit dezelfde bron te
gebruiken.
6. Een ieder, die het recht heeft water te geleiden, kan ook rechtmatig ander water daarboven geleiden door middel van een
aquaduct, dat op de oever is aangelegd, mits geen schade wordt toegebracht aan de geleiding daaronder.
4. Julianus, Digest, Boek XLI.
Ik verleende Lucius Titius het privilege om water uit mijn bron te leiden. De vraag rees of ik aan Maevius het recht kon
verlenen om water te leiden door hetzelfde aquaduct. Indien gij meent, dat dit recht aan twee personen kan worden verleend
om het door hetzelfde aquaduct te leiden, hoe moeten zij dan van dit recht gebruik maken? Het antwoord luidde, dat zoals
een recht van overpad aan verscheidene personen gezamenlijk of afzonderlijk kan worden verleend, op dezelfde wijze het
recht om water te geleiden op wettige wijze aan hen kan worden verleend. Indien de partijen het onderling niet eens worden,
op welke wijze zullen zij er dan gebruik van maken? Het zal niet onbillijk zijn hun een praetoriaanse vordering toe te kennen,
zoals vele autoriteiten hebben beslist dat een dergelijke vordering in verdeling kan worden toegekend aan verscheidene
personen die recht hebben op het genot van een vruchtgebruik.
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5. Dezelfde, Over Minicius, Boek IV.
Het staat vast, dat het gebruik van water niet alleen naar seizoen, maar ook naar meting kan worden verdeeld. De een kan het
recht hebben het voor dagelijks gebruik te voeren, en een ander gedurende de zomer; zodat het water gedurende de zomer
onder hen wordt verdeeld, en gedurende de winter alleen hij het kan voeren die het recht heeft op het dagelijks gebruik.
1. Tussen twee personen die het recht hadden om water te leiden door hetzelfde aquaduct, op verschillende uren, werd
overeengekomen dat de uren voor het gebruik ervan zouden worden veranderd. Indien zij het langer hadden geleid dan
noodzakelijk was, zoals de dienstbaarheid voorschreef, zodat geen van hen het gebruikte gedurende de vastgestelde tijd
waarvoor het hem was toegestaan, vraag ik of zij het recht op het gebruik ervan hadden verloren. Ontkend werd dat zij het
hadden verloren.
6. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Terwijl we de interdicties onderzoeken die betrekking hebben op water dat in de zomer wordt gebruikt, vinden we dat we
eerst moeten vaststellen wat zomerwater is, waarover gewoonlijk een interdict wordt uitgevaardigd met betrekking tot het
voorafgaande seizoen; Dat wil zeggen, of men moet besluiten, dat het zomerwater is, dat men alleen gedurende de zomer
mag gebruiken, of dat men rekening moet houden met de bedoeling van hem, die het recht heeft het gedurende dat seizoen te
gebruiken, of dat deze bepaling afhangt van de aard van het water zelf, dat alleen gedurende de zomer kan worden gebruikt,
of dat men rekening moet houden met het voordeel voor de plaatsen, waarheen het wordt geleid. Daarom werd geoordeeld
dat het water terecht zo genoemd wordt op grond van twee dingen, namelijk zijn aard en het voordeel van het land waarop
het wordt geleid; dus als het van dien aard is dat het alleen in de zomer kan worden geleid, ook al is het ook gewenst om dit
in de winter te doen; of als het van dien aard is dat het in elk seizoen van het jaar kan worden geleid, en het voordeel voor de
plaatsen waar het wordt genomen alleen vereist dat het in de zomer wordt gebruikt door de personen die er recht op hebben,
wordt het zeer terecht zomerwater genoemd.
(7) Paulus, Besluiten, Boek V.
Indien een procedure wordt aangespannen met betrekking tot een recht van overpad of het recht om water te leiden, moet de
zekerheid worden geboden dat, zolang de eiser probeert zijn recht op de erfdienstbaarheid te bewijzen, er geen beletsel zal
worden opgeworpen voor het leiden van het water, of het gebruik van het recht van overpad. Indien hij echter ontkent, dat
zijn tegenpartij recht heeft op het gebruik van de doorgang of op het voeren van het water, moet hij, zonder vrees voor verlies
van de erfdienstbaarheid, zekerheid stellen, dat hij er geen gebruik van zal maken, totdat de zaak is afgedaan.
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8. Scaevola, Observations.
Hij die recht heeft op een doorgang door land om water te leiden, mag een kanaal aanleggen door elk deel daarvan dat hij
wenst, mits hij een ander aquaduct niet hindert.

Tit. 21. Betreffende het interdict met betrekking tot kanalen.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
De Praetor zegt: "Ik verbied geweld tegen iemand om hem te verhinderen een aquaduct, kanaal of reservoir te repareren of
schoon te maken, dat hij het recht heeft te gebruiken om water te geleiden, mits hij het niet anders doet dan hij de vorige
zomer heeft gedaan, zonder gebruik van geweld, of clandestien of onder een precaire titel."
1. Dit verbod is uiterst nuttig, want als iemand geen toestemming krijgt om een leiding te repareren, zal hij hinder
ondervinden bij het gebruik ervan.
2. Daarom zegt de Praetor: "Een aquaduct en een kanaal." Een kanaal is een over zijn gehele lengte uitgegraven plaats, en
ontleent zijn naam aan een Grieks woord dat stromen betekent.
3. 3. Een reservoir is een plaats van waaruit men naar beneden kijkt, en van waaruit openbare tentoonstellingen worden
genoemd.
4. Grachten staan tegenover greppels en dienen om water uit een stroom te leiden en te persen, of zij nu van hout, steen of
welk materiaal dan ook zijn. Zij werden uitgevonden om water op te vangen en te vervoeren.
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5. Een greppel is een plaats die is uitgegraven aan de kant van een beek, en is afgeleid van het woord incisie, omdat het wordt
gemaakt door te snijden; want de steen of de aarde wordt eerst doorgesneden, om het mogelijk te maken dat het water uit de
rivier kan worden aangevoerd. Ook kuilen en putten vallen onder dit interdict.
6. Vervolgens zegt de Praetor: "herstellen en reinigen". Herstellen is iets dat beschadigd is, in zijn vroegere toestand
herstellen. Onder "herstellen" wordt ook verstaan: bedekken, van onderen ondersteunen, versterken, bouwen, en ook alles
wat daartoe nodig is, halen en brengen.
7. Verscheidene autoriteiten zijn van mening dat de term "schoon" alleen betrekking heeft op een kanaal dat in goede staat is,
maar het is duidelijk dat het ook van toepassing is op een kanaal dat gerepareerd moet worden, want vaak moet een kanaal
zowel gerepareerd als gereinigd worden.
8. De Praetor zegt: "om het water te geleiden." Dit is om een goede reden toegevoegd, want het is hem alleen geoorloofd een
waterloop te herstellen en schoon te maken, die hem gemaakt heeft om water te geleiden.
9. Dit interdict kan ook worden uitgesproken ten gunste van iemand die niet het recht heeft om water te leiden, mits hij dat in
de vorige zomer of in dat jaar heeft gedaan; het is immers voldoende dat hij het niet met geweld, clandestien of onder een
onzekere titel heeft gedaan.
10. 10. Als iemand een leiding van steen wil maken, die voorheen alleen maar door de aarde was gegraven, kan hij volgens
de opvatting van de wet geen beroep doen op dit verbod, omdat hij die dit doet, niet alleen de waterloop herstelt. Deze
mening werd overgenomen door Ofilius.
11. Dus ook als iemand een kanaal door een andere plaats wil graven, kan hij ongestraft worden verhinderd dit te doen. Deze
regel geldt ook, of hij de leiding nu verlaagt, verhoogt, verbreedt, uitbreidt, bedekt of blootlegt. Ik meen echter, dat men hem
kan beletten het kanaal in andere opzichten te veranderen, maar wat het afdekken en blootleggen betreft, geloof ik niet, dat
men hem kan beletten, tenzij zijn tegenpartij bewijst, dat het in zijn voordeel is, dat dit niet geschiedt.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXVI.
Labeo beweert dat een open leiding niet in een ondergrondse leiding veranderd kan worden, omdat de eigenaar van het land
dan niet meer het voorrecht heeft zijn vee te drenken of water uit de leiding te putten. Pomponius zegt dat hij zich niet bij
deze mening aansluit, omdat de eigenaar dit voorrecht eerder geniet uit toeval dan uit enig recht dat hij bezit, tenzij dit
aanvankelijk de bedoeling was toen de dienstbaarheid werd opgelegd.
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3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Servius is echter van mening dat water dat vroeger door een open kanaal stroomde, op een andere manier wordt geleid, als
het vervolgens door een overdekt kanaal wordt geleid; want als iemand een werk bouwt waardoor het water beter wordt
bewaard of ingedamd, kan hij niet straffeloos worden verhinderd dit te doen. Ik denk dat het tegendeel geldt met betrekking
tot een pijp, tenzij de tegenpartij er meer voordeel uit haalt.
1. Servius en Labeo zeggen, dat als iemand de leiding van steen wil maken, die in de eerste plaats door de aarde is gegraven
en daarom het water niet vasthoudt, hij gehoord moet worden. Indien hij daarentegen de leiding die eerst van steen was,
geheel of gedeeltelijk wil veranderen in een gracht door de aarde, kan hem dit niet worden belet. Het lijkt mij dat alle
dringende en noodzakelijke reparaties moeten worden toegestaan.
2. Indien iemand een nieuw kanaal of nieuwe pijpen met de waterloop wil verbinden, die er voordien nooit waren, zegt Labeo
dat dit interdict van toepassing zal zijn. Wij zijn echter van oordeel, dat in een dergelijk geval het voordeel moet worden
overwogen van hem, die het water afleidt zonder dat de eigenaar van het land daarvan enige hinder ondervindt.
3. Indien water in een meer wordt geleid, en daaruit door middel van verschillende aquaducten, zal dit interdict gelden ten
voordele van een ieder die het meer zelf wenst te herstellen.
4. 4. Dit interdict heeft betrekking op alle leidingen, of zij zich nu in openbare of in particuliere plaatsen bevinden.
5. Ook indien de leiding dient voor de geleiding van warm water, zal dit interdict ten dienste staan van een ieder, die daarvan
herstellingen zou willen doen.
6. Aristo meent, dat een praetoriaanse actie zal opgaan, wanneer een onderaardse pijp, waardoor damp in warme baden wordt
geleid, gerepareerd moet worden; en het moet gezegd, dat een interdict ook in een dergelijk geval kan worden aangewend.
7. Dit interdict wordt ook verleend aan dezelfde personen, in de hierboven opgesomde gevallen, waarin interdicten met
betrekking tot water worden verleend.
8. 8. Wanneer aan iemand die een leiding repareert, een aanmaning wordt betekend om van de aanleg van een nieuw werk af
te zien, is zeer terecht geoordeeld, dat hij daaraan geen aandacht behoeft te schenken, want daar de Praetor verbiedt, dat
onder zulke omstandigheden geweld tegen hem wordt aangewend, is het ongerijmd, dat hij door de betekening van een
aanmaning om van de aanleg van een nieuw werk af te zien, zou worden gehinderd. Er zij op gewezen, dat tegen de
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betrokkene ongetwijfeld een zakelijke vordering kan worden ingesteld, op grond dat hij geen recht had om de reparaties uit te
voeren.
9. 9. Er is geen sprake van, dat degene die de reparaties verricht, zekerheid moet stellen tegen dreigende schade.
10. Ofilius meent, dat dit interdict zal gelden ten gunste van een ieder, die verhinderd wordt de voor de reparatie benodigde
materialen te brengen of te vervoeren. Dit is juist.
4. Venuleius, Interdict, Boek I.
Het interdict wordt ook uitgesproken wanneer aquaducten gerepareerd moeten worden, en er wordt niet onderzocht of er al
dan niet een recht bestaat om het water te leiden. Want de reparatie van wegen is niet zo noodzakelijk als die van aquaducten,
want als deze laatste niet worden gerepareerd, komt er een einde aan het volledige gebruik van het water en staan mensen
bloot aan de dood door dorst. Het is duidelijk dat men geen water kan krijgen zonder de aquaducten te repareren; maar als
een weg niet wordt gerepareerd, wordt de heen- en terugreis alleen maar bemoeilijkt, en dit is minder in de zomertijd.

Tit. 22. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op bronnen.

(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
De Praetor zegt: "Ik verbied u geweld te gebruiken om u te beletten gebruik te maken van de betreffende bron, waarvan u het
water het afgelopen jaar hebt gebruikt, zonder geweld te gebruiken, of clandestien, of onder een precaire titel. Ik zal ook een
soortgelijk verbod uitvaardigen voor meren, putten en visvijvers."
1. Dit interdict werd ingevoerd ten gunste van hem die verhinderd wordt het water van een bron te gebruiken. Want
dienstbaarheden worden gewoonlijk niet alleen verleend om water te leiden, maar ook om het te putten; en aangezien die
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betreffende het leiden van water en het putten daarvan onderscheiden zijn, worden ook de daarop betrekking hebbende
interdictaten afzonderlijk verleend.
2. 2. Bovendien zal dit interdict van toepassing zijn, indien iemand verhinderd wordt het water te gebruiken, dat wil zeggen,
indien hij belemmerd wordt, hetzij om het te putten, hetzij om er zijn vee naar toe te drijven.
3. 3. Dezelfde regel die wij voor de voorgaande interdicties hebben genoemd, moet ook van toepassing worden verklaard op
die welke op personen betrekking hebben.
4. 4. Dit interdict zal niet gelden in het geval van regenputten, want een regenput heeft geen eeuwigdurend, of stromend
water. Hieruit blijkt duidelijk, dat in al deze gevallen het water stromend moet zijn. Waterreservoirs worden echter gevuld
door de regen. De conclusie is, dat het interdict niet van toepassing is, indien het meer, de visvijver of de put geen stromend
water bevat.
5. Het is duidelijk, dat het interdict ook voldoende zal zijn, wanneer iemand verhinderd wordt een weg te gebruiken, die
toegang geeft tot het te putten water.
6. De Praetor zegt vervolgens: "Ik verbied u geweld te gebruiken om de betreffende bron te repareren en schoon te maken,
zodat u het water kunt vasthouden; mits u er geen ander gebruik van maakt dan u het afgelopen jaar hebt gedaan, zonder
geweld te gebruiken, of clandestien, of onder een onzekere titel."
7. Dit interdict is even voordelig als het interdict dat betrekking heeft op de reparatie van leidingen; want als het niet is
toegestaan om een bron schoon te maken en te repareren, zal zij van geen nut zijn.
8. Eene bron moet gereinigd en gerepareerd worden om het water vast te houden, zoodat een ieder er gebruik van kan maken,
op dezelfde wijze als dit in het afgelopen jaar geschiedde.
9. Het vasthouden van water is het zodanig insluiten, dat het niet overstroomt, of verloren gaat; mits het een ieder niet is
toegestaan nieuwe bronnen te zoeken en te openen, want dit is een vernieuwing van hetgeen gedurende het voorafgaande jaar
is gedaan.
10. 10. Een interdict kan ook gebruikt worden, wanneer een meer, een put of een visvijver gerepareerd of schoongemaakt
moet worden.
11. Dit interdict wordt verleend aan alle personen die gebruik mogen maken van degene die betrekking heeft op zomerwater.
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Tit. 23. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op riolen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "Ik verbied u geweld te gebruiken tegen iemand die het recht heeft het riool in kwestie, dat
gemeenschappelijk is aan zijn huis en het uwe, te repareren en schoon te maken. Ik zal opdracht geven tot het stellen van
zekerheid voor het herstel van eventuele schade die uit het werk zou kunnen voortvloeien."
1. De Praetor heeft onder deze titel twee interdicten geplaatst, waarvan het ene verbodsbepalend en het andere teruggevend
is, en hij bespreekt eerst het verbodsbepalende.
2. Door middel van deze interdicten bepaalt de Praetor dat de riolen moeten worden gereinigd en hersteld, en beide hebben
betrekking op de gezondheid en de bescherming van de steden; want de vuiligheid van de riolen dreigt de atmosfeer pestilent
te maken en gebouwen te ruïneren. Dezelfde regel geldt ook wanneer de riolen niet worden gerepareerd.
3. Dit interdict geldt voor particuliere riolen, want openbare riolen vereisen de zorg van ambtenaren.
4. Een riool is een uitgraving waardoor vuil wordt afgevoerd.
5. 5. Het eerstgenoemde interdict is verbodsbepalend; het belet een buurman geweld te gebruiken om te verhinderen dat een
riool wordt gereinigd en hersteld.
6. Onder de term "riool" vallen zowel de gracht als de pijp.
7. Om de reden dat het repareren en schoonmaken van riolen geacht wordt betrekking te hebben op het algemeen welzijn,
werd besloten dat de clausule, "indien u er geen gebruik van hebt gemaakt met geweld, of clandestien, of onder een precaire
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titel," niet moest worden toegevoegd; zodat, zelfs als iemand er gebruik van had gemaakt onder zulke omstandigheden, hij
toch niet verhinderd zou worden om het riool te repareren of schoon te maken, als hij dat zou willen doen.
8. De Praetor zegt vervolgens: "dat gemeenschappelijk is aan zijn huis en aan het uwe." In dit geval moet de term "huis"
worden opgevat als elk soort gebouw, net alsof er was gezegd "zijn gebouw en het uwe".
Labeo gaat nog verder, want hij meent dat er grond is voor dit interdict, als er een lege ruimte is tussen de twee gebouwen, en
als, zoals hij suggereert, het riool van een huis in de stad naar aangrenzend land leidt.
9. Labeo is ook van mening dat iedereen die zijn privé-riool met een openbaar riool wil verbinden, beschermd moet worden
tegen gewelddadige verhindering. Pomponius zegt dat iemand die een afvoerkanaal wil aanleggen dat in een openbaar riool
uitmondt, daarin niet mag worden gehinderd.
10. Waar de Praetor zegt: "is gemeenschappelijk voor zijn huis en het uwe", bedoelt hij: is gericht op, strekt zich uit tot, of
komt tot aan uw huis.
11. 11. Dit interdict heeft ook betrekking op een naaste buur, alsmede op anderen, verder weg, door wier huizen het
betreffende riool loopt.
12. Om welke reden Favius Mela zegt dat dit interdict iedereen zal machtigen om het huis van een buurman binnen te gaan
en zijn stoep op te nemen om het riool schoon te maken. Pomponius zegt echter, dat in dit geval de straf van een beding tot
herstel van schade kan worden opgelopen; maar dit zal niet het geval zijn, als de bovengenoemde persoon bereid is datgene te
vervangen, wat hij verplicht was op te nemen om het riool te herstellen.
13. Indien iemand mij een nieuw werk aanzegt, terwijl ik mijn riool reinig of repareer, is het zeer juist geoordeeld, dat ik
geen aandacht aan de aanzegging mag schenken, en kan voortgaan met te repareren wat ik begonnen ben.
14. De Praetor belooft echter dat zekerheid zal worden gegeven tegen alle schade die het gevolg kan zijn van gebrekkig werk;
want zoals toestemming wordt gegeven om riolen te repareren en schoon te maken, zo moet ook worden gezegd dat geen
schade mag worden toegebracht aan de huizen van anderen.
15. Vervolgens zegt de Praetor: "Gij zult alles in zijn vroegere staat herstellen, waar iets aan een openbaar riool is gedaan of
daarin is geplaatst, waardoor het gebruik daarvan kan worden belemmerd. Evenzo verbied ik, dat er iets aan het riool wordt
gedaan, of dat er iets in wordt geworpen."
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16. Dit interdict heeft betrekking op de openbare riolen, en verbiedt dat er iets in wordt geworpen, of gedeponeerd waardoor
het gebruik ervan nadelig kan worden beïnvloed.
2. Venuleius, Interdict, Boek I.
Hoewel de reparatie van bestaande riolen, en niet de aanleg van nieuwe, onder dit interdict valt, zegt Labeo dat er toch een
interdict moet worden uitgevaardigd om te voorkomen dat iemand geweld gebruikt tegen een ander die een riool aanlegt,
omdat het om dezelfde kwestie van openbaar welzijn gaat; zoals de Praetor door middel van een interdict heeft verboden dat
geweld wordt gebruikt om iemand te verhinderen een riool aan te leggen op een openbare plaats. Deze mening wordt ook
gedeeld door Ofilius en Trebatius. Labeo zegt ook dat iedereen, zonder inmenging, door het interdict toestemming zou
moeten krijgen om een reeds aangelegd riool schoon te maken en te repareren; maar dat de officier die belast is met de
openbare wegen toestemming zou moeten geven om een nieuw riool aan te leggen.

Tit. 24. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op werken die met geweld of clandestien zijn ondernomen.

1. Vivianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "Ik beveel u om alles wat u met geweld of heimelijk aan het eigendom in kwestie hebt gedaan, in de oude
staat te herstellen, zodra daartoe een procedure tegen u wordt aangespannen."
(1) Dit interdict is van herstellende kracht, en daardoor wordt het bedrog van hen die iets met geweld of heimelijk hebben
ondernomen, ondervangen; en zij worden veroordeeld om het eigendom in zijn vroegere toestand te herstellen.
(2) Het maakt weinig verschil of de partij in kwestie het recht heeft om het werk te doen of niet; want zelfs als hij het recht
heeft, zal hij toch aansprakelijk zijn onder het interdict, omdat hij geweld heeft gebruikt of clandestien heeft gehandeld;
aangezien hij zijn rechten moet beschermen en niet moet proberen om de hare te schaden.
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(3) Vervolgens wordt de vraag gesteld of iemand zich tegen dit interdict kan verzetten met de exceptie dat de gedaagde niets
heeft gedaan waartoe hij niet het recht had verworven. De betere mening is dat hij zich niet op een dergelijke exceptie zal
mogen beroepen, want hij kan zich niet wettig beschermen door een exceptie, wanneer hij geweld heeft aangewend of
heimelijk heeft gehandeld.
(4) Dit interdict heeft alleen betrekking op werk dat op het land wordt verricht, met gebruikmaking van geweld of op
clandestiene wijze.
(5) Laten we eens kijken wat bedoeld wordt met het gebruik van geweld, of een clandestiene handeling. Quintus Mucius zegt
dat iets geacht wordt met gebruik van geweld te zijn gedaan als iemand het doet nadat het hem verboden is. De definitie van
Quintus Mucius lijkt mij volledig.
(6) Pedius en Pomponius beweren dat als iemand wordt verboden een werk uit te voeren door er zelfs maar een steentje op te
werpen, hij wordt geacht geweld te hebben gebruikt; en dit is onze praktijk.
(7) Cascellius en Trebatius menen dat dezelfde regel zal gelden, indien hij met het werk voortgaat nadat hem dit in
tegenwoordigheid van getuigen is aangezegd, hetgeen juist is.
(8) Bovendien zegt Aristo dat hij ook geweld gebruikt die, wetende dat hij tegengewerkt zal worden, geweld gebruikt om niet
verboden te worden.
(9) Evenzo zegt Labeo dat als ik iemand verbied verder te gaan en hij in mijn tegenwoordigheid ophoudt, maar daarna het
werk hervat, hij geacht wordt geweld te hebben gebruikt, tenzij hij mijn toestemming heeft gekregen, of een andere goede
reden heeft om dit te doen.
(10) Als iemand door zwakheid wordt verhinderd, of wordt teruggehouden door de vrees u te beledigen, of iemand wiens
macht in uw voordeel wordt uitgeoefend, en om een van deze redenen u niet verbiedt verder te gaan, wordt u niet geacht
geweld te hebben gebruikt. Dit werd ook door Labeo gezegd.
(11) Hij zegt ook dat als iemand u zou afschrikken wanneer u mij wilt verhinderen het werk te doen, bijvoorbeeld met
wapens, zonder enige frauduleuze handeling van mijn kant, en u komt uit dien hoofde niet om mij te verhinderen, ik niet zal
worden geacht geweld te hebben aangewend.
2. Venuleius, Interdicts, Boek II.
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Zodat het niet in de macht van een ander ligt om mijn toestand te verslechteren, zonder dat ik schuldig ben aan enig vergrijp.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Om iemand tegen te houden, is het niet nodig dat de persoon zelf handelt, want iedereen wordt wettelijk geacht een ander te
hebben gehinderd, hetzij door zijn slaaf, hetzij door zijn gemachtigde. Dezelfde regel zal gelden, indien een dagloner, die bij
mij in dienst is, hem zou trachten te verhinderen. Evenmin kan worden tegengeworpen, dat handeling gewoonlijk niet wordt
verkregen door toedoen van iemand die vrij is; want de belemmering bewijst, dat gij deze hebt teweeggebracht door de
aanwending van geweld. En waarom zou dit opmerkelijk zijn, wanneer ik het recht zal hebben om een aanklacht in te dienen,
zelfs als u het werk clandestien hebt gedaan, en het vorderingsrecht dus door mij zal worden verkregen, eerder door de
onwettige handeling die u hebt verricht, dan door die van een ander?
(1) Er zij op gewezen, dat het niet noodzakelijk is, dat het geweld voortdurend wordt uitgeoefend; want nadat het eenmaal in
den beginne is gepleegd, wordt het beschouwd als blijvend.
(2) Indien toestemming is verleend, zal een uitzondering nodig zijn om zich te verzetten tegen hem die van het interdict
gebruik maakt.
(3) Bovendien, als niet alleen ik toestemming zou verlenen, maar ook mijn gemachtigde, of een voogd die een voogdij
uitoefent, of de curator van een ondercuratelestelling, een krankzinnige, of een minderjarige, het zou verlenen, dan moet
gezegd worden dat er grond zal zijn voor een uitzondering.
(4) Nerva beweert dat het duidelijk is dat er geen grond voor een uitzondering zal zijn als de gouverneur, of een ambtenaar
die belast is met de zaken van een stad, toestaat dat er werkzaamheden worden verricht op een openbare plaats; want hij zegt
dat, hoewel de zorg voor openbare plaatsen aan hem kan zijn toevertrouwd, toch niet het recht is verleend om ze over te
dragen. Dit is slechts het geval wanneer de gemeentewet geen grotere bevoegdheid verleent aan de ambtenaar die met de
leiding van een stad is belast. Dezelfde regel moet worden toegepast, indien het recht is verleend door de keizer zelf, of door
iemand aan wie hij de bevoegdheid daartoe heeft verleend.
(5) Indien iemand bereid is zich voor het gerecht te verdedigen tegen bepaalde personen die menen hem te moeten verbieden
een werk te bouwen, laat ons dan zien of hij zal worden geacht zich door het gebruik van geweld te hebben teruggetrokken.
De betere mening is dat hij geacht moet worden dit te hebben gedaan, als hij aanbiedt zekerheid te stellen, en bereid is zijn
recht te verdedigen. Dit werd ook door Sabinus gezegd.
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(6) Nogmaals, als iemand bereid is zekerheid te stellen tegen schade die het gevolg kan zijn, terwijl hem alleen daarom
verboden is verder te gaan, of omdat hij zich niet verdedigd heeft, of om de reden dat hij geen zekerheid gesteld heeft tegen
dreigende schade, moet men bijgevolg zeggen dat hij opgehouden heeft verder te gaan met het werk door het gebruik van
geweld.
(7) Cassius zegt dat hij geacht wordt clandestien te hebben gehandeld als hij voor zijn tegenstander verbergt wat hij aan het
doen is, en hem daarvan niet op de hoogte stelt, mits hij tegenstand vreesde, of dacht dat hij daar reden toe had.
(8) Ook Aristo meent dat hij clandestien handelt wanneer hij, met de bedoeling te verbergen wat hij doet, de persoon bij zich
houdt van wie hij denkt dat die zich tegen hem zal verzetten, en meent, of reden heeft te geloven, dat die zich zal verzetten
tegen wat hij verwacht te d.o.
4. Venuleius, Interdicts, Boek II.
Servius zegt dat hij geacht wordt clandestien te hebben gehandeld, zelfs als hij denkt dat er geen controverse zal ontstaan met
betrekking tot wat hij doet; want het is niet nodig om aandacht te schenken aan ieders ondoordachte mening en oordeel,
anders zouden dwazen in een betere staat verkeren dan wijzen.
5. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Hij die werk verricht op een andere manier dan die waarop hij aankondigde dat het zou worden gedaan, of degene bedriegt
die er belang bij had dat het niet zou worden uitgevoerd, of opzettelijk zijn tegenstander aankondigt, terwijl hij weet dat hij
hem niet kan hinderen, of hem zo laat aankondigt dat hij zijn huis niet kan verlaten om zich met het werk te bemoeien, wordt
geacht clandestien te hebben gehandeld. Aristo zegt dat Labeo deze mening heeft gevolgd.
(1) Wanneer iemand aankondigt dat een nieuw bouwwerk zal worden opgetrokken, wordt hij niet altijd geacht heimelijk te
hebben gehandeld, wanneer hij het werk uitvoert nadat de aankondiging is gedaan; want (volgens Labeo) moeten zowel de
dag als het uur in de aankondiging worden vermeld, alsmede de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd en de aard
ervan. Een aanmaning mag noch vaag noch onduidelijk zijn, en mag de wederpartij niet zodanig beperken, dat hij niet binnen
de gestelde termijn kan verschijnen om de uitvoering van het werk te verhinderen.
(2) Indien er niemand is aan wie de aanmaning kan worden betekend, en er geen bedrog is gepleegd door degene die van plan
is het werk uit te voeren, moet de aanmaning worden betekend aan de vrienden of de lasthebber van de belanghebbende, of
aan zijn huis.
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(3) Servius stelt echter zeer juist, dat het voldoende is, de echtgenoot van een belanghebbende vrouw te verwittigen, dat het
werk op het punt staat gedaan te worden, of het met zijn medeweten te doen; hoewel het ook voldoende is, niet de bedoeling
te hebben het voor hem te verbergen.
(4) Hij zegt ook, dat indien iemand een nieuw werk wil bouwen op een openbare plaats, die aan een gemeente toebehoort, het
voldoende zal zijn, dat de kennisgeving geschiedt aan de ambtenaar, die met de zaken van de gemeente belast is.
(5) Als iemand, denkend dat een bepaald stuk grond u toebehoort, terwijl het in werkelijkheid van mij is, een nieuw werk
onderneemt met de bedoeling het voor u te verbergen, maar niet voor mij, zal het interdict in mijn voordeel zijn.
(6) Hij zegt ook, dat als iemand een nieuw werk onderneemt met de bedoeling het voor mijn dienaar, of mijn gemachtigde, te
verbergen, ik recht zal hebben op een interdict.
(7) Als iemand die geen kennisgeving heeft gedaan dat hij op het punt stond een nieuw werk te beginnen, maar zelf was
aangemaand het niet te ondernemen, en het toch doet, denk ik dat de betere mening zal zijn dat hij geweld heeft gebruikt.
(8) Deze woorden, "wat met geweld of heimelijk is gedaan," moeten volgens Mucius worden opgevat als wat u zelf, of
iemand van uw volk, hebt gedaan, of wat op uw bevel is gedaan.
(9) Labeo meent echter dat een groter aantal personen in deze woorden is begrepen; want in de eerste plaats omvat het de
erfgenamen van de personen die door Mucius zijn opgesomd.
(10) Hij zegt ook dat dit interdict kan worden uitgesproken tegen een agent, een voogd, een curator, en een gemeente of
syndicus, als vertegenwoordigers van andere partijen.
(11) Als mijn slaaf een nieuw werk onderneemt, kan op deze grond geen vordering tegen mij worden ingesteld, maar het zal
nodig zijn dat hij het doet, hetzij in mijn naam, hetzij in zijn eigen naam; want als ik uw slaaf per dag in dienst heb, en hij
begint enig werk in mijn naam, kan op deze grond een vordering uit hoofde van dit interdict worden ingesteld, niet tegen u,
maar tegen mij, in wiens opdracht of in wiens naam het werk door uw slaaf werd verricht.
(12) Evenzo, wanneer zulk een werk in opdracht van iemand wordt verricht, zal deze vordering niet tegen hem, maar tegen
degene in wiens naam het bevel werd gegeven, kunnen worden ingesteld. Want indien een agent, een voogd, een curator, of
de duumvir van een gemeente, handelend in naam van hem of van degenen wier zaken hij handelt, het bevel zou geven om
het werk te verrichten, dan moet de rechtsvordering worden ingesteld tegen hem in wiens naam dit is gedaan, en niet tegen
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hem die het bevel heeft gegeven om het te doen. Als ik u opdraag werk te laten verrichten en u mij gehoorzaamt, moet de
vordering tegen u worden ingesteld en niet tegen mij.
(13) Daar het interdict in de volgende bewoordingen is gesteld: "wat met geweld of heimelijk is gedaan" en niet "wat gij met
geweld of heimelijk hebt gedaan", meent Labeo, dat het zich uitstrekt tot andere personen dan die, welke wij hierboven
hebben genoemd.
(14) Onze praktijk maakt mij aansprakelijk onder het interdict Quod m aut clam, of ik nu een nieuw werk heb gedaan of
opdracht heb gegeven het te doen.
6. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Als ik u opdraag een nieuw werk te maken, en u een ander opdraag het te doen, kan men niet aannemen dat het op mijn bevel
gedaan is; daarom zal zowel u als de ander aansprakelijk zijn. Laten we eens zien of ik ook aansprakelijk zal zijn. De beste
mening is dat ik dat ben, omdat ik een ander opdracht gaf ermee te beginnen. Maar als een van deze drie herstelbetalingen
doet, zullen de andere twee worden vrijgelaten.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Als een ander het nieuwe werk zou bouwen zonder mijn toestemming, ben ik alleen aansprakelijk in zoverre dat ik toesta dat
het wordt afgebroken.
(1) Neratius zegt ook dat wanneer de slaaf van iemand een nieuw werk bouwt, met gebruik van geweld, of clandestien, hij
onder het interdict verplicht zal zijn alles in de oude staat te herstellen, op eigen kosten, of dit toe te staan, en de slaaf als
genoegdoening af te staan. Hij stelt, dat het duidelijk is, dat indien het interdict wordt toegepast nadat de slaaf is gestorven of
vervreemd, zijn meester alleen gedwongen zal zijn toe te staan, dat het werk wordt afgebroken, zodat de koper krachtens het
interdict kan worden aangesproken tot betaling van de kosten of de overgave van de slaaf bij wijze van herstel; maar hij zal
van zijn aansprakelijkheid worden ontheven, indien de eigenaar van het nieuwe werk alles op eigen kosten herstelt, of tegen
hem een vonnis wordt gewezen, omdat hij dit niet heeft gedaan. Indien daarentegen de meester van de slaaf hetzij alles in zijn
vroegere toestand herstelt, hetzij wordt veroordeeld voor het bedrag van de geleden schade, geldt dezelfde regel. Maar als hij
de slaaf slechts bij wijze van herstel in de steek heeft gelaten, kan het interdict op de juiste wijze worden toegepast tegen de
eigenaar van het nieuwe werk.
(2) Julianus zegt dat een ieder die een nieuw werk bouwt vóór de intrekking van de kennisgeving, en in strijd met wat hem
verboden was te doen, aansprakelijk zal zijn op grond van twee interdicties, waarvan de ene gebaseerd is op de kennisgeving
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die betekend is met betrekking tot een nieuw werk, en de andere op het gebruik van geweld, of clandestiene actie. Wanneer
de kennisgeving is ingetrokken, wordt de verweerder niet geacht met geweld of heimelijk te hebben gehandeld, ook al blijft
het verbod gehandhaafd; iemand die zekerheid heeft gesteld, moet immers kunnen bouwen, omdat hij daardoor bezitter
wordt, en hij mag niet worden geacht heimelijk te hebben gehandeld, noch vóór noch na de intrekking van de kennisgeving,
omdat hij die een kennisgeving van een nieuw werk doet, niet kan worden geacht zich te hebben verborgen of te zijn
gewaarschuwd voordat hij enige onenigheid veroorzaakte.
(3) Julianus vraagt zich terecht af of tegen dit interdict niet de uitzondering kan worden ingebracht: "Hebt gij dit werk niet
met geweld of clandestien gedaan?" Bijvoorbeeld, ik gebruik het interdict Quod vi aut clam tegen u; kunt u mij tegenspreken
met de uitzondering: "Hebt u dit werk niet met geweld of clandestien gedaan?" Julianus zegt dat het volkomen rechtvaardig
is dat deze uitzondering wordt toegestaan; want hij stelt dat als u iets met geweld of clandestien bouwt, en ik het met geweld
of clandestien afbraak, en u dit interdict tegen mij gebruikt, ik recht heb op het voordeel van deze uitzondering. Tot deze
procedure moet echter niet worden overgegaan, tenzij er een goede en voldoende reden bestaat; anders moet alles aan de
wijsheid van de rechter worden overgelaten.
(4) Gallus betwijfelt of er niet nog een andere uitzondering kan worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer ik ter voorkoming
van uitbreiding van een brand het huis van mijn buurman afbraak, en tegen mij een procedure wordt aangespannen hetzij
krachtens het interdict Quod vi aut clam, hetzij tot herstel van onrechtmatig toegebrachte schade. Gallus weet niet zeker of de
uitzondering "als u dit niet hebt gedaan om de uitbreiding van het vuur te voorkomen" moet worden gebruikt. Servius zegt
dat als een magistraat dit heeft bevolen, de uitzondering moet worden toegestaan, maar dat een particulier niet mag worden
toegestaan het huis af te breken. Indien echter een daad met geweld of heimelijk werd gepleegd, en de brand zich niet tot dat
punt uitstrekte, zou het bedrag van de eenvoudige schade moeten worden geschat, maar indien zij zich wel tot dat punt
uitstrekte, zou de betrokkene van zijn aansprakelijkheid moeten worden ontheven. Hij stelt, dat de conclusie dezelfde zou
zijn, indien de daad was gepleegd ter voorkoming van toekomstige schade, daar, nu beide huizen zijn verwoest, zou blijken,
dat geen letsel of schade was veroorzaakt. Maar als men dit zou doen terwijl er geen brand was, en er zou naderhand brand
uitbreken, dan zou dezelfde regel niet van toepassing zijn; omdat, zoals Labeo zegt, de taxatie van de schade dient te
geschieden, niet met betrekking tot de vroegere gebeurtenis, maar volgens de huidige toestand van het eigendom.
(5) Wij hebben hierboven opgemerkt dat, hoewel de bewoordingen van het interdict een ruime toepassing hebben, de
procedure toch alleen van toepassing wordt geacht op werkzaamheden die op het land worden verricht. Hij die de oogst
binnenhaalt, is dus niet aansprakelijk krachtens het interdict Quod vi aut clam, want hij verricht geen nieuwe werkzaamheden
op het land. Wie echter bomen velt of riet of wilgen snijdt, is wel aansprakelijk, want in zekere mate legt hij de handen op de
aarde en brengt hij schade toe aan de grond. Dezelfde regel geldt voor het snoeien van wijnstokken. Maar hij, die de oogst
wegneemt, moet worden vervolgd met een vordering wegens diefstal. Daarom, wanneer iemand een nieuw werk op de aarde
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bouwt, zal er grond zijn voor het interdict. Alles wat aan bomen gedaan wordt, verstaan wij toe te passen op de grond, maar
niet alles wat gedaan wordt met betrekking tot de vruchten van bomen.
(6) Als iemand een hoop mest verspreidt over een akker waarvan de grond al rijk is, kan tegen hem een proces worden
aangespannen onder het interdict Quod vi aut clam. Dit is juist, want de grond is aangetast.
(7) Het is duidelijk dat als er iets nieuws wordt gebouwd om grond te bebouwen, het interdict Quod vi aut clam niet van
toepassing is, als de toestand van de grond verbeterd is, ook al is het misschien met geweld of clandestien gebouwd, nadat het
verboden was.
(8) Nogmaals, als u een greppel graaft in een openbaar bos, en mijn os valt daarin, dan kan ik u vervolgen op grond van dit
interdict, omdat dit is gedaan op een openbare plaats.
(9) Als iemand een huis afbreekt, is hij zonder twijfel aansprakelijk volgens het interdict, ook al heeft hij het niet met de
grond gelijk gemaakt.
(10) Vandaar dat, indien hij de dakpannen van een gebouw verwijdert, de betere mening is dat hij aansprakelijk zal zijn voor
het interdict.
8. Venuleius, Interdictaten, Boek II.
Want de oorsprong van dit soort dingen is afkomstig van de grond. Bovendien zijn tegels niet van zichzelf bezeten, maar
alleen met het hele bouwwerk, en maakt het geen verschil of ze eraan vastzitten, of er alleen op geplaatst zijn.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Als iemand takken van bomen verwijdert, staan wij toch toe dat dit interdict wordt toegepast. Wat het verwijderen van
dakpannen van een gebouw betreft, als die niet op het gebouw zijn geplaatst, maar er los van liggen, is dit interdict niet van
toepassing.
(1) Indien echter een slot, een sleutel, een bank of een kast wordt weggenomen, kan geen vervolging worden ingesteld
krachtens het interdict Quod vi aut clam.
(2) Maar wie iets wegrukt dat aan een huis vastzit, bijvoorbeeld een standbeeld, of iets anders, is aansprakelijk onder het
interdict Quod vi aut clam.

3184

(3) Indien iemand land bebouwt met geweld, of heimelijk, of er een greppel in graaft, zal hij aansprakelijk zijn volgens dit
interdict. Indien hij een hoop stro verbrandt, of het op zulk een wijze uitstrooit, dat het niet ten bate van het land kan worden
gebruikt, zal er geen grond voor het interdict zijn.
10. Venuleius, Interdict, Boek II.
Dit is omdat de stapel stro niet aan de grond vastzit, maar erdoor ondersteund wordt, maar gebouwen aan de grond vastzitten.
(11) Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Labeo zegt dat ieder die iets in de put van zijn buurman giet, om daardoor het water te bederven, aansprakelijk zal zijn onder
het interdict Quod vi aut clam, omdat levend water geacht wordt deel uit te maken van de grond, en dit is net alsof hij een
nieuw werk in het water had gebouwd.
1. Indien iemand een standbeeld, dat in een stad op een openbare plaats is opgericht, met geweld of heimelijk zou
verwijderen, rees de vraag of hij krachtens dit interdict aansprakelijk zou zijn. Van Cassius bestaat de mening dat hij wiens
standbeeld op een openbare plaats in een stad is opgericht, zich op dit interdict kan beroepen, omdat hij er belang bij heeft dat
het standbeeld niet wordt verwijderd. Bovendien kan het gemeentebestuur ook een vordering wegens diefstal instellen, op
grond dat het eigendom, nu het openbaar is geworden, het hunne is. Indien het beeld echter zou vallen, kunnen zij het zelf
verwijderen. Deze opvatting is juist.
2. 2. Indien iemand een standbeeld van een monument verwijdert, zal degene aan wie het grafrecht daarop toebehoort, dan
een vordering uit hoofde van het interdict mogen instellen? Het staat vast, dat er in dergelijke gevallen grond zal zijn voor het
interdict, en inderdaad moet worden gezegd, dat wanneer iets op een graf is geplaatst om het te versieren, het geacht wordt er
deel van uit te maken. Deze regel is ook van toepassing, indien de partij een deur wegbreekt of afbreekt.
3. Als iemand in mijn wijngaard komt en de steunen van mijn wijnstokken wegneemt, zal hij onder dit interdict aansprakelijk
zijn.
4. Waar de Praetor zegt, "wat met geweld, of heimelijk geschiedt," laat ons zien welke tijd in aanmerking moet worden
genomen, en of het verleden of het heden wordt bedoeld. Dit punt wordt uitgelegd door Julianus, want hij zegt dat we in dit
interdict de tegenwoordige tijd moeten verstaan. Indien echter enige schade is ontstaan, en de meester, of hij wiens land werd
beschadigd, de oorzaak van de schade op eigen kosten wegneemt, is het beter de opvatting van Julianus te volgen, namelijk
dat de schade moet worden hersteld, en de kosten moeten worden vergoed.
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5. Dit interdict omvat alles wat met geweld of clandestien is gedaan. Maar het gebeurt soms dat hetzelfde werk gedeeltelijk
met geweld en gedeeltelijk heimelijk is verricht; bijvoorbeeld, hoewel ik u verbood verder te gaan, legde u de fundering van
een gebouw en daarna, nadat wij hadden afgesproken dat u het niet zou afmaken, deed u dat toch, tijdens mijn afwezigheid
en zonder dat ik het wist; of, aan de andere kant, nadat u de fundering heimelijk had gelegd, voltooide u het gebouw ondanks
mijn tegenwerking. Dit is onze praktijk; want het interdict is voldoende wanneer het werk met geweld en clandestien is
uitgevoerd.
6. Indien het nieuwe werk is gebouwd in opdracht van een voogd of een curator, zoals vaststaat (en zoals Cassius stelt), dat
een voogd of een krankzinnige niet aansprakelijk is wegens het bedrog van zijn voogd of curator, dan zal het resultaat zijn
dat een billijke vordering of een beschikbaar interdict zal liggen tegen de voogd of curator zelf. Het is echter duidelijk dat de
voogd en de krankzinnige aansprakelijk zullen zijn in de mate waarin zij de afbraak van het werk hebben toegelaten, alsook
in de mate waarin zij een schadelijke vordering hebben ingesteld.
7. Moet een slaaf die een nieuw werk heeft gebouwd in gehoorzaamheid aan de bevelen van een voogd of een curator,
worden vergeven? Want aan slaven wordt gewoonlijk gratie verleend wanneer zij hun meesters of degenen die hun plaats
innemen, gehoorzamen bij het verrichten van handelingen die niet het gruwelijke karakter hebben van misdaden, of ernstige
overtredingen. In dit geval moet dit worden toegestaan.
8. Indien de grond wordt verkocht nadat een nieuw werk met geweld of clandestien is aangelegd, laten wij zien of de
verkoper zich niettemin op dit interdict kan beroepen. Bepaalde autoriteiten zijn van oordeel, dat het interdict aan de
verkoper toekomt, ook al is de koop niet gesloten en is aan de koper bij een koopvordering niets betaald voor het werk, dat
vóór de transactie is aangelegd; het is immers voldoende, dat de verkoper uit dien hoofde het land tegen een lagere prijs heeft
verkocht. Dezelfde regel moet worden toegepast wanneer hij het niet tegen een lagere prijs heeft verkocht.
9. Het is echter duidelijk, dat, indien het nieuwe werk na de verkoop van het land is aangelegd, zelfs indien de verkoper zelf
een procedure krachtens het interdict tegen hem heeft aangespannen, omdat de levering nog niet heeft plaatsgevonden, hij
toch aansprakelijk zal zijn tegenover de koper in een vordering tot koop; want alle voordelen en ongemakken moeten ten
voordele of ten nadele van de laatste zijn.
10. Als land verkocht is onder de voorwaarde dat het teruggegeven zou worden als een hogere prijs verkregen kon worden,
wie heeft dan recht op het interdict? Julianus zegt dat het interdict Quod vi aut clam zal liggen ten gunste van degene in
wiens belang het was dat het werk niet zou worden gebouwd. Want wanneer land onder deze voorwaarde wordt verkocht, zal
al het voordeel en nadeel door de koper worden genoten of ondergaan; en dit geldt voor alles wat gedaan is voordat het
eigendom onder de voorwaarden van de verkoop werd overgedragen. Indien dus enig nieuw werk met geweld, of clandestien
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is aangelegd, hoewel de toestand van de verkoper verbeterd kan zijn, zal de koper recht hebben op een beschikbaar interdict,
maar hij zal genoodzaakt zijn het recht van vordering, verkregen krachtens de verkoopactie, af te staan, evenals alle andere
winsten, die intussen verkregen kunnen zijn.
11. Aristo zegt echter, dat de kennisgeving zelfs moet worden betekend aan hem, die niet in het bezit is, want hij verklaart,
dat als iemand mij een stuk land zou verkopen, dat hij nog niet heeft geleverd, en een buurman, die een nieuw werk wil
bouwen, wetende, dat ik het land heb gekocht en er woon, mij daarvan op de hoogte zou stellen, hij voortaan veilig zal zijn,
wat betreft elke verdenking betreffende de clandestiene bouw van een nieuw werk; wat in feite waar is.
12. Indien een verkoop van grond geschiedt onder de voorwaarde, dat deze geen gevolg zal hebben, indien binnen een
bepaalde tijd een betere prijs kan worden verkregen, en de grond aan de koper wordt geleverd onder een hachelijke titel,
meen ik, dat hij gebruik kan maken van het interdict Quod vi aut clam. Indien de levering echter nog niet heeft
plaatsgevonden, of indien zij onder een onzekere titel heeft plaatsgevonden, kan er mijns inziens geen twijfel over bestaan
dat de verkoper recht heeft op het interdict, want het zal in zijn voordeel uitvallen, ook al is het goed niet voor zijn risico. Het
maakt evenmin veel verschil of het goed voor risico van de koper is, want onmiddellijk na het sluiten van de
koopovereenkomst is het goed voor risico van de koper en toch zal niemand, voordat de levering heeft plaatsgevonden,
beweren dat hij recht heeft op het interdict. Indien hij echter in onzeker bezit is, zullen wij zien of hij zich op het interdict kan
beroepen, want hij heeft er belang bij, ongeacht onder welke titel hij het bezit heeft. Zelfs indien hij het goed gepacht heeft, is
er dus nog veel meer reden, dat hij er recht op heeft; want een pachter kan zonder twijfel een vordering instellen door middel
van het interdict. Als de toestand van de verkoper beter wordt voordat het werk met geweld of clandestien is gebouwd,
twijfelt Julianus er niet aan dat het interdict ten gunste van de verkoper zal zijn, want het meningsverschil tussen Cassius en
Julianus heeft betrekking op een nieuw werk dat in de tussentijd is begonnen, en niet op een werk dat later is ondernomen.
13. Indien een stuk land is verkocht onder de voorwaarde, dat, indien de koper er niet tevreden mee is, de koop nietig zal zijn,
is het voor ons gemakkelijker te bepalen, dat de koper recht heeft op het interdict, mits hij in het bezit is. Indien de kwestie
van de nietigverklaring van de verkoop aan een derde ter arbitrage wordt voorgelegd, moet dezelfde regel worden toegepast.
Dit is ook het geval indien de verkoop geschiedt onder de voorwaarde dat, indien een of andere gebeurtenis zich voordoet, de
grond als niet verkocht zal worden beschouwd. Dezelfde regel moet worden gehanteerd, indien de verkoop is aangegaan met
dien verstande, dat zij nietig zou zijn, indien de voorwaarden niet binnen een bepaalde termijn zouden worden nagekomen.
14. Julianus zegt ook, dat dit interdict niet alleen ligt ten gunste van de eigenaar van het land, maar ook ten gunste van hen,
wier belang het niet is, dat het nieuwe werk wordt aangelegd.
12. Venuleius, Interdicts, Boek II.
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Hoewel een pachter en een vruchtgebruiker recht hebben op het voordeel van dit interdict met betrekking tot de gewassen,
toch zal de eigenaar er ook recht op hebben als hij enig bijkomend belang heeft.
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Tenslotte, als er bomen op het land staan, waarvan het vruchtgebruik aan Titius toebehoort, en ze worden omgehakt door een
vreemdeling, of door de eigenaar, dan kan Titius tegen beiden een proces aanspannen, krachtens de wet van Aquilius, en het
interdict Quod vi aut clam.
1. Labeo zegt, dat als het nieuwe werk tegen het verzet van uw zoon wordt aangelegd, u recht hebt op het interdict, net alsof
het verzet door uzelf was gedaan; en uw zoon heeft er niettemin ook recht op.
2. Hij zegt ook, dat niemand geacht wordt een werk clandestien te hebben aangelegd tegen een zoon, die onder vaderlijk
toezicht staat, wanneer de grond deel uitmaakt van zijn peculium; want als hij wist, dat hij onder vaderlijk toezicht stond, zal
hij niet geacht worden het werk te hebben gedaan met de bedoeling het voor hem te verbergen, daar hij weet, dat hij geen
proces tegen hem kan aanspannen.
3. Indien een van twee mede-eigenaars van een stuk grond bomen omhakt, kan de ander tegen hem een proces aanspannen
krachtens dit interdict, daar het ten gunste is van ieder die belang heeft bij het goed.
4. Servius stelt het nog ruimer: als u mij toestemming geeft om bomen op uw land te kappen, en iemand anders kapt ze
vervolgens met geweld of heimelijk om, dan heb ik recht op dit interdict, omdat ik de belanghebbende ben. Het is nog
gemakkelijker dit toe te geven, indien ik van u de toestemming tot het kappen van de bomen heb gekocht, of door een andere
overeenkomst van u heb verkregen.
5. Als een nieuw werk met geweld, of clandestien, is gebouwd op grond die op dat moment aan niemand toebehoorde, en het
eigendom daarvan is naderhand bij een of ander persoon komen te liggen, rijst de vraag of er grond zou zijn voor het
interdict; zoals bijvoorbeeld wanneer een erfopvolging vacant was, en Titius naderhand het landgoed betrad, zou hij dan recht
hebben op het interdict? Vivianus heeft dikwijls verklaard dat dit interdict ten gunste van de erfgenaam zal zijn, omdat het
werk was uitgevoerd vóór zijn aanvaarding van de nalatenschap. Labeo zegt dat het geen verschil maakt of de partij in
kwestie niet wist wie de erfgenaam zou zijn, want hij kan gemakkelijk gebruik maken van dit voorwendsel, zelfs nadat de
nalatenschap is aanvaard. Hij zegt ook dat er geen bezwaar kan worden gemaakt omdat er op dat moment geen eigenaar van
de grond was, want een begraafplaats heeft geen eigenaar, en als er een nieuw werk op wordt gebouwd, kan ik een procedure
starten door middel van het interdict Quod m aut clam. Aan het voorgaande moet worden toegevoegd dat erfopvolging de
plaats inneemt van eigendom. Het is zeer goed mogelijk dat het interdict ten gunste van de erfgenaam en andere
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rechtverkrijgenden komt, indien het werk met geweld of clandestien is gebouwd, voor of nadat zij in de nalatenschap zijn
opgegaan.
6. Als mijn huurder met mijn toestemming een nieuw werk bouwt, of ik achteraf zijn daad bekrachtig, is dat hetzelfde als
wanneer mijn gemachtigde het had gebouwd. In dit geval staat vast, dat ik aansprakelijk ben, of hij nu met mijn toestemming
handelde, of dat ik bekrachtigde wat hij had gedaan.
7. Julianus zegt, dat als een huurder een boom omhakt, waarvan de eigendom in geschil was, of iets anders doet, en het
gebeurde in opdracht van de eigenaar, beide partijen aansprakelijk zijn, niet alleen voor het toestaan van het omhakken van
de boom, maar ook voor het betalen van alle kosten om het eigendom in de oude staat te herstellen. Indien de eigenaar echter
geen opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de werkzaamheden, is de huurder aansprakelijk voor het toestaan van het
vellen van de boom en voor het betalen van de kosten; en de eigenaar is verplicht niets anders te doen dan het verwijderen
van de boom toe te staan.
14. Julianus, Digest, Boek LXVIII.
Want als mijn slaaf zonder mijn medeweten een nieuw werk bouwt, en ik hem daarna verkoop of manumuleer, kan er alleen
een procedure tegen mij worden aangespannen om mij te dwingen toe te staan dat het werk wordt afgebroken. De eiser kan
echter tegen de koper van de slaaf procederen en hem dwingen hem bij wijze van herstel af te staan, of de kosten te betalen
die zijn gemaakt om het eigendom in de oorspronkelijke staat te herstellen. Deze vordering kan ook tegen de slaaf zelf
worden ingesteld, nadat hij is gemanumitteerd.
15. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Dit interdict kan altijd worden aangewend tegen hem die in het bezit is van een nieuw werk. Daarom, als iemand een nieuw
werk op mijn land heeft gebouwd zonder mijn medeweten of toestemming, zal er grond zijn voor het interdict.
1. Als u uw land hebt verpacht om het uit te graven, en de pachter werpt de stenen die hij eruit haalt op het veld van een
buurman, dan zegt Labeo dat u niet aansprakelijk bent onder het interdict Quod vi aut clam, tenzij dit op uw aanwijzing is
gebeurd. Ik denk echter dat de pachter aansprakelijk is, maar niet de verpachter, tenzij in die mate dat hij gedwongen wordt
het verwijderen van de stenen toe te staan en zijn eventuele vorderingsrecht over te dragen; zo niet, dan kan hij niet
aansprakelijk worden gesteld.
2. Labeo zegt, dat als op mijn bevel aarde wordt opgestapeld op een begraafplaats die aan een ander toebehoort, tegen mij
een proces kan worden aangespannen op grond van het interdict Quod vi aut clam; en als dit is gebeurd met de
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gemeenschappelijke instemming van verscheidene personen, kan een proces worden aangespannen tegen een van hen, of
tegen ieder afzonderlijk; want een verbintenis waarbij verscheidene personen zijn betrokken, maakt ieder van hen
afzonderlijk volledig aansprakelijk. Indien echter sommigen van hen op eigen verantwoordelijkheid hebben gehandeld,
moeten zij allen worden vervolgd, dat wil zeggen voor het gehele bedrag. Indien dus een van hen wordt gedagvaard, bevrijdt
dit de anderen niet, en zelfs indien slechts tegen een van hen een vonnis wordt gewezen, zal het resultaat hetzelfde zijn;
terwijl in het eerste geval, indien een van hen wordt gedagvaard, de anderen zullen worden bevrijd. Daarenboven kan de
rechtsvordering, gegrond op de schending van een grafkelder, worden ingesteld.
3. Dit interdict wordt verleend tegen de erfgenaam en andere opvolgers, voor het bedrag dat in hun handen is gekomen, maar
het zal niet zijn na verloop van een jaar.
4. 4. Het jaar begint te lopen van het ogenblik af, waarop het werk voltooid is, of waarop de arbeid daaraan is opgehouden,
ook al is het nog niet voltooid. Anders, indien het jaar zou worden berekend van den dag, waarop met het werk werd
begonnen, zou het noodig zijn verschillende processen aan te spannen tegen hen, die de voltooiing vertraagden.
5. Indien echter de plaats, waar het werk werd verricht, niet gemakkelijk toegankelijk was (bijvoorbeeld indien het met
geweld werd verricht, of heimelijk op een begraafplaats, of op een andere teruggetrokken plaats, of onder de grond, of onder
water, of in een riool), zal het interdict met betrekking tot het nieuwe werk ook na verloop van een jaar worden uitgesproken,
indien daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd. Want als er een geldige reden is, kan de uitzondering die berust op het
feit dat er een jaar is verstreken, niet worden ingeroepen, dat wil zeggen, wanneer er een goede en voldoende reden voor
onwetendheid is.
6. Indien iemand die "afwezig is voor zaken voor de Staat, bij zijn terugkeer gebruik wenst te maken van het interdict Quod
vi aut clam, is de betere mening, dat hij daarvan niet moet worden uitgesloten op grond van het feit, dat een jaar is verstreken,
maar dat hij na zijn terugkeer recht heeft op een jaar. Want als een minderjarige jonger dan vijfentwintig jaar voor een
openbare aangelegenheid weg is en tijdens zijn afwezigheid meerderjarig wordt, wordt het jaar gerekend vanaf de dag van
zijn terugkeer, en niet vanaf de dag waarop hij zijn vijfentwintigste jaar heeft voltooid. Dit werd door de goddelijke Pius in
een rescript vastgelegd en door alle andere keizers die hem opvolgden, bevestigd.
7. In de procedure onder dit interdict is het bedrag van het vonnis gebaseerd op het belang van de eiser om het nieuwe werk
niet te laten bouwen. Het is de plicht van de rechter om te bepalen dat het eigendom op zodanige wijze zal worden hersteld
dat de toestand van de eiser dezelfde zal zijn als die zou zijn geweest indien het nieuwe werk, op grond waarvan de vordering
is ingesteld, niet met geweld of clandestien was ondernomen.
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8. Soms moet dus het eigendomsrecht in aanmerking worden genomen, zoals bijvoorbeeld bij het verlies van servituten of het
tenietgaan van vruchtgebruik door de nieuwe werken die werden ondernomen, wat niet alleen kan gebeuren tijdens de bouw
ervan, maar ook op het ogenblik van de afbraak, wanneer de toestand van de servituten, van het vruchtgebruik of van het
goed zelf wordt aangetast.
9. Het belang van de eiser moet echter worden vastgesteld door zijn eed ter terechtzitting, of, indien dit niet kan geschieden,
moet het door de rechter worden bepaald.
10. Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog om te voorkomen dat het goed in zijn vroegere toestand wordt
hersteld, moet hij geacht worden daartoe bevoegd te zijn.
11. Bij dit interdict moet ook de nalatigheid van de gedaagde in aanmerking worden genomen, en deze moet naar de wijsheid
van de rechter worden geschat.
12. Om de reden dat dit interdict betrekking heeft op het belang van de eiser om geen nieuw werk te laten bouwen, zal, indien
hij de waarde van zijn belang door middel van een andere actie heeft verkregen, het resultaat zijn dat hij niets anders kan
verkrijgen door de aanwending van dit interdict.
16. Paulus, Over het Edict, Boek LXVII.
Dit interdict zal gelden ten gunste van hen die niet in het bezit van het eigendom zijn, mits zij er een belang bij hebben.
(1) Wanneer iemand met geweld, of heimelijk, bomen omhakt die geen vrucht dragen, zoals bijvoorbeeld cipressen, dan zal
het interdict alleen ten gunste van de eigenaar zijn. Indien echter dergelijke bomen enig genot verschaffen, kan men zeggen,
dat ook de vruchtgebruiker er belang bij heeft, en dat hij het interdict zal kunnen inroepen.
(2) Kortom, als iemand een werk met geweld of heimelijk heeft gebouwd, en in het bezit is, moet hij toestaan, dat het
gebouwde wordt verwijderd, en de kosten daarvan betalen; maar als hij, die het werk heeft gemaakt, niet in het bezit is, moet
hij de kosten van verwijdering betalen; als hij in het bezit is, maar het werk niet heeft gemaakt, moet hij alleen toestaan, dat
het wordt verwijderd.
17. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIX.
Het interdict Quod vi aut clam wordt voor de bezitter verworven door bijna elke persoon, en zelfs door een pachter.
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18. Celsus, Digest, Boek XXV.
Als iemand een stuk hout velt voordat het volgroeid is, is hij aansprakelijk onder het interdict Quod vi aut clam. Op dezelfde
manier, als hij het omhakt nadat het gerijpt is, en de eigenaar ondervindt geen schade, dan is hij voor niets aansprakelijk.
(1) Het is zeer juist gesteld, dat indien u een verzoek indient bij de magistraat om uw tegenstander te bevelen voor de rechter
te verschijnen, teneinde hem te beletten u aan te manen geen nieuw werk te bouwen, u zult worden geacht heimelijk te
hebben gehandeld, indien u intussen met het werk voortgaat.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Sabinus zegt dat een zoon onder vaders toezicht, die pachter is, recht heeft op het interdict Quod vi aut clam tegen iedereen
die bomen in brand steekt.
20. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Hij wordt geacht met geweld te hebben gehandeld die doorgaat met de bouw van een nieuw werk, nadat hem dat verboden is;
bijvoorbeeld door zijn tegenstander ervan te weerhouden hem op de hoogte te stellen, of door een deur tegen hem te sluiten.
(1) Men verstaat ook, dat iemand wordt verhinderd door een daad van welke aard ook; dat wil zeggen, door het verzet van
iemand, die tegen hem spreekt, of zijn hand tegen hem opheft, of een steen op het bouwwerk werpt met de bedoeling hem te
verbieden voort te gaan.
(2) Bovendien handelt hij, die verboden is voort te gaan, met geweld, zolang de zaken in dezelfde toestand blijven; want als
hij daarna een overeenkomst sluit met zijn tegenstander, houdt hij op geweld te gebruiken.
(3) Evenzo, als het werk dat verboden is, wordt voortgezet door de erfgenaam, of door iemand die het eigendom van hem
gekocht heeft, zonder dat hij van de feiten op de hoogte was, zegt Pomponius dat men moet oordelen dat hij niet onder het
interdict valt.
(4) Elk nieuw werk dat wordt verricht in een schip, of met betrekking tot enig ander roerend goed, zelfs als het de afmetingen
ervan zal vergroten, valt niet onder dit interdict.
(5) Ongeacht of het werk wordt uitgevoerd op een particuliere of openbare plaats, dan wel op een plaats die heilig of
godsdienstig is, is het interdict van toepassing.
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21. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Wanneer een nieuw werk is bevolen te worden verwijderd door een rechter die onder dit interdict is aangesproken, en iemand
anders verwijdert het met geweld, of clandestien, dan zal de partij tegen wie vonnis is gewezen, niettemin, onder alle
omstandigheden, worden bevolen het eigendom in de oude staat te herstellen.
(1) Indien ik mijn slaaf opdraag een nieuw werk te maken, en mij geen verdenking van heimelijk handelen aankleeft, maar
mijn slaaf denkt dat mijn tegenpartij zich tegen hem zal verzetten, indien hij daarvan zou horen, ben ik dan aansprakelijk? Ik
denk van niet, omdat ik persoonlijk alleen in aanmerking moet worden genomen.
(2) Bij de bouw van een nieuw werk moet zowel met de grond als met de lucht, die aangetast kunnen worden, rekening
worden gehouden.
(3) Indien iemand door de aanleg van een nieuw werk enig recht verliest dat op zijn grond rust, moet dit door het interdict
worden hersteld.
22. Venuleius, Interdict, Boek II.
Als u een scheut van een van mijn wijnstokken op uw land hebt overgetrokken en geplant, en deze schiet wortel, dan heb ik
recht op het interdict Quod vi aut clam voor de duur van een jaar. Maar als het jaar voorbij is, heb ik geen recht meer om te
vorderen; want zelfs de wortels die op mijn land blijven, worden de uwe, omdat zij bijkomstig zijn.
(1) Als iemand land bebouwt met geweld, of clandestien, dan denk ik dat hij onder dit interdict aansprakelijk zal zijn, net
alsof hij een greppel had gegraven; want de toepassing van dit interdict is niet gebaseerd op het soort werk, maar op elke
beschrijving van arbeid die op de grond wordt verricht.
(2) Als u een tablet aan mijn deur vastmaakt, en voordat ik u in gebreke stel, verwijder ik het, en wij spannen vervolgens
krachtens het interdict Quod vi aut clam tegen elkaar een proces aan, en u houdt er niet mee op om mij vrij te krijgen, dan
moet u veroordeeld worden omdat u het eigendom niet in de oude staat terugbrengt, ten belope van mijn belang; of ik kan een
exceptie aanvoeren, gebaseerd op het feit dat u met geweld hebt gehandeld, of clandestien, of onder een onzekere titel.
(3) Als u mest op mijn terrein gooit, nadat ik u dat verboden heb, zegt Trebatius dat u aansprakelijk bent volgens het interdict
Quod vi aut clam, ook al brengt u mij geen schade toe en verandert u niets aan het uiterlijk van mijn land. Labeo is de
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tegenovergestelde mening toegedaan, want hij is van mening dat iemand die slechts een weg door mijn land aanlegt, of er een
roofvogel loslaat, of erop jaagt, zonder iets nieuws te bouwen, niet aansprakelijk zal zijn volgens dit interdict.
(4) Als iemand zijn dak of goot boven een graftombe uitsteekt, ook al raakt hij het monument zelf niet, dan kan niettemin met
recht een aanklacht tegen hem worden ingediend op grond van het interdict Quod vi aut clam, omdat een graftombe niet
alleen een plaats is die bestemd is om te worden bijgezet, maar ook recht heeft op alle lucht erboven, en daarom kan de
aanklacht wegens schending van een graftombe worden ingediend.
(5) Indien hij, die kennis gaf van het feit, dat hij op het punt stond een nieuw werk te ondernemen, daar onmiddellijk mee
begint, zal hij niet geacht worden dit clandestien te hebben gedaan; maar hij zal geacht worden clandestien te hebben
gehandeld, indien hij het onderneemt nadat de daarvoor bestemde tijd verstreken is.

Tit. 25. Betreffende de intrekking van verzet.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
De Praetor zegt: "De aanzegging zal gelden, indien de klager het recht heeft de bouw van een nieuw werk tegen zijn
toestemming te verhinderen; anders zal ik een intrekking van het verbod toestaan."
(1) Intrekkingen van het verzet worden onder deze titel besproken.
(2) Uit de woorden van de Praetor blijkt, dat een dergelijke intrekking alleen moet geschieden, wanneer de aanzegging geen
stand houdt, en dat hij deze alleen stand wil laten houden, wanneer degene die de aanzegging doet, het recht heeft om de
bouw van een nieuw werk zonder zijn toestemming te verbieden. Bovendien geldt, ongeacht of zekerheid is gesteld of niet,
de verleende intrekking alleen voor goederen waarvoor de kennisgeving niet geldig is. Het is duidelijk, dat indien zekerheid
is gesteld, en de intrekking nadien wordt toegestaan, de intrekking niet noodzakelijk is.
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(3) Alleen hij die het eigendomsrecht of de dienstbaarheid bezit, is gerechtigd een nieuw werk niet te bouwen.
(4) Julianus was ook van mening dat de vruchtgebruiker het recht had om de erfdienstbaarheid terug te vorderen; en op grond
hiervan kan hij een buurman aanmanen om geen nieuw werk te bouwen, en de intrekking van het verzet zal ook geldig zijn.
Indien hij echter de eigenaar van het land zelf zou aanmanen, zou de intrekking van het verzet geen gevolg hebben, en zou de
vruchtgebruiker geen enkel vorderingsrecht tegen de eigenaar hebben, daar hij een vorderingsrecht tegen de buurman heeft,
bijvoorbeeld om hem te beletten zijn huis tot een grotere hoogte op te trekken. Maar als zijn vruchtgebruik door deze
handeling wordt aangetast, moet hij een vordering instellen om het terug te krijgen. Julianus zegt hetzelfde met betrekking tot
anderen aan wie servitudes verschuldigd zijn door hun buren.
(5) Julianus zegt ook dat het niet onbillijk is om iemand die land in onderpand heeft gekregen, toe te staan een
erfdienstbaarheid die op dat land rust, te behouden.

Tit. 26. Betreffende precaire pacht.

1. Ulpianus, Instituten, Boek I.
Een precaire pacht is een pacht waarbij het een verzoeker wordt toegestaan het gebruik van een goed te genieten zolang
degene die hem toestemming geeft, hem dat toestaat.
(1) Deze vorm van vrijgevigheid is ontleend aan het Volkenrecht.
(2) Zij verschilt van een schenking in die zin, dat hij die een schenking doet, niet de bedoeling heeft het goed terug te
ontvangen; maar hij die iets in precaire eigendom geeft, doet dit in de verwachting het goed weer in zijn macht te krijgen,
wanneer hij verkiest het uit de pacht los te laten.
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(3) Het lijkt ook op een bruikleen, want hij die op deze wijze een goed uitleent, doet dit op zodanige wijze dat het uitgeleende
goed niet het eigendom wordt van degene die het ontvangt, maar hij staat hem slechts toe er gebruik van te maken.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIII.
De Praetor zegt: "U moet het eigendom in kwestie teruggeven aan hem van wie u het bezit door een onzekere pacht, of dat u
niet meer bezit door een frauduleuze handeling."
(1) Dit interdict is teruggevend. Het is gebaseerd op natuurlijke billijkheid, en is in het voordeel van een ieder die de
onzekere pacht wil herroepen.
(2) Want het is natuurlijk rechtvaardig dat u slechts van mijn vrijgevigheid geniet zolang ik dat verlang, en dat ik die kan
herroepen wanneer ik van gedachten verander. Daarom kunnen wij, wanneer iets onder een onzekere pacht is verleend, niet
alleen een beroep doen op het interdict, maar ook op de Actio praescriptis verbis, die op goede trouw berust.
(3) Hij wordt geacht een goed te bezitten onder een precaire titel, die het bezit ervan heeft, hetzij in feite, hetzij in rechte, om
de enkele reden dat hij het recht om het te bezitten of te gebruiken heeft gevraagd en verkregen.
3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXV.
Bijvoorbeeld, wanneer u mij verzocht hebt u een recht van overpad over uw land te geven, of u toe te staan uw dakgoot over
mijn dak uit te laten steken, of uw balken op mijn muur te laten rusten.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Een onzekere titel bestaat ook met betrekking tot roerende goederen.
(1) Bovendien moeten wij bedenken, dat hij die een goed bezit door een onzekere pacht, ook in het bezit daarvan is.
(2) Niet hij die het goed in onzekerheid heeft gevraagd, maar hij die het in onzekerheid bezit, is aansprakelijk volgens dit
interdict. Want het kan gebeuren, dat hij, die er niet om gevraagd heeft, het toch onder een precaire pacht heeft; als
bijvoorbeeld mijn knecht erom vraagt, of iemand anders die onder mijn toezicht staat, dat doet, dan zal hij het voor mij onder
deze pacht verwerven.
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(3) Evenzo, als ik om een eigendom onder een onzekere titel zou vragen, dat mij reeds toebehoort, hoewel ik dit verzoek heb
gedaan, zal ik het eigendom niet onder deze titel houden, om de reden dat het vaststaat dat niemand zijn eigen eigendom
onder een onzekere titel kan houden.
(4) Evenzo zal hij, die verzoekt hem eigendom te geven onder een precaire pacht, voor een bepaalde tijd, na het verstrijken
van de tijd nog geacht worden het onder deze pacht te bezitten, ook al heeft hij misschien niet gevraagd het langer te mogen
houden; aangezien de eigenaar van eigendom wordt verstaan de precaire pacht te vernieuwen, wanneer hij toestaat dat
degene die onder zulk een titel om het eigendom heeft gevraagd, het bezit daarvan blijft houden.
5. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Indien gij, terwijl de precaire pacht nog bestaat, verzoekt om haar voor een lange tijd te mogen voortzetten, zal zij verlengd
worden; want de titel tot bezit wordt niet veranderd en een precaire titel wordt op deze wijze niet geschapen, maar slechts
verlengd. Indien gij echter na verloop van tijd verzoekt, is de betere mening, dat een precaire titel, die eenmaal is uitgedoofd,
niet wordt verlengd, maar een nieuwe wordt gevestigd.
6. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Als in de tussentijd de eigenaar van het eigendom krankzinnig wordt of sterft, zegt Marcellus dat het niet mogelijk is dat de
precaire pacht wordt vernieuwd. Dat is waar.
(1) Als mijn gemachtigde, onder mijn leiding, om eigendom vraagt onder een onzekere pacht, of als ik zijn daad bekrachtig,
zal men zeggen dat ik het bezit onder een dergelijke pacht.
(2) Degene die toestemming heeft gevraagd om op een land te wonen dat in precaire eigendom is, is niet in het bezit van het
land, maar het bezit ervan blijft bij degene die hem toestemming heeft verleend. Want de rechtsgeleerden zijn van oordeel,
dat een vruchtgebruiker, een pachter en een huurder allen op het land wonen, en toch zijn zij er niet in het bezit van.
(3) Julianus zegt, dat wanneer iemand die een ander met geweld heeft uitgezet, daarna hetzelfde land van hem in onzekere
eigendom verkrijgt, hij ophoudt het met geweld te bezitten en begint het in onzekere eigendom te houden; en hij meent niet,
dat hij zijn eigendom van het eigendom heeft veranderd, daar hij het in onzekere eigendom begint te bezitten met
toestemming van hem die hem heeft uitgezet. Want indien hij hetzelfde goed voor hem had gekocht, zou hij het eigendom
daarvan als koper beginnen te verkrijgen.
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(4) De vraag rees, of, indien iemand zijn eigendom aan mij in onderpand zou geven en vervolgens zou vragen het in
onderpand te mogen houden, er grond zou zijn voor dit interdict. Het gaat er in dit geval om, of er een precaire eigendom van
een eigen goed kan bestaan. De betere opvatting lijkt mij, dat de precaire pacht betrekking heeft op het onderpand, aangezien
het bezit en niet de eigendom wordt verleend. Deze opvatting is uiterst nuttig, want dagelijks worden schuldeisers door hen
die hun eigendom in onderpand hebben gegeven, verzocht hun toe te staan dit in onderpand te houden. Een dergelijke
precaire pacht moet geldig zijn.
7. Venuleius, Interdict, Boek III.
Maar als ik op grond van het interdict Uti possidetis het recht heb een goed in bezit te houden, ook al is de eigendomskwestie
nog niet beslist, en ik geef het u in onzekere eigendom, dan bent u aansprakelijk op grond van dit interdict.
8. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De vraag rees, als Titius mij zou verzoeken om hem toe te staan iets te gebruiken dat aan Sempronius toebehoort, en ik
daarna Sempronius vraag om daarvoor toestemming te geven en hij, verlangend mij te bevoordelen, toestemming geeft,
Titius het eigendom van mij zal houden door een precaire titel, en ik hem kan aanklagen onder het interdict. Sempronius kan
hem echter niet vervolgen, want uit de volgende woorden, "die.u van hem onder een precaire titel houdt", blijkt dat het
interdict kan worden toegepast door degene die om de precaire pacht heeft gevraagd, en niet door degene aan wie het
eigendom toebehoort. Maar zal Sempronius het recht hebben mij aan te klagen op grond van het interdict, omdat ik hem
gevraagd heb het bezit in onzekere eigendom toe te staan? De betere mening is, dat hij geen recht zal hebben op het interdict,
omdat ik het goed niet houd onder een precaire titel, daar ik het niet voor mijzelf heb verkregen, maar voor een ander. Hij
heeft echter wel recht op een vordering in mandaat tegen mij, omdat hij het op mijn aanwijzing aan u heeft gegeven. Of, als
iemand zou zeggen, dat dit niet op mijn aanwijzing is gebeurd, maar om mij tot zijn schuldenaar te maken, dan moet worden
geoordeeld, dat ook tegen mij een vordering in factum moet worden ingesteld.
(1) Als iemand een goed van Titius heeft verkregen onder een precair pachtcontract, dan wordt het ook geacht op dezelfde
manier van zijn erfgenaam te zijn, zoals Sabinus en Celsus beweren; en dit is onze praktijk. Daarom wordt een man geacht
het bezit onder deze pacht te hebben van alle andere erfgenamen; welke mening door Labeo wordt gedeeld. Hij voegt eraan
toe dat, zelfs als hij niet wist dat er een erfgenaam was, fie toch het eigendom van hem zou houden onder een precaire pacht.
(2) Laten we eens kijken wat de regel zal zijn, als u mij vraagt om u eigendom te geven onder een onzekere pacht, en ik
vervreemd het; zal de pacht blijven bestaan, na de overdracht van het eigendom aan een ander? De betere mening is dat hij
gebruik kan maken van het interdict, als hij het precaire huurcontract niet heeft herroepen; net alsof u het eigendom op deze
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manier van hem zou houden, en niet van mij, en als u hem toestaat het enige tijd onder dit huurcontract te houden, kan hij het
interdict op de juiste manier gebruiken, net alsof u het van hem zou houden.
(3) De Praetor wenste, dat ook hij, die een bedrieglijke daad beging om het bezit niet te behouden, volgens deze procedure
aansprakelijk zou zijn. Er zij op gewezen, dat iemand, die door een precaire pacht bezit behoudt, niet aansprakelijk is wegens
nalatigheid, maar alleen wegens bedrog; hoewel hij, die een voorwerp heeft geleend, aansprakelijk is wegens nalatigheid,
zowel als wegens bedrog. En het is niet zonder reden, dat hij, die eigendom verkrijgt door een onzekere titel, alleen
aansprakelijk is voor bedrog, want dit alles vloeit alleen voort uit de edelmoedigheid van hem, die het eigendom onder zulk
een huur heeft verleend; en het is voldoende, dat hij alleen aansprakelijk is voor bedrog. Hij kan echter ook aansprakelijk
worden gesteld voor een grove nalatigheid die gelijkenis vertoont met bedrog.
(4) Krachtens dit interdict moet het eigendom in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld, en indien dit niet gebeurt, moet
vonnis worden gewezen voor het bedrag van het belang van de eiser bij het herstel van het eigendom in zijn vroegere staat,
vanaf het tijdstip waarop het interdict werd uitgevaardigd. Daarom moet ook een schatting van de oogst worden gemaakt, en
vanaf dezelfde datum worden betaald.
(5) Indien degene die het goed onder een precaire pacht heeft verkregen, geen gebruik maakt van een erfdienstbaarheid, en
deze daardoor tenietgaat, laten we dan zien of hij aansprakelijk is voor het interdict. Ik denk dat hij niet aansprakelijk is,
tenzij hij bedrog heeft gepleegd.
(6) In het algemeen moet worden aangenomen dat bij de teruggave zowel bedrog als grove nalatigheid in aanmerking moeten
worden genomen, maar niets anders. Het is duidelijk dat na de uitvaardiging van het interdict, zowel bedrog als grove
nalatigheid in aanmerking moeten worden genomen, want wanneer iemand die eigendom bezit onder een precair
huurcontract in gebreke blijft, moet hij voor alles aansprakelijk worden gesteld.
(7) Labeo zegt dat dit interdict kan worden toegepast na het verstrijken van een jaar, en dit is onze praktijk; want aangezien
eigendom soms voor een aanzienlijke tijd onder een precair huurcontract wordt verleend, zou het absurd zijn te stellen dat er
na een jaar geen grond meer is voor het interdict.
(8. De erfgenaam van hem, die verzoekt, dat hem het eigendom onder een onzeker huurcontract zal worden toegekend, zal
krachtens dit interdict aansprakelijk zijn, gelijk hij zelf aansprakelijk zou zijn, indien hij het eigendom had, of bedrog had
gepleegd om het te voorkomen, of om te verhinderen, dat het in zijn handen zou komen; maar hij zal alleen aansprakelijk zijn
voor het bedrag van de winst, die hij verkregen heeft, wanneer enig bedrog door de overledene werd gepleegd.
9. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
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Precair bezit kan worden vastgesteld tussen partijen die aanwezig of afwezig zijn; bijvoorbeeld door middel van een brief of
een bode.
10. Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Hoewel iemand slechts om een vrouwelijke slaaf onder precair bezit gevraagd kan hebben, is men van mening dat het de
bedoeling was dat hij recht zou hebben op alle nakomelingen van de genoemde vrouwelijke slaaf.
11. Celsus, Digest, Boek VII.
Als een schuldenaar, die gevraagd heeft dat hem een eigendom in onderpand gegeven zou worden, zijn schuld kwijtschold,
dan eindigt die onderpandgeving, want het was de bedoeling van de partijen dat die slechts zou blijven bestaan tot het
moment waarop de schuld betaald zou zijn.
12. Dezelfde, Digest, Boek XXV.
Wanneer iets is verleend onder een onzekere pacht, en er is overeengekomen dat de cedent het in bezit zal houden tot de
Kalends van Juli, heeft hij die het heeft ontvangen dan recht op een uitzondering om te voorkomen dat hij voor die tijd het
bezit van het eigendom wordt ontnomen? Een dergelijke overeenkomst heeft geen kracht of gevolg, want het is niet
geoorloofd dat een eigendom van een ander in bezit wordt gehouden tegen de toestemming van de eigenaar.
(1) Het bezit in precaire eigendom gaat over op de erfgenaam van degene die het heeft toegekend, maar het gaat niet over op
de erfgenaam van degene die het heeft ontvangen, omdat het bezit alleen aan hemzelf en niet aan zijn erfgenaam is
toegekend.
13. Paulus, Over Quintus Mucius, Boek XXXIII.
Als uw slaaf verzoekt dat hem eigendom wordt toegekend onder een onzekere pacht, en dit gebeurt op uw bevel, of u
bekrachtigt zijn verzoek in uw eigen naam, dan bent u aansprakelijk als houder van het eigendom op deze manier. Als echter
uw slaaf of uw zoon een verzoek doet op eigen verantwoordelijkheid, zonder dat u het weet, wordt u niet geacht het goed in
onzekere bewaring te hebben, maar degene die het heeft verleend, heeft het recht om tegen u de vordering De peculia in te
stellen, of de vordering voor een goed dat ten gunste van een ander wordt gebruikt.
14. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.

3200

Het interdict met betrekking tot bezit in onzekere dienst werd met reden ingevoerd, omdat er geen rechtsvordering voor dit
doel beschikbaar was onder het burgerlijk recht. Bezit in onzekere omstandigheden heeft immers betrekking op schenkingen
en weldaden, en niet op overeenkomsten die in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening zijn gesloten.
15. Pomponius, Over Sabinus, Boek XX.
Het is gebaseerd op absolute rechtvaardigheid, want het schrijft voor dat iemand slechts gebruik mag maken van ons
eigendom voor zover wij bereid zijn hem daartoe toestemming te verlenen.
(1) Gasten, en anderen die recht hebben op gratis onderdak, worden niet geacht te houden onder een precaire pacht.
(2) Wij kunnen een goed in onzekere eigendom hebben dat uit een recht bestaat, zoals het recht om balken in een gebouw te
plaatsen, of het recht om bouwwerken over de grond te laten uitsteken.
(3) Degene die zekerheid heeft verkregen voor de teruggave van zijn eigendom, komt niet in aanmerking voor het interdict
betreffende een precair eigendomsrecht.
(4) Het lijdt geen twijfel, dat degene die het bezit van een zaak in precaire eigendom heeft verkregen, deze niet daadwerkelijk
verwerft. Maar bestaat er twijfel over, dat hij die om verlening ervan heeft verzocht, het bezit blijft behouden? Wanneer aan
een slaaf het bezit in onzekerheid is verleend, staat vast, dat beide partijen het bezitten: de verzoeker, omdat hij het bezit in
feite heeft, en de eigenaar van het eigendom, omdat hij niet de bedoeling had er afstand van te doen.
(5) Het maakt voor dit interdict geen verschil, in welke plaats iemand het bezit, of begonnen is het te bezitten onder een
precaire pacht.
16. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXII.
Als ik iemand adopteer aan wie eigendom is verleend onder een precaire pacht, zal ik het ook onder dezelfde pacht in bezit
houden.
17. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer iemand land bezit onder een precair pachtcontract, kan hij gebruik maken van het interdict Uti possidetis tegen alle
andere personen, behalve tegen hem van wie hij het land heeft verkregen.
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18. Julianus, Digest, Boek XIII.
Iedereen kan zijn eigen bezit onder precaire pacht geven aan de. bezitter, ook al bezit hij het zelf niet.
19. Dezelfde, Digest, Boek XLIX.
Twee personen kunnen niet hetzelfde eigendom bezitten door een precaire titel, net zo min als twee personen hetzelfde ding
kunnen bezitten door geweld, of clandestien; want twee rechtvaardige of onrechtvaardige bezittingen ervan kunnen niet op
hetzelfde moment bestaan.
(1) Ieder die verzoekt, dat mijn slaaf aan hem wordt overgedragen onder een onzekere titel, wordt geacht hem van mij te
houden onder zulk een titel, indien ik zijn verzoek inwillig; en derhalve zal hij tegenover mij aansprakelijk zijn onder het
interdict in kwestie.
(2) Wanneer verzocht wordt iets onder een precaire pacht over te dragen, kunnen we niet alleen gebruik maken van dit
interdict, maar ook van de procedure voor de terugvordering van eigendom waarvan het bedrag onbepaald is; dat wil zeggen,
de Actio Praescriptis Verbis.
20. Ulpianus, Opinies, Boek II.
De verkoper kan elk goed dat verkocht is, en dat onder een onzekere titel in handen van de koper moet blijven, opvolgen
totdat de hele prijs betaald is, als het de schuld van de koper was dat de betaling niet gedaan is.
21. Venuleius, Handelingen, Boek IV.
Wanneer iemand toestemming verkrijgt om te verblijven op land onder een precaire pacht, is het overbodig dat de woorden,
"Voor hem en zijn gezin" worden toegevoegd; want het wordt begrepen dat toestemming wordt verleend door hem voor zijn
gezin om gebruik te maken van het eigendom.
22. Dezelfde, Interdicts, Boek III.
Indien iemand, die slechts als bezitter in het bezit is, de eigenaar van het eigendom verzoekt hem toestemming te verlenen het
in onzekere eigendom te behouden, of indien hij, die een eigendom van een ander heeft gekocht, dit verzoek tot de eigenaar
van dat eigendom richt, is het duidelijk, dat zij het in onzekere eigendom zullen behouden; en zij moeten niet geacht worden
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zelf hun eigendomsrecht te hebben gewijzigd, daar het bezit in onzekere eigendom hun door de eigenaar van het land is
verleend. Want indien gij een ander vraagt, u het bezit van uwe eigendom onder eene onzekere pacht te verleenen, wordt gij
geacht op te houden het onder den eersten titel te bezitten, en het onder eene onzekere titel te beginnen bezitten. Indien
daarentegen degene die het recht heeft het goed van de bezitter weg te nemen, hem verzoekt het hem in onderpand te geven,
is hij aansprakelijk krachtens het interdict in kwestie, daar door dit verzoek een voordeel is verkregen, namelijk het bezit dat
aan een ander toebehoort.
(1) Als een voogd zonder toestemming van zijn voogd vraagt dat hem een goed in onzekerheid wordt gegeven, zegt Labeo
dat hij het in onzekerheid zal houden en aansprakelijk zal zijn krachtens dit interdict; want als iemand het van nature bezit, is
er geen reden om de toestemming van een voogd in te roepen. De woorden "die gij precair bezit" zijn volkomen van
toepassing, want wat hij bezit, bezit hij op grond van de titel waaronder hij om de toewijzing van het eigendom heeft
gevraagd. Er is niets nieuws dat de Praetor in deze zaak moet bepalen; want als de voogd het eigendom heeft, zal hij door de
rechter worden verplicht het af te staan, en als hij het niet heeft, zal hij niet aansprakelijk zijn.

Tit. 27. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het kappen van bomen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "Als een boom van uw terrein over dat van uw buurman uitsteekt, en het is uw schuld dat u hem niet
weghaalt, dan verbied ik u geweld te gebruiken om hem te verhinderen dat te doen en hem als zijn eigendom te behouden."
(1) Dit interdict is prohibitief.
(2) Wanneer een boom boven het huis van een buurman uitsteekt, rijst de vraag of de Praetor kan bevelen dat de hele boom
wordt verwijderd, of alleen dat deel ervan dat boven het gebouw uitsteekt? Rutilius zegt dat de boom bij de wortels moet
worden weggehaald, en dit wordt door vele autoriteiten juist geacht. Labeo beweert dat als de eigenaar de boom niet
verwijdert, hij die erdoor gewond is, hem desgewenst kan omhakken en het hout wegvoeren.
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(3) Ook wijnstokken vallen onder de term bomen.
(4) Dit interdict is niet alleen in het voordeel van de eigenaar van het huis, maar ook in het voordeel van de vruchtgebruiker
ervan, omdat het ook in zijn belang is, dat de boom niet boven het gebouw uitsteekt.
(5) Bovendien moet de opvatting worden gevolgd, dat indien een boom uitsteekt boven een huis, dat gemeenschappelijk
eigendom is van verscheidene personen, elk van de mede-eigenaars recht heeft op het voordeel van het interdict, en wel voor
het gehele bedrag, omdat ieder van hen het recht heeft een vordering in te stellen tot terugvordering van erfdienstbaarheden.
(6) De Praetor zegt: "Als het uw schuld is, dat u hem niet weghaalt, verbied ik u geweld te gebruiken om hem te verhinderen
dit te doen." Dus, de bevoegdheid om de boom te verwijderen wordt eerst aan u verleend, en als u dit nalaat, dan verbiedt de
Praetor u om geweld te gebruiken om uw buurman te verhinderen de boom te verwijderen.
(7) De Praetor zegt ook: "Wanneer een boom op uw terrein boven dat van uw buurman uitsteekt, en het is uw schuld dat u
hem niet tot een hoogte van vijftien voet van de grond hebt gesnoeid, dan verbied ik u geweld te gebruiken om uw buurman
te verhinderen hem tot de genoemde hoogte te snoeien en het hout voor zijn eigen gebruik weg te nemen."
(8) Wat de Praetor zegt, beoogt de Wet van de Twaalf Tafelen vast te stellen, namelijk dat de takken van bomen binnen
vijftien voet van de grond moeten worden afgezaagd, opdat de schaduw van de boom het land van een buurman niet schaadt.
(9) Er is een verschil tussen de twee afdelingen van het interdict, want als de boom boven een naburig huis uitsteekt, moet hij
volledig worden gekapt; maar als hij boven land uitsteekt, hoeft hij slechts te worden gesnoeid tot de hoogte van vijftien voet
vanaf de grond.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Als een boom op het terrein van een buurman door de kracht van de wind boven uw land uitsteekt, kunt u, volgens de wet
van de Twaalf Tafelen, een vordering tegen uw buurman instellen om hem te dwingen de boom te verwijderen, op grond van
het feit dat hij geen recht heeft op een boom in die toestand.
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Tit. 28. Betreffende het interdict met betrekking tot het verzamelen van vruchten, die van het terrein van de een op dat van de
ander zijn gevallen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "Als er noten van het terrein van uw buurman op het uwe vallen, verbied ik hem geweld te gebruiken om te
verhinderen dat hij ze verzamelt en binnen drie dagen wegbrengt."
(1) Alle soorten vruchten vallen onder deze term.

Tit. 29. Betreffende het interdict, dat betrekking heeft op de voortbrenging van een persoon, die vrij is.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "Gij zult een vrije persoon, die gij op bedrieglijke wijze bezit, doen verschijnen."
(1) Dit interdict is opgesteld met het doel de vrijheid te handhaven, dat wil zeggen te voorkomen dat vrije personen door wie
dan ook van hun vrijheid worden beroofd.
2. Venuleius, Interdict, Boek IV.
Want er is niet veel verschil tussen slaven en personen die niet de macht hebben om naar believen te vertrekken.
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3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
Ook de Lex Fabia had hierop betrekking, en het interdict verhindert niet dat een beroep wordt gedaan op de Fabiaanse wet,
want iemand kan een proces aanspannen op grond van het interdict, en toch een aanklacht indienen op grond van de Lex
Fabia; en omgekeerd kan iemand die een proces aanspant op grond van deze wet, toch gebruik maken van het voordeel van
het interdict, temeer daar de ene partij gebruik kan maken van het interdict, en de andere van de door de Fabiaanse wet
toegestane actie.
(1) Deze woorden, "een ieder die vrij is", hebben betrekking op een ieder die vrij is, of hij nu de puberteitsleeftijd heeft
bereikt of niet; of de persoon mannelijk of vrouwelijk is; of er één is, of meerdere; en of de partij in kwestie zijn eigen
meester is, of onder toezicht staat van een ander; want wij overwegen alleen of hij vrij is.
(2) Hij echter, die een ander in zijn macht heeft, zal niet krachtens dit interdict aansprakelijk zijn, daar hij niet geacht wordt
iemand bedriegelijk in zijn macht te hebben, die gebruik maakt van een recht, waartoe hij wettelijk gerechtigd is.
(3) Indien iemand een persoon die hij van de vijand heeft vrijgekocht van zijn vrijheid berooft, zal hij niet krachtens het
interdict aansprakelijk zijn, omdat hij dit niet bedrieglijk doet. Het is duidelijk dat als hij het losgeld betaalt, het interdict van
toepassing is. Maar als hij hem vrijlaat zonder het geld te hebben ontvangen, moet gezegd worden, dat er grond is voor het
interdict, als hij, nadat hij hem zijn vrijheid heeft gegeven, hem daarna wenst vast te houden.
(4) Indien iemand zijn zoon vasthoudt, die niet onder zijn toezicht staat, wordt hij gewoonlijk geacht dit te doen zonder
schuldig te zijn aan bedrog; want oprechte genegenheid veroorzaakt zijn vasthouding, zonder dat het vermoeden van bedrog
bestaat, tenzij het bestaan van kwade trouw duidelijk is. Dezelfde regel is dus van toepassing wanneer een patroon zijn
vrijgelatenen, zijn pleegkind of een slaaf die nog niet de puberteit heeft bereikt en die is overgeleverd ter vergoeding van
schade die hij heeft veroorzaakt, aan zijn gezag onderwerpt. En in het algemeen wordt iemand die een goede reden heeft om
de macht over een vrije man te behouden, niet geacht te kwader trouw te handelen.
(5) Indien iemand een vrije persoon met zijn eigen toestemming onder zich blijft houden, wordt hij niet geacht te kwader
trouw te handelen; maar wat als hij hem met zijn toestemming onder zich houdt, maar, nadat hij hem bedrogen, verleid of
verzocht heeft, zonder daarvoor goede en voldoende redenen te hebben? Hij wordt zeer terecht geacht hem bedrieglijk te
houden.
(6) Een man die niet weet dat een vrije man tot zijn familie behoort, is niet schuldig aan kwade trouw; maar als hij het wel
weet en hem toch houdt, is hij niet vrij van bedrog.
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(7) Het is duidelijk, dat indien degene die de vrije man onder zich heeft, twijfelt of hij vrij dan wel slaaf is, of een procedure
instelt om zijn toestand vast te stellen, dit interdict niet moet worden toegepast, maar dat een procedure moet worden
ingesteld om de vrijheid vast te stellen, want het is zeer juist geoordeeld, dat er alleen grond voor dit interdict zal zijn,
wanneer er geen twijfel over bestaat, dat de man vrij is. Indien er echter twijfel bestaat over zijn toestand, mag het recht om
een andere vordering in te stellen niet worden geschaad.
(8) De Praetor zegt: "U moet de persoon voorbrengen." Zich vertonen betekent hem onder de aandacht van het publiek
brengen, en de gelegenheid geven hem te zien en aan te raken. De term "te voorschijn brengen" betekent letterlijk dat men
hem niet in het geheim mag houden.
(9) Dit interdict zal ten gunste van ieder individu zijn, want het is niemand verboden de vrijheid te begunstigen.
(10) Het is duidelijk, dat allen, die aan verdenking blootstaan, van de toepassing van dit interdict moeten worden uitgesloten,
indien het karakter van de persoon zodanig is, dat hij vermoedelijk handelt in heimelijke verstandhouding, of met het
oogmerk om ergernis te veroorzaken.
(11) Indien echter een vrouw of een minderjarige van dit interdict gebruik wenst te maken ten behoeve van een
bloedverwant, een ouder of een bloedverwant, moet worden gezegd dat het interdict moet worden toegestaan; want zij
kunnen anderen strafrechtelijk vervolgen, wanneer zij dat doen voor letsel dat zij zichzelf hebben toegebracht.
(12) Maar wanneer er verscheidene personen zijn die van dit interdict gebruik willen maken, moet degene die het grootste
belang bij de zaak heeft, of die het meest geschikt is voor het doel, door de Praetor worden gekozen; en deze keuze moet
afhangen van de verwantschap, de betrouwbaarheid, of de rang van de geselecteerde persoon.
(13) Indien echter, nadat een proces krachtens dit interdict is aangespannen, een ander er gebruik van wenst te maken, is het
duidelijk dat de toestemming om er gebruik van te maken niet gemakkelijk aan een ander kan worden verleend, tenzij er iets
bewezen kan worden met betrekking tot de verraderlijkheid van de oorspronkelijke aanklager. Daarom kan dit interdict,
wanneer daartoe een goede reden wordt aangevoerd, meer dan eens worden toegepast. In strafzaken kan een persoon immers
niet meer dan eenmaal worden vervolgd, tenzij de eerste aanklager wegens ontrouw wordt veroordeeld. Maar als de
beschuldigde, nadat hij veroordeeld is, liever de ter terechtzitting vastgestelde schadevergoeding betaalt dan de man te
voorschijn te halen, zal het niet onrechtvaardig zijn om herhaaldelijk hetzelfde interdict tegen hem uit te vaardigen, of het toe
te kennen aan dezelfde partij die niet door een exceptie kan worden uitgesloten, of aan iemand anders.
(14) Labeo zegt dat dit interdict kan worden uitgesproken tegen een persoon die afwezig is, en als hij geen verweer voert, kan
zijn eigendom ten uitvoer worden gelegd.
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(15) Dit interdict is eeuwigdurend.
4. Venuleius, Interdict, Boek IV.
Als iemand een vrije man, die niet op de hoogte is van zijn eigen toestand, van zijn vrijheid berooft, zal hij toch verplicht zijn
hem te reproduceren, als hij hem bedrieglijk onder zijn macht houdt.
(1) Trebatius zegt ook dat iemand die te goeder trouw een vrije man als slaaf koopt en hem in zijn macht houdt, niet
aansprakelijk is.
(2) Een man die vrij is, mag op geen enkel moment bedrieglijk van zijn vrijheid worden beroofd, en dit is zo waar dat
sommige autoriteiten van mening zijn dat zelfs het minste uitstel niet mag worden toegestaan aan degene die hem moet
overbrengen, omdat hij strafbaar is voor een daad die is begaan.
(3) Dit interdict geldt niet ten gunste van een schuldeiser, om zijn schuldenaar voor het gerecht te brengen; want niemand is
verplicht een schuldenaar te brengen die zich verbergt, maar krachtens het Edict van de Praetor kunnen zijn goederen ter
executie worden ingenomen.

Tit. 30. Betreffende het interdict dat betrekking heeft op het voorbrengen van kinderen en hun terugvordering.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt: "U zult elk mannelijk of vrouwelijk kind, dat onderworpen is aan het gezag van Lucius Titus, en dat in uw
handen is, of waarvan u het bezit op bedrieglijke wijze hebt afgestaan, te voorschijn brengen."
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(1) Dit interdict is bedoeld om te worden gebruikt tegen iemand van wie een ouder wenst dat hij een kind voortbrengt
waarvan hij beweert dat het aan zijn gezag is onderworpen. Uit de bewoordingen van het Edict blijkt duidelijk, dat het ten
gunste zal zijn van degene die het gezag over het kind heeft.
(2) In dit interdict gaat de Praetor niet in op de reden waarom het kind in het bezit is van hem die het moet overleggen, zoals
het geval is in een eerder interdict; maar hij oordeelt dat het in elk geval moet worden teruggegeven, indien het aan het gezag
van de eiser is onderworpen.
(3) Indien echter de moeder van het kind het onder zich houdt en het haar beter lijkt het onder haar hoede te laten dan het
onder de hoede van de vader te stellen, dat wil zeggen indien de reden volkomen juist is, heeft de goddelijke Pius besloten, en
het is vastgelegd in een rescript van Marcus Severus, dat aan de moeder vrijstelling moet worden verleend door middel van
een uitzondering.
(4) Evenzo, indien zou worden vastgesteld dat het kind onder niemands gezag stond, hoewel deze beslissing onrechtvaardig
kan zijn, kan, indien iemand zou trachten op grond van dit interdict verder te procederen, hij worden uitgesloten door de
exceptie van res judicata; zodat de vraag niet langer is of het kind onder het gezag van de eiser staat, maar of er op dit punt
een beslissing is geweest.
(5) Indien een vader zijn dochter wil wegnemen, of haar wil laten voortbrengen nadat zij met mij is gehuwd, kan mij dan
geen uitzondering op het interdict worden toegestaan, indien hij, die in de eerste plaats met het huwelijk heeft ingestemd, dit
later wil ontbinden, ook al zijn er kinderen geboren? Wanneer een huwelijk naar behoren is voltrokken, mag het volgens onze
praktijk zeker niet worden verbroken wegens vaderlijke controle. Toch moet worden getracht de vader ertoe te brengen zijn
recht op vaderlijk gezag niet al te streng uit te oefenen.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Aan de andere kant kan de vader met veel meer recht door de echtgenoot van zijn dochter gedwongen worden haar voort te
brengen en hem toe te staan haar terug te krijgen, zelfs als zij onder vaderlijk gezag staat.
3. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
De Praetor zegt vervolgens: "Als Lucius Titius onder controle staat, verbied ik dat geweld wordt gebruikt om te voorkomen
dat de laatste Lucius Titius meeneemt."
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(1) De eerder genoemde interdicties zijn exhibitorisch, dat wil zeggen dat zij betrekking hebben op het voortbrengen van
kinderen en anderen waarover wij hebben gesproken. Dit interdict heeft ook betrekking op de wegvoering van zulke
personen, en een ieder die daartoe het recht heeft, kan ze wegvoeren. Het eerste interdict, dat betrekking heeft op het
voortbrengen van kinderen, is dus een voorbereiding op dit interdict, waardoor de eiser de voortgebrachte persoon kan
verwijderen.
(2) Dit interdict moet worden uitgevaardigd om dezelfde reden waarom wij hebben verklaard dat kinderen ter terechtzitting
moeten worden voorgeleid. Wat wij eerder hebben verklaard, moet dus ook hier worden geacht van toepassing te zijn.
(3) Bovendien wordt dit interdict niet uitgesproken tegen het kind zelf, dat de eiser wenst weg te nemen, maar er moet
iemand verschijnen om het tegen het interdict te verdedigen. Het interdict zal echter niet gelden, en de Praetor zelf kan
onmiddellijk optreden en een beslissing nemen, als er voor hem een controverse ontstaat over de vraag of het kind al dan niet
onder voogdij staat.
(4) Julianus zegt dat wanneer een interdict wordt toegepast, of een onderzoek wordt ingesteld met betrekking tot de
verwijdering van een kind, en het de leeftijd van de puberteit nog niet heeft bereikt, in sommige gevallen het onderzoek moet
worden uitgesteld totdat het kind die leeftijd heeft bereikt, en in andere gevallen moet het onverwijld worden beslist. Dit is
een kwestie die moet worden bepaald naar gelang van de rang van de personen tussen wie de controverse is ontstaan, en van
de aard van de zaak. Indien de partij, die beweert, dat hij de vader is, iemand is van wie de maatschappelijke positie, de
wijsheid en de integriteit vaststaan, zal hij het recht hebben de minderjarige onder zijn hoede te houden, totdat de zaak is
opgelost; maar indien hij, die het geding heeft aangespannen, van mindere rang is, een kwaadwillig persoon is, of iemand met
een slechte reputatie, moet het onderzoek terstond geschieden. Evenzo, indien hij, die ontkent, dat de minderjarige in de
macht van een ander is, in alle opzichten eerbaar is, en hetzij een testamentair voogd is, hetzij iemand die door de Praetor is
aangesteld, en de zorg voor de ondergeschikte heeft, en de zorg voor hem heeft gedurende het proces van de zaak; en aan de
andere kant, hij die beweert, dat hij zijn vader is, een kwaadwillig persoon is, moet het onderzoek niet worden uitgesteld.
Wanneer echter beide partijen verdacht kunnen worden, hetzij vanwege een lagere rang, hetzij vanwege een slecht karakter,
zegt Julianus dat het niet ongepast is om iemand anders aan te wijzen door wie het kind in de tussentijd kan worden
opgevoed, en de zaak uit te stellen totdat het de leeftijd van puberteit heeft bereikt; Opdat niet door samenspanning of
onwetendheid van de ene of de andere strijdende partij een zelfstandig kind onder het gezag van een ander wordt gesteld, of
een kind dat aan het gezag van een ander is onderworpen, wordt geacht de plaats van gezinshoofd in te nemen.
(5) Ook al zou de vader onomstotelijk bewijzen dat het kind onder zijn gezag staat, dan nog kan de moeder, indien na
onderzoek wordt vastgesteld dat zij de voorkeur verdient en het kind in haar macht moet houden, dit doen; want bij
verschillende decreten van de Goddelijke Pius is vastgesteld dat de moeder toestemming kan krijgen dat het kind bij haar
blijft wegens het slechte karakter van de vader, zonder dat het vaderlijk gezag wordt aangetast.
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(6) In dit interdict beveelt de Praetor dat een meisje of een jongen van zeventien jaar of die de leeftijd van zeventien jaar
nadert, in afwachting van de behandeling van de zaak aan de hoede van de moeder van het gezin wordt overgelaten. Men
zegt dat een kind de leeftijd van zeventien jaar nadert, onmiddellijk nadat het de puberteit heeft bereikt. Onder de moeder van
een gezin wordt verstaan een vrouw van erkende goede naam.
4. Africanus, Vragen, Boek IV.
Als ik zeg dat iemand die beweert dat hij het hoofd van een gezin is, mijn zoon is, en onder mijn toezicht staat, en dat hij op
mijn bevel een landgoed heeft betreden, dan moet ik mijn aanspraak daarop doen gelden, en mijn toevlucht nemen tot het
interdict op grond waarvan ik mijn zoon met mij mee kan nemen.
5. Venuleius, Interdict, Boek IV.
Als een zoon met zijn eigen toestemming in het bezit van een ander is, kan dit interdict niet worden toegepast, omdat hij
eerder in zijn eigen bezit is dan in dat van degene tegen wie een procedure krachtens het interdict kan worden ingesteld,
aangezien hij vrij is om te vertrekken of te blijven; tenzij er een geschil is tussen twee personen, van wie elk beweert dat hij
zijn vader is, en van wie de een eist dat het kind door de ander zal worden voortgebracht.

Tit. 31. Betreffende het interdict utrubi.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXII.
De Praetor zegt: "Ik verbied geweld te gebruiken om iemand te verhinderen een slaaf te verwijderen van de plaats waar hij
zich nu bevindt, als hij daar het grootste deel van het jaar is gebleven."
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(1) Dit interdict heeft betrekking op het bezit van roerende goederen; het verkrijgt echter zijn geldigheid op dezelfde wijze als
het interdict Uti possidetis, dat alleen van toepassing is op onroerende goederen; zodat hij ook onder dit interdict zal slagen
die het bezit van de slaaf heeft verkregen zonder gebruik van geweld, of clandestien, of door een onzekere titel, als een
tegenstander probeert zijn bezit te verhinderen.

Tit. 32. Betreffende het interdict met betrekking tot de verhuizing van pachters.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIII.
De Praetor zegt: "Ik verbied u geweld te gebruiken om te voorkomen dat uw huurder vertrekt en de slaaf in kwestie
meeneemt, als deze geen deel uitmaakt van het eigendom dat, volgens de overeenkomst tussen u en de eiser, in pand moet
worden gehouden om de huur veilig te stellen; Maar als hij er deel van uitmaakt, verbied ik u, uw huurder te beletten hem bij
zijn vertrek mee te nemen, mits hij u de huur heeft betaald of u daarvoor zekerheid heeft gesteld, of het aan u te wijten is, dat
hij niet betaald heeft. "
(1) Dit interdict is ingevoerd ten gunste van een huurder die wil vertrekken nadat hij zijn huur heeft betaald. Het kan niet
worden uitgesproken ten gunste van een pachter op een boerderij.
(2) Een huurder kan ook door middel van een buitengewone procedure genoegdoening krijgen, en daarom wordt dit interdict
niet vaak gebruikt.
(3) Het kan echter wel worden uitgesproken ten gunste van iemand die een kosteloze woning heeft.
(4) Als de huur nog niet verschuldigd is, kan dit interdict volgens Labeo niet worden toegepast, tenzij de huurder bereid is
deze te betalen. Als hij dus de helft van het jaar betaald heeft en de andere helft nog moet betalen, kan hij geen beroep doen
op het interdict, tenzij hij de huur voor de resterende zes maanden betaalt. Dit is echter alleen het geval, wanneer bij de huur
van het huis een bijzondere overeenkomst is gesloten, die bepaalt, dat de huurder niet voor het einde van het jaar of voor het
verstrijken van een bepaalde tijd mag vertrekken. Dezelfde regel is van toepassing wanneer iemand een huis huurt voor
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meerdere jaren, en de termijn nog niet is verstreken; want wanneer goederen verpand zijn voor het gehele bedrag van de
huur, zal het resultaat zijn dat het interdict niet beschikbaar zal zijn, tenzij de verpande artikelen zijn vrijgegeven.
(5) Er zij echter op gewezen, dat de Praetor niet eist, dat het goed aan de huurder toebehoort, noch dat het uitdrukkelijk
verpand moet zijn, maar dat het als verpand in het huis moet worden gebracht. Dit interdict is dus van toepassing, zelfs indien
het eigendom aan een ander toebehoort, indien het in huis is gebracht om in pand te worden gegeven, en van dien aard is dat
het niet in pand kan worden gegeven. Indien het niet met dat doel is binnengebracht, kan het niet door de verpachter worden
behouden.
(6) Dit interdict is eeuwigdurend, en wordt verleend voor en tegen erfgenamen.
2. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
Het lijdt geen twijfel dat dit interdict ten gunste van een huurder zal gelden, zelfs met betrekking tot eigendom dat hem niet
toebehoort, maar dat aan hem is uitgeleend, door hem is gehuurd of bij hem in bewaring is gegeven.

Tit. 33. Betreffende het Salviaans interdict.

1. Julianus, Digest, Boek XLIX.
Als een pachter op een boerderij een slavin op het land brengt, met het doel haar in pand te geven, en haar daarna verkoopt,
moet een interdict worden uitgesproken om het bezit te verkrijgen van een kind dat uit de genoemde slavin is geboren terwijl
zij in handen van de koper was.
(1) Indien een pachter op een hoeve, die aan twee personen toebehoort, eigendom brengt om hetzelve te verpanden, met dien
verstande, dat hetzelve aan hen beiden gezamenlijk zal worden bezwaard, kan ieder van hen behoorlijk gebruik maken van
het Salviaans interdict tegen een derde; maar indien dit interdict wordt verleend met betrekking tot hen alleen, zal de positie
van de bezitter de voorkeur verdienen. Indien echter is overeengekomen, dat het goed gelijkelijk aan elk der mede-eigenaars
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van het land zal worden bezwaard, moet een praetoriaanse vordering tussen hen, en tegen andere partijen, worden toegestaan,
door middel waarvan elk der genoemde mede-eigenaars het bezit van de helft van het goed kan verkrijgen.
(2) Dezelfde regel moet in acht worden genomen wanneer een pachter goederen die hij samen met een ander bezit, op het
land brengt om deze in pand te geven, zodat de inpandgeving slechts kan worden doorgezet voor de helft van de waarde van
de betrokken goederen.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
In het Salviaanse Interdict, als het te verpanden goed wordt gebracht op land dat toebehoort aan twee mede-eigenaren, krijgt
de partij die het bezit de voorkeur, en moeten zij hun toevlucht nemen tot de Servische Actie.
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Boek XLIV
1. Betreffende uitzonderingen, voorschriften en vooronderzoeken.
2. Betreffende de exceptie gebaseerd op res judicata.
3. De verschillende tijdelijke uitzonderingen en de vereniging van verschillende bezittingen.
4. 4. Aangaande de exceptie gegrond op bedrog en vrees.
5. Onder welke omstandigheden een vordering niet zal worden toegewezen.
6. Betreffende de goederen in geschillen.
7. Betreffende verbintenissen en handelingen.

Tit. 1. Betreffende uitzonderingen, voorschriften en vooronderzoeken.
1. Ulpianus, Over het Edict, Boek IV.
Hij wordt geacht de positie van eiser in te nemen die gebruik maakt van een exceptie, want wanneer een gedaagde zijn
toevlucht neemt tot een exceptie wordt hij een eiser.
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(2) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Een exceptie wordt zo genoemd, omdat zij als een uitsluiting werkt, en gewoonlijk tegen een procedure tot inning van een
vordering is, met het doel de verklaring daarvan te verhinderen, evenals een vonnis ten gunste van de partij die de zaak
aanhangig maakt.
1. Replicaties zijn niets anders dan door de eiser aangevoerde excepties, die noodzakelijk zijn om excepties te weren; want
een replicatie wordt altijd ingediend om zich te verzetten tegen een exceptie.
2. 2. Men moet bedenken, dat iedere exceptie of replicatie tot doel heeft, de wederpartij te beletten, verder te procederen. Een
exceptie sluit de eiser uit, en een repliek de verweerder.
3. Het is gebruikelijk dat tegen de replicatie een drievoudige exceptie wordt toegewezen, en dat andere middelen in volgorde
volgen, en dat daarna de namen worden vermenigvuldigd, ongeacht of de verweerder of de eiser een exceptie opwerpt.
4. Een vertragende exceptie is bijvoorbeeld een exceptie die de actie uitstelt, dus een exceptie die de bevoegdheid van een
gemachtigde ontkent, is een vertragende exceptie. Want wie beweert dat iemand niet bevoegd is om als gemachtigde op te
treden, ontkent niet dat de vordering moet worden ingesteld, maar stelt dat degene die de vordering instelt daartoe niet
bevoegd is.
3. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Uitzonderingen zijn of eeuwigdurend en peremptoir, of tijdelijk en vertragend. De uitzonderingen zijn eeuwigdurend en
permanent en kunnen niet worden omzeild; bijvoorbeeld die welke gebaseerd zijn op bedrog en in kracht van gewijsde gaan,
en waar iets wordt beweerd te zijn gedaan tegen de wetten of decreten van de Senaat; ook die welke van toepassing zijn in
het geval van een informele overeenkomst, dat wil zeggen die welke bepalen dat het verschuldigde geld in geen geval zal
worden geïnd. Uitzonderingen van tijdelijke en vertragende aard, die niet te allen tijde kunnen worden ingesteld en die
kunnen worden vermeden; tot deze categorie behoort een tijdelijke overeenkomst tussen de partijen, krachtens welke een
vordering niet kan worden ingesteld voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld binnen vijf jaar. Uitzonderingen waardoor de
vordering van een vertegenwoordiger wordt uitgesloten en die kunnen worden voorkomen, zijn ook dilatoire bepalingen.
(4) Paulus, Over het Edict, Boek XX.
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Als de vraag wordt gesteld of een voogd kan worden verjaagd door een exceptie op grond van bedrog, wanneer geld dat hem
verschuldigd was, betaald is zonder toestemming van zijn voogd, en hij een tweede keer betaling eist, moet worden nagegaan
of hij, op het moment dat hij de eis stelt, het geld nog heeft, of er iets mee gekocht heeft.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
Een gedaagde, die beweert, dat hij ter terechtzitting reeds gezworen heeft, dat hij het geld, waarvoor hij gedagvaard wordt,
niet verschuldigd is, kan zich beroepen op alle andere excepties naast die, welke op het afleggen van de eed berusten, of op
de overige zonder die eed; want het is hem geoorloofd zich van verschillende verweermiddelen te bedienen.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXI.
Als een legataris een vordering instelt om de nagelaten goederen terug te krijgen, kan een exceptie, gebaseerd op het bedrog
van de erflater, tegen hem worden ingeroepen; want net zoals een erfgenaam die de gehele nalatenschap opvolgt, door een
exceptie kan worden uitgesloten, kan een legataris ook worden uitgesloten als opvolger van een individueel deel van dezelfde
nalatenschap.
(7) Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Uitzonderingen waarop bepaalde personen recht hebben, gaan niet over op anderen; zoals bijvoorbeeld een partner, een
vader, of een mecenas, zich op een uitzondering kan beroepen om tegen hem alleen een vonnis te laten wijzen voor het
bedrag dat hij kan betalen; dit voorrecht wordt niet verleend aan een borg. De borg van een echtgenoot, die na de ontbinding
van het huwelijk is gesteld, zal dus voor het gehele bedrag van de bruidsschat worden aangesproken.
1. Uitzonderingen die betrekking hebben op het vermogen, kunnen echter ook door de borg worden ingeroepen; bij voorbeeld
die welke gebaseerd zijn op het gezag van gewijsde, bedrog, en wanneer een eed is afgedwongen, indien dit onder dwang is
geschied. Indien de hoofdschuldenaar dus een overeenkomst heeft gesloten betreffende het goed, zal zijn borg in elk geval
een exceptie kunnen inroepen. Een exceptie gebaseerd op de verschijning van een borg, op grond dat de vordering afbreuk
zal doen aan het recht op vrijheid, kan ook door hem worden aangevoerd. Hetzelfde moet worden gezegd wanneer iemand
zich in strijd met het decreet van de Senaat borg heeft gesteld voor een zoon die onder voogdij staat, of voor een minderjarige
van vijfentwintig jaar, die is bedrogen. Indien hij echter bedrogen is met betrekking tot het eigendom, heeft hij geen recht op
vrijstelling voordat hij restitutie heeft verkregen, en moet aan de borg geen uitzondering worden toegestaan.
(8) Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
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Het is niemand verboden zich op meerdere uitzonderingen te beroepen, ook al zijn zij verschillend van karakter.
9. Marcellus, Digest, Boek III.
Een wederpartij wordt niet geacht de vordering van de wederpartij toe te geven, alleen omdat hij een beroep doet op een
exceptie.
10. Modestinus, Opinies, Boek XII.
Modestinus was van mening dat een vonnis dat door anderen is verkregen, geen schade toebrengt aan hen die geen partij
waren bij de rechtszaak; en zelfs als hij, tegen wie vonnis is gewezen, erfgenaam wordt van degene die de zaak heeft
gewonnen, kan een exceptie, gebaseerd op het feit dat hij onder dit vonnis heeft nagelaten te bewerkstelligen wat hij in eigen
naam had toegezegd voordat hij erfgenaam werd, niet tegen hem worden ingeroepen.
11. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Een man heeft bepaalde biljetten, die in werkelijkheid vals waren, als echt erkend en ze betaald nadat vonnis tegen hem was
gewezen. Ik vraag: als later de waarheid wordt vastgesteld en de biljetten vals blijken te zijn, en de gedaagde dit wil bewijzen
overeenkomstig de beschikking van de rechtbank of een tussenvonnis; en, aangezien hij de echtheid van de genoemde
biljetten heeft toegegeven, of hem dan een exceptie kan worden tegengeworpen, aangezien de keizerlijke grondwetten
duidelijk bepalen dat, hoewel een vonnis kan worden verkregen door middel van vervalste documenten en later wordt
vastgesteld dat ze vals zijn, het feit dat de zaak is beslist niet als verweer kan worden aangevoerd. Modestinus antwoordde
dat, omdat de betaling per vergissing was geschied, of zekerheid was gesteld in het geval van deze biljetten, waarvan achteraf
werd beweerd dat zij vals waren, er geen grond voor een exceptie zou zijn.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
In het algemeen, in kwesties die afhankelijk zijn van voorafgaande beslissingen, steunt hij het deel van een eiser wiens eis in
overeenstemming is met wat hij eist.
13. Julianus, Digest, Boek L.
Als, nadat een vonnis is uitgesproken in een zaak die een gehele nalatenschap betreft, een proces wordt aangespannen om
bepaalde gespecificeerde artikelen terug te vorderen, is het vaststaand dat een exceptie op grond van het feit dat de
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nalatenschap zal worden benadeeld, niet als exceptie kan worden aangevoerd, om de reden dat dit soort excepties worden
aangevoerd omdat zij een toekomstige uitspraak kunnen beïnvloeden, zo niet de uitspraak die reeds is gedaan.
14. Alfenus Varus, Digest, Boek II.
Een zoon onder vaders toezicht verkocht een slaaf die deel uitmaakte van zijn peculium, en er werd een beding gemaakt over
de prijs. De slaaf werd teruggegeven op grond van een voorwaardelijke clausule in het contract en stierf daarna, waarop de
vader van de koper het geld eiste dat de zoon had bedongen dat aan hem zou worden betaald. Het werd billijk geacht, dat
tegen hem een exceptie in factum werd opgeworpen, waarin werd uiteengezet, dat het geld was toegezegd voor de slaaf, die
daarna was teruggegeven onder een voorwaarde van het contract.
15. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek IV.
Een repliek die kwade trouw beweert moet niet worden ingeroepen tegen een exceptie die gebaseerd is op een eed die ter
terechtzitting is afgelegd, aangezien de Praetor erop moet toezien dat er vervolgens geen vraag wordt gesteld met betrekking
tot zo'n eed.
16. Africanus, Vragen, Boek IX.
U bent in het bezit van het landgoed Titiaan, en u en ik hebben een rechtszaak over de eigendom van dat landgoed. Ik beweer
dat aan dit landgoed een recht van doorgang toekomt door het landgoed Sempronianus, dat aan u toebehoort. Als ik een
proces aanspan om het recht van overpad terug te vorderen, kunt u zich volgens de rechtspraak beroepen op een exceptie op
grond dat niet mag worden vooruitgelopen op het geding over de eigendom van het landgoed; dat wil zeggen dat ik niet kan
aantonen dat ik recht heb op het recht van overpad voordat ik heb bewezen dat het landgoed Titiaan van mij is.
17. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Als ik echter een vordering instel om het recht van overpad terug te krijgen, en daarna een om het landgoed Titiaan terug te
krijgen, zal de uitzondering geen schade veroorzaken, omdat de doelen van de geschillen verschillend zijn, en de redenen
voor teruggave verschillend.
(18) Africanus, Vragen, Boek IX.
Ik stel een vordering tegen u in voor de helft van een stuk land waarvan u zegt dat het de uwe is, en ik wil tegelijkertijd een
vordering in verdeling tegen u instellen bij dezelfde rechter. Nogmaals, als ik beweer dat een stuk land dat u in bezit hebt van
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mij is, en ik de oogst van u wil terugvorderen, rijst de vraag of een uitzondering op grond van het beginsel dat ik geen
rechtszaak mag aanspannen waarvan de beslissing vooruitloopt op de zaak waarin het eigendom van alle of een deel van de
betrokken grond in het geding is, als beletsel zal werken, of moet worden afgewezen. In beide gevallen moet de Praetor
tussenbeide komen en de eiser niet toestaan een dergelijke procedure in te stellen, voordat de kwestie van de eigendom van
de grond is opgelost.
19. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
Alle uitzonderingen waarop de hoofdschuldenaar recht heeft, kunnen ook door zijn borg worden aangewend, zelfs tegen de
toestemming van eerstgenoemde.
(20) Paulus, Over de wijze van opstellen van formules.
Excepties worden ingeroepen ofwel omdat de partij deed wat hij had moeten doen, ofwel omdat hij deed wat hij niet had
moeten doen, ofwel omdat hij niet deed wat hij had moeten doen. Een exceptie op grond van verkochte en geleverde
goederen, of op grond van kracht van gewijsde, wordt toegestaan omdat iets is gedaan wat gedaan had moeten worden. Een
exceptie op grond van bedrog wordt toegestaan, omdat iets is gedaan wat niet had mogen gebeuren. Een exceptie op grond
van ongeoorloofd praetorisch bezit van een gegeven goed wordt toegestaan, omdat iets niet is gedaan wat gedaan had moeten
worden.
21. Neratius, Perkamenten, Boek IV.
Men zegt dat een zaak een andere zaak bevoordeelt, met betrekking tot een grotere som geld, wanneer een vraag voor de
rechter komt die geheel of gedeeltelijk verband houdt met een zaak waarbij een groter bedrag aan goederen betrokken is.
(22) Paulus, Diverse passages.
Een uitzondering is een procedure die soms de gedaagde bevrijdt van het risico dat er een vonnis tegen hem wordt
uitgesproken, en soms het bedrag van het vonnis verlaagt.
1. Een replicatie staat tegenover een exceptie, en is als het ware een uitzondering op een exceptie.
23. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek III.
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Paulus: Als iemand een standbeeld in een stad plaatst met de bedoeling dat het aan de stad zal toebehoren, en het naderhand
voor het gerecht wil opeisen, kan hij door een exceptie in factum worden verhinderd.
24. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VII.
Een zoon die onder vaderlijk gezag staat, kan voor zijn vader een exceptie verkrijgen op grond van een afgelegde eed, als hij
voor het gerecht zweert dat zijn vader niets verschuldigd is.

Tit. 2. Betreffende de exceptie op grond van res judicata.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Omdat vonnissen, gewezen tussen procespartijen, geen schade kunnen toebrengen aan anderen, die geen partij zijn in het
proces, kan een procedure worden ingesteld op grond van een testament waarbij de vrijheid is verleend, of een legaat is
nagelaten, hoewel het testament kan zijn gebroken, of nietig verklaard, of kan zijn geoordeeld dat het niet volgens de
voorgeschreven wettelijke formaliteiten is opgesteld; maar toch, als de legataris zijn zaak zou verliezen, zal de testamentaire
verlening van de vrijheid niet worden aangetast.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen de erfgenaam van een erflater die zijn zoon in zijn testament heeft laten
overgaan, en de eiser wordt tegengewerkt door een exceptie op grond van het feit dat het testament in een zodanige staat
verkeert dat het bezit van de nalatenschap door de Praetor kan worden verleend in strijd met de bepalingen ervan, en de
geëmancipeerde zoon heeft nagelaten het bezit van de nalatenschap aan te vragen, dan is het niet onrechtvaardig dat hij
opnieuw in staat wordt gesteld een vordering in te stellen tegen de erfgenaam. Dit werd verklaard door Julianus in het Vierde
Boek van de Digest.
3. Dezelfde, Over het Edict, Boek XV.
Julianus, in het Derde Boek van de Digest, verklaart dat een exceptie op grond van res judicata kan worden tegengeworpen
telkens wanneer dezelfde kwestie opnieuw voor de rechter komt tussen dezelfde partijen. Daarom, als iemand een rechtszaak
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aanspant voor de gehele nalatenschap, na er een verloren te hebben, aangespannen om een deel van dezelfde terug te krijgen,
of omgekeerd, zal hij door een exceptie worden verhinderd.
4. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXII.
Een exceptie op grond van res judicata wordt stilzwijgend geacht alle personen te omvatten die belang hebben bij de zaak.
(5) Idem, Over het Edict, Boek LXXIV.
Een procedure wordt geacht te zijn ingesteld met betrekking tot dezelfde kwestie, niet alleen wanneer een eiser geen gebruik
maakt van dezelfde vordering die hij in eerste instantie heeft ingesteld, maar ook wanneer hij een andere vordering instelt
met betrekking tot dezelfde zaak. Wanneer bijvoorbeeld iemand die een vordering in mandaat heeft ingesteld, nadat zijn
wederpartij heeft beloofd voor de rechter te verschijnen, een vordering inleidt op grond van vrijwillige volmacht, of een
vordering tot teruggave van het goed, stelt hij een vordering in met betrekking tot dezelfde zaak. Het is dus zeer juist te
zeggen, dat alleen hij die niet opnieuw tracht hetzelfde resultaat te bereiken, geen proces aanspant met betrekking tot
dezelfde zaak. Want wanneer iemand zijn vordering wijzigt, moet hij ook de aard van zijn vordering wijzigen; hij wordt
immers altijd geacht een vordering in te stellen met betrekking tot dezelfde zaak, ook al neemt hij zijn toevlucht tot een
andere soort vordering dan die welke hij in eerste instantie heeft ingesteld.
6. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Men heeft zeer redelijk geoordeeld, dat één rechtsvordering voldoende is voor de beslechting van één enkel geschil, en één
vonnis voor de beëindiging van een zaak; anders zou het aantal rechtszaken enorm toenemen, en onoverkomelijke
moeilijkheden veroorzaken, vooral wanneer tegenstrijdige vonnissen zijn gewezen. Het is dus zeer gebruikelijk, een
uitzondering op grond van het gezag van gewijsde in te voeren.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
Als iemand, nadat hij een vordering heeft ingesteld voor het geheel van een bepaald goed en het heeft verloren, vervolgens
een vordering instelt om een deel ervan terug te krijgen, zal hij worden uitgesloten door een exceptie op grond van het gezag
van gewijsde; want een deel is inbegrepen in het geheel, en wordt als hetzelfde beschouwd wanneer een deel van iets wordt
opgeëist en het geheel eerder was opgeëist. Het maakt ook geen verschil of de vordering wordt ingesteld voor een bepaald
artikel, voor een som geld of voor een recht. Als iemand dus een zaak aanspant om een stuk land terug te vorderen, en daarna
een zaak aanspant voor een verdeeld of een onverdeeld deel daarvan, moet gezegd worden dat hij door een exceptie zal
worden uitgesloten. Of als u bijvoorbeeld voorstelt, dat ik een vordering instel voor een bepaald gedeelte van een stuk grond,
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dat ik eerder in zijn geheel heb gevorderd, dan zal ik door een exceptie worden verjaagd. Dezelfde regel moet worden
toegepast wanneer eerst een vordering wordt ingesteld voor twee verschillende voorwerpen, en daarna een vordering voor
een van beide; de exceptie zal dan als een beletsel werken. Evenzo, indien iemand een vordering instelt om een stuk land
terug te krijgen en, nadat hij het verloren heeft, vervolgens een vordering instelt voor de bomen die op dat land gekapt zijn, of
indien hij in de eerste plaats een vordering instelt voor een huis en vervolgens een vordering instelt voor de grond waarop het
staat, of het timmerhout of de steen waarvan het gebouwd is, dan geldt dezelfde regel. Dit is ook het geval, indien ik in de
eerste plaats een vordering in verband met een schip inleid, en vervolgens een vordering in verband met de afzonderlijke
delen waaruit het bestaat.
1. Als ik een vordering instel tot terugvordering van een zwangere slavin, die zwanger is geworden en een kind heeft gebaard
nadat de zaak was gevoegd, en ik stel vervolgens een vordering in tot terugvordering van het kind, is het een belangrijk punt
of ik zal worden geacht dezelfde vordering of een andere te hebben ingesteld. En men kan inderdaad stellen, dat een
vordering voor hetzelfde is ingesteld, wanneer hetgeen voor de eerste rechter is gevorderd, ook voor een tweede rechter
wordt gevorderd. Daarom zal in bijna al deze gevallen een exceptie als een beletsel werken.
2. Een verschil bestaat echter met betrekking tot de steen en het hout waaruit een huis is samengesteld, want wanneer iemand
een proces aanspant voor een huis, en het verliest, en daarna een proces aanspant voor de steen of het hout, of iets anders, als
zijn eigendom, bevindt hij zich in een zodanige positie dat hij zal worden geacht een andere vordering te hebben ingesteld,
want een huis kan toebehoren aan iemand die niet de eigenaar is van de stenen waaruit het is opgetrokken. Ten slotte,
wanneer materialen zijn gebruikt voor het oprichten van een huis dat aan een ander toebehoort, kan de eigenaar deze
terugvorderen nadat zij van het gebouw zijn gescheiden.
3. Dezelfde vraag doet zich voor met betrekking tot de gewassen, als wanneer het kind van een vrouwelijke slaaf in het
geding is. Want deze dingen bestaan nog niet, toch zijn zij afgeleid van het eigendom ter verhaal waarvan de vordering is
ingesteld; en de betere mening is, dat deze uitzondering daarop niet van toepassing zal zijn. Het is echter duidelijk, dat indien
de oogst of de nakomelingen van de slaaf in de teruggave van het eigendom zijn begrepen, en hun waarde is getaxeerd, het
resultaat zal zijn, dat een uitzondering daadwerkelijk kan worden gemaakt.
4. En in het algemeen (zoals Julianus zegt) zal een exceptie op grond van het gezag van gewijsde als een beletsel werken
wanneer dezelfde kwestie opnieuw voor de rechter wordt gebracht tussen dezelfde personen, of in een zaak van een andere
aard. Dus als de eiser, na een rechtszaak aangespannen te hebben om een nalatenschap terug te krijgen en deze verloren te
hebben, een rechtszaak aanspant om bepaalde artikelen terug te krijgen die deel uitmaken van de nalatenschap; of als hij, na
een rechtszaak aangespannen te hebben om bepaalde artikelen terug te krijgen die erbij hoorden en deze mislukt is,
vervolgens een rechtszaak aanspant om de gehele nalatenschap terug te krijgen, zal hij door een exceptie verjaagd worden.
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5. Dezelfde regel moet worden toegepast, wanneer iemand die een vordering van een schuldenaar van een nalatenschap heeft
ingesteld en deze heeft verloren, een vordering instelt om de gehele nalatenschap terug te vorderen; of, aan de andere kant,
wanneer hij eerst een vordering heeft ingesteld om de nalatenschap terug te vorderen en daarna een vordering instelt om een
schuld te innen die deel uitmaakt van het vermogen van de nalatenschap, zal een exceptie in dit geval als een beletsel werken;
want als ik een vordering instel voor een nalatenschap, worden alle eigendommen en vorderingsrechten die daarop
betrekking hebben, geacht in de vordering te zijn begrepen.
........................................
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
Als ik u aanklaag voor een goed en ik word in het ongelijk gesteld, omdat u er niets van bezit, en ik stel opnieuw een
vordering in om het terug te krijgen, nadat u een deel van het goed hebt verkregen, kan deze uitzondering dan terecht tegen
mij worden ingeroepen? Ik denk dat de exceptie niet zal werken als een beletsel, ongeacht of is besloten dat de nalatenschap
de mijne was, of dat mijn tegenpartij van aansprakelijkheid is ontslagen omdat hij niet in het bezit was van enig deel ervan.
1. Indien iemand, nadat hij zijn eigendom heeft verdedigd op een stuk land waarvan hij dacht het in bezit te hebben, en het
vonnis is uitgesproken ten gunste van de eiser, de gedaagde naderhand het land koopt, kan de eiser dan gedwongen worden
het hem terug te geven? Neratius zegt, dat indien een exceptie op grond van kracht van gewijsde wordt opgeworpen tegen
hem, die een tweede maal om het land vordert, hij kan antwoorden, dat het vonnis in zijn voordeel is gewezen.
2. Julianus zegt dat een exceptie op grond van res judicata overgaat van de oorspronkelijke belanghebbende op de koper,
maar niet teruggaat van de koper op de oorspronkelijke belanghebbende. Als u dus een eigendom verkoopt dat tot een
nalatenschap behoort, en ik stel een vordering in om dat eigendom van de koper terug te krijgen, en ik win de zaak, dan kan
ik de exceptie niet tegen u inroepen, als u een vordering tegen mij instelt. Maar als het vonnis niet is uitgesproken tussen
degene aan wie u het eigendom verkocht en mijzelf.
(10) Julianus, Digest, Boek LI.
Of als ik mijn zaak verloren heb, hebt u geen recht op de exceptie tegen mij.
11. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.
Als een moeder op grond van het decreet van de Senaat een vordering instelt om de nalatenschap van haar overleden
minderjarige zoon terug te krijgen, omdat zij meende dat het testament van zijn vader was verbroken en er geen pupillaire
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substitutie had kunnen plaatsvinden, en zij wordt in het ongelijk gesteld omdat het testament van de vader niet is verbroken,
en nadat het testament is geopend, waar de pupillaire substitutie zou moeten blijken, er geen blijkt te bestaan, en zij opnieuw
een vordering instelt voor de nalatenschap, wordt zij uitgesloten door een exceptie op grond van het res judicata; Zo zegt
Neratius. Ik twijfel er niet aan dat zij zal worden uitgesloten door een exceptie op grond van res judicata, maar verlichting
moet haar worden verleend, omdat zij slechts één punt in haar voordeel naar voren heeft gebracht, namelijk dat het testament
van de vader was verbroken.
1. Ten slotte zegt Celsus, dat als ik een vordering instel tot terugvordering van een slaaf, van wie ik denk dat hij mijn
eigendom is, omdat hij door een ander aan mij is uitgeleverd, terwijl hij in feite van mij is, omdat hij behoort tot een
landgoed dat ik heb geërfd, en ik een tweede vordering instel, nadat ik de eerste heb verloren, ik door een exceptie kan
worden verjaagd.
2. 2. Indien echter iemand land vordert op grond van het feit, dat Titius het aan hem heeft afgestaan, en, nadat hij in het
ongelijk is gesteld, het daarna op een andere grond vordert, zal hij niet door een exceptie worden uitgesloten.
3. Julianus zegt ook: als u en ik erfgenamen van Titius zijn, en u spant een rechtszaak aan tegen Sempronius voor een deel
van een stuk land dat volgens u tot de nalatenschap behoort, en u wordt in het ongelijk gesteld, en ik koop naderhand
hetzelfde deel van het land van Sempronius, dan kan ik een exceptie tegen u inbrengen bij wijze van verjaring, als u een
rechtszaak in verdeling tegen mij aanspant, omdat de zaak tussen u en mijn verkoper gerechtelijk is beslist. Want als ik,
voordat ik het genoemde deel van het land vorder, een vordering tot verdeling zou instellen, kan een exceptie worden
opgeworpen op grond van het feit dat de zaak tussen u en mij door de rechter is beslecht.
4. Wanneer de oorsprong van twee vorderingen dezelfde is, maakt dit ook een tweede vordering tot dezelfde. Maar als ik een
vordering instel voor een stuk land of een slaaf, en mijn zaak verlies, en daarna een nieuwe vordering zou hebben waaraan ik
de eigendom ontleen, zal ik niet worden uitgesloten door deze uitzondering, tenzij mijn eigendom, die voorlopig verloren is,
naderhand wordt hersteld door een bepaald soort postliminium. Maar wat als de slaaf op wie ik aanspraak maak, door de
vijand gevangen wordt genomen, en daarna terugkeert op grond van het recht van postliminium? In dit geval zal de exceptie
mij beletten, omdat de zaak als dezelfde wordt beschouwd; maar als ik het eigendom om een andere reden zou hebben
verkregen, zal de exceptie niet als belemmering werken. Als mij dus een goed wordt nagelaten onder een bepaalde
voorwaarde, en ik, terwijl de zaak hangende is, het eigendom ervan heb verkregen, een rechtszaak aanspan en in het ongelijk
word gesteld, en ik vervolgens, nu de voorwaarde is vervuld, opnieuw een rechtszaak aanspan om het legaat terug te krijgen,
meen ik dat een exceptie niet kan worden ingeroepen, omdat ik vroeger een andere eigendomstitel had dan nu.
5. Indien dus de eigendom wordt verkregen nadat de eerste vordering is ingesteld, verandert dit de aard van de zaak, maar de
verandering van de mening van de eiser doet dit niet; zoals bijvoorbeeld, indien iemand meent dat hij de eigendom van een
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goed heeft door vererving, en zijn mening verandert, en meent dat hij er recht op heeft op grond van een schenking. Dit geeft
geen aanleiding tot een nieuwe vordering, want onverschillig op welke wijze of waar iemand de eigendom van het goed kan
hebben verkregen, zijn recht daarop is definitief afgehandeld in de eerste vordering.
6. Als iemand een vordering instelt voor het recht om door het land van een ander te lopen, en daarna een vordering instelt
om door hetzelfde land te rijden, denk ik dat met kracht kan worden volgehouden dat het ene in de eerste plaats werd
gevraagd, en het andere in de tweede, en dat daarom een exceptie op grond van res judicata niet kan worden opgeworpen.
7. Het is onze praktijk, wanneer een exceptie op grond van kracht van gewijsde wordt opgeworpen, alle partijen te omvatten
die het recht hebben de zaak met de eiser aanhangig te maken. Daartoe behoren de advocaat die de opdracht heeft gekregen
de zaak aanhangig te maken, de voogd, de curator van een krankzinnige of een minderjarige, en de ambtenaar die belast is
met het beheer van de zaken van een stad. Aan de zijde van de verweerder is begrepen degene die de verdediging op zich
neemt, omdat hij die een rechtsvordering tegen hem instelt, een geding aanhangig maakt.
8. Wanneer iemand een vordering instelt tegen een zoon, die onder vaderlijk gezag staat, tot terugwinning van een slaaf, en
daarna een vordering instelt tegen de vader voor dezelfde slaaf, zal er grond zijn voor deze uitzondering.
9. 9. Als ik mijn buurman aanklaag om hem te dwingen voor zijn regenwater te zorgen, en daarna één van ons ons land
verkoopt, en de koper dezelfde aanklacht indient, of deze tegen hem wordt ingediend, zal deze uitzondering als een beletsel
werken, maar alleen met betrekking tot werkzaamheden die zijn uitgevoerd nadat de beslissing is genomen.
10. 10. Evenzo, indien Titius aan Seius in pand heeft gegeven, hetgeen hij van u trachtte terug te vorderen, en Seius daarna
tegen u een vordering op grond van pandrecht instelt, moet worden vastgesteld, wanneer Titus het goed in pand heeft
gegeven. Als hij dat gedaan heeft voordat hij een vordering instelde, zal de uitzondering niet als een beletsel werken, omdat
hij de vordering had moeten indienen en ik mijn pandrecht onaangetast zal behouden. Indien hij echter het eigendom verpand
heeft nadat hij het geding aanhangig heeft gemaakt, is de betere mening dat een exceptie op grond van het gezag van
gewijsde als een beletsel zal werken.
12. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Wanneer de vraag wordt gesteld of deze exceptie al dan niet als verwerping zal werken, moet worden nagegaan of het om
hetzelfde eigendom gaat;
13. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXV.

3226

Ofwel hetzelfde bedrag, ofwel hetzelfde recht dat het onderwerp was van de eerste vordering.
14. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Men moet ook nagaan of dezelfde oorzaak van de vordering bestaat, of de personen van dezelfde rang zijn, en als deze
dingen niet samenvallen, is de zaak anders. Wanneer deze uitzondering wordt ingeroepen, wordt onder hetzelfde eigendom
verstaan datgene waarop de eerste vordering betrekking had, ook al is de kwaliteit of de kwantiteit ervan misschien niet
absoluut behouden gebleven, en is er niets aan toegevoegd of van afgetrokken, zoals de term in zijn ruimste betekenis moet
worden aanvaard, omwille van het welzijn van de betrokken partijen.
1. Wanneer iemand het vruchtgebruik heeft van een gedeelte van het goed, en een vordering instelt om het gehele
vruchtgebruik terug te krijgen, en zijn zaak verliest, 3nd hij vervolgens een vordering instelt voor de andere helft van het
vruchtgebruik, die hem daarna is toegevallen, zal hij niet door een exceptie worden verhinderd, om de reden dat het
vruchtgebruik niet toekomt aan een gedeelte van de nalatenschap, maar aan de persoon zelf.
2. In dit soort gevallen verschillen de persoonlijke vorderingen van de reële, want wanneer hetzelfde goed mij door dezelfde
persoon verschuldigd is, berust elke vordering op een afzonderlijke verbintenis; en een gerechtelijke procedure die
betrekking heeft op een ervan, wordt niet tenietgedaan door een soortgelijke vordering voor een andere. Maar als ik een echte
vordering instel zonder te vermelden op welke grond ik beweer dat het goed van mij is, zijn alle aanspraken erop opgenomen
in de vordering voor één deel, want hoewel het goed niet meer dan eenmaal van mij kan zijn, kan het mij meerdere malen
verschuldigd zijn.
3. Wanneer iemand een procedure start onder het interdict om bezit van een goed te verkrijgen, en daarna een echte vordering
instelt, zal hij niet door een exceptie worden uitgesloten, omdat een procedure om bezit te verkrijgen onder een interdict, en
een rechtszaak om de eigendom van het goed vast te stellen, verschillend zijn.
15. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXX.
Wanneer tussen u en mij een rechtsgeding aanhangig is over een nalatenschap en u hebt goederen in uw bezit die tot die
nalatenschap behoren en ik heb er ook enkele, dan staat niets mij in de weg om een rechtsgeding tegen u aan te spannen om
de nalatenschap terug te krijgen, en aan de andere kant staat niets u in de weg om met hetzelfde doel een rechtsgeding tegen
mij aan te spannen. Als u echter, nadat de zaak is afgehandeld, een dergelijke vordering tegen mij instelt, moet worden
nagegaan of de nalatenschap van mij of van u was. Indien is beslist dat het mijn eigendom is, zal de exceptie op grond van
het gezag van gewijsde tegen u werken; omdat, juist omdat het vonnis in mijn voordeel is uitgesproken en het landgoed mij
bleek toe te behoren, is beslist dat het niet het uwe is. Indien echter is vastgesteld dat het mij niet toebehoort, is er niets
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bepaald met betrekking tot uw eigendomsrecht daarop, omdat het kan zijn dat het landgoed aan geen van ons beiden
toebehoort.
16. Julianus, Digest, Boek LI.
Want het zou uiterst onrechtvaardig zijn dat een exceptie op grond van res judicata ten goede zou komen aan de partij tegen
wie het vonnis is uitgesproken.
(17) Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXX.
Als ik een proces tegen u aanspan om eigendom dat mij toebehoort terug te krijgen, en u wordt van alle aansprakelijkheid
ontslagen omdat u hebt bewezen dat u dat eigendom niet meer in uw bezit hebt, zonder dat u bedrog hebt gepleegd; en ik
vervolgens, nadat u dat eigendom een tweede keer in uw bezit hebt gekregen, opnieuw een proces tegen u aanspan, kan een
exceptie op grond van res judicata niet doeltreffend tegen mij worden ingeroepen.
18. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXX.
Wanneer iemand een vordering instelt voor het verkrijgen van eigendom en zijn tegenstander wordt ontslagen van
aansprakelijkheid omdat hij niet in het bezit was, en hij daarna weer in het bezit is gekomen en de eigenaar een tweede keer
een vordering instelt, kan een exceptie op grond van res judicata niet goed worden ingeroepen, omdat de toestand van de
zaak anders is.
(19) Marcellus, Digest, Boek XIX.
Een zekere man gaf hetzelfde eigendom in onderpand op twee verschillende tijdstippen, de tweede schuldeiser spande een
pandrecht aan tegen de eerste, en won de zaak, en de eerste spande nadien een gelijkaardige zaak aan tegen de tweede. De
vraag rees of een exceptie op grond van het gezag van gewijsde zou werken als een beletsel. Indien de tweede schuldeiser de
exceptie had ingeroepen voordat het goed aan hem in pand was gegeven, en hij niets nieuws en rechtsgeldigs naar voren kon
brengen, zou de exceptie ongetwijfeld een beletsel zijn, want zij brengt hetzelfde punt naar voren waarover reeds was beslist.
20. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Wanneer iemand, aan wie al het zilver van de familie was nagelaten en die dacht dat hem alleen bepaalde tafels waren
nagelaten, op grond van een testament een proces tegen de erfgenaam had aangespannen, en hij alleen de kwestie van de
taxatie van die tafels voor de rechter had gebracht, en daarna een proces had aangespannen om het geld dat hem was
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nagelaten terug te krijgen, dan zegt Trebatius dat hij niet door een exceptie zal worden tegengehouden, om de reden dat hij
daarvoor in eerste instantie geen proces had aangespannen, en ook niet van plan was dat te doen, noch dat de rechter met
betrekking daartoe een beslissing had genomen.
21. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXI.
Indien mij bij testament een zilveren legaat is nagelaten en ik een vordering instel tegen de erfgenaam om dit terug te
vorderen, en later wordt vastgesteld dat de erflater mij ook zijn kleerkast heeft nagelaten door een codicil, dan wordt deze
laatste nalatenschap niet aangetast door de eerste beslissing, omdat noch de partijen bij de rechtszaak, noch de rechter hebben
begrepen dat er iets anders in geschil was dan het zilveren legaat.
1. Als ik een kudde schapen terugvorder en ik word in het ongelijk gesteld en de kudde wordt groter of kleiner en ik stel
opnieuw een vordering in om dezelfde kudde terug te vorderen, dan kan een exceptie doeltreffend tegen mij worden
opgeworpen. Als ik een vordering instel voor een van de dieren waaruit de kudde bestaat, en het is aanwezig als deel van
dezelfde kudde, denk ik dat de uitzondering nog steeds als een beletsel zal werken.
2. Als u een vordering instelt tegen iemand om Stichus en Pamphilus terug te vorderen, van wie u beweert dat zij uw slaven
zijn, en uw tegenpartij wordt ontslagen van aansprakelijkheid, en u stelt opnieuw een vordering tegen hem in, waarbij u
Stichus als uw slaaf opeist, dan staat vast dat u door een exceptie wordt uitgesloten.
3. Als ik een vordering instel voor een stuk land, waarvan ik beweer, dat het van mij is, en daarna een vordering instel om het
vruchtgebruik daarvan terug te krijgen, op grond dat, aangezien het land mij toebehoort, het vruchtgebruik ook van mij is, zal
ik door een exceptie worden uitgesloten, omdat iemand die land bezit, geen vordering kan instellen om het vruchtgebruik
daarvan terug te krijgen. Indien ik echter een vordering instel tot terugverkrijging van het vruchtgebruik, als zijnde van mij,
en daarna, nadat ik de eigendom van het land heb verkregen, opnieuw een vordering instel tot terugverkrijging van het
vruchtgebruik, kan men zeggen, dat het geval anders is; want nadat ik het land zelf heb verkregen, houdt het vruchtgebruik,
dat ik vroeger genoot, op van mij te zijn als een dienstbaarheid, en wordt het opnieuw mijn eigendom door het
eigendomsrecht, en, als het ware, door een andere titel.
4. 4. Als u borg staat voor mijn slaaf, en er wordt een rechtszaak tegen mij aangespannen wegens zijn peculium, en ik win de
zaak, en daarna wordt een rechtszaak tegen u aangespannen voor dezelfde zaak, dan kan een exceptie op grond van res
judicata doeltreffend worden aangevoerd.
(22) Paulus, Over het Edict, Boek XXXI.
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Als een vordering op borgtocht is ingesteld tegen een erfgenaam, en deze wordt verloren, kan de eiser een vordering instellen
tegen de andere erfgenamen die geen beroep kunnen doen op een exceptie op grond van kracht van gewijsde. Want hoewel
dezelfde vraag aan de orde is in verschillende vorderingen, geeft de verandering van de partijen tegen wie de vordering
individueel is ingesteld, de zaak toch een ander aspect. Indien een zaak tegen de erfgenaam is aangespannen wegens fraude
door de overledene, en daarna een zaak tegen hem wordt aangespannen wegens een frauduleuze handeling van hemzelf, zal
een exceptie op grond van kracht van gewijsde niet werken als een beletsel, omdat er een andere kwestie in het geding is.
23. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wanneer alleen een vordering tot terugvordering van verloren rente wordt ingesteld, hoeft men niet te vrezen dat een exceptie
op grond van het gezag van gewijsde zal werken als een beletsel in een proces voor de hoofdzaak, want, aangezien het
ribbenvoordeel is, zal het anderzijds ook geen beletsel zijn. Dezelfde regel zal gelden wanneer de eiser in een te goeder trouw
gesloten contract alleen de rente wil innen, want de rente blijft lopen, want zolang het contract te goeder trouw blijft lopen,
zal hij dat doen.
24. Julianus, Digest, Boek IX.
Wanneer iemand een goed koopt van iemand die er geen eigenaar van is, en naderhand van zijn aansprakelijkheid wordt
ontslagen wanneer de eigenaar zelf een vordering instelt om het terug te krijgen, en de koper vervolgens het bezit van het
goed verliest, en een vordering instelt om het terug te krijgen van de eigenaar die het in bezit heeft gekregen, kan de laatste
een beroep doen op een exceptie op grond van het feit dat het goed aan hem toebehoort, en de ander kan antwoorden dat niet
besloten is dat het van hem is.
(25) Dezelfde, Digest, Boek LI.
Indien iemand die geen erfgenaam is, een vordering voor de nalatenschap instelt en, nadat hij erfgenaam is geworden,
opnieuw een vordering voor dezelfde nalatenschap instelt, zal hij niet door een exceptie op grond van res judicata worden
verhinderd.
1. Het ligt in de macht van een koper om een vordering in te stellen om de teruggave van het eigendom binnen zes maanden
af te dwingen, wanneer de voorwaarde was dat, indien een slaaf minder waard was dan waarvoor hij was verkocht, het teveel
betaalde moest worden terugbetaald; want deze laatste vordering omvat ook de clausule tot teruggave van het geld, wanneer
de slaaf een zodanig gebrek had, dat de koper hem op grond daarvan niet zou hebben gekocht, indien hij daarvan op de
hoogte was geweest. Daarom is het zeer juist te zeggen, dat indien de koper, die van een van deze vorderingen gebruik heeft
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gemaakt, naderhand van de andere gebruik maakt, hij kan worden uitgesloten door een exceptie op grond van het gezag van
gewijsde.
2. Als u zich in mijn zaak mengt en in mijn naam een vordering instelt voor een stuk land, en ik naderhand de vordering die u
hebt ingesteld niet bekrachtig, maar u opdraag opnieuw een vordering in te stellen om hetzelfde land terug te vorderen, zal
een exceptie op grond van kracht van gewijsde geen beletsel vormen wanneer de omstandigheden zijn gewijzigd sinds de
opdracht werd gegeven. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een persoonlijke en niet een reële vordering wordt
ingesteld.
26. Africanus, Vragen, Boek IX.
Ik heb een zaak tegen u aangespannen op grond van het feit dat ik het recht had mijn huis tien voet hoger te bouwen, en ik
heb die verloren. Nu stel ik een vordering tegen u in, bewerende dat ik het recht heb mijn huis twintig voet hoger op te
trekken. Een exceptie op grond van kracht van gewijsde kan ongetwijfeld worden opgeworpen. Als ik nu weer een vordering
instel met de bewering dat ik het recht heb mijn huis nog eens tien voet hoger op te trekken, zal een exceptie werken als een
beletsel; want aangezien ik het niet lager kon optrekken, zou ik zeker niet het recht hebben het nog hoger op te trekken.
1. Evenzo, als de eiser, nadat hij een rechtsvordering heeft ingesteld om een stuk land terug te krijgen en het heeft verloren,
een rechtsvordering instelt voor een eiland dat in een rivier tegenover dat land is ontstaan, zal hij door een exceptie worden
verhinderd.
27. Neratius, Perkamenten, Boek VII.
Wanneer in een tweede geding de vraag rijst of het eigendom hetzelfde is als dat wat het voorwerp was van het eerste geding,
moeten de volgende dingen in overweging worden genomen: ten eerste, de betrokken partijen; ten tweede, het eigendom
waarvoor het geding werd aangespannen; en ten derde, de onmiddellijke oorzaak van het geding. Want nu is het van geen
belang, of iemand meent, dat hij een goede zaak heeft, evenmin als wanneer hij, nadat tegen hem vonnis is gewezen, nieuwe
stukken zou vinden om zijn zaak te versterken.
28. Papinianus, Vragen, Boek XXVII.
Een exceptie op grond van res judicata zal iemand die de eigendom opvolgt van de partij die de zaak verloor, uitsluiten.
29. Dezelfde, Opinies, Boek I.
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Een exceptie op grond van het gewijsde zal niet werken als een beletsel tegen een mede-erfgenaam die geen partij was in het
proces; en een slaaf, die nog niet gemanumitteerd is op grond van een trust, kan niet opnieuw als slaaf worden opgeëist, nadat
een vonnis is uitgesproken ten gunste van zijn vrijheid; maar het is de plicht van de Praetor om toe te zien op de naleving van
het vonnis in dit geval, aangezien hij niet kan beslissen ten gunste van de partij die werd verslagen. Want als tegen een der
mede-erfgenamen een proces is aangespannen om een testament onzakelijk te verklaren, of als twee mede-erfgenamen
afzonderlijk een proces hebben aangespannen en een hunner zijn zaak wint, staat vast, dat de verlening van de vrijheid van
kracht moet worden; toch is het de plicht van de rechter om te voorzien in de schadeloosstelling van de partij, die in het gelijk
wordt gesteld en die de slaaf moet manumitteren.
1. Indien een schuldenaar een geding aanspant om de eigendom te bepalen van een goed, dat hij verpand heeft zonder de
schuldeiser daarvan in kennis te stellen, en het vonnis wordt tegen hem gewezen, zal de schuldeiser niet geacht worden de
plaats van de verslagen partij in te nemen, daar de overeenkomst met betrekking tot het pand aan het vonnis voorafging.
30. Paulus, Vragen, Boek XIV.
Een zekere man die als erfgenaam van rechtswege kon opvolgen, nadat hij tot erfgenaam was benoemd van het zesde deel
van een nalatenschap, betwistte de wettigheid van het testament, en nadat hij de helft van de nalatenschap van een van de
aangewezen erfgenamen had geëist, verloor hij zijn zaak. Hij is van mening dat hij het zesde deel van de nalatenschap in zijn
vordering heeft opgenomen en dat, indien hij hetzelfde deel op grond van hetzelfde testament vordert, een exceptie op grond
van kracht van gewijsde tegen hem zal werken.
(1) Latinus Largus: Een transactie vond plaats met betrekking tot een landgoed dat toebehoorde aan Maevius, maar wiens
recht daarop door Titius werd betwist, en een overdracht van de goederen van het landgoed werd door Titius aan Maevius,
als erfgenaam, gedaan, bij welke overdracht een bepaald stuk land, dat enige jaren daarvoor in onderpand was gegeven aan
de grootvader van Maevius, en daarna aan een andere persoon, werd geleverd, ingevolge de overeenkomst. Nadat deze zaken
waren geregeld, stelde de tweede schuldeiser van Titius een vordering in en verkreeg deze. Na dit vonnis vond Maevius
onder de papieren van zijn grootvader de door Titius opgestelde nota, waaruit bleek dat het land dat bij de genoemde
transactie hoorde, ook door genoemde Titius aan zijn grootvader was bezwaard. Aangezien het dus duidelijk was dat de
grond die vroeger in hypotheek was gegeven aan de grootvader van Maevius, de erfgenaam, dezelfde grond was als die
waarvoor Maevius een vonnis tegen hem had laten uitspreken ten gunste van de tweede schuldeiser, vroeg ik of het recht van
zijn grootvader, waarvan hij niet op de hoogte was op het moment dat de vordering werd ingesteld om de grond terug te
krijgen, niet kon worden verjaagd door een exceptie in te dienen. Ik antwoordde dat indien de eigendom van het land in het
geding was en er een vonnis was gewezen ten gunste van de genoemde schuldeiser, wij zouden moeten oordelen dat een
exceptie op grond van het gezag van gewijsde zou werken als een beletsel voor de partij die het vorige geding had verloren
om een ander geding aan te spannen, omdat, aangezien de eiser in het gelijk was gesteld, de kwestie dezelfde lijkt te zijn als
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die waar het eerder om ging. Indien echter de bezitter wordt ontslagen van zijn aansprakelijkheid en, na het bezit te hebben
verloren, een vordering instelt om het bezit terug te krijgen van dezelfde partij die in eerste instantie geen succes had, zal hij
niet worden uitgesloten door een exceptie, omdat in het vonnis dat in zijn voordeel is gewezen, niets is beslist met betrekking
tot zijn titel. Wanneer echter de vordering tot verpanding tegen de eerste schuldeiser is ingesteld, kan geen vraag worden
gesteld over de titel van de bezitter, omdat in geschillen over eigendom wordt beslist dat wat van mij is, tegelijkertijd wordt
beslist dat het niet aan een ander toebehoort; maar in het geval van een verbintenis zal het resultaat zijn dat, wanneer een
goed ten gunste van één persoon is bezwaard, daaruit niet volgt dat het niet bezwaard is ten gunste van een ander, indien deze
laatste kan bewijzen dat dit het geval is. Men kan zeggen, dat het waarschijnlijk is, dat een uitzondering niet zal werken als
een beletsel, omdat er geen twijfel was over het recht van de bezitter, maar alleen over de bezwaring. In het genoemde geval
is het punt dat voor mij de grootste moeilijkheid oplevert, echter of het pandrecht tenietgaat wanneer de eigendom van het
goed wordt verkregen; want het pandrecht kan niet blijven bestaan wanneer de schuldeiser eigenaar van het goed wordt. Het
pandrecht kan immers niet blijven bestaan wanneer de schuldeiser eigenaar van het goed wordt. Een vordering tot verpanding
is echter wel ontvankelijk, omdat het goed in pand is gegeven en de vordering niet is voldaan. Om die reden denk ik niet dat
een exceptie op grond van res judicata als een beletsel zal werken.
(31) Dezelfde, Opinies, Boek III.
Paulus oordeelde dat een exceptie op grond van res judicata niet effectief kon worden ingeroepen tegen iemand die een
persoonlijke vordering tot terugvordering van eigendom instelde, die eerder een vordering voor hetzelfde eigendom had
ingesteld en het had verloren.

Tit. 3. Betreffende verschillende tijdelijke excepties en de vereniging van verschillende bezittingen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Laten we, omdat er vaak een discussie ontstaat over beschikbare dagen, eens kijken waaruit de macht bestaat om iemands
rechten te handhaven. In de eerste plaats moet de eiser de bevoegdheid hebben om een rechtsvordering in te stellen, want het
is niet voldoende dat de verweerder in staat is om zelf verweer te voeren of iemand in dienst te nemen die dat naar behoren
voor hem kan doen, maar de eiser mag ook door geen enkele wettige reden verhinderd worden om een rechtsvordering in te
stellen. Indien hij dus in handen van de vijand is, of afwezig is voor zaken voor de Staat, of in de gevangenis zit, of indien hij
ergens door een storm wordt vastgehouden, zodat hij het geding niet kan aanspannen, of daartoe geen opdracht kan geven,
wordt hij geacht daartoe niet bevoegd te zijn. Het is duidelijk, dat iemand die door ziekte verhinderd is, maar in staat is een
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rechtsgeding aanhangig te maken, geacht moet worden daartoe bevoegd te zijn. Er is niemand die niet weet dat hij die niet de
gelegenheid heeft om voor de Praetor te verschijnen, niet de bevoegdheid heeft om een rechtsvordering in te stellen. Vandaar
dat alleen die dagen beschikbaar zijn waarop de Praetor rechtspreekt.
2. Marcellus, Digest, Boek VI.
De vraag wordt gesteld of de tussenliggende dag al dan niet moet worden meegeteld ten gunste van de partij tegen wie het
vonnis is uitgesproken, in de tijd die is voorgeschreven voor de executie van het vonnis. Moet die dag ook worden
meegerekend in de tijd die door de wet is vastgesteld voor het tenietgaan van het recht van vordering? Het lijdt geen twijfel,
dat de termijn met de tussenliggende dag wordt verlengd, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een vordering die binnen een
bepaalde termijn moet worden ingesteld, of om een vordering die binnen een bepaalde termijn moet worden ingesteld, zoals
het geval is met het grootste deel van de vorderingen die betrekking hebben op de handelingen van de Jildiles. Indien echter
iemand een stuk land verkoopt onder de voorwaarde dat, tenzij de prijs binnen dertig dagen wordt betaald, de koop nietig is,
heeft de koper dan recht op het voordeel van de tussenliggende dag? Ik ben van mening dat dit niet het geval is.
3. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Het is duidelijk dat verjaring gebaseerd op lang bezit zowel geldt voor land als voor slaven.
4. Javolenus, Epistels, Boek VII.
Als een slaaf die behoort tot een landgoed, of tot iemand die in handen is van de vijand, zekerheid krijgt voor de betaling van
een schuld, begint de verjaringstermijn voor die zekerheid onmiddellijk te lopen; want we moeten niet nagaan of degene die
een pandrecht op het eigendom heeft gelegd, een vordering kan instellen, maar of degene ten gunste van wie het eigendom
was bezwaard, het recht heeft om dat tegen eerstgenoemde te doen. Anders zou het uiterst onrechtvaardig zijn, indien door de
rang van de eisers de verplichtingen van de verweerders zouden worden verlengd, daar zij niets kunnen doen om te
voorkomen dat tegen hen een rechtsvordering wordt ingesteld.
5. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Laten we eens kijken of een gebrek in de titel van de eiser, of van de schenker, of de erflater die mij een goed heeft
nagelaten, mijn rechten zal schaden, als hij niet in de eerste plaats een goede titel op het bezit ervan had. Ik denk dat het noch
een nadeel, noch een voordeel voor mij zal zijn, omdat ik door verovering iets kan verwerven wat degene van wie ik het goed
verkrijg, op die manier niet kan verwerven.
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1. Het volgende geval is voorgesteld. Een zekere vrouw heeft een voorwerp verkocht na het in pand te hebben gegeven, en
haar erfgenaam heeft het teruggekocht. De vraag rijst of de erfgenaam een beroep kan doen op een uitzondering op grond van
lang bezit tegen de schuldeiser die probeert het pand in bezit te krijgen. Ik heb geoordeeld dat deze erfgenaam, die het pand
van een derde heeft teruggekocht, zich op de uitzondering kan beroepen, omdat hij in de plaats van deze derde treedt en niet
in die van degene die het pand heeft verpand. Het geval is hetzelfde als wanneer hij het goed had teruggekocht en vervolgens
erfgenaam was geworden.
6. Africanus, Vragen, Boek IX.
Als ik hetzelfde eigendom, afzonderlijk, aan twee personen verkoop, zal de koper aan wie het eerst geleverd is, de enige zijn
die voordeel zal hebben van het bezit. Want als ik u iets verkoop, en het daarna van u koop, en het dan verkoop aan Titius,
zal hij zowel recht hebben op uw bezit als op het mijne, omdat u verplicht bent het bezit aan mij te geven, en ik verplicht ben
het aan hem over te dragen.
1. Ik heb u een slaaf verkocht, en tussen ons is overeengekomen dat, tenzij de prijs op een bepaalde datum zou zijn betaald,
de koop als nietig zou moeten worden beschouwd. Aangezien dit daadwerkelijk plaatsvond, rees de vraag welk oordeel
moest worden gegeven met betrekking tot de extra tijd dat u de slaaf hield. Het antwoord luidde, dat dezelfde regel in acht
moest worden genomen als in het geval waarin het eigendom onder voorwaarde wordt teruggegeven; want het is net alsof u
mij de slaaf een tweede keer had verkocht en, toen de verkoper hem daarna in bezit kreeg, de tijd die aan de verkoop
voorafging werd opgeteld bij de tijd gedurende welke de slaaf in het bezit was van de partij door wie hij werd teruggegeven.
7. Marcianus, Instituten, Boek III.
Wanneer iemand jarenlang op een bepaalde plaats in een openbare rivier heeft gevist, sluit hij een ander uit van het genot van
hetzelfde recht.
8. Ulpianus, Regels, Boek I.
Bij het berekenen van de toevoeging van de tijd van bezit, is het waar dat de meester recht heeft op het voordeel van de tijd
gedurende welke de slaaf op de vlucht was.
9. Marcianus, Regels, Boek V.
In bepaalde Rescripten van de Goddelijke Antoninus wordt bepaald dat er grond is voor verjaring, wanneer er sprake is
geweest van langdurig bezit van roerende goederen.
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10. Pomponius, Opinies, Boek XIII.
Een "informant, die de Schatkist in kennis had gesteld van bepaalde goederen die binnen de voorgeschreven vier jaar geen
eigenaar hadden gehad, verdween, na kennisgeving. Na het verstrijken van de vier jaar is een tweede informant verschenen,
en de eerste kennisgeving is niet meer beschikbaar om te voorkomen dat het bezit door tijdsverloop verjaart, tenzij kan
worden vastgesteld dat de eerste informant medeplichtig was, en aangezien dit is gebeurd, wordt de verjaring, evenals al het
andere dat betrekking heeft op de zaak, nietig verklaard.
(1) De termijn van vier jaar, die is vastgesteld voor de kennisgeving aan de Schatkist van het bestaan van een onroerend goed
zonder eigendom, wordt niet berekend naar louter oordeel, maar aan de hand van de aard van het onroerend goed zonder
eigendom. De vier jaren worden gerekend van het ogenblik af, waarop een testament zonder uitwerking is; of wanneer het
bezit van een nalatenschap bij versterf is verworpen door allen, die in de regelmatige volgorde van de erfopvolging daarop
aanspraak konden maken; of wanneer de voor ieder van hen voorgeschreven termijn daarvoor was verstreken.
11. Dezelfde, Definities, Boek II.
Wanneer een erfgenaam in alle rechten van de overledene treedt, doet zijn onwetendheid geen afbreuk aan een gebrekkige
titel van de laatste; bijvoorbeeld, als de overledene wist dat het eigendom aan een ander toebehoorde, hield hij er bezit van
door een precaire titel. Want hoewel een dergelijke titel de erfgenaam die er niet van op de hoogte was niet bindt, en tegen
hem geen procedure op grond van het interdict kan worden aangespannen, kan hij toch het eigendom niet door verovering
verkrijgen, aangezien de overledene daartoe niet in staat was. Dezelfde rechtsregel is van toepassing wanneer eigendom
wordt opgeëist op grond van langdurig bezit, want een vordering kan niet rechtsgeldig worden verdedigd wanneer zij
aanvankelijk niet was gegrond op een titel te goeder trouw.
12. Paulus, Opinies, Boek XVI.
Een schuldeiser, die door tijdsverloop niet meer in het bezit van zijn pand kon komen, verkocht het pand. Ik vraag of de
bezitter zich rechtmatig op een exceptie tegen de koper kon beroepen. Paulus antwoordde dat deze exceptie ook tegen de
koper kon worden ingeroepen.
13. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
In alle zaken waarin de schatkist belang heeft, geldt een verjaringstermijn van twintig jaar, behalve in gevallen waarin de
keizerlijke constituties uitdrukkelijk een kortere termijn hebben bepaald.

3236

(1) Rekeningen die naar behoren zijn overgedragen en geannuleerd, kunnen na twintig jaar niet meer worden tegengeworpen
aan degene die er verantwoordelijk voor is, en na tien jaar evenmin aan zijn erfgenaam.
14. Scaevola, Vragen die publiekelijk worden besproken, Boek II.
Wij kunnen geen regels van algemene of eeuwigdurende toepassing vaststellen met betrekking tot de vereniging van het ene
bezit met het andere, want dit hangt alleen af van de billijkheid.
1. Het is duidelijk dat een dergelijke vereniging wordt toegekend aan hen die ons opvolgen, zelfs krachtens een contract of
krachtens een testament. De toevoeging van de tijd, waarin een erflater het bezit had, wordt verleend aan zijn erfgenamen en
aan hen, die de plaats van zijn opvolgers innemen.
2. Als gij mij dus een slaaf verkoopt, kan ik de tijd, gedurende welke hij in uw bezit was, bijtellen.
3. Als u mij een voorwerp in pand hebt gegeven, en ik zelf verpand het aan iemand anders, dan heeft mijn schuldeiser recht
op de bijtelling van de tijd gedurende welke u het in bezit had, niet alleen tegenover een derde, maar ook tegenover u zelf,
zolang u mij niet betaald hebt; want als iemand de voorkeur boven mij heeft, zoals ik boven u, dan is er veel meer reden om
aan te nemen, dat hij de voorkeur boven u moet hebben. Indien gij mij echter het geld zoudt betalen, kan hij onder die
omstandigheden geen voordeel genieten door de tijd dat het goed in uw handen is gebleven.
4. Evenzo, indien iemand, die geacht wordt de leiding over uw zaken te hebben, mij tijdens uw afwezigheid een slaaf zou
verkopen, en u na uw terugkeer zijn daad bekrachtigt, kan ik zeker voordeel hebben van de tijd gedurende welke hij in uw
bezit was. En als gij mij goederen in pand geeft, en er is tussen ons overeengekomen, dat, indien gij het geld niet betaalt, ik
het pand krachtens het contract kan verkopen, en ik verkoop het, dan zal de koper recht hebben op de bijvoeging van de tijd,
gedurende welke het goed in uw bezit was, zelfs al werd het pand zonder uw toestemming verkocht, want toen gij het
contract sloot, wordt aangenomen, dat gij met de verkoop instemde, indien gij het geld niet zoudt betalen.
15. Venuleius, Interdicts, Boek V.
In het geval van usucaptie wordt de regel in acht genomen, dat indien het eigendom slechts een ogenblik gedurende de laatste
dag in bezit is, de usucaptie niettemin voltooid is; want de gehele dag is niet vereist voor de voltooiing van de
voorgeschreven tijd.
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1. De toevoeging van den tijd van bezit omvat niet alleen den tijd, gedurende welke het goed in handen van den verkoper is
gebleven, maar ook den tijd, gedurende welke de koper het heeft gehouden, wanneer deze het ook vervreemd heeft. Indien
echter een van de verkopers geen bezitter te goeder trouw was, zal het bezit van degenen die hem zijn voorgegaan, geen
voordeel opleveren, omdat het bezit niet ononderbroken is, zoals ook het bezit van een verkoper niet kan worden opgeteld bij
dat van iemand die niet in bezit is.
2. Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat, indien gij het goed zelf hebt gekocht, of iemand anders daartoe opdracht hebt
gegeven, en hij tevens opdracht heeft gegeven het aan een derde te verkopen, continuïteit van bezit noodzakelijk is. Indien
echter hij, die opdracht heeft gegeven het goed te verkopen, een ander opdracht geeft het te verkopen, zegt Labeo, dat de
toevoeging van het bezit van hem, die de tweede opdracht gaf, niet moet worden toegestaan, tenzij de eigenaar daarin
toestemt.
3. Maar als ik een goed koop van een zoon die onder vaders toezicht staat, of van een slaaf, dan moet mij de toevoeging van
de tijd, gedurende welke het in het bezit van de vader of de meester was, worden toegestaan, als het goed verkocht is, hetzij
met toestemming van de vader of de meester, of als deel van het peculium van de slaaf, die met het beheer ervan was belast.
4. De tijd van bezit door een voogd wordt ook toegevoegd aan die van een persoon die het goed van zijn voogd heeft
gekocht. Dezelfde regel moet in acht worden genomen in het geval van iemand die een goed koopt van de curator van een
minderjarige of een krankzinnige. Indien de verkoop is geschied ten behoeve van een ongeboren kind, of omdat het bezit van
het goed is verkregen met het oog op het behoud daarvan, of het is verminderd wegens een bruidsschat, zal deze bijtelling
van de tijd van bezit eveneens worden toegestaan.
5. Want zelfs indien het goed na de verkoop en levering in handen van de verkoper blijft, heeft de koper alleen recht op het
voordeel van de tijd die aan de verkoop voorafging, ook al had de verkoper het goed niet in zijn bezit toen het werd verkocht.
6. Wanneer een erfgenaam aan iemand een goed uit de nalatenschap verkoopt, heeft deze recht op het voordeel van de tijd
gedurende welke het goed in handen van de erfgenaam is gebleven, alsmede op het voordeel van de tijd gedurende welke het
in het bezit van de overledene is geweest.
16. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Elke periode van bezit waaraan ons eigen bezit niet kan worden toegevoegd, zal ons van geen enkel voordeel zijn.

Tit. 4. Betreffende de uitzondering, gegrond op bedrog en vrees.
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1. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Opdat deze uitzondering duidelijker zal worden begrepen, laten wij eerst nagaan waarom zij werd ingevoerd, en daarna hoe
fraude kan worden gepleegd. Zo zullen wij te weten komen wanneer deze uitzondering als beletsel geldt, en ook tegen welke
personen zij kan worden aangewend. Tenslotte zullen wij nagaan binnen welke termijn zij moet worden ingeroepen.
1. De Praetor voerde deze uitzondering in opdat niemand door middel van het burgerlijk recht zou kunnen profiteren van zijn
eigen bedrog tegen de regels van de natuurlijke billijkheid.
2. Om vast te stellen of een frauduleuze handeling is gepleegd, moeten de feiten van het geval in aanmerking worden
genomen.
3. Fraude wordt gepleegd in contracten, in testamenten, en in de uitvoering van de wetten.
2. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Het is duidelijk dat deze uitzondering werd geformuleerd om dezelfde reden dat de actie op grond van kwade trouw werd
ingevoerd.
1. Laten we vervolgens zien in welke gevallen er grond is voor deze uitzondering, en tegen wie zij kan worden ingeroepen.
Er zij op gewezen, dat degene, wiens bedrieglijke handeling wordt verweten, uitdrukkelijk moet worden genoemd, en dat niet
de zakelijke formulering: "Indien een bedrieglijke handeling is gepleegd met betrekking tot de zaak" moet worden gebruikt,
maar de volgende, namelijk: "Indien geen bedrog is gepleegd door u als eiser". De partij die de exceptie inroept, moet dus
bewijzen dat de eiser zich aan bedrog schuldig heeft gemaakt, en het is niet voldoende dat hij aantoont dat er alleen maar
bedrog is gepleegd met betrekking tot de zaak; of, als hij beweert dat het door bepaalde personen is gepleegd, moet hij hen
specifiek noemen; mits zij de verantwoordelijken zijn voor de handeling waardoor hij beweert te zijn benadeeld.
2. Het is duidelijk, dat de exceptie wordt aangewend in een zakelijk geding, indien wij rekening houden met de persoon, die
het aanvoert, want er is geen twijfel tegen wie het bedrog is gepleegd, maar wel of de eiser het al dan niet heeft gepleegd.
3. De volgende zaken kunnen worden besproken onder verwijzing naar de eerste afdeling, waar de oorzaken worden
opgesomd die aanleiding geven tot de uitzondering. Indien iemand met een ander een beding maakt zonder tegenprestatie, en
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vervolgens krachtens dit beding een rechtsvordering instelt, kan hem een exceptie van bedrog worden tegengeworpen; want
hoewel hij op het tijdstip van het sluiten van het beding misschien geen bedrog heeft gepleegd, moet toch worden gezegd dat
hij bedrog heeft gepleegd toen hij in de zaak tussenbeide kwam en volhardde in het doen gelden van zijn vordering krachtens
het genoemde beding. En zelfs indien hij op het tijdstip van het beding een rechtmatige vordering had, dan nog is geoordeeld
dat deze niet bestond op het tijdstip van de voeging. Als dus iemand die op het punt staat geld te lenen, een beding aangaat en
het geld niet wordt geleend, hoewel er een goede tegenprestatie voor het contract was, moet toch worden gezegd dat,
aangezien het niet werd uitgevoerd of werd opgezegd, de exceptie naar behoren kan worden ingeroepen.
4. De vraag wordt ook gesteld, als iemand absoluut bedingt dat een bepaalde som geld wordt betaald, met als reden dat dit de
bedoeling van de partijen was; maar na het sluiten van het beding is overeengekomen dat het geld pas op een bepaalde tijd
zal worden opgeëist, zal dan een exceptie op grond van bedrog werken als een beletsel. En het lijdt inderdaad geen twijfel,
dat een exceptie kan worden ingeroepen op grond van een informeel contract, daar een ieder, die van deze exceptie gebruik
wil maken, zulks kan doen; want het kan niet worden ontkend, dat hij, die een eis stelt in strijd met een contract, dat hij heeft
gesloten, zich schuldig maakt aan bedrog.
5. In het algemeen moet worden opgemerkt, dat in alle gevallen waarin excepties in factum mogelijk zijn, een exceptie op
grond van bedrog als exceptie kan worden aangevoerd, omdat iemand schuldig is aan bedrog, die een eis doet, waartegen met
succes kan worden opgekomen door welke exceptie dan ook; want als hij in het begin geen bedrog heeft gepleegd, handelt hij
toch bedrieglijk door nu de eis te doen, tenzij hij zo onwetend was van de feiten, dat hij niet schuldig is aan kwade trouw.
6. De vraag is niet ten onrechte gesteld, of een schuldeiser, indien hij de rente op een lening als voorschot aanvaardt en
betaling van de hoofdsom blijft eisen voordat de tijd is verstreken waarover hij de rente heeft geïnd, door een exceptie op
grond van bedrog kan worden uitgesloten. Men zou kunnen zeggen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, want door
de rente te aanvaarden wordt hij geacht de invordering van de schuld te hebben uitgesteld tot de tijd is verstreken waarover
rente is betaald, en dat hij er stilzwijgend mee heeft ingestemd om in de tussentijd geen betaling te eisen.
7. Ook rijst de vraag, of de koper, indien hij een slaaf koopt die vrij zal zijn tegen betaling van tien aurei, en hij, daarvan niet
op de hoogte zijnde, bedingt dat hij in geval van uitzetting van de slaaf recht heeft op het dubbele van zijn prijs, en hij
vervolgens de tien aurei van de slaaf ontvangt, en deze, na uitzetting, zijn vrijheid heeft verkregen, op grond van het beding
een vordering kan instellen tot verkrijging van het dubbele. Hij zou uitgesloten zijn door een uitzondering, tenzij hij de tien
aurei die hij had ontvangen om aan de voorwaarde te voldoen, zou aftrekken. Dit werd ook verklaard door Julianus. Maar als
de slaaf het geld had betaald uit het eigendom van de koper, of uit zijn peculium dat aan de laatste toebehoorde, kan men
zeggen dat een exceptie niet goed kon worden ingeroepen, omdat hij niet schuldig was aan bedrog.
3. Paulus, Over het Edict, Boek LXXI.
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Maar als hij, voordat het eigendom van de slaaf op mij overging, de tien aurei aan de verkoper zou betalen, en ik zou een
vordering tot koop instellen om de tien aurei terug te krijgen, dan denk ik dat ik recht zou hebben op deze vordering, als ik
bereid was hem te ontslaan van de bepaling om het dubbele van het bedrag van de prijs te betalen.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
De vraag wordt door Celsus gesteld, als de schuldeisers van een landgoed, op een enkele uitzondering na, Titius zouden
opdragen het te betreden, en deze heeft dit gedaan met het doel hem te misleiden, maar zou hem ook hebben opgedragen het
te aanvaarden als hij had geweten dat Titius daarmee niet zou hebben ingestemd, en hij stelt dan een vordering in, zal hij dan
door een uitzondering worden verhinderd? Celsus zegt dat hij zal worden uitgesloten.
(1) Julianus vraagt, als een zieke man honderd aurei belooft aan de neef van zijn vrouw, met dien verstande dat het geld in
handen van zijn vrouw zal komen, en hij later herstelt, of hij dan een exceptie kan inroepen op grond van kwade trouw als er
een proces tegen hem wordt aangespannen. Julianus zegt dat Labeo heeft geoordeeld dat hij een exceptie op grond van
bedrog kon inroepen.
(2) Als wij een compromis sluiten en een scheidsrechter aanwijzen, "en ik verschijn niet op de afgesproken tijd, vanwege
slechte gezondheid, en de boete wordt verschuldigd, kan ik dan een exceptie inroepen op grond van kwade trouw?
Pomponius zegt dat ik recht zal hebben op zo'n uitzondering.
(3) Men vraagt zich ook af welke weg gevolgd moet worden als men een compromis sluit met een schuldenaar die u zestig
aurei schuldig is, en per vergissing een boete van honderd bedingt? Labeo is van mening, dat het de plicht van de arbiter is te
bevelen, dat u zoveel betaald wordt als werkelijk verschuldigd is, en als dit niet gebeurt, is er geen reden waarom het teveel
niet geïnd zou mogen worden. Maar hij zegt ook, dat zelfs indien de arbiter verzuimd heeft het te innen bedrag te noemen, en
de boete moet worden gevorderd, een exceptie op grond van bedrog kan worden ingeroepen.
(4) Indien een schuldenaar aan een voogd betaalt wat hij hem verschuldigd is, zonder het gezag van zijn voogd, en de voogd
door deze betaling in die mate wordt verrijkt, is het zeer juist geoordeeld dat, indien hij het bedrag een tweede maal tracht te
innen, hij door een exceptie zal worden uitgesloten. Indien hij immers geldelijk voordeel heeft genoten doordat hij het geld
heeft geleend of doordat hij het door middel van een andere overeenkomst heeft verkregen, moet een exceptie worden
toegestaan. Dezelfde regel moet worden toegepast op alle andere gevallen van onwettige betaling, want indien de partijen
geldelijk voordeel hebben genoten, is er grond voor een exceptie.
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(5) Labeo zegt ook dat indien iemand een slaaf koopt wetende dat deze de gewoonte heeft weg te lopen, en met de verkoper
bedingt dat dit niet het geval is, en hij later een vordering instelt op grond van het beding, hij niet kan worden uitgesloten
door een exceptie, daar dit de overeenkomst was, hoewel hij geen recht zal hebben op een vordering tot koop. Indien echter
een dergelijke overeenkomst niet is gemaakt, zal hij door een exceptie worden verjaagd.
(6) Een zekere man aan wie geld verschuldigd was, vereffende de rekening met zijn schuldenaar, en verkocht zijn vordering
aan Seius, die de schuldenaar opdracht had gegeven de vordering te kopen, en de koper sloot een beding met betrekking tot
de transactie, en de schuldeiser behoudt vervolgens het geld dat hij door een vonnis had verkregen. Kan de koper een
vordering instellen op grond van het beding? Ofilius is van mening dat indien de verkoper van de vordering niet bereid was
het gehele bedrag dat hij van de koper had ontvangen te betalen, een exceptie van bedrog hem niet kan worden
tegengeworpen. Ik denk dat de mening van Ofilius juist is.
(7) Labeo zegt dat wanneer een rechtszaak is aangespannen voor een slaaf, en een vonnis is gewezen ten gunste van de eiser,
en bij beschikking van de rechtbank zekerheid is gesteld dat de slaaf binnen een bepaalde tijd zal worden afgeleverd, en een
boete is bedongen voor het geval hij niet wordt afgeleverd, de eiser door een exceptie wordt uitgesloten indien hij zowel de
slaaf als de boete opeist; want het zou onrechtvaardig zijn de slaaf in bezit te houden en tevens de boete te eisen.
(8) Als ik u kostbare parels in onderpand geef, en tussen ons is overeengekomen dat zij zullen worden teruggegeven wanneer
de schuld is betaald, en de parels gaan door uw nalatigheid verloren, dan rijst de vraag of u het geld kunt innen. Er bestaat
een mening van Nerva en Atilicinus, die menen dat ik recht heb op een uitzondering, en wel als volgt: "Als tussen u en mij
niet is afgesproken dat de parels aan mij worden teruggegeven als het geld is betaald." De betere mening is echter, dat een
exceptie op grond van bedrog als exceptie kan worden aangevoerd.
(9) Als een minderjarige mij een jonge slaaf geeft, en later een vordering instelt om hem terug te vorderen, kan hij door een
exceptie op grond van bedrog worden uitgesloten, tenzij hij het bedrag terugbetaalt dat voor zijn onderhoud is betaald, en alle
andere redelijke kosten die hij voor de slaaf heeft gemaakt.
(10) Voorts zij opgemerkt dat indien iemand tegen de wil van de overledene een rechtsvordering krachtens testament instelt,
hij door een exceptie van bedrog kan worden uitgesloten. Een erfgenaam kan dus door een dergelijke exceptie worden
uitgesloten, indien hij tegen de wil van de overledene handelt.
(11) Wanneer een erfgenaam is aangewezen op het twaalfde deel van een nalatenschap, dat tweehonderd aurei waard kan
zijn, maar er de voorkeur aan geeft een legaat te ontvangen, dat slechts honderd waard is, en hij dit deed om geen last te
hebben van de afwikkeling van de nalatenschap, en hij een vordering instelt om het legaat terug te krijgen, kan hij dan door
een exceptie op grond van bedrog worden verjaagd? Julianus zegt van niet. Maar als hij het bedrag, of wat als gelijkwaardig
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kan worden beschouwd, heeft ontvangen van een plaatsvervangend erfgenaam, om te voorkomen dat hij de nalatenschap zou
aanvaarden, en vervolgens een vordering instelt om de erfenis terug te krijgen, zegt Julianus dat hij geacht wordt zich
schuldig te hebben gemaakt aan bedrog, en dat hij op deze grond door een exceptie kan worden verjaagd.
(12) Wanneer ik het vruchtgebruik van een stuk land heb, en u verkoopt mij het land met mijn toestemming, rijst de vraag of
ik door een exceptie kan worden tegengeworpen als ik een rechtszaak aanspan om het vruchtgebruik terug te krijgen? Het is
onze praktijk dat deze exceptie, die gebaseerd is op kwade trouw, als een beletsel werkt.
(13) Marcellus zegt dat een replicatie op grond van kwade trouw niet mag worden toegestaan tegen een exceptie op dezelfde
grond. Labeo deelt deze mening, want hij zegt dat, aangezien beide partijen schuldig zijn aan kwade trouw, het
onrechtvaardig zou zijn dat de eiser een voordeel zou krijgen en de gedaagde een sanctie, want het is veel billijker dat de
eiser geen voordeel zou hebben van een zaak waarin hij bedrieglijk heeft gehandeld.
(14) Het lijdt geen twijfel dat een replicatie op grond van kwade trouw kan worden toegestaan tegen de uitzondering van het
Macedonische senaatsdecreet, en het is ook bepaald door de keizerlijke grondwetten en uiteengezet in de adviezen van
verschillende autoriteiten dat een dergelijke replicatie de werking heeft van een exceptie van verjaring.
(15) Labeo zegt dat, hoewel een vordering op grond van een beding ontvankelijk is op grond van de daarin opgenomen
bedrogclausule, toch een exceptie op grond van bedrog naar behoren kan worden ingeroepen, indien, zoals hij zegt, iets is
gedaan in strijd met de bepalingen van het beding; het kan immers zijn dat de eiser vóór het sluiten van het beding geen
bedrog heeft gepleegd, maar dat wel heeft gedaan op het moment dat hij de vordering uit hoofde waarvan een exceptie
noodzakelijk was, geldend maakte.
(16) Noch een exceptie op grond van bedrog, noch enige andere exceptie die de reputatie van een patroon of een
bloedverwant in de opgaande lijn in ongunstige zin kan aantasten, kan tegen hen worden ingeroepen. Een exceptie in feite
kan wel worden ingeroepen, bijvoorbeeld als wordt beweerd dat het geld dat aan de vordering ten grondslag ligt, niet is
betaald, kan een exceptie op deze grond worden ingeroepen. Het maakt echter geen verschil of een klant wordt aangesproken
op grond van zijn eigen overeenkomst, of op grond van een overeenkomst van een ander, want hij moet altijd worden
gerespecteerd, levend of dood. Indien een mecenas echter een vordering instelt tegen de erfgenaam van zijn vrijgelatene,
denk ik dat deze laatste een exceptie kan inroepen op grond van de kwade trouw van de mecenas. De vrijgelatene zelf kan
echter in geen geval een exceptie van kwade trouw van zijn patroon inroepen, zelfs niet wanneer hij door de erfgenaam van
deze laatste wordt aangesproken, want het is betamelijk dat een vrijgelatene zijn patroon niet alleen bij leven, maar ook na
diens dood eer bewijst. Het is duidelijk, dat een beding betreffende bedrog niet uit het beding mag worden weggelaten, omdat
een vordering wegens bedrog, die uit zulk een beding voortvloeit, niet wordt ingesteld, maar een vordering krachtens het
beding.
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(17) Wij kunnen van deze uitzondering gebruik maken zowel voor het bedrieglijk gedrag van een slaaf of van ieder ander die
aan ons gezag is onderworpen, als voor degenen door wier bedrieglijk gedrag wij iets verkrijgen. Wat het bedrieglijk gedrag
van slaven en kinderen betreft, moet deze uitzondering in elk geval worden ingeroepen, wanneer een vordering wordt
ingesteld met betrekking tot hun peculium. Indien echter het peculium niet in het geding is, moet de exceptie van kwade
trouw alleen worden ingeroepen met betrekking tot de zaak in kwestie, en niet wanneer achteraf bedrog is gepleegd; het zou
immers niet billijk zijn, dat de bedrieglijke handelingen van de slaaf zijn meester meer schade berokkenden dan wanneer hij
van zijn diensten gebruik maakte.
(18) De vraag rees of een exceptie op grond van kwade trouw kan worden ingeroepen in het geval van een lasthebber die
alleen is aangesteld om de zaak aanhangig te maken. Ik denk dat men zich op het standpunt kan stellen dat indien de
genoemde gemachtigde was aangesteld om in eigen naam te handelen (dat wil zeggen, indien hij een frauduleuze handeling
zou plegen voordat de zaak aanhangig werd gemaakt), een exceptie op deze grond kan worden ingeroepen. Handelde hij
echter niet in eigen naam, dan kan een exceptie slechts worden opgeworpen met betrekking tot het bedrog dat is gepleegd na
de aanvang van het geding. Maar als de lasthebber iemand is aan wie het beheer van alle zaken van de principaal is
toevertrouwd, kan volgens Neratius een exceptie worden ingeroepen op grond van elke frauduleuze handeling die hij zou
hebben gepleegd.
(19) Ik heb Titius opgedragen voor u een beding aan te gaan, Titius heeft daarna Seius opgedragen dit te doen, en Seius heeft
voor u bedongen, en een proces aangespannen. Labeo zegt dat u metterdaad een exceptie kunt inroepen die zowel op mijn
frauduleuze handeling als op die van Seius gebaseerd is.
(20) Er wordt ook gevraagd of, als mijn schuldenaar u zou bedriegen en u in zijn plaats zou aanstellen, en ik, nadat ik met u
een overeenkomst heb gesloten, een rechtsvordering zou instellen om die ten uitvoer te leggen, een exceptie op grond van
bedrog dan als een beletsel zou werken? De betere mening is dat u geen exceptie tegen mij kunt inroepen op grond van de
kwade trouw van mijn schuldenaar, aangezien ik u niet heb bedrogen, maar dat u wel een vordering op die grond tegen mijn
schuldenaar kunt instellen.
(21) Indien echter een vrouw haar schuldenaar voor haar bruidsschat aan haar man afstaat, nadat zij zich aan bedrog schuldig
heeft gemaakt, moet dezelfde regel worden toegepast en mag het de schuldenaar niet worden toegestaan zich op exceptie te
beroepen op grond van het bedrog van de vrouw, uit vrees dat zij onbedrogen zal blijven.
(22) In een geval waarin de erfgenaam van een schoonvader wordt aangesproken om een bruidsschat terug te vorderen, en
een exceptie inroept gebaseerd op het bedrog van de echtgenoot en de echtgenote ten gunste van wie het geld wordt
gevorderd, werd door Julianus de vraag gesteld of de exceptie zal werken als een beletsel, voor zover de vrouw persoonlijk is
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betrokken. Julianus zegt dat als de man de erfgenaam van zijn schoonvader voor de bruidsschat daagt, en deze laatste een
exceptie inroept op grond van bedrog gepleegd door de dochter, door wie het geld zou worden verkregen, de exceptie als een
beletsel zal werken; want hij is van mening dat de bruidsschat die de man van de erfgenaam van de schoonvader eist, wordt
begrepen te zijn verkregen door de dochter, die daarmee haar bruidsschat zal verkrijgen. Hij zegt niet of de erfgenaam ook
een exceptie kan inroepen op grond van het frauduleuze gedrag van de echtgenoot. Ik denk echter dat hij ook van mening
was dat een exceptie gebaseerd op het bedrog van de echtgenoot als een beletsel zou werken, hoewel in dit_ geval, zoals hij
zegt, niet kon worden geoordeeld dat een bruidsschat door de dochter was verkregen.
(23) De vraag of een exceptie gebaseerd op het bedrog van een voogd effectief kan worden ingeroepen tegen een voogd die
een rechtsvordering instelt, is door verschillende autoriteiten besproken. Ik ben van mening dat, ook al wordt het belang van
de voogd door dergelijke personen behartigd, toch moet worden geoordeeld dat wanneer iemand op frauduleuze wijze het
eigendom van een voogd van zijn voogd koopt, of met hem een frauduleuze overeenkomst sluit betreffende het eigendom
van zijn voogd, of wanneer de voogd zich schuldig maakt aan enig ander frauduleus gedrag, en de voogd daardoor geldelijk
wordt bevoordeeld, de voogd door een exceptie moet worden veroordeeld. Evenmin is het nodig te onderzoeken of de voogd
al dan niet zekerheid heeft gesteld, of zijn voogd solvabel of insolvabel is, mits hij de zaken van de voogdij beheert; want hoe
kan hij die een contract met een voogd sluit, deze dingen waarzeggen? En als gij denkt, dat iemand met den voogd heeft
samengespannen, dan is het duidelijk, dat hij door zijne eigene daad zal worden benadeeld.
(24) Als iemand die niet de voogd was, maar als zodanig handelde, schuldig is aan bedrog, laten we dan eens kijken of de
voogd daardoor schade lijdt. Ik denk van niet, want wanneer een persoon, die de zaak van een voogd uitoefent, enig goed van
de voogd verkoopt, en het wordt verkregen door usucaptie, zal de voogd niet door een exceptie verhinderd worden zijn eigen
eigendom na te volgen, zelfs al werd hem zekerheid gesteld, omdat het beheer van zijn zaken niet aan deze persoon werd
verleend. Op grond hiervan meen ik dat een exceptie, gebaseerd op het bedrog van de voogd, tegen de voogd kan worden
ingeroepen.
(25. Wat wij over de voogd hebben gezegd, kan ook van toepassing worden geacht op de curator van een krankzinnige, op
een verkwister en op een minderjarige onder de vijfentwintig jaar.
26. Een uitzondering op grond van bedrog gepleegd door een minderjarige van vijfentwintig jaar kan ook worden ingeroepen,
want soms kan zo'n uitzondering ongetwijfeld worden ingeroepen als de minderjarige een leeftijd heeft waarop hij zich
wettelijk schuldig kan maken aan een bedrieglijke handeling. Julianus verklaarde zeer dikwijls dat minderjarigen die de
leeftijd van de puberteit naderen, in staat zijn bedrog te plegen. Maar wat als de schuldenaar van een pupil een schuldeiser
van deze laatste, aan wie hij was overgedragen, betaalt? Hij zegt, dat men moet aannemen, dat de kleinkind de puberteit heeft
bereikt, om te voorkomen, dat de schuldenaar het geld tweemaal moet betalen, onder het voorwendsel, dat het kleinkind niet
weet wat bedrog is. Dezelfde regel moet in acht genomen worden in het geval van een krankzinnige, indien hij, terwijl hij
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verondersteld werd bij zijn volle verstand te zijn, zijn schuldenaar zou bevelen een van zijn schuldeisers te betalen, of indien
hij het geld voor een schuld die hij geïnd heeft, in zijn huis zou hebben.
27. Een exceptie, gegrond op het bedrog van de verkoper, kan niet tegen de koper worden ingeroepen. Indien deze zich
echter beroept op de toevoeging van de tijd dat het goed in het bezit van de verkoper was, lijkt het hem volkomen billijk, dat
hij aansprakelijk is voor het bedrog van de verkoper, daar hij op deze wijze voordeel trekt uit zijn bezit. Evenzo is men van
mening dat een exceptie die betrekking heeft op het goed, de koper zal uitsluiten, maar dat een exceptie die gebaseerd is op
een door de persoon gepleegde overtreding, dit niet zal doen.
28. Als de nalatenschap van Gaius Seius in uw handen zou komen als erfgenaam van de wet, en ik tot erfgenaam zou worden
benoemd, en u mij op frauduleuze wijze overhaalt de nalatenschap niet te aanvaarden, en ik haar naderhand verwerp, en u uw
rechten overdraagt aan Sempronius nadat hij door hem is betaald, en hij tegen mij een vordering instelt om de nalatenschap
terug te vorderen, kan een exceptie op grond van fraude gepleegd door degene die hem zijn rechten heeft overgedragen, niet
door mij tegen Sempronius worden ingeroepen.
29. Als echter iemand een erfdeel opeist krachtens een legaat, of hij aan wie een goed bij wijze van schenking is gegeven, dat
doet, kan dan tegen hem een exceptie worden ingeroepen op grond van bedrog door degene die hij heeft opgevolgd?
Pomponius meent dat hij door een dergelijke exceptie zou worden uitgesloten. Ik ben ook van mening, dat de uitsluiting zou
moeten gelden voor hen, die geldelijk voordeel hebben bij het verkrijgen van zulke rechten, want het is één ding om ze te
kopen, en iets anders om ze op te volgen.
30. Pomponius bespreekt dezelfde kwestie met betrekking tot iemand die eigendom in onderpand krijgt, waar de Servische of
Hypothecaire Actie wordt ingesteld, want hij is van mening dat hij moet worden uitgesloten, omdat anders het eigendom zou
terugkeren naar degene die schuldig was aan bedrog.
31. De kwade trouw van de verkoper kan echter, zoals wij reeds hebben gezegd, niet tegen de koper worden ingeroepen. Wij
zien deze regel alleen met betrekking tot kopers, en tot hen die het eigendom hebben geruild, of het in betaling hebben
ontvangen, evenals tot hen die de positie van kopers innemen. Maar als een slaaf is afgestaan ter vergoeding van schade, dan
meent Pomponius dat zowel degene die de slaaf opeist, als degene die hem heeft afgestaan, zich op de uitzondering kan
beroepen. Wanneer dus iemand door het verkrijgen van eigendom, op welke wijze dan ook, geldelijk voordeel geniet, kan
hem de exceptie worden tegengeworpen wegens bedrog van degene in wiens rechten hij treedt. Het is immers voldoende, dat
hij, die de prijs of iets in de plaats daarvan heeft betaald en te goeder trouw is als koper, geen nadeel ondervindt van de
kwade trouw van de verkoper, mits hij zelf niet aan bedrog schuldig is. Indien hij echter zelf niet vrij is van bedrog, zal hij op
die grond onder de exceptie vallen en moeten lijden door zijn eigen bedrieglijke daad.
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32. Als u van Titius een stuk land koopt, dat aan Sempronius toebehoort, en het wordt u geleverd als u de prijs betaalt, en
Titius wordt daarna erfgenaam van Sempronius, en verkoopt en levert hetzelfde land aan Maevius, dan zegt Julianus dat de
Praetor u in uw rechten moet beschermen*, want als Titius zelf u zou aanklagen om het land terug te krijgen, zal hij door een
exceptie in factum worden uitgesloten, op grond van bedrog. Als Titius zelf in het bezit van het land zou zijn, en u zou hem
aanklagen met de Publician Action, en hij zou een exceptie tegen u inroepen op grond van het feit dat het zijn eigendom is,
dan kunt u zich beroepen op een replicatie, want hieruit blijkt dat hij, een tweede keer, land verkocht heeft dat hem niet
toebehoorde.
33. Cassius voerde geen uitzondering in op grond van vrees, maar stelde zich tevreden met die op grond van bedrog, die van
algemene toepassing is. Het lijkt echter juister om een exceptie op grond van vrees als een exceptie van verjaring in te
voeren; aangezien deze in sommige opzichten verschilt van een exceptie op grond van bedrog, omdat deze laatste de persoon
omvat van degene die het bedrog heeft gepleegd, want een exceptie op grond van bedrog is een procedure in rem; Zoals
bijvoorbeeld "wanneer geen handeling uit vrees is gepleegd", zodat wij niet onderzoeken of de partij die de vordering instelt,
iets heeft gedaan om vrees te veroorzaken, maar of bij de transactie iets is gedaan door wie dan ook, en niet alleen door de
eiser, met het doel de gedaagde te intimideren. En hoewel een exceptie op grond van bedrog van de verkoper niet tegen de
koper kan worden ingeroepen, is het toch onze praktijk om te oordelen dat een exceptie in bar kan worden ingeroepen,
wanneer de vrees niet alleen door de verkoper, maar door wie dan ook is veroorzaakt.
34. Er zij op gewezen dat deze exceptie van vrees niet kan worden ingeroepen wanneer een zoon door zijn vader is
geïntimideerd, terwijl hij onder diens toezicht stond. Het is de vader echter toegestaan het bedrag van het peculium van de
zoon te verminderen, maar indien deze de vaderlijke nalatenschap zou verwerpen, moet hem vrijstelling worden verleend,
zoals gewoonlijk geschiedt.
5. Paulus, Over het Edict, Boek XVII.
U bent mij onvoorwaardelijk tien aurei schuldig. Ik laat je die som na onder een voorwaarde. Als mijn erfgenaam in de
tussentijd een vordering instelt om het bedrag te innen dat u aan de nalatenschap verschuldigd bent, kan hij niet worden
uitgesloten door een exceptie op grond van kwade trouw, omdat de voorwaarde niet kan worden vervuld; daarom moet hij de
betaling van de erfenis bedingen. Indien de erfgenaam echter geen zekerheid stelt, zal hij worden uitgesloten door een
exceptie op grond van kwade trouw; het is immers in het belang van de legataris, dat hij het bedrag in handen houdt in plaats
van dat hij in het bezit wordt gesteld van de goederen van de nalatenschap.
1. Indien iemand een recht van overpad wordt nagelaten, en de Falcidische wet van toepassing is, en hij een vordering instelt
om het gehele recht van overpad terug te krijgen, zonder de getaxeerde waarde van het vierde deel daarvan aan te bieden,
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zegt Marcellus, dat hij door een exceptie op grond van kwade trouw kan worden uitgesloten, daar de erfgenaam voor zijn
eigen belang moet zorgen.
2. Als ik aan iemand een stuk land heb gegeven, maar het niet heb geleverd, en degene aan wie ik het heb gegeven zonder het
in bezit te hebben, het met mijn medeweten bebouwt, en nadat hij dat heeft gedaan, krijg ik het in bezit, en hij stelt tegen mij
een vordering in voor wat ik hem heb gegeven; en ik werp de exceptie op dat de schenking de door de wet voorgeschreven
grens overschrijdt, kan dan een replicatie op grond van kwade trouw worden ingeroepen? Dat kan, want ik heb te kwader
trouw gehandeld toen ik hem toestond te bouwen en hem zijn kosten niet vergoedde.
3. 3. Wanneer een slaaf is aangesteld om het verschuldigde geld te innen, zal iedere kwade trouw die hij daarna begaat, zijn
meester schaden.
4. 4. Indien een slaaf verkocht is door iemand, die van zijn meester toestemming had om over hem te beschikken, en hij
daarna aan zijn meester wordt teruggegeven, kan een exceptie, gebaseerd op zijn teruggave, tegen de verkoper worden
ingeroepen, indien hij een vordering instelt om de prijs van de slaaf terug te krijgen, ook al heeft degene, die hem verkocht,
de koopsom aan zijn meester betaald. Hij zal ook worden uitgesloten door een exceptie, gegrond op het niet afleveren van
koopwaar, die het geld reeds aan de eigenaar daarvan heeft betaald, en daarom kan hij, die de koopwaar heeft verkocht, een
vordering tegen de eigenaar instellen. Pedius zegt, dat de regel dezelfde is, wanneer iemand die onze zaken behandelt, een
verkoop doet.
5. Als ik aan mijn schuldeiser iemand afvaardig die mij goederen wil schenken boven het door de wet voorgeschreven
bedrag, kan hij geen beroep doen op een uitzondering tegen de schuldeiser, als deze een rechtszaak aanspant, omdat hij alleen
vordert waar hij recht op heeft. Dezelfde regel geldt voor een echtgenoot, want hij mag niet door een exceptie worden
verhinderd, die in eigen naam handelt. Kan men dan ook niet zeggen, dat een exceptie op grond van bedrog van een vrouw
niet tegen haar man kan worden ingeroepen, wanneer hij haar bruidsschat vordert, omdat hij de vrouw niet zonder
bruidsschat zou hebben gehuwd, tenzij reeds een scheiding had plaatsgehad? De schenker, of de vrouw die een schuldenaar
heeft gedelegeerd of vrijgelaten, is dus aansprakelijk voor een persoonlijke vordering van deze laatste, hetzij om zijn
vrijlating te verkrijgen, hetzij, indien hij het verschuldigde heeft betaald, opdat het geld hem wordt terugbetaald.
6. Het geval is niet hetzelfde wanneer een exceptie op grond van bedrog wordt toegestaan, als wanneer een vordering binnen
een bepaalde tijd tenietgaat; want de exceptie is eeuwigdurend, daar de eiser de bevoegdheid heeft van zijn voorrecht gebruik
te maken wanneer hij zulks wenst, maar de verweerder kan de exceptie pas inroepen nadat hij gedagvaard is.
6. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXX.
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Als door toedoen van een schuldeiser zijn schuldenaar het geld verliest dat hij op het punt stond hem te betalen, zal de
schuldeiser door een exceptie op grond van bedrog worden uitgesloten. Dezelfde regel zal gelden wanneer de schuldeiser de
betaling van geld door zijn schuldenaar aan zijn eigen schuldeiser niet bekrachtigt.
7. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Julianus zegt dat als ik vind dat ik u geld schuldig ben, en ik op uw bevel beloof het te betalen aan iemand aan wie u het wilt
schenken, ik mij kan beschermen door een exceptie op grond van kwade trouw; en daarnaast zal ik recht hebben op een
vordering tegen de bedinggever om hem te dwingen mij vrij te laten.
(1) Julianus zegt ook dat, als u denkt dat een zekere persoon uw schuldeiser is, en ik op uw aanwijzing beloof hem een som
geld te betalen die ik u verschuldigd meen te zijn, en hij spant een rechtszaak aan om het geld terug te vorderen, hij moet
worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog; en verder, als ik een rechtszaak aanspan tegen de bedinggever,
kan ik hem dwingen mij te ontslaan van de overeenkomst. Deze opvatting van Julianus is billijk, zodat ik zowel een beroep
kan doen op een exceptie, als een persoonlijke vordering kan instellen tegen degene aan wie ik mij verplicht heb.
8. Paulus, Over Plautius, Boek VI.
Hij is schuldig aan bedrog die iets eist wat hij zou moeten teruggeven.
1. Als een erfgenaam is opgedragen niets te innen van een schuldenaar van de nalatenschap, kan deze laatste zich beroepen
op een uitzondering op grond van bedrog, en kan hij ook een rechtszaak aanspannen op grond van de bepalingen van het
testament.
(9) Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
Als de zaakwaarnemer van een gedaagde een vonnis tegen hem laat wijzen, nadat het geld is betaald, en een procedure om
het vonnis ten uitvoer te leggen tegen zijn principaal is ingesteld, kan deze zich beschermen door een exceptie in te roepen op
grond van bedrog. Hij kan evenmin worden gedwongen om af te staan wat hij aan zijn lasthebber heeft toevertrouwd, want
het is rechtvaardiger toe te staan dat geld dat op oneerlijke wijze is verkregen, in handen blijft van degene die is bedrogen,
dan onder de controle te blijven van degene die voor het bedrog verantwoordelijk was.
10. Marcianus, Regels, Boek III.
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Wanneer een echtgenoot of een echtgenote bouwt op grond die de een aan de ander heeft geschonken, kunnen zij naar de
mening van verscheidene autoriteiten het eigendom houden door middel van een exceptie op grond van bedrog.
11. Neratius, Perkamenten, Boek IV.
Wanneer een zaakwaarnemer een vordering instelt, kan een exceptie op grond van zijn kwade trouw niet tegen hem worden
ingeroepen, omdat de vordering van een ander is, en hij er een vreemde bij is, en de kwade trouw van de een de ander niet
mag schaden. Indien hij een frauduleuze handeling pleegt nadat de zaak aanhangig is gemaakt, kan worden betwijfeld of een
exceptie op deze grond kan worden ingeroepen, omdat de zaak door het proces een zaak van de lasthebber wordt en hij deze
tot op zekere hoogte in zijn eigen naam voert. Er is beslist dat een exceptie kan worden ingeroepen op grond van bedrog door
de agent. Dezelfde regel is van toepassing op een voogd die een vordering instelt in naam van zijn voogd.
1. In het algemeen echter moet in dit soort zaken de volgende regel in acht genomen worden, namelijk dat bedrog altijd
bestraft moet worden, ook als het niemand anders schaadt dan degene die het beging.
(12) Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer de rechtvaardigheid van de verdediging middelen biedt om een vordering te verwerpen, kan de gedaagde
beschermd worden door een exceptie op grond van bedrog.
13. Paulus, Vragen, Boek XIV.
Wanneer een testament gebroken is, moeten de rechten van de kinderen die onterfd zijn en die niets uit het testament van hun
vader hebben ontvangen, in stand blijven, en een exceptie op grond van kwade trouw kan niet tegen hen worden ingeroepen.
Dit geldt niet alleen voor hen persoonlijk, maar ook voor hun erfgenamen en nakomelingen.
14. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Paulus gaf als zijn mening dat wanneer een man een huis bouwt op het land van een ander, hij de kosten die hij heeft gemaakt
niet kan terugvorderen, tenzij hij in bezit was, en de eigenaar een vordering tegen hem instelt om het land terug te vorderen,
in welk geval hij zich tegen hem kan verzetten met een exceptie op grond van bedrog.
(15) Scaevola, Opinies, Boek V.
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Een borg die veroordeeld was wegens uitzetting, was bereid het land terug te geven waarvan de koper was uitgezet, en al het
andere dat in de koopovereenkomst was begrepen. Als de koper zich beroept op de exceptie van kracht van gewijsde, vraag
ik of hij kan worden uitgesloten door een exceptie van bedrog. Het antwoord luidde dat de exceptie tegen hem kan worden
ingeroepen, maar dat de rechter erop zal toezien dat hij de koper alle schade vergoedt die deze heeft geleden.
16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Als een schuldenaar die door een krankzinnige, die hij voor gezond hield, werd gedelegeerd, de schuldeiser van deze laatste
zou betalen, en om die reden een proces tegen hem zou worden aangespannen, kan hij zich beschermen door een exceptie op
grond van bedrog, op grond van het feit dat de krankzinnige bij de transactie profijt heeft gehad.
17. Scaevola, Digest, Boek XXVII.
Een vader beloofde een bruidsschat voor zijn dochter, en sloot een overeenkomst dat hij haar en haar hele familie zou
onderhouden. Deze dwaze man maakte een briefje betaalbaar aan zijn schoonzoon in plaats van de rente die verschuldigd
was voor de belofte om een bruidsschat te geven. Daar hij zijn dochter had onderhouden en haar echtgenoot daarvoor geen
kosten had gemaakt, rees de vraag, of een exceptie van kwade trouw tegen de schoonzoon kon worden ingeroepen, indien hij
een proces aanspande op grond van het beding met het oog op de invordering van de nota. Het antwoord luidde, dat indien
haar vader haar had gesteund, zoals gezegd, en de belofte bij vergissing had gedaan, een exceptie op grond van kwade trouw
kon worden opgeworpen.
(1) Een grootvader legateerde honderd sestertiën aan elk van zijn kleinkinderen door zijn dochter, en voegde er de volgende
woorden aan toe: "Ik vraag u mij te vergeven, want ik had u veel meer kunnen nalaten als uw vader Fronto mij niet slecht
behandeld had, want ik leende hem vijftien aurei, die ik niet kon innen, en tenslotte beroofde de vijand mij van bijna al mijn
bezittingen." Als de erfgenaam van de grootvader een vordering zou instellen om de vijftien aurei te innen van de genoemde
kleinkinderen, die de erfgenamen van hun vader waren, rees de vraag of hij geacht zou worden tegen de wil van de
overledene te hebben gehandeld, en of hij door een exceptie op grond van bedrog zou kunnen worden uitgesloten. Het
antwoord luidde dat de exceptie als een beletsel zou werken.
(2) Een erfgenaam die benoemd was tot de vierde van een nalatenschap kocht voor een bepaalde som geld het aandeel van
zijn mede-erfgenaam die benoemd was tot erfgenaam van drie vierde van de nalatenschap, maakte promesses voor de
uitgestelde betalingen, en verbond zichzelf door een beding. De verkoper van de nalatenschap overleed; Septitius viel het
testament aan als zijnde vervalst, en nadat hij een proces had aangespannen om de nalatenschap van de koper terug te
vorderen, verkreeg hij een beschikking van de rechtbank om hem te beletten een deel ervan te vervreemden. De vraag rees, of
de erfgenamen die een vordering krachtens het beding hadden ingesteld, terwijl een zaak over de echtheid van het testament
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aanhangig was, door een exceptie op grond van bedrog konden worden uitgesloten. Het antwoord luidde dat de erfgenamen
van de verkoper door een exceptie op grond van bedrog konden worden verjaagd indien zij betaling van de biljetten bleven
eisen voordat de zaak betreffende het testament was beslecht.
(3) Een vrouw, die haar echtgenoot en haar zoon tot erfgenamen van gelijke delen van haar nalatenschap had benoemd,
benoemde ook een dochter die zij uit een eerder huwelijk had gehad tot erfgenaam, en wel als volgt: "Laat mijn dochter
Maevia erfgenaam zijn van zes twaalfden van mijn nalatenschap, als zij aan haar mede-erfgenamen rekenschap aflegt van
wat ik haar bij mijn dood verschuldigd zal zijn, voortvloeiend uit de rekeningen van haar voogdij, die mijn vader, Titius, haar
grootvader, beheerde." Daar deze dochter onder een voorwaarde was benoemd, indien zij de nalatenschap zou verwerpen om
het voogdijrecht te behouden, rees de vraag of zij aanspraak kon maken op de erfenis die haar door haar moeder was
nagelaten. Het antwoord luidde dat zij, overeenkomstig de genoemde feiten, de betrokken vordering in strijd met de wil van
haar moeder had ingesteld, zodat zij zou zijn uitgesloten door een exceptie op grond van kwade trouw.

Tit. 5. Onder welke omstandigheden een vordering niet wordt toegewezen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Een eed, ter terechtzitting afgelegd, heeft dezelfde werking als een vonnis, en dit is niet onredelijk, want wanneer een partij
een eed aan haar tegenstander aflegt, benoemt hij hem tot rechter in zijn eigen zaak.
(1) Indien een voogd een eed aflegt zonder het gezag van zijn voogd, zijn wij van mening dat deze uitzondering geen beletsel
vormt, tenzij de eed ter terechtzitting werd afgelegd met het gezag van de voogd.
(2) Indien een partij die een stuk land opeist de eed aflegt aan haar tegenpartij, en zegt dat indien degene van wie hij het land
heeft verkregen bereid is te zweren dat hij het land aan hem heeft geleverd, hij van de zaak zal afzien, zal een uitzondering
worden toegestaan aan de partij die het land in bezit heeft.
(3) Indien een borg ter terechtzitting de eed slechts aflegt met betrekking tot zichzelf persoonlijk, dat wil zeggen, dat hij niet
aansprakelijk is, zal dit de hoofdschuldenaar geen voordeel brengen; en indien hij de eed aflegt met betrekking tot het
eigendom, zal een uitzondering worden toegestaan aan de hoofdschuldenaar.

3252

(4) Indien ik een slaaf manumitteer die, terwijl hij in dienst was, gewoon was mijn zaken te doen, en ik naderhand met hem
beding, dat hij mij alles betaalt wat hij mij zou hebben moeten betalen, indien hij vrij was geweest op het ogenblik dat hij
mijn zaken deed, en ik een rechtszaak aanspan op grond van het beding, zal ik niet worden verhinderd door een exceptie,
want een vrijgelatene kan niet klagen dat hij wordt onderdrukt, omdat het hem niet was toegestaan geldelijk voordeel te halen
uit het gebruik van het eigendom van zijn patroon.
(5) Als ik een beding maak met het doel de vrijheid te beperken, kan ik het niet afdwingen tegen mijn vrijgelatene.
Vrijheidsbeperkingen zijn zeer juist omschreven als die, welke zodanig worden opgelegd, dat indien een vrije man zijn
beschermheer zou beledigen, zij van hem kunnen worden afgedwongen, zodat hij voortdurend in de vrees verkeert, dat zij
zullen worden geëist, en uit deze vrees zal hij zich onderwerpen aan alles wat zijn beschermheer eist.
(6) Met andere woorden, indien aan een vrijgelatene een of andere verplichting wordt opgelegd, die ingaat op het ogenblik
dat hij zijn vrijheid verkrijgt, moet worden gezegd dat er grond voor een uitzondering zal zijn. Indien dit echter na een zekere
tijd geschiedt, is er twijfel mogelijk, want niemand kan hem dwingen een dergelijke belofte te doen. Toch moet men in dit
geval tot dezelfde conclusie komen, indien na onderzoek blijkt, dat de vrijgelatene zich op zodanige wijze aan zijn
beschermheer onderwierp, dat hij door vrees alleen of uit buitensporige eerbied voor hem aan een sanctie ingevolge het
beding werd blootgesteld.
(7) Als een vrijgelatene een compagnonschap aangaat met zijn beschermheer om zijn vrijheid te verkrijgen, en zijn
beschermheer stelt een compagnonschapsvordering tegen hem in, is deze uitzondering dan nodig? Ik denk dat de vrijgelatene
vrij zal zijn van de eisen van zijn beschermheer, louter van rechtswege.
(8) Er zij aan herinnerd, dat een uitzondering, toegestaan wegens aan de vrijheid opgelegde benauwende voorwaarden,
evenmin als andere uitzonderingen, een borg mag worden geweigerd, noch iemand, die zich op verzoek van een vrijgelatene
aansprakelijk heeft gesteld; evenmin zal zij den vrijgelatene zelf worden geweigerd, indien hij tot advocaat van den
hoofdschuldenaar zou worden benoemd, om diens zaak te verdedigen, of indien hij diens erfgenaam zou worden. Want daar
de bedoeling van den Praetor bij dergelijke verbintenissen is, den hoofdschuldenaar bij te staan, zou zijn ontwerp niet kunnen
worden verwezenlijkt, tenzij de vrijgelatene de borg verdedigt, of hem, die op verzoek van den vrijgelatene aansprakelijk is
geworden, tegen zijn beschermheer. Het maakt immers weinig verschil of de vrijheer verplicht is de opdrachtgever
rechtstreeks te betalen, dan wel door tussenkomst van de borg, of van iemand die voor zijn rekening aansprakelijk is
geworden.
(9) Of de belofte nu is gedaan ten behoeve van de patroon zelf, of ten behoeve van een ander met toestemming van
eerstgenoemde, zij wordt geacht te zijn gedaan met het oogmerk de vrijheid te beperken, en daarom zal er grond zijn voor
deze uitzondering.
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(10) Indien echter een beschermheer zijn vrije man aan zijn schuldeiser delegeert, laten we dan zien of eerstgenoemde zich
op deze uitzondering kan beroepen tegenover de schuldeiser aan wie hij, nadat hij gedelegeerd is, een belofte heeft gedaan
die tot gevolg had dat zijn vrijheid beperkt werd. Cassius zegt dat Urseius van mening was dat de schuldeiser in geen geval
door de uitzondering kon worden uitgesloten, omdat hij alleen ontving waar hij recht op had; maar dat de vrijgelatene van
zijn beschermheer kon terugvorderen wat hij had betaald, als hij dit niet had gedaan om de controverse te beslechten die was
ontstaan met betrekking tot zijn manumissie.
(11) Nogmaals, indien een vrijgelatene zijn eigen schuldenaar aan zijn patroon delegeert, kan deze laatste niet door een
exceptie worden uitgesloten, maar kan de vrijgelatene het bedrag van de schuld op zijn patroon verhalen door middel van een
persoonlijke vordering.
(12) Deze uitzondering moet niet alleen worden toegestaan aan de vrijheer zelf, maar ook aan zijn opvolgers; en anderzijds
moet worden opgemerkt, dat de erfgenaam van de patroon kan worden verjaagd, indien hij tracht het geld te innen.
2. Paulus, Over het Edict, Boek LXXI.
Als de eed wordt afgelegd aan een zoon die onder vaders toezicht staat, en hij zweert dat zijn vader niets verschuldigd is,
moet de uitzondering aan de vader worden toegestaan.
(1) Als ik bij een kansspel iets verkoop om mee te kunnen spelen, en het eigendom is uitgezet en er wordt een aanklacht
tegen mij ingediend, dan wordt de koper door een exceptie uitgesloten.
(2) Wanneer een slaaf aan zijn meester een som geld belooft opdat hij zal worden gemanumitteerd, en zijn meester hem
anders niet zou hebben gemanumitteerd, en hij, vrij geworden, zijn belofte hernieuwt, is men van oordeel, dat zijn
beschermheer niet door een exceptie zal worden verjaagd, wanneer hij een vordering instelt om het geld terug te krijgen,
omdat deze som niet is beloofd om de vrijheid te beperken; anders zou het onrechtvaardig zijn, dat de meester zowel van de
slaaf als van zijn prijs wordt beroofd. Er wordt dus geld beloofd om de vrijheid te beperken, wanneer een meester zijn slaaf
vrijwillig manumineert en hem daarna een geldsom wil laten beloven, niet met de bedoeling om die van hem af te dwingen,
maar opdat zijn vrijgelatenen hem zullen vrezen en gehoorzamen.

Tit. 6. Betreffende het eigendom in geschillen.
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1. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Wanneer een kennisgeving wordt gedaan om een verkoop te voorkomen, maakt dit het eigendom in kwestie niet tot voorwerp
van een geschil.
1. Wanneer het eigendomsrecht tussen twee personen in geschil is, en ik koop het van een derde, wiens aanspraak niet
betwist kan worden, laat ons dan zien of er grond voor een uitzondering zal zijn. Ik denk dat ik recht zal hebben op een
vrijstelling, omdat degene die mij het eigendom verkocht, niet betrokken was in een rechtszaak, en het zou kunnen gebeuren
dat twee anderen met elkaar hadden afgesproken om de eigendom van het eigendom te betwisten met het doel om hem te
schaden, omdat zij hem niet in een rechtszaak konden betrekken. Indien echter tegen de gemachtigde, de voogd of de curator
van iemand een proces is aangespannen, kan men zeggen, dat dit tegen de principaal is aangespannen, en dat hij dus recht
heeft op een exceptie.
2. Dezelfde, Trusts, Boek VI.
Indien een slaaf, toen hij een goed kocht, wist dat het in geschil was, maar zijn meester was daarvan niet op de hoogte, of
omgekeerd, laat ons dan zien wiens kennis van het feit in aanmerking moet worden genomen. De betere mening is, dat de
kennis van hem, die het goed kocht, in aanmerking moet worden genomen, en niet die van hem, door wie het werd
verkregen. Daarom kan de boete, verbonden aan de koop van bovengenoemd goed, waarover een geschil bestaat, geïnd
worden, mits de slaaf het niet gekocht heeft op aanwijzing van zijn meester, want als hij dat gedaan heeft, ook al wist hij dat
de titel in geschil was, en zijn meester was onwetend van dit feit, dan zal de kennis van de slaaf hem niet benadelen. Dit werd
ook verklaard door Julianus met betrekking tot eigendom in een geschil.
3. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek VI.
Het is verboden om eigendom dat in een geschil is, te bestemmen voor heilige doeleinden, omdat anders een dubbele straf
wordt opgelegd, en dit is niet onredelijk, omdat op deze manier wordt voorkomen dat de toestand van een tegenstander nog
benauwender wordt. Er wordt echter niet gezegd of de dubbele boete moet worden betaald aan de schatkist, of aan de
tegenpartij. Misschien moet het aan de laatste worden betaald, om hem te troosten voor het feit dat hij is uitgeleverd aan een
machtiger tegenstander.

Tit. 7. Betreffende verplichtingen en handelingen.
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1. Gaius, Gouden Zaken, Boek II.
Verbintenissen ontstaan hetzij uit overeenkomst, hetzij uit misdaad, hetzij uit verschillende andere oorzaken van rechtswege.
(1) Verbintenissen vloeien voort uit overeenkomsten, hetzij door woorden, hetzij door toestemming.
(2) In het geval van een lening voor consumptie wordt de verbintenis aangegaan met betrekking tot het geleende goed. Een
dergelijke lening bestaat uit artikelen die gewogen, geteld of gemeten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wijn, olie, graan en
geld; wij lenen ook dingen op zodanige wijze dat het eigendom daarvan toekomt aan degene die ze ontvangt, in de
verwachting dat wij er andere artikelen van dezelfde soort en kwaliteit voor terugkrijgen.
(3) Hij aan wie wij iets voor gebruik uitlenen is tegenover ons aansprakelijk voor de overdracht van het eigendom, maar hij is
ook verplicht hetzelfde terug te geven als wat hij heeft ontvangen.
(4) Wie echter een lening voor consumptie heeft ontvangen, blijft aansprakelijk als hij verliest wat hij ontvangt door welk
ongeval dan ook; maar wie een voor gebruik bestemd voorwerp ontvangt, wordt van zijn aansprakelijkheid ontheven als hij
verliest wat hij ontving door een ongeval waartegen de menselijke zwakheid niet bestand is (zoals bijvoorbeeld door brand,
door het omvallen van een gebouw, of door schipbreuk). Hij is niettemin gehouden tot de grootste zorg voor het uitgeleende
goed; evenmin zal het voldoende zijn, indien hij het ontvangene verliest door een ongeval, waartegen de menselijke
zwakheid zijn eigendom niet kan beschermen, mits een ander een grotere waakzaamheid had kunnen betrachten bij de
bewaring ervan. Hij is ook aansprakelijk voor gebeurtenissen, die niet voorkomen konden worden, wanneer het aan hem te
wijten is, dat het goed verloren is gegaan; bijvoorbeeld, wanneer iemand, die zijn vrienden voor het avondmaal heeft
uitgenodigd, daartoe zilverwerk leent en vervolgens, na op reis te zijn gegaan en het zilverwerk te hebben meegenomen, het
verliest, hetzij door schipbreuk, hetzij door een aanval van rovers of vijanden.
(5) Ook hij, bij wie wij eigendommen in bewaring geven, is daarvoor aansprakelijk tegenover ons, en is verplicht hetzelfde
artikel terug te geven, dat hij zelf heeft ontvangen. Indien hij echter door nalatigheid het hem toevertrouwde verliest, is hij
vrij van aansprakelijkheid, daar hij het niet voor zijn eigen nut heeft ontvangen, maar voor dat van degene, van wie hij het
heeft verkregen, en hij zal alleen aansprakelijk zijn, indien iets ervan door bedrog verloren is gegaan. Hij die zijn eigendom
toevertrouwde aan een onvoorzichtige vriend van hem, kan echter niet aansprakelijk worden gesteld op grond van
nalatigheid, want hij heeft alleen zichzelf iets te verwijten. Toch is besloten dat grove nalatigheid onder het delict fraude valt.
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(6) Een schuldeiser die een goed in pand heeft gekregen, is ook op deze grond aansprakelijk, en is verplicht hetzelfde goed
dat hij heeft gekregen, terug te geven.
(7) Een verbintenis wordt mondeling aangegaan door vraag en antwoord; zoals wanneer wij bedingen dat iets aan ons zal
worden betaald of voor ons zal worden gedaan.
(8) Een ieder kan worden gebonden hetzij in eigen naam, hetzij in naam van een ander. Wanneer iemand in naam van een
ander gebonden is, wordt hij borg genoemd, en wij verbinden dikwijls iemand in eigen naam en ontvangen van hem anderen
die door dezelfde verbintenis gebonden zijn; zo zorgen wij voor een betere nakoming van een verbintenis die ten onzen
gunste is aangegaan.
(9) Als wij bedingen, dat ons iets wordt gegeven, wat van dien aard is, dat dit niet kan geschieden, is het duidelijk, dat zulk
een beding door het natuurrecht nietig is; zoals bijvoorbeeld, als een overeenkomst wordt gesloten voor de levering van een
vrije man, of voor die van een slaaf, die dood is, of voor een huis, dat in brand is gestoken, en dit geschiedt tussen partijen,
die niet wisten, dat de man in kwestie niet vrij was, of dat de slaaf dood was, of dat het huis door brand was verwoest.
Hetzelfde geldt, indien iemand bedingt, dat hij een heilige of godsdienstige plaats aan zichzelf overdraagt.
(10) Een beding is ook nietig, wanneer iemand een beding maakt over een eigendom, dat hemzelf toebehoort, terwijl hij niet
weet, dat dit het geval is.
(11) Het staat ook vast, dat een beding, gemaakt onder een onmogelijke voorwaarde, nietig is.
(12) Volgens het natuurrecht heeft de handeling van een krankzinnige die een beding of een belofte maakt, geen gevolg.
(13) Hij lijkt op een kind dat zo jong is dat het nog niet begrijpt wat het doet. De wet is echter toegeeflijker jegens hem, want
iedereen die kan spreken, wordt in staat geacht een geldig beding of een geldige belofte te doen.
(14) Het is volkomen duidelijk dat een doofstomme geen mondelinge verbintenis kan aangaan.
(15) Dezelfde regel geldt ook voor iemand die doof is, want als hij kan spreken of beloven, moet hij de woorden van de
bedenker horen; maar als hij bedingt, moet hij de woorden van de beloftegever horen. Het is dus duidelijk, dat wij niet
spreken van iemand, die moeilijk hoort, maar van iemand, die in het geheel niet hoort.
2. Dezelfde, Instituten, Boek III.
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Verbintenissen worden aangegaan met toestemming in het geval van koop, verkoop, indienstneming, pacht, partnerschap en
mandaat.
(1) Wij zeggen dat verbintenissen worden aangegaan met instemming op deze wijzen, omdat de formaliteit van woorden of
geschriften niet essentieel is; maar het is voldoende dat zij die de zaak afhandelen, instemmen.
(2) Vandaar dat dergelijke verbintenissen kunnen worden aangegaan tussen partijen die afwezig zijn, zoals bijvoorbeeld per
brief of per bode.
(3) Bovendien is in dergelijke overeenkomsten ieder der partijen jegens de anderen gehouden tot alles wat, naar billijkheid en
goede trouw, gedaan moet worden.
3. Paulus, Instituten, Boek II.
De aard van de verbintenissen bestaat niet hierin, dat zij een of ander goed of een of andere dienstbaarheid tot het onze
maken, maar dat zij ons verplichten iets te geven, iets te doen, of ergens verantwoordelijk voor te zijn.
1. In het geval van een lening is het, opdat de verbintenis wordt aangegaan, niet voldoende dat het geld alleen maar wordt
gegeven en ontvangen, maar het moet worden gegeven en ontvangen met de afspraak dat dit het geval zal zijn. Daarom,
indien iemand mij zijn geld als schenking geeft, hoewel het aan de schenker toebehoort, en in mijn handen overgaat, toch ben
ik er tegenover hem niet voor aansprakelijk, omdat dit niet onze bedoeling was.
2. 2. Een mondelinge verbintenis wordt ook aangegaan, indien dit de bedoeling der partijen was; bijvoorbeeld, indien ik bij
wijze van scherts tegen u zeg, of om uit te leggen wat een beding is: "Belooft gij mij zoo-en-zoo?" en gij antwoordt: "Dat
beloof ik," dan ontstaat er geen verbintenis.
4. Gaius, Diurnal of Golden Matters, Boek III.
Verbintenissen ontstaan ook uit misdadige handelingen, bijvoorbeeld uit diefstal, schade, roof, verwondingen, welke
misdrijven alle van dezelfde soort zijn, want zij worden alle afgeleid uit de zaak zelf, dat wil zeggen uit het misdrijf; terwijl
daarentegen verbintenissen die voortvloeien uit een contract, niet alleen worden afgeleid uit de overdracht van het goed, maar
ook uit de woorden en de instemming van de partijen.
5. Dezelfde, Gulden Zaken, Boek III.
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Wanneer iemand, die de zaken van een afwezige afhandelt, krachtens lastgeving een of andere handeling verricht, is het
duidelijk, dat uit de overeenkomst, die gesloten is, handelingen krachtens lastgeving tussen de partijen zullen voortvloeien,
waarbij ieder van hen kan bewijzen, hoe men zich jegens de ander moet gedragen met inachtneming van de regels van goede
trouw. Indien echter de lasthebber zonder lastgeving handelt, heeft men besloten dat de partijen over en weer aansprakelijk
zijn; en daarom heeft men een procedure ingevoerd die men de rechtsvorderingen op basis van vrijwilligheid noemt,
waarmee men elkaar kan dwingen te doen wat recht en goede trouw eisen. Dergelijke vorderingen vloeien echter noch uit
overeenkomsten, noch uit misdrijven voort, want wie de zaken van een ander behartigt tijdens diens afwezigheid, wordt
geacht tevoren met hem een overeenkomst te hebben gesloten; en het is geen overtreding van de wet zich ertoe te verbinden
de zaken van een ander te behartigen zonder lastgeving. Men kan dus nog steeds zeggen, dat hij, wiens zaken buiten zijn
medeweten zijn gedaan, hetzij een overeenkomst heeft gesloten, hetzij een strafbaar feit heeft gepleegd; maar uit
opportuniteitsoverwegingen is vastgesteld, dat de partijen jegens elkaar aansprakelijk zijn. Deze regel is ingevoerd omdat
men dikwijls naar het buitenland vertrekt met het voornemen spoedig terug te keren, en daarom de zorg voor zijn zaken aan
niemand toevertrouwt; en daarna, door onvoorziene gebeurtenissen, noodzakelijkerwijs langer afwezig zijn dan zij
verwachtten, en het is onrechtvaardig, dat hun zaken schade lijden, hetgeen inderdaad zou gebeuren, indien degene, die zich
met hun zaken heeft willen belasten, niet gerechtigd zou zijn, de kosten terug te vorderen, die hij behoorlijk uit zijn eigen
beurs heeft betaald, of indien hij, wiens zaken zijn afgehandeld, geen recht van verhaal zou hebben tegen hem, die zich
onbevoegd met zijn zaken heeft beziggehouden.
1. Degenen die vatbaar zijn voor een vordering uit hoofde van voogdij, worden, naar behoren gesproken, niet geacht
gebonden te zijn uit hoofde van overeenkomsten, aangezien er geen overeenkomst wordt gesloten tussen voogd en voogd.
Maar omdat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van een strafbaar feit, worden zij geacht aansprakelijk te
zijn op grond van een quasi-overeenkomst. Ook in dit geval zijn de handelingen wederkerig. Want niet alleen kan de voogd
zijn voogd aanklagen, maar anderzijds kan de voogd zijn voogd aanklagen, indien hij iets heeft uitgegeven aan het vermogen
van deze laatste, of voor hem aansprakelijk is geworden, of zijn eigen vermogen heeft bezwaard aan een van zijn
schuldeisers.
2. Een erfgenaam die een legaat verschuldigd is, wordt niet geacht aansprakelijk te zijn, noch op grond van een
overeenkomst, noch op grond van een misdrijf, want een legataris wordt niet geacht een overeenkomst te hebben gesloten
met de overledene, noch met diens erfgenaam, en het is volkomen duidelijk dat in een geval als dit geen misdrijf is gepleegd.
3. Ook hij, die door de fout van degene die de betaling heeft gedaan, iets heeft ontvangen waarop hij geen recht had, is
gebonden als in het geval van een lening, en is aansprakelijk voor dezelfde actie als die waartoe een schuldenaar
aansprakelijk is tegenover zijn schuldeiser. Men moet echter niet verstaan, dat hij, die in een dergelijk geval aansprakelijk is,
door een overeenkomst gebonden is; want wie per vergissing geld betaalt, doet dit veeleer met de bedoeling zich van een
verbintenis te ontdoen, dan er een aan te gaan.
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4. Indien een rechter een onjuiste beslissing neemt, wordt hij, strikt genomen, niet geacht aansprakelijk te zijn uit hoofde van
een misdrijf, noch is hij gebonden uit hoofde van een contract; maar toch, aangezien hij een fout heeft begaan, zelfs indien dit
door onwetendheid is geschied, wordt hij geacht aansprakelijk te zijn uit hoofde van een quasi-misdrijf.
5. 5. Hij wordt ook geacht aansprakelijk te zijn wegens een quasi-delict, indien hij vanuit een woning die hem toebehoort, of
die hij heeft gehuurd, of die hij om niet bewoont, iets naar beneden gooit of uitgiet, zodat het een voorbijganger verwondt.
Hij kan dus niet worden geacht aansprakelijk te zijn omdat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, want vaak is hij
verantwoordelijk voor de onvoorzichtigheid van een ander, bijvoorbeeld voor die van een slaaf of een kind. Hij lijkt op
iemand die iets plaatst of ophangt in een deel van het huis waar mensen gewoonlijk onderdoor lopen, en dat iemand kan
verwonden, als het zou vallen. Daarom, als een zoon onder vaders toezicht, die apart van zijn vader woont, iets uit zijn
appartement naar beneden gooit of uitstort, of iets boven de straat plaatst of ophangt waardoor de voorbijgangers gewond
kunnen raken, is het de mening van Julianus dat een vordering tegen de zoon zelf moet worden toegewezen, en dat noch een
vordering De peculia noch een noxale vordering tegen de vader moet worden toegewezen.
6. Evenzo wordt de kapitein van een schip, of de eigenaar van een taveerne of een herberg, verantwoordelijk gehouden voor
een quasi-strafbaar feit voor elke schade of diefstal die aan boord van het schip, of in de taveerne of herberg, kan worden
gepleegd, op voorwaarde dat hij niet zelf de overtreding begaat, maar iemand die hij in dienst heeft op het schip, of in de
taveerne of herberg; Want aangezien deze vordering niet tegen hem kan worden ingesteld op grond van een contract, en
aangezien hij in zekere mate schuldig is aan nalatigheid door gebruik te maken van de diensten van slechte mannen, wordt hij
geacht aansprakelijk te zijn op grond van het quasi-misdrijf.
(6) Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
In alle tijdelijke handelingen is mijn aansprakelijkheid pas geëindigd als de laatste dag geheel verstreken is.
7. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Acties kunnen niet worden toegekend aan een zoon tegen zijn vader, zolang hij onder zijn controle blijft.
8. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XVI.
Een verbintenis aangegaan onder de volgende voorwaarde, "Indien ik wens," is nietig; want wanneer men niet gedwongen
kan worden iets te geven, tenzij men dit wenst, is het net alsof er niets gezegd was. De erfgenaam van iemand, die een belofte
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doet, en die nooit verwacht deze te zullen nakomen, is niet aansprakelijk, omdat aan deze voorwaarde nooit is voldaan, wat
de beloftegever zelf betreft.
9. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, heeft geen recht op een vordering in eigen naam, behalve voor het herstel van
geleden schade, en wanneer hij door geweld of clandestien van eigendom is beroofd, of om eigendom terug te krijgen dat hij
heeft gedeponeerd of uitgeleend; dat is de mening van Julianus.
10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
Natuurlijke verbintenissen moeten niet alleen in aanmerking genomen worden omdat er geen vordering op ingesteld kan
worden, maar ook om de reden dat wanneer geld betaald is dat niet verschuldigd was, het niet teruggevorderd kan worden.
11. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XII.
Alle daden die wij verrichten en die hun oorsprong vinden in onze contracten zijn nietig, tenzij het begin van de verplichting
bij ons persoonlijk ligt; en daarom kunnen wij noch bedingen, noch kopen, verkopen of contracten sluiten op zo'n manier dat
een ander op deze grond een rechtszaak in zijn eigen naam kan aanspannen.
(12) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Een erfgenaam is ten volle aansprakelijk wanneer de overledene bedrog heeft gepleegd in overeenkomsten van borgstelling,
bruikleen, lastgeving, voogdij en vrijwillige vertegenwoordiging.
13. Ulpianus, Disputaties, Boek I.
Acties in factum kunnen zelfs worden ingesteld door een zoon die onder vaders toezicht staat.
14. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Slaven zijn verantwoordelijk voor hun misdaden, en blijven dat ook na hun manumissie; zij zijn echter niet civielrechtelijk
aansprakelijk voor hun contracten, toch zijn zij gebonden, en zij binden anderen in overeenstemming met het natuurrecht.
Tenslotte ben ik vrijgesteld van aansprakelijkheid als ik, nadat een slaaf is gemanumitteerd, hem een geldsom betaal die hij
mij heeft geleend.
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(15) Julianus, Digest, Boek IV.
Een zekere man die een vordering tegen een erfgenaam instelde, werd door een exceptie verhinderd op grond van het feit dat
het testament op het punt stond te worden vernietigd, omdat het bezit van de nalatenschap kon worden toegekend aan een
geëmancipeerde zoon. Aangezien de geëmancipeerde zoon het bezit van de nalatenschap niet had opgeëist, kon de
schuldeiser terecht vragen dat zijn vorderingsrecht tegen de aangewezen erfgenaam aan hem zou worden teruggegeven, want
zolang het bezit van de nalatenschap in strijd met de bepalingen van het testament aan de zoon kon worden toegekend, was
de erfgenaam tot op zekere hoogte geen schuldenaar.
16. Dezelfde, Digest, Boek XIII.
Een man leende een som geld van een slaaf die deel uitmaakte van een nalatenschap, en gaf hem in onderpand een stuk land
of een slaaf, en nadat hij had verzocht dat het land of de slaaf door hem zou worden behouden onder een precaire titel,
behield hij het bezit ervan onder een dergelijke titel. Hij deed dit, omdat een slaaf, die tot een nalatenschap behoort,
eigendom voor haar verkrijgt door de inontvangstneming van de inontvangstneming daarvan; en door het verlenen van
eigendom onder een onzekere titel, is het gevolg, dat het niet door verovering kan worden verkregen. Want als hij het goed
voor gebruik had uitgeleend of in bewaring had gegeven, en het deel had uitgemaakt van zijn peculium, zou hij het recht
hebben een vordering wegens uitlening of bewaargeving in te stellen ten voordele van het landgoed. Dit doet zich voor,
wanneer de overeenkomst is gesloten met verwijzing naar zijn peculium, want men moet begrijpen, dat het bezit van het goed
onder zulke omstandigheden wordt verkregen.
17. Dezelfde, Digest, Boek XLVII.
Alle schuldenaars die eigendom verschuldigd zijn tegen een geldige tegenprestatie, worden bevrijd wanneer het eigendom op
een andere manier in handen van de schuldeisers komt, waaruit zij geldelijk voordeel verkrijgen.
(18) Dezelfde, Digest, Boek LIV.
Indien iemand, die bedongen heeft Stichus te geven, erfgenaam wordt van een persoon die krachtens een testament recht
heeft op genoemde Stichus, en hij spant krachtens het testament een rechtszaak aan om Stichus terug te krijgen, dan
vernietigt hij het beding niet. Indien hij daarentegen een vordering instelt om Stichus krachtens het beding terug te vorderen,
heeft hij nog steeds recht op een vordering krachtens het testament; want in het begin zijn deze twee verbintenissen zo
aangegaan, dat indien een van beide voor het gerecht zou worden gebracht, de andere niettemin onaangetast zou blijven.
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19. Dezelfde, Digest, Boek LXXIII.
Een lucratieve titel wordt niet geacht voort te vloeien uit de belofte van een bruidsschat, om de reden dat hij die de
bruidsschat opeist, tot op zekere hoogte als schuldeiser of als koper wordt opgevat. Maar wanneer een schuldeiser of een
koper een goed verkrijgt door een lucratieve titel, behoudt hij toch het recht om de vordering tot terugvordering in te stellen;
zoals anderzijds iemand die het goed niet verkrijgt door een lucratieve titel, niet wordt belet om uit dien hoofde een vordering
tot terugvordering in te stellen.
20. Alfenus, Digest, Boek II.
Een slaaf mag niet onder alle omstandigheden ongestraft blijven, wanneer hij naar de bevelen van zijn meester heeft
geluisterd; bijvoorbeeld wanneer deze hem heeft opgedragen iemand te doden, of een diefstal te plegen. Daarom moet een
slaaf, ofschoon hij op bevel van zijn meester piraterij kan plegen, daarvoor worden vervolgd nadat hij zijn vrijheid heeft
verkregen; en elke gewelddaad die hij heeft gepleegd en die misdadig is, zal hem strafbaar maken. Indien echter een
twistgesprek ontstond wegens een geschil of een twistpunt, of geweld werd gebruikt om een recht te handhaven dat zijn
meester toekwam, en er geen misdaad werd begaan, dan zou de Praetor een actie op deze grond tegen een vrijgelatene, die,
toen hij slaaf was, de bevelen van zijn meester had gehoorzaamd, niet mogen toestaan.
(21) Julianus, Over Minicius, Boek V.
Iedereen wordt geacht een contract te hebben gesloten op de plaats waar hij zich tot betaling verplichtte.
22. Africanus, Vragen, Boek III.
Wanneer iemand koopwaar bedingt, en een zekerheid aanvaardt die op een bepaalde dag moet worden geleverd, moet de tijd
worden gerekend vanaf de dag waarop hij de zekerheid heeft ontvangen.
23. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
Een beding werd aangegaan met betrekking tot geld dat in de handel moest worden aangewend, en zoals gebruikelijk werd
daarin een boete opgenomen ter vrijwaring van degene die het geld verschafte, als het niet op het vastgestelde tijdstip zou
worden betaald. Deze eiste het geld op en nadat een deel ervan was betaald, verzuimde hij de rest op te eisen, maar na
verloop van tijd eiste hij het wel op. Een geraadpleegd jurist was van mening dat de boete kon worden geïnd voor de tijd
gedurende welke de schuldenaar niet was aangemaand om te betalen, en dat dit zelfs mogelijk was indien hij in het geheel
niet was aangemaand; en dat het beding alleen buiten werking zou worden gesteld indien de schuldenaar verantwoordelijk
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was voor het uitblijven van betaling. Anders moet worden gezegd, dat, indien hij die begonnen was met het opeisen van de
vordering, daarmee ophield omdat hij door ziekte verhinderd was, de sanctie niet zou gelden. Indien de schuldenaar, na tot
betaling te zijn aangemaand, zelf in gebreke blijft, kan dus de vraag rijzen of de boete niet verschuldigd is, ook al heeft hij
het geld later alsnog aangeboden. Men kan zeggen dat dit billijker is, want als een arbiter die is aangesteld om een schikking
te treffen, beveelt dat het geld op een bepaalde tijd moet worden betaald, en hij die hij heeft bevolen het te betalen, niet in
gebreke blijft, is men van oordeel dat de boete niet zal worden opgelegd; en daarom heeft Servius zeer juist geoordeeld, dat
als de dag waarop het geld moest worden betaald, niet in de beslissing van de arbiter was opgenomen, een redelijke termijn
moet worden geacht te zijn verleend. Dezelfde regel is van toepassing wanneer iets is verkocht onder de voorwaarde dat,
tenzij de prijs op een bepaalde tijd is betaald, de transactie nietig zal zijn.
(24) Pomponius, Regels.
Als ik een som geld leen van een krankzinnige, in de overtuiging dat hij bij zijn volle verstand is, en ik gebruik dat geld voor
mijn eigen voordeel, dan heeft de krankzinnige recht op een vordering om dat geld terug te krijgen. Want zoals wij onder
bepaalde omstandigheden vorderingsrechten verkrijgen zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn, zo kunnen onder
soortgelijke omstandigheden vorderingen worden ingesteld in naam van krankzinnigen; bijvoorbeeld als de slaaf van zo
iemand een beding aangaat, of als goederen van hem worden gestolen, of als hij zodanig wordt benadeeld dat een vordering
kan worden ingesteld volgens de wet van Aquilius; of als hij schuldeiser is, en zijn schuldenaar goederen overdraagt aan
iemand met de bedoeling hem te bedriegen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een legaat wordt nagelaten aan een
krankzinnige, of wanneer hem een goed wordt nagelaten krachtens de bepalingen van een trust.
1. Evenzo, indien iemand die geld heeft geleend aan de slaaf van een ander, daarna krankzinnig wordt, en de slaaf het
geleende geld gebruikt ten voordele van zijn meester, zal de krankzinnige gerechtigd zijn tot een vordering om het terug te
vorderen.
2. 2. Evenzo, als iemand die geld heeft geleend dat aan een ander toebehoort, daarna krankzinnig wordt, en het geld wordt
uitgegeven, zal de krankzinnige een vordering tot terugvordering hebben.
3. 3. Een ieder die zaken doet met een krankzinnige is jegens hem aansprakelijk in een vordering op grond van vrijwilligheid.
(25) Ulpianus, Regels, Boek V.
Er zijn twee soorten acties, een echte, die vindictio wordt genoemd, en een persoonlijke, die condictio wordt genoemd. De
reële vordering is de vordering tot verkrijging van het eigendom dat aan ons toebehoort en dat in het bezit is van een ander,
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en zij wordt altijd ingesteld tegen de bezitter. De persoonlijke vordering is een vordering die wij instellen tegen een persoon
die verplicht is iets voor ons te doen of ons iets te geven, en zij wordt altijd tegen hem ingesteld.
1. Sommige vorderingen zijn gebaseerd op een overeenkomst, andere op een handeling, en weer andere zijn in feite. Een
vordering berust op een overeenkomst wanneer iemand met een ander een overeenkomst heeft gesloten om er zelf beter van
te worden, bijvoorbeeld bij koop, verkoop, huur, pacht of andere soortgelijke transacties. Van een op een daad gegronde
rechtsvordering is sprake wanneer iemand aansprakelijk is voor een strafbaar feit dat hij zelf heeft gepleegd, bijvoorbeeld een
diefstal of een verwonding, of voor schade die hij heeft veroorzaakt. Een vordering in factum is bijvoorbeeld een vordering
die wordt toegekend aan een beschermheer tegen zijn vrijgelatene, door wie hij voor het gerecht is gedaagd in strijd met het
Praetoriaanse Edict.
2. Van alle rechtsvorderingen wordt gezegd, dat zij òf burgerlijk òf praetorisch zijn.
26. Dezelfde, Over Belastingen, Boek V.
Alle strafvorderingen gaan over op erfgenamen, nadat een gerechtelijke procedure is aangespannen.
27. Papinianus, Vragen, Boek XXVII.
Verplichtingen die zelf niet geldig zijn, kunnen dat ook niet worden door de beslissing van de rechter, het bevel van de
Praetor, of de macht van de wet.
28. Dezelfde, Definities, Boek I.
De vordering tegen een persoon wordt een "vordering" genoemd; een vordering tegen een zaak wordt een "verzoekschrift"
genoemd; de term "achtervolging", ingesteld met het doel het eigendom terug te krijgen, wordt zowel tegen zaken als
personen gebruikt.
29. Paulus, Opinies, Boek IV.
Een zekere som geld was verschuldigd aan Lucius Titius krachtens een vonnis. Hij leende dezelfde schuldenaar een andere
som geld, en bij het nemen van zekerheid voor de betaling daarvan, vermeldde hij niet dat het bedrag dat op grond van het
vonnis verschuldigd was, ook aan hem moest worden gegeven. Ik vraag of Lucius Titius recht heeft op beide vorderingen.
Paulus antwoordde, dat er niets in het vermelde geval is, waarom beide vorderingsrechten niet onaangetast zouden blijven.
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30. Scaevola, Opinies, Boek I.
Wanneer een man tot slaaf is gemaakt en daarna zijn vrijheid verkrijgt door de toegeeflijkheid van de keizer, kan men niet
zeggen dat hij om die reden zijn verplichtingen tegenover zijn schuldeisers op zich neemt.
31. Marcianus, Trusts, Boek II.
Niet alleen bedingen, maar ook alle andere overeenkomsten die onder onmogelijke voorwaarden zijn gesloten, worden geacht
van geen kracht of gevolg te zijn; zoals bijvoorbeeld verkopen of pachten, wanneer deze afhankelijk zijn van onmogelijke
gebeurtenissen, ook nietig zijn; want wanneer een overeenkomst tussen twee of meer personen wordt gesloten, wordt
rekening gehouden met de bedoeling van hen allen, en er bestaat geen twijfel over dat zij denken dat een dergelijke
overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, als een voorwaarde wordt gesteld waarvan zij weten dat die onmogelijk is.
32. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer uit één enkel misdrijf verschillende vorderingen voortkomen, zoals het geval is wanneer bomen door sluipmoord
zouden zijn omgehakt, werd na veel meningsverschillen vastgesteld dat tegen alle partijen een proces kon worden
aangespannen.
33. Paulus, Decreten, Boek III.
Hoewel in sommige keizerlijke constituties is bepaald dat erfgenamen in het algemeen niet strafbaar zijn, is toch besloten dat
indien de overledene tijdens zijn leven was gedagvaard, zijn erfgenamen strafbaar zijn, op grond van het beginsel dat de
erfenis met de overledene was gevoegd.
34. Idem, over samenlopende vorderingen.
Wie de slaaf van een ander zo slaat, dat hij hem letsel toebrengt, wordt door zijn daad zowel aansprakelijk voor een proces
volgens de wet van Aquilius, als voor een proces tot herstel van schade, want letsel wordt opzettelijk toegebracht, en schade
wordt veroorzaakt door nalatigheid; daarom zijn beide processen ontvankelijk. Er zijn echter autoriteiten die menen, dat
wanneer voor een van deze vorderingen wordt gekozen, de andere verloren is; en anderen zijn van mening, dat indien voor de
rechtsvordering volgens de wet van Aquilië wordt gekozen, de rechtsvordering tot herstel van de schade verloren is, omdat
het niet meer juist en billijk is, dat het vonnis wordt gewezen tegen hem, die het bedrag van de getaxeerde schadevergoeding
heeft betaald. Indien echter de vordering tot herstel van schade reeds is ingesteld, blijft de partij aansprakelijk volgens de wet
van Aquilië. Dit oordeel moet door de Praetor worden beperkt, tenzij een rechtsvordering wordt ingesteld voor het meerdere
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dat volgens de wet van Aquilië kan worden verkregen. Daarom is het redelijker te erkennen, dat de eiser een keuze kan
maken uit de rechtsvorderingen, en daarna de andere kan aanwenden om iets meer te innen dan hij door de eerste kan
verkrijgen.
(1) Als iemand een artikel steelt dat ik hem voor eigen gebruik heb uitgeleend, is hij zowel aansprakelijk voor een vordering
tot uitlening als voor een persoonlijke vordering om het eigendom terug te krijgen, maar een van beide procedures annuleert
de andere, hetzij van rechtswege, hetzij door het inroepen van een exceptie; wat de betere mening is.
(2) Daarom werd met betrekking tot de pachter die iets had gestolen dat tot het land behoorde, geoordeeld dat hij zowel
aansprakelijk was voor een vordering tot terugvordering van het eigendom, voor een vordering wegens diefstal, als voor een
vordering op grond van de pacht. De vordering wegens diefstal wordt niet samengevoegd, maar de twee andere vorderingen
wel. Dit is van toepassing op de procedure volgens de wet van Aquilius; want als ik u kleding uitleen en u scheurt die, dan
zijn beide vorderingen mogelijk om het eigendom terug te krijgen. Nadat de rechtsvordering volgens de wet van Aquilius is
ingesteld, vervalt het recht om de lening te vorderen; en nadat de rechtsvordering volgens de wet van Aquilius is ingesteld,
bestaat er twijfel over de vraag of de rechtsvordering volgens de wet van Aquilius niet binnen dertig dagen kan worden
ingesteld, omdat dit voordeliger zou zijn. De betere mening is, dat het recht om het in te stellen behouden blijft, omdat het bij
de enkelvoudige waarde van het goed komt, en als de enkelvoudige waarde is betaald, zal er geen grond zijn om het in te
stellen.
35. Dezelfde, Over het Hoofdstedelijk Edict, Boek I.
Met betrekking tot de praetoriaanse vorderingen zegt Cassius dat men moet aannemen dat de vorderingen die de
achtervolging van het eigendom mogelijk maken, na het verstrijken van een jaar kunnen worden toegewezen, en de andere
binnen het jaar. Praetoriaanse vorderingen echter, die niet na het verstrijken van het jaar worden toegewezen, kunnen niet
tegen een erfgenaam worden ingesteld; toch kan de winst die hij heeft verworven van hem worden afgeëist, net zoals dat
gebeurt bij een vordering wegens fraude, bij het interdict Unde vi, en bij andere procedures van deze beschrijving. Daartoe
behoort ook de vervolging van het eigendom, waarmee wij trachten terug te krijgen wat aan ons patrimonium is onttrokken,
en wanneer wij optreden tegen de bezitter van de nalatenschap van onze schuldenaar. De openbare rechtsvordering, die wordt
ingesteld om goederen terug te vorderen, is eveneens van dezelfde aard. Wanneer deze vordering echter wordt ingesteld op
grond van een stuiting van de vruchtgebruiker, vervalt het recht binnen een jaar, omdat het is ingesteld in strijd met de
beginselen van het burgerlijk recht.
(1) Een vordering op grond van een door de gemeentelijke magistraten gesloten contract wordt tegen de duumvirs en de
gemeente toegewezen na verloop van een jaar.
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36. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
In persoonlijke rechtszaken voor het terugvorderen van eigendom houdt een vonnis niet altijd schande in, ook al kan het
worden uitgesproken in zaken waarbij schande in het spel is.
37. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor, Boek IV.
Onder de term "vordering" vallen, zoals Pomponius zegt, reële, persoonlijke, directe, billijke en prejudiciële vorderingen, en
ook praetoriaanse bedingen, omdat die de plaats innemen van vorderingen, evenals procedures om dreigende schade te
voorkomen, om de betaling van legaten te verzekeren, en andere van dit soort. Ook interdicten vallen onder de term
"vordering".
(1) Gemengde vorderingen zijn vorderingen waarin beide partijen eiser zijn, zoals bijvoorbeeld vorderingen tot regeling van
grenzen, vorderingen tot verdeling en tot verdeling van goederen die gemeenschappelijk bezit zijn, en de interdicten Uti
possidetis en Utrubi.
38. Paulus, Over het Edict, Boek III.
Wij zijn niet gebonden aan de vorm van de brieven, maar aan de betekenis die zij uitdrukken, aangezien besloten is dat het
schrift niet minder geldigheid heeft dan wat bedoeld wordt met woorden die door de tong worden uitgesproken.
39. Gaius, Over het Edict, Boek III.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, is, evenals het hoofd van een huishouding, gebonden aan allerlei titels, en tegen
hem kan op deze grond een proces worden aangespannen, net zoals dat kan tegen een persoon die onafhankelijk is.
40. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Legaten worden beschouwd als vorderingen op een nalatenschap, hoewel zij door de erfgenaam verschuldigd beginnen te
worden.
41. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXII.
Telkens wanneer de wet een verbintenis invoert, zullen, tenzij speciaal bepaald is, dat wij slechts van één rechtsvordering
gebruik zullen maken, zelfs oude rechtsvorderingen voor dit doel vatbaar zijn.
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(1) Indien twee rechtsvorderingen voor dezelfde zaak kunnen worden ingesteld, en de eiser een grotere som had kunnen
verkrijgen door gebruik te maken van de andere, die hij niet heeft ingesteld, zal het de plicht van de rechter zijn om voor dat
bedrag in zijn voordeel te beslissen; maar indien hij slechts dezelfde som, of minder had kunnen verkrijgen, zal de tweede
rechtsvordering hem geen voordeel brengen.
42. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.
Iemand aan wie een erfenis is nagelaten onder een voorwaarde, is geen schuldeiser van de nalatenschap zolang de
voorwaarde voortduurt, maar pas nadat zij is vervuld; hoewel het vaststaat dat iedereen die onder een voorwaarde heeft
bedongen, schuldeiser blijft zolang die voorwaarde in opschorting verkeert.
(1) Onder schuldeisers moeten worden verstaan zij die recht hebben op een civiele vordering (mits zij niet door een exceptie
kunnen worden uitgesloten), of een praetorische vordering, of een vordering in factum.
43. Paulus, Over het Edict, Boek LXXII.
Het hoofd van een huishouden dat de leeftijd van puberteit heeft bereikt, zijn eigen meester is, en bij zijn volle verstand is,
kan zichzelf verplichten. Een voogd kan niet aansprakelijk worden gesteld volgens het burgerlijk recht zonder het gezag van
zijn voogd. Een slaaf kan niet door een contract worden gebonden.
44. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor, Boek LXXIV.
Er zijn vier verschillende soorten verbintenissen, want zij worden aangegaan met betrekking tot een bepaalde tijd, of onder
een bepaalde voorwaarde, of met betrekking tot een bepaalde maat, of afhankelijk van bepaalde resultaten.
(1) Er zijn twee dingen die in aanmerking moeten worden genomen met betrekking tot de tijd, want de verbintenis begint of
eindigt op een bepaalde datum. Zij begint op een bepaalde datum, bijvoorbeeld, als volgt: "Belooft gij mij op de maand maart
zo-en-zoveel te betalen? De aard van deze verbintenis is, dat het bedrag niet vóór de bepaalde tijd kan worden geïnd.
Wanneer de verbintenis binnen een bepaalde tijd wordt aangegaan, bijvoorbeeld als volgt: "Belooft gij mij te betalen tussen
nu en de Kalends van maart?", dan staat vast, dat noch een verbintenis, noch een erfenis voor een tijd kan worden aangegaan,
want wanneer iets aan een ander verschuldigd begint te zijn, houdt het onder bepaalde omstandigheden op verschuldigd te
zijn. Het is duidelijk, dat een bedinger door een exceptie op grond van zijn overeenkomst, of wegens bedrog, kan worden
verhinderd, nadat de tijd is verstreken. Evenzo, als iemand bij de levering van een stuk grond zegt dat hij de grond overdraagt
zonder het gebouw erop, zal dit niet verhinderen dat het gebouw, dat van nature aan de grond vastzit, met de grond meegaat.
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(2) Een voorwaarde is rechtsgeldig, wanneer zij in de verbintenis is opgenomen op het tijdstip, waarop zij werd aangegaan,
en niet nadat zij volbracht was; bijvoorbeeld: "Belooft gij mij honderd aurei te betalen, indien een schip uit Azië niet
aankomt?" In dit geval echter zou er, indien de voorwaarde vervuld zou zijn, grond zijn voor een uitzondering, gebaseerd op
een informele overeenkomst, of op bedrog.
(3) De maatstaf van een verbintenis wordt duidelijk, wanneer men tien aurei of een slaaf bedingt, daar de levering van een
van beide het gehele contract ontbindt, en een van beide niet kan worden gevorderd, zolang beide bestaan.
(4) Het resultaat van een verbintenis heeft betrekking op hetzij een persoon, hetzij een zaak; op een persoon wanneer ik
bepaal dat de betaling hetzij aan mij, hetzij aan Titius zal geschieden; op een zaak wanneer ik bepaal dat tien aurei aan mij
zullen worden betaald, of dat een slaaf aan Titius zal worden geleverd; en in dit geval rijst de vraag of, wanneer de slaaf aan
Titius wordt geleverd, hij van rechtswege vrij wordt.
(5) Als ik als volgt beding: "Als u mij niet zo'n stuk land geeft, belooft u mij dan honderd aurei te betalen?" dan is alleen de
som van honderd aurei het doel van het beding, maar de overdracht van het land is een manier om aan de verplichting te
voldoen.
(6) Als ik beding dat er een schip gebouwd wordt, en als jij het niet bouwt, dat jij mij honderd aurei betaalt, laat ons dan zien
of er al dan niet twee bedingen zijn, het ene absoluut, het andere voorwaardelijk; en als de voorwaarde van het tweede
vervuld is, of het dan het eerste niet nietig verklaart; of dat het het eerste niet in zichzelf opneemt, en als het ware een
vernieuwing van het eerste wordt. De laatste is de betere mening.
45. Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Wanneer een man, die Stichus krachtens een beding schuldig is, hem manumitteert voordat hij in gebreke is, en de slaaf sterft
voordat de beloftegever wordt aangesproken omdat hij hem niet heeft afgeleverd, zal deze laatste niet aansprakelijk zijn.
Want hij wordt niet geacht schuld te hebben, omdat hij de slaaf niet heeft afgeleverd.
46. Dezelfde, Over Plautius, Boek VII.
Een krankzinnige en een pupil zijn aansprakelijk zonder het gezag van hun curator of voogd, wanneer de verplichting
voortkomt uit het eigendom zelf; zoals, bijvoorbeeld, als ik een stuk land gemeen heb met een van hen, en er enige kosten
mee heb gemaakt, of de pupil het op een of andere manier heeft beschadigd, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering tot
verdeling.
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47. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Arianus zegt dat er een groot verschil is tussen de vraag of iemand aansprakelijk is of is vrijgelaten. Wanneer men
onderzoekt of iemand aansprakelijk is, is men eerder geneigd te ontkennen dat dit het geval is, als men daartoe al de
gelegenheid heeft. Wanneer daarentegen de vraag wordt gesteld of iemand is vrijgelaten, moet de tendens ten gunste daarvan
zijn.
48. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
Bij alle handelingen waarbij spreken niet nodig is, is toestemming voldoende; en in dit soort zaken kan een dove deelnemen,
om de reden dat hij kan begrijpen en zijn toestemming kan geven, zoals bij huur, pacht, koop en andere soortgelijke
overeenkomsten.
49. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVIII.
Vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten worden toegestaan tegen erfgenamen, zelfs wanneer er een misdaad in het
spel is; bijvoorbeeld wanneer een voogd te kwader trouw is geweest in het beheer van zijn vertrouwen, of wanneer iemand
bij wie goederen in bewaring waren gegeven, fraude heeft gepleegd. In dit geval, zelfs wanneer een zoon onder voogdelijk
toezicht of een slaaf een dergelijke frauduleuze handeling heeft gepleegd, zal een vordering De peculio, en niet een noxale
vordering, worden toegewezen.
50. Pomponius, Over Plautius, Boek VII.
Als iemand belooft om binnen een jaar een som geld te betalen, of als er een vonnis tegen hem is uitgesproken dat hem
daartoe verplicht, kan hij het op elke dag van het jaar betalen.
51. Celsus, Digest, Boek III.
Een rechtsvordering is niets anders dan het recht om terug te krijgen waar we recht op hebben door middel van een
gerechtelijke procedure.
52. Modestinus, Regels, Boek II.
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Wij gaan een verbintenis aan, hetzij met betrekking tot het eigendom zelf, hetzij door woorden, hetzij door beide tegelijk,
hetzij door toestemming, hetzij door het gewoonterecht, hetzij door het praetoriaanse recht, hetzij door noodzaak, hetzij door
een strafbaar feit.
(1) Wij gaan een verbintenis aan uit hoofde van het goed, wanneer het aan ons wordt geleverd.
(2) Wij gaan een verbintenis aan door woorden, wanneer een vraag wordt gesteld en een passend antwoord wordt gegeven.
(3) Wij gaan een verbintenis aan met betrekking tot het goed en met woorden, wanneer het goed wordt geleverd en de
antwoorden op de vragen tegelijkertijd worden gegeven.
(4) Wanneer wij met iets instemmen, zijn wij noodzakelijkerwijs aansprakelijk wegens onze vrijwillige berusting.
(5) Wij gaan een verbintenis aan volgens het gewoonterecht, wanneer wij de wetten gehoorzamen in overeenstemming met
wat zij voorschrijven, of wanneer wij ze overtreden.
(6) Wij gaan een verbintenis aan krachtens het Praetoriaanse Recht, wanneer ons iets wordt bevolen of verboden door het
Eeuwigdurend Edict, of door de magistraat.
(7) Zij die uit noodzaak een verplichting aangaan, kunnen niets anders doen dan wat hun is opgedragen. Dit geschiedt in het
geval van een noodzakelijke erfgenaam,
(8) Men gaat een verbintenis aan uit hoofde van een strafbaar feit, wanneer het voornaamste deel van het onderzoek
betrekking heeft op de gepleegde onwettige handeling.
(9) Zelfs eenvoudige instemming is voldoende om een verbintenis vast te stellen, ook al wordt zij met woorden uitgedrukt.
(10) Vele verbintenissen worden aangegaan enkel door tekenen van instemming.
53. Dezelfde, Regels, Boek III.
Verscheidene overtredingen, begaan met betrekking tot een en dezelfde zaak, geven aanleiding tot verschillende vorderingen;
maar het staat vast, dat zij niet alle kunnen worden aangewend, en indien uit een en dezelfde verbintenis verscheidene
oorzaken voor een vordering voortvloeien, moet slechts van één, en niet van alle, gebruik worden gemaakt.
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(1) Wanneer wij in een verbintenis de algemene verklaring afleggen, "Of ten behoeve van hem aan wie het goed zal
toebehoren," omvatten wij daaronder niet alleen de personen, die ons zijn toegeëigend, maar ook anderen, die ons door enig
ander recht kunnen opvolgen.
54. Dezelfde, Regels, Boek V.
Fictieve contracten zijn niet wettelijk bindend, zelfs niet in het geval van verkoop, om de reden dat zij slechts gesimuleerd
zijn, en niet op waarheid berusten.
55. Javolenus, Epistels, Boek XII.
In alle zaken die betrekking hebben op de overdracht van eigendom, moet de samenloop en de bedoeling van beide
contracterende partijen bestaan; want in verkoop, schenking, pacht, of enige andere soort van contracten, tenzij beide partijen
het eens zijn, zal alles wat is begonnen geen effect hebben.
56. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XX.
Alle vorderingen waartoe ik door toedoen van mijn slaaf gerechtigd ben, of ze nu voortvloeien uit de wet van de Twaalf
Tafelen of uit de wet van Aquilius, of kunnen worden ingesteld wegens toegebrachte schade of gepleegde diefstal, blijven
bestaan, zelfs als de slaaf naderhand ofwel wordt gemanumitteerd of vervreemd, ofwel sterft. Een persoonlijke vordering tot
terugvordering van eigendom dat door de genoemde slaaf is gestolen, blijft ook bestaan, tenzij ik, nadat ik hem in bezit heb
gekregen, hem zou vervreemden of manumitteren.
57. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXVI.
In alle overeenkomsten die gesloten zijn, of ze nu te goeder trouw zijn aangegaan of niet, als er een vergissing is ontstaan
door een misverstand tussen de partijen, dat wil zeggen, als hij die het goed kocht of verhuurde van mening verschilde met
hem met wie hij de overeenkomst sloot, zal de transactie nietig zijn. Dezelfde regel moet worden toegepast bij de oprichting
van een maatschap, zodat, indien de maten verschillend denken, de een een andere mening is toegedaan dan de ander, de
maatschap niet geldig zal zijn, daar zij afhangt van de toestemming van partijen.
58. Callistratus, Het Edict van de Minderheid, Boek I.
Men moet bedenken dat wanneer de kwestie in een zaak is gevoegd, deze overgaat tegen de erfgenaam en andere personen
van deze soort.
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59. Licinius Rufinus, Regels, Boek VIII.
Een ward, door het lenen van geld, maakt zichzelf niet aansprakelijk door de natuurlijke wet.
60. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVII.
Wanneer strafvorderingen met betrekking tot dezelfde som geld samenvallen, vernietigt de ene nooit de andere.
61. Scaevola, Digest, Boek XXVIII.
De agent van Seius stuurde een briefje naar een goudsmid, met onderaan de volgende woorden: "Ik, Lucius Kalendius, heb
goedgekeurd wat hierboven is geschreven, en een saldo van zoveel is door ons verschuldigd aan Zo-en-Zo." Ik vroeg of dit
Gaius Seius zou binden? Het antwoord was dat als Seius niet anderszins gebonden was, hij niet aansprakelijk zou zijn voor
wat er in dit document stond.
(1) Seia, die een salaris aan Lucius Titius wilde betalen, zond hem de volgende brief: "Aan Lucius Titius, Gegroet. Als je van
dezelfde gezindheid bent, en de genegenheid voor mij koestert die je altijd hebt gedaan, verkoop dan je eigendom en kom
naar mij toe zodra je deze brief ontvangt. Ik zal je elk jaar tien aurei betalen, zolang ik leef, want ik weet hoeveel je van me
houdt." Indien Lucius Titius zijn eigendom zou verkopen en naar haar toe zou gaan, vroeg ik, of de jaarwedde, in de brief
vermeld, door hem zou kunnen worden geïnd. Het antwoord was, dat een onderzoek moest worden ingesteld naar de rang
van de personen, en hun motieven, om te bepalen of een actie moest worden toegestaan...
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Boek XLV
1. Betreffende mondelinge verplichtingen.
2. Over de aansprakelijkheid van twee of meer schuldenaars.
3. Betreffende de bedingen van slaven.

Tit. 1. Betreffende mondelinge verbintenissen.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Een beding kan niet worden gemaakt dan door de woorden van de twee contracterende partijen, en daarom kan noch iemand
die stom of doof is, noch een kind, een beding maken; noch kan een afwezig persoon dat doen, omdat de partijen elkaar
wederzijds moeten begrijpen. Daarom, indien iemand van dezen een beding wil maken, laat hem dit dan doen door middel
van een slaaf, die op dat tijdstip aanwezig is, en deze zal voor hem de handeling op grond van het beding verkrijgen. Evenzo,
indien iemand zich wenst te binden, laat hij dan bevelen, dat dit zal geschieden, en hij zal door zijn bevel gebonden worden.
(0) Wanneer een der aanwezige partijen een vraag stelt en vertrekt voordat hem een antwoord is gegeven, maakt hij het
beding nietig. Indien hij echter de vraag stelt, terwijl hij aanwezig is, vertrekt en bij zijn terugkeer antwoord krijgt, is hij
gebonden, want de tussenliggende tijd heeft de verbintenis niet ongeldig gemaakt.
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(1) Als iemand een vraag stelt als volgt: "Zult gij betalen?" en de ander antwoordt: "Waarom niet?", dan verbindt deze zich.
Dit is niet het geval, indien hij toestemt zonder te spreken, want hij, die op deze wijze toestemt, is niet alleen burgerlijk, maar
ook natuurlijk gebonden; en daarom wordt zeer juist gezegd, dat zelfs zijn borg voor hem niet aansprakelijk wordt.
(2) Indien iemand, na eenvoudig te zijn ondervraagd, antwoordt: "Als er iets dergelijks gebeurt, zal ik betalen", dan is het
zeker dat hij niet gebonden is. En als men hem vraagt: "Wil je voor de vijfde kalends betalen?" en hij antwoordt: "Ik zal op
de ides betalen?" dan zal hij ook niet gebonden zijn, want hij antwoordde niet met betrekking tot wat hem gevraagd werd; en
omgekeerd, als men hem onder een voorwaarde vraagt en hij antwoordt absoluut, dan moet gezegd worden dat hij niet
aansprakelijk zal zijn. Indien iets aan de verbintenis wordt toegevoegd of ontnomen, moet altijd worden aangenomen, dat zij
ongeldig is, tenzij de bedinggever onmiddellijk het verschil in antwoord aanvaardt; want dan wordt een nieuw beding geacht
te zijn gemaakt.
(3) Als ik tien aurei vraag en u antwoordt twintig, dan is het zeker dat er slechts een verbintenis voor tien is aangegaan. Als ik
daarentegen twintig vraag en jij antwoordt tien, dan wordt de verbintenis slechts voor tien aangegaan; want hoewel de
bedragen overeen moeten komen, is het toch volkomen duidelijk dat het om twintig en tien gaat.
(4) Als ik Pamphilus beding, en u belooft zowel Pamphilus als Stichus, dan denk ik dat de toevoeging van Stichus als
overbodig moet worden beschouwd. Want als er evenveel bedingen als voorwerpen zijn, zijn er als het ware twee bedingen,
waarvan het ene nuttig is en het andere nutteloos, en het nuttige wordt niet aangetast door datgene wat geen waarde heeft.
(5) Het maakt geen verschil of het antwoord in een andere taal wordt gegeven. Dus als iemand in het Latijn ondervraagt en
hem in het Grieks geantwoord wordt, is de verbintenis aangegaan, mits het antwoord passend is. Dezelfde regel geldt in een
tegenovergesteld geval. Maar is er enige twijfel of we dit alleen moeten toepassen op het Grieks, of ook op andere talen,
bijvoorbeeld op het Punisch, het Assyrisch, of welke andere taal dan ook? Sabinus heeft hierover geschreven, maar de
waarheid is, dat elke soort van spreken een verplichting kan doen ontstaan, indien echter elk der partijen de taal van de ander
hetzij zelf, hetzij door een getrouw tolk verstaat.
2. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Sommige bedingen hebben betrekking op het geven, en andere op het verrichten van handelingen.
3. Van al deze voorbeelden zijn er die gedeeltelijke betaling toelaten, zoals bijvoorbeeld wanneer we bedingen om tien aurei
te betalen. Andere laten dit niet toe, en zijn naar hun aard niet vatbaar voor deling; bijvoorbeeld, wanneer wij bedingen voor
een recht van overpad, een recht van doorgang, of een recht om te rijden. Sommige zijn naar hun aard wel vatbaar voor
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deling, maar als niet alles wordt gegeven, wordt het beding niet uitgevoerd; bijvoorbeeld als ik in algemene bewoordingen
beding een slaaf, een schotel of een vaas van welke soort dan ook te krijgen. Want als een deel van Stichus wordt geleverd, is
er nog geen kwijting van enig deel van het beding, en het kan onmiddellijk worden opgeëist, of in afwachting blijven tot een
andere slaaf wordt geleverd. Het beding om hetzij Stichus, hetzij Pamphilus te leveren, is van dezelfde soort.
4. Daarom kunnen de erfgenamen bij dergelijke bedingen niet worden bevrijd door slechts een deel te geven, zolang zij niet
allen hetzelfde geven; want de voorwaarde van de verplichting wordt niet veranderd door de persoon van de erfgenamen.
Indien dus hetgeen beloofd is, niet voor verdeling vatbaar is, zoals bijvoorbeeld een recht van overpad, zal ieder van de
erfgenamen van de beloftegever voor het geheel aansprakelijk zijn. Maar wanneer een van de erfgenamen volledig heeft
betaald, heeft hij verhaal op zijn mede-erfgenaam door middel van een vordering tot verdeling. Zo komt het dat, zoals
Pomponius zegt, elk van de erfgenamen van iemand die een recht van overpad of een recht van doorgang heeft bedongen,
gerechtigd is tot een vordering voor het geheel. Sommige autoriteiten menen echter, dat in dit geval het beding tenietgaat,
omdat een erfdienstbaarheid niet door elk van hen afzonderlijk kan worden verworven, maar de moeilijkheid van de levering
maakt de overeenkomst niet nietig.
5. Indien ik echter, nadat ik een slaaf heb bedongen, een vordering instel tegen een van de erfgenamen van de beloftegever,
blijft slechts het deel van de anderen over dat krachtens de verbintenis verschuldigd is. - Dit is ook het geval, wanneer aan
een der erfgenamen een vrijlating wordt verleend.
6. Dezelfde regel die wij hebben genoemd voor de erfgenamen, is van toepassing op de schuldenaar zelf en op zijn
zekerheden.
7. Nogmaals, als het beding betrekking heeft op een te verrichten handeling, bijvoorbeeld, als ik beding dat niets zal worden
gedaan, noch door u, noch door uw erfgenaam, om mij te beletten te passeren of te rijden, en een van verscheidene
erfgenamen belet mij, dan zal zijn mede-erfgenaam ook aansprakelijk zijn; maar zij kunnen hetgeen zij hem hebben gegeven,
terugvorderen door een vordering in verdeling. Julianus en Pomponius zijn ook deze mening toegedaan.
8. Aan de andere kant, als de bedinggever sterft, nadat hij bepaald heeft, dat hij en zijn erfgenaam een recht van overpad
zullen genieten, en een van zijn erfgenamen wordt verhinderd dit te doen, zeggen wij, dat het verschil maakt, of het beding
geheel geschonden wordt, of dat dit alleen geschiedt met betrekking tot het aandeel van hem, wiens recht werd aangetast.
Want indien aan het beding een straf is toegevoegd, zal deze ten volle worden opgelopen; maar die - welke niet is verhinderd,
zal worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog. Is er echter geen boete opgelegd, dan is het beding alleen
geschonden voor zover het het aandeel betreft van hem die verhinderd was.
(0) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIX.
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Dezelfde regel geldt voor het beding: "Belooft gij, dat ik en mijn erfgenaam zoo-en-zoo mogen hebben?"
4. De reden voor dit verschil is, dat wanneer een van de erfgenamen wordt gehinderd, de mede-erfgenaam, die geen belang
bij de zaak heeft, geen vordering kan instellen op grond van het beding, tenzij er een straf is opgelegd waardoor het beding
door allen wordt geschonden; omdat wij in dit geval niet vragen wie er belang bij heeft. Maar wanneer een van de
erfgenamen tussenbeide komt, zijn zij allen aansprakelijk, want het is in het belang van hem die verhinderd is, door niemand
te worden gehinderd.
5. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Hetzelfde zeggen wij, als ik bedongen heb, dat door u, of door uw erfgenaam, geen bedrog zal worden gepleegd, en ofwel de
beloftegever, ofwel de bedinggever komt te overlijden, nalatende verscheidene erfgenamen.
2. Cato zegt, in het Vijftiende Boek, dat wanneer de boete van een bepaalde som geld is beloofd, als iets anders zou worden
gedaan, en de beloftegever is dood, en een van verscheidene erfgenamen zou de handeling begaan waartegen is voorzien, de
boete zal worden opgelopen door alle erfgenamen, ieder in verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap, of zij zal slechts
door één worden opgelopen overeenkomstig het bedrag van zijn aandeel. Indien de voorziene handeling door alle erfgenamen
is verricht en het voorwerp van de bepaling ondeelbaar is, zoals bijvoorbeeld wanneer een recht van overpad is verleend om
reden dat het niet kan worden verdeeld, wordt de handeling tot op zekere hoogte geacht door allen te zijn verricht. Maar
wanneer wordt bepaald dat iets voor verdeling vatbaar is, bijvoorbeeld dat een rechtsvordering niet meer kan worden
ingesteld, dan zal alleen de erfgenaam die het beding heeft geschonden, de straf in verhouding tot zijn aandeel ondergaan. De
reden voor dit verschil is, dat in het eerste geval alle erfgenamen geacht worden de daad te hebben begaan, daar de afspraak,
dat gij niets zult doen waardoor mij de doorgang of het drijven kan worden belet, niet dan in zijn geheel kan worden
geschonden. Maar laten we eens kijken of wat in het volgende beding staat niet hetzelfde is, maar eerder iets dat er op lijkt,
namelijk: "Belooft u dat Titius en zijn erfgenaam dit zullen bekrachtigen?" Want in dit beding is alleen hij aansprakelijk die
de akte niet bekrachtigt, en kan alleen hij een vordering instellen voor wat geëist werd. Deze mening was ook Marcellus
toegedaan, hoewel de meester zelf geen gedeeltelijke bekrachtiging kan doen.
3. Indien hij die het dubbele bedong, komt te overlijden en meerdere erfgenamen nalaat, kan ieder van hen een vordering
instellen naar evenredigheid van zijn erfdeel, wegens het ontnemen van hetgeen hem toekomt. Dezelfde regel zal ook gelden
voor een beding met betrekking tot een vruchtgebruik, ter voorkoming van dreigende schade, en opzegging om een nieuw
werk te staken. Na opzegging van een nieuw werk kan geen gedeeltelijke teruggave in de oude toestand meer plaatsvinden.
Deze regel is door de bedenkers overgenomen omwille van het gemak. Gedeeltelijke teruggave door de schuldenaar is niet
mogelijk, evenmin als een gedeeltelijke verdediging door hem kan worden ingesteld.
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4. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Sommige bedingen zijn gerechtelijk, sommige praetorisch, sommige conventioneel, en andere gemeenschappelijk, dat wil
zeggen zowel praetorisch als gerechtelijk. Gerechtelijke bedingen zijn bedingen die officieel door de rechtbank worden
voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld het stellen van zekerheid tegen fraude. Praetoriaanse bedingen zijn bedingen die officieel
door de Praetor worden voorgeschreven, bijvoorbeeld bedingen tegen dreigende schade. Praetoriaanse bedingen moeten ook
worden opgevat als bedingen die betrekking hebben op de plichten van de Mijl, want ook deze vloeien voort uit het gezag
van de rechterlijke macht. Conventionele bedingen vloeien voort uit de overeenkomst tussen de partijen, en ik ben geneigd te
zeggen dat er evenveel soorten van zijn als er zijn van zaken die contractueel worden vastgelegd, aangezien ze worden
gebruikt in dezelfde mondelinge verplichtingen, en afhankelijk zijn van de aard van de te verhandelen zaken. Stipulaties zijn
bijvoorbeeld gebruikelijk wanneer wordt overeengekomen dat het eigendom van een ward veilig zal worden gesteld; want de
Praetor beveelt dat een obligatie wordt gegeven om het eigendom van de ward te beschermen, en soms doet de rechter dit, als
het niet anders kan worden volbracht. Op dezelfde wijze komt de bepaling van het dubbele van het bedrag ofwel van de
rechter ofwel van het Edict van de daken.
5. Een beding is een bepaalde vorm van woorden waarmee de ondervraagde partij antwoordt dat hij zal geven of doen wat
het onderwerp is van het verhoor.
6. De overeenkomst tot nakoming is een beding, dat de beloftegever bindt, dat er door hem zekerheden zullen worden
gesteld, dat wil zeggen, personen, die hetzelfde zullen beloven.
7. De overeenkomst om te voldoen is een term die op dezelfde manier wordt gebruikt als om te beveiligen. Want wanneer
iemand tevreden is met wat hem wordt geboden, wordt dit voldoening genoemd; en op dezelfde wijze, wanneer zekerheden
worden geboden die zich mondeling verbinden en hij aan wie zij worden geboden, tevreden is met hen, wordt dit aangeduid
als het geven van voldoende zekerheid.
8. Als u een bepaalde som geld belooft als hoofdsom, en ook een boete als die niet wordt betaald, en een van uw erfgenamen
betaalt een deel van de hoofdsom, dan is hij niettemin aansprakelijk voor de boete totdat is betaald wat zijn mede-erfgenaam
verschuldigd is. Dezelfde regel geldt voor een boete in geval van arbitrage, wanneer een van de partijen zich voegt naar de
beslissing van de rechter, en de andere niet. De erfgenaam moet door zijn mede-erfgenaam worden terugbetaald, want in
bedingen van deze aard kan geen andere beslissing worden genomen zonder de bedinggever te benadelen.
9. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
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Wanneer iemand verboden is zijn eigen bezit te beheren, wordt hij begunstigd door een beding, maar hij kan niets leveren, of
zich binden door een belofte te doen. Daarom kan een borg voor hem niet tussenbeide komen, net zomin als in dat van een
krankzinnige.
10. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer een onmogelijke voorwaarde is voorgeschreven, en deze betrekking heeft op het verrichten van een of andere
handeling, is dit een beletsel voor het beding. Het geval is echter anders, als een voorwaarde als de volgende, namelijk: "Als
hij niet ten hemel stijgt," in het beding is opgenomen; want het is beschikbaar en effectief, en het is van toepassing op geld
dat is uitgeleend.
11. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
In het volgende beding, "Als u Stichus niet levert op de kalends, belooft u dan tien aurei te betalen!" de slaaf is gestorven,
rijst de vraag of de vordering onmiddellijk voor de kalends kan worden ingesteld? Sabinus en Proculus zijn van mening dat
de eiser moet wachten tot die dag, wat de betere mening is, want elke verplichting heeft betrekking op een voorwaarde en een
vastgestelde tijd, en hoewel de voorwaarde lijkt te zijn vervuld, is de tijd voor de nakoming nog niet aangebroken. Maar met
betrekking tot iemand die belooft als volgt: "Als jij de hemel niet met je vinger aanraakt vóór de kalends," kunnen wij
onmiddellijk handelen. Deze mening werd ook door Marcellus ingenomen.
12. Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
Als Titius en Seius afzonderlijk bedingen, als volgt: "Als je zo-en-zoveel land niet overdraagt aan Zo-en-Zo, beloof je me
dan te betalen?" zal de tijd voor het betalen van een van hen niet verstrijken voordat het vonnis is uitgesproken, en daarom
zal het recht van actie toebehoren aan hem die de meeste ijver aan de dag legt.
13. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
In een beding als het volgende: "Als Lucius Titius niet voor de Kalends van mei in Italië komt, belooft u dan tien aurei te
betalen!" is het onze gewoonte dat er geen rechtszaak kan worden aangespannen voordat is vastgesteld dat Titius niet voor
die datum in Italië kan komen, en dat hij niet is gekomen, noch levend noch dood.
14. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
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Als een zoon, terwijl hij thuis is, een beding aangaat, wordt hij geacht ten gunste van zijn vader verworven te hebben bij
diens terugkeer uit de handen van de vijand.
15. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Als ik als volgt beding: "Belooft u tien, of vijf aurei te betalen?" dan is vijf verschuldigd. En ook: "Belooft u te betalen op de
maand januari of in februari?", dan is dat hetzelfde als wanneer ik had bedongen dat er op de maand februari betaald zou
worden.
16. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Hij die een beding aangaat voor betaling vóór de volgende kalends, bevindt zich in dezelfde positie als iemand die bedingt
voor betaling op de kalends.
17. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Als ik met u beding dat er een huis gebouwd zal worden, of als ik mijn erfgenaam heb opgedragen een huis te bouwen, dan
kan volgens Celsus in dit geval geen rechtsvordering worden ingesteld totdat de tijd verstreken is waarin het huis gebouwd
had kunnen worden, noch zullen de borgen aansprakelijk zijn vóór die tijd.
18. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVII.
Daarom rijst de vraag, of, als een deel van het huis gebouwd is en het daarna door brand verwoest wordt, de gehele tijd voor
de herbouw berekend moet worden, of dat alleen de resterende tijd in aanmerking genomen moet worden. De beste mening
is, dat de gehele tijd voor de herbouw moet worden toegekend.
19. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Als u mij Stichus of Pamphilus verschuldigd bent, en een van hen zou op een of andere manier mijn eigendom worden, dan
bent u mij de andere verschuldigd.
20. Een bepaling van deze aard, "Voor elk jaar," is zowel onzeker als eeuwigdurend, en lijkt niet op een legaat, dat vervalt
door de dood van de legataris.
21. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVIII.
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Een beding is niet geldig wanneer de opgelegde voorwaarde afhangt van de wil van degene die de belofte doet.
22. Pomponius, Over Sabinus, Boek X.
Wie tweemaal hetzelfde belooft, is daarvoor niet meer dan eenmaal wettelijk aansprakelijk.
23. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een beding wordt gemaakt als volgt: "Als een echtscheiding plaatsvindt door uw schuld, belooft u dan te betalen?"
is het beding nietig, omdat we tevreden moeten zijn met de straffen die door de wetten worden opgelegd, tenzij het beding
dezelfde straf oplegt als die door de wet wordt voorgeschreven.
24. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Bepalingen als de volgende zijn niet nietig, namelijk: "Belooft u te betalen wat Titius u schuldig is wanneer hij ophoudt uw
schuldenaar te zijn?" want dit beding is even geldig als wanneer het onder een andere voorwaarde was gemaakt.
25. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Als, nadat een echtscheiding heeft plaatsgevonden, de vrouw die niets als bruidsschat verschuldigd is, bedingt dat haar
honderd aurei als bruidsschat zal worden betaald, of iemand die slechts recht heeft op honderd aurei bedingt dat haar
tweehonderd als bruidsschat zal worden gegeven, zegt Proculus dat als zij die recht heeft op honderd bedingt dat zij
tweehonderd zal krijgen, er geen twijfel over bestaat dat het beding honderd zal oproepen; en dat de andere honderd kunnen
worden geïnd door een actie op bruidsschat. Daarom moet gezegd worden dat als er niets verschuldigd is als bruidsschat,
honderd aurei geïnd kunnen worden krachtens het beding; net zoals wanneer een erfenis wordt nagelaten bij wijze van
bruidsschat aan een dochter, een moeder, een zuster, of iemand anders wie dan ook, deze geldig zal zijn.
26. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als ik met u bedongen heb wat ik dacht dat goud was, terwijl het in werkelijkheid messing was, dan bent u mij aansprakelijk
voor het messing, omdat wij het eens waren over het object; maar ik kan een aanklacht tegen u indienen op grond van
bedrog, als u mij willens en wetens bedrogen hebt.
27. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
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Als je mij een slaaf schuldig bent op grond van een erfenis of een bepaling, dan ben je mij na zijn dood niets verschuldigd,
tenzij het jouw schuld is dat je hem niet aan mij hebt afgestaan toen hij nog leefde. Dit zal het geval zijn, indien gij, nadat gij
aangemaand zijt hem te leveren, dit niet hebt gedaan, of hem hebt gedood.
28. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als een minderjarige Stichus verschuldigd is krachtens een beding, wordt hij niet geacht in gebreke te zijn, en aansprakelijk
te zijn, als Stichus zou overlijden, tenzij een eis aan hem werd gesteld met toestemming van zijn voogd, of het werd gesteld
aan zijn voogd alleen.
29. Pomponius, Over Sabinus, Boek XX.
Als ik beding wat mij reeds verschuldigd is krachtens een beding, en de beloftegever kan zich tegen dit beding beschermen
door een exceptie in te roepen, dan zal hij gebonden zijn aan de latere overeenkomst, omdat de eerste van geen effect wordt
gemaakt door de exceptie in te roepen.
30. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Wij weten dat oneervolle bedingen in het algemeen geen kracht of gevolg hebben:
31. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
Bijvoorbeeld, als iemand belooft om doodslag te plegen, of heiligschennis. Het is echter de plicht van de Praetor om in alle
verbintenissen van deze aard een actie te weigeren.
32. Als ik als volgt zou bedingen: "Belooft u te betalen als u niet binnen twee jaar het Capitool beklimt?" Dan kan ik pas een
rechtszaak tegen u beginnen als de termijn van twee jaar verstreken is.
33. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Als wij bedingen dat een goed wordt geleverd, bedoelen wij niet dat het eigendom ervan wordt overgedragen aan de
bedinggever, maar alleen dat het goed zelf wordt geleverd.
34. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVI.
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We moeten bedenken dat er bij bedingen evenveel overeenkomsten zijn als geldbedragen, en evenveel bedingen als er
artikelen bij betrokken zijn. Het gevolg hiervan is dat wanneer een geldsom of een artikel dat niet in de vorige bepaling was
opgenomen, wordt vermengd met een andere, er geen vernieuwing plaatsvindt, maar er twee bedingen worden gemaakt. En
al is besloten dat er evenveel bedingen zijn als er geldsommen zijn, en evenveel bedingen als er artikelen zijn; toch, als
iemand een beding maakt voor een bepaalde som of een stapel geld die in zicht is, dan zijn er niet evenveel bedingen als er
afzonderlijke geldsommen zijn, maar slechts één enkel beding; want het is absurd dat er voor iedere munt een afzonderlijk
beding zou zijn. Het is ook zeker dat er slechts één bepaling is voor een legaat, hoewel er verscheidene voorwerpen in één
legaat kunnen zijn, of er verscheidene legaten kunnen zijn. Bovendien is er slechts één bepaling, wanneer deze betrekking
heeft op het gehele lichaam van slaven, of op alle slaven in een huishouding. Evenzo is een beding, dat betrekking heeft op
een span van vier paarden, of op een aantal draagstoelen, slechts één beding. Indien echter iemand bedingt "dit artikel en
dat", dan zijn er evenveel bedingen als er voorwerpen zijn.
35. Als ik met een dief een slaaf beding, rijst de vraag of het beding geldig zal zijn. De moeilijkheid bestaat hierin, dat men
over het algemeen meent, dat ik, als ik een slaaf bedongen heb, een overeenkomst heb gesloten voor mijn eigen bezit, en een
dergelijke overeenkomst is niet geldig, als iemand een overeenkomst sluit met betrekking tot wat zijn eigendom is. Als ik als
volgt zou bedingen: "Belooft u te geven wat gegeven moet worden onder een persoonlijke vordering tot terugvordering?",
dan is het beding zonder twijfel geldig. Als ik echter slechts beding voor "een slaaf", zal het beding van geen kracht of
gevolg zijn. Als de slaaf later sterft, zonder dat de dief in gebreke blijft, zegt Marcellus dat de dief niet aansprakelijk is voor
een persoonlijke vordering, want zolang de slaaf leefde had hij door zo'n procedure teruggevorderd kunnen worden. Maar als
we veronderstellen dat hij is gestorven, wordt hij in zo'n positie gebracht dat het recht om een persoonlijke vordering in te
stellen voor zijn terugvordering op grond van het beding, zal zijn vervallen.
36. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
In het algemeen moet worden verstaan dat, indien iemand schriftelijk verklaart dat hij borg is geworden, alle wettelijke
formaliteiten geacht worden te zijn vervuld.
37. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIV.
Als ik voor mijn eigen eigendom beding onder een voorwaarde, dan is het beding geldig als het eigendom mij niet toebehoort
op het moment dat de voorwaarde vervuld is.
38. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
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Als we ons vergissen in de naam van de slaaf die we bedingen dat aan ons geleverd zal worden, is besloten dat het beding
geldig is zolang er geen vergissing is gemaakt met betrekking tot het doel ervan.
39. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXV.
Als aan Stichus beloofd is dat hij op een bepaalde dag geleverd zal worden, en hij sterft voordat die dag aanbreekt, dan is de
beloftegever niet aansprakelijk.
40. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Het maakt veel verschil of ik iets beding waarvan ik in de handel geen gebruik kan maken, of dat iemand het mij belooft. Als
ik iets beding waarover ik in de handel niet kan beschikken, is het vaststaand dat het beding nietig is. Als iemand mij iets
belooft waarover hij in de handel niet kan beschikken, schaadt hij zichzelf en niet mij.
41. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Als ik beding dat een handeling zal worden verricht die de natuur niet toelaat, wordt de verplichting niet van kracht, net zo
min als wanneer ik beding dat iets zal worden gegeven wat niet mogelijk is, tenzij het aan iemand te wijten is dat dit niet kan
gebeuren.
42. Nogmaals, een verplichting ontstaat niet, indien het voorwerp van het beding iets is, dat bij de wet verboden is, wanneer
de oorzaak van het verbod eeuwigdurend is; bijvoorbeeld, indien iemand zou bedingen zijn eigen zuster te huwen. En zelfs
als de oorzaak niet eeuwigdurend is, zoals in het geval van een geadopteerde zuster, geldt dezelfde regel, want er wordt
onmiddellijk een overtreding begaan tegen de goede zeden.
43. Indien bij aanneming, verpachting, verkoop en aankoop de wederpartij de vraag niet beantwoordt, maar niettemin
toestemt in hetgeen is geantwoord, zal de overeenkomst geldig zijn; want dergelijke overeenkomsten worden niet zozeer door
woorden bevestigd, als wel door instemming.
44. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Als iemand die overeengekomen is zich op de ene manier te binden, zich op frauduleuze wijze op een andere manier
verbindt, is hij volgens de strikte interpretatie van de wet aansprakelijk; maar hij kan een beroep doen op een uitzondering op
grond van bedrog, omdat iedereen die door bedrog aansprakelijk is gesteld, recht heeft op een uitzondering. Dezelfde regel
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geldt, indien de bedrieger geen bedrog heeft gepleegd, zelfs indien de zaak zelf bedrieglijk is, want wie een vordering instelt
op grond van een dergelijk beding, pleegt daardoor bedrog.
45. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Als ik voor een bepaalde som geld beding, bijvoorbeeld wat in een kist zit, en het gaat verloren buiten de schuld van de
beloftegever, dan is ons niets verschuldigd.
46. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIX.
Het volgende beding: "Belooft u dat ik dat-en-die ding mag hebben?" bevat de bepaling dat ik het mag hebben en dat
niemand iets zal doen om ons ervan te weerhouden het te hebben. Het gevolg hiervan is dat de medecontractant geacht wordt
ermee in te stemmen dat u in de toekomst van iedereen mag hebben wat u is beloofd. Hij lijkt dus borg te hebben gestaan
voor de daden van anderen. Niemand zal echter aansprakelijk zijn als hij belooft dat anderen iets zullen doen, en dit is onze
praktijk. Maar hij verbindt zich niets te doen om de wederpartij te beletten het goed te hebben, en hij verbindt zich ook, dat
noch zijn erfgenaam, noch een van zijn andere opvolgers iets zal doen om de bedinger te beletten te hebben wat hij hem
beloofd heeft.

47. Indien hij echter belooft, dat geen tussenkomst zal plaats hebben door toedoen van iemand anders dan zijn erfgenaam,
moet gezegd worden, dat zijn belofte van de daad van een ander nietig is.
48. Indien hij de daad van een ander zou willen waarborgen, kan hij een boete beloven, of de waarde van het goed. Maar in
hoeverre wordt hij geacht het bezit van het goed te garanderen? Dit heeft betrekking op gevallen, waarin niemand een geschil
aan de orde stelt, d.w.z. noch de beloftegever zelf, noch zijn erfgenamen, noch hun opvolgers.
49. Indien iemand een twist zou opwerpen, niet ten aanzien van de eigendom van het goed, maar alleen ten aanzien van het
bezit ervan, of van het vruchtgebruik of het gebruik ervan, of van enig recht, verbonden aan hetgeen verkocht is, dan is het
duidelijk, dat het beding van kracht wordt, want hij heeft niet het onbeperkte recht op iets, waar wat hij heeft op enigerlei
wijze wordt verminderd.
50. De vraag rees, of de belofte van bezit alleen geldt voor wat de persoon zelf toebehoort, dan wel of zij ook geldt voor wat
aan anderen toebehoort. De betere opvatting is dat een belofte van deze aard kan worden gedaan met betrekking tot het
eigendom van anderen, indien dit naderhand in handen van de beloftegever komt. Indien het dus nog steeds aan een ander
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toebehoort, moet worden gezegd dat het beding niet van kracht wordt, tenzij er een sanctie aan is toegevoegd, hoewel er
misschien niets is gedaan door de persoon zelf of zijn opvolger.
51. Evenals hij die de belofte doet en zijn opvolgers aansprakelijk zijn, zo wordt ook het beding van kracht ten gunste van de
bedenker zelf en zijn opvolger, indien het hem niet zou worden toegestaan over het goed te beschikken. Maar als een ander
het niet mag hebben, is het zeker dat het beding niet van kracht wordt; en het maakt geen verschil of ik beding "dat hij het zal
mogen hebben" of "dat ik het zal mogen hebben".
52. Zij, die onder toezicht van anderen staan, kunnen met deze laatsten bedingen, dat het hun zal worden toegestaan het
eigendom te bezitten, om dezelfde reden als zij andere dingen ten hunnen behoeve kunnen bedingen. Indien echter een slaaf
bedingt dat hij zelf het recht zal hebben over het eigendom te beschikken, rijst de vraag of hij geacht moet worden een wettig
beding te hebben gemaakt? Julianus zegt in het tweeënvijftigste boek van de Digest, dat als een slaaf bedingt dat hij een
bepaald goed mag hebben, of belooft dat hij niets zal doen om de bedinggever te verhinderen het te hebben, het beding niet
van kracht wordt, hoewel hij het goed kan worden ontnomen en hij het zelf kan wegnemen; want in een dergelijk beding is
geen feit, maar een recht betrokken. Als hij dus bedingt, dat de beloftegever niets zal doen om hem te beletten van een recht
van overpad gebruik te maken, zegt Julianus, dat niet het recht van beding, maar een feit in het geding is. Het komt mij echter
voor dat, hoewel de bepaling dat hij het eigendom mag hebben de verklaring van een recht inhoudt, toch, in het geval van een
slaaf en een zoon onder vaderlijk toezicht, het moet worden opgevat als betrekking hebbend op het behoud, en niet op het
ontnemen van het bezit, en het beding zal geldig zijn.
53. Ook dit beding: "Belooft gij, dat ik het bezit zal hebben?" is geldig. Laten wij eens zien, of een slaaf een dergelijk beding
voor zijn persoonlijk voordeel kan aanwenden. Maar hoewel een slaaf volgens het burgerlijk recht geen bezit kan hebben,
heeft dit toch betrekking op natuurlijk bezit, en daarom kan er geen twijfel over bestaan dat de slaaf een geldig beding heeft
gemaakt.
54. Het staat vast, dat indien een slaaf bedongen heeft, dat het hem zal worden toegestaan bezit te hebben, het beding geldig
is. Want hoewel slaven niet civielrechtelijk bezit kunnen hebben, is er toch geen twijfel aan, dat zij het kunnen hebben.
55. De term "bezitten" kan twee verschillende betekenissen hebben, want wij zeggen dat iemand die eigenaar is van een
goed, het bezit, en dat iemand die geen eigenaar is, het bezit. Tenslotte zijn wij gewoon te zeggen, dat wij eigendom
"hebben", dat bij ons in bewaring is gegeven.
56. Indien iemand bedingt, dat hem iets zal worden toegestaan te genieten, dan treft deze overeenkomst de erfgenaam niet.
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57. En als hij niet heeft toegevoegd "Voor zichzelf", dan geloof ik niet dat dit beding voor het vruchtgebruik op de erfgenaam
overgaat. Dit is onze praktijk.
58. Indien iemand bedingt, dat hij en zijn erfgenaam een of ander recht zullen mogen genieten, laat ons dan zien, of de
erfgenaam op grond van het beding een rechtsvordering kan instellen. Ik denk dat hij dat kan doen, hoewel vruchtgebruik
anders is; want als het beding betrekking had op een recht van overpad dat hij en zijn erfgenaam zouden genieten, zouden wij
dezelfde mening zijn toegedaan.
59. Indien iemand zich tegen het bedrog van de beloftegever en zijn erfgenaam wenst te beschermen, is het voldoende, dat hij
bedingt, dat er geen bedrog is en dat er ook geen zal zijn. Maar indien hij zich tegen het bedrog van ieder ander wil
beschermen, moet hij daaraan toevoegen: "Indien er bedrog is in deze transactie of in de toekomst, belooft gij dan een som te
betalen gelijk aan de waarde van het eigendom?"
60. Ieder kan aan zijn eigen persoon die van zijn erfgenaam toevoegen.
61. De persoon van een adoptiefvader kan ook worden toegevoegd.
62. Er bestaat een onderscheid tussen een dag die onzeker is en een dag die zeker is; en daarom is het duidelijk, dat alles wat
op een bepaalde tijd beloofd is, onmiddellijk betaald kan worden, want al de tussenliggende tijd wordt aan de beloftegever
overgelaten voor betaling. En wanneer iemand belooft: "Indien iets zal worden gedaan, of wanneer iets zal worden gedaan,"
en hij doet geen betaling wanneer de zaak is gedaan, dan wordt hij geacht zijn belofte niet te zijn nagekomen.
63. Niemand kan voor een ander bedingen dan een slaaf voor zijn meester en een zoon voor zijn vader, daar verplichtingen
van deze beschrijving zijn uitgedacht opdat een ieder voor zichzelf alles kan verwerven waarin hij belang kan hebben, maar
ik heb geen belang bij wat aan een ander wordt gegeven. Het is duidelijk dat, als ik dit wil doen, in het beding een boete moet
worden opgenomen, opdat, als niet wordt gedaan wat is overeengekomen, het beding van kracht wordt, zelfs ten gunste van
iemand die geen belang heeft bij de transactie. Want wanneer iemand een boete bedingt, wordt zijn belang niet in aanmerking
genomen, maar alleen de hoeveelheid en het verschil van het beding, wat dat ook moge zijn.
64. Wanneer de bedoeling van een beding wordt onderzocht, moet de taal in het nadeel van de bedinggever worden
uitgelegd.
65. Wanneer iemand zegt: "Tien voor mij en tien voor Titius", dan wordt hij geacht hetzelfde tiental te bedoelen, en niet twee
tientallen.
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66. Als ik voor een ander beding, terwijl ik daar belang bij heb, laat ons dan zien of het beding van kracht wordt. Marcellus
zegt dat in een dergelijk geval het beding geldig is. Als iemand de voogdij over een voogdijschap op zich neemt en het aan
zijn medevoogd overlaat, en daarbij bedingt dat de goederen van het voogdijschap veilig gesteld zullen worden, zegt
Marcellus, dat het beding als geldig kan worden gehandhaafd, want het is in het belang van de bedenker dat gedaan wordt
wat hij heeft afgesproken, omdat hij aansprakelijk zou zijn jegens het voogdijschap als dat niet het geval zou zijn.
67. Als iemand belooft een huis te bouwen of te verhuren, en vervolgens met een ander bedingt, dat een huis voor de
bedinggever zal worden gebouwd; of als iemand belooft, dat Maevius een stuk land aan Titius zal overdragen, en als hij dat
niet doet, dat hij een boete zal betalen; of als hij met Maevius bedingt, dat hij een stuk land aan Titius zal overdragen, net
alsof iemand iets zou verhuren om te doen, wat hij zelf had toegezegd ; het is zeker, dat hij recht zal hebben op een billijke
vordering, gebaseerd op de verhuur.
68. Vandaar dat, indien iemand bedingt wanneer het in zijn belang is dat iets wordt gegeven, hij zich in een zodanige positie
bevindt dat het beding geldig zal zijn.
69. Als ik dus beding, dat iets aan mijn zaakwaarnemer zal worden gegeven en als ik beding, dat het aan mijn schuldeisers
zal worden gegeven, zal het beding geldig zijn, omdat het in mijn belang is, dat er geen boete op rust, noch dat enig land, dat
in pand is gegeven, wordt verkocht.
70. Indien iemand bedingt als volgt: "Belooft gij hem voor het gerecht te brengen?" is er geen reden waarom deze
verplichting niet geldig zou zijn.
71. Wij kunnen bedingen voor de bouw van een heilig of godsdienstig gebouw, anders kunnen wij geen vordering uit hoofde
van een pachtovereenkomst instellen.
72. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Een meester verwerft door het bedingen van zijn slaaf voor zichzelf, zoals ook een vader dat doet, als hij het bedingt voor
zijn zoon; voor zover dit door de wetten is toegestaan.
73. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Als mijn zoon voor mijn slaaf bedingt, wordt de verwerving voor mijn voordeel verkregen.
74. Ulpianus, Over Sabinus, Boek L.
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Het is duidelijk dat er geen twijfel kan ontstaan als iemand betaling bedingt op de Kalends van januari, en er aan toevoegt "de
eerste" of "de volgende". En ook als hij de tweede of de derde of een andere datum noemt, legt hij de datum onbetwistbaar
vast. Indien hij echter de datum van januari niet vermeldt, stelt hij een feitelijke vraag over zijn bedoeling, dat wil zeggen
over wat tussen de partijen is overeengekomen; wij onderzoeken immers wat de bedoeling was en beslissen
dienovereenkomstig. Als de bedoeling niet duidelijk is, moeten wij de mening van Sabinus volgen en aannemen dat de eerste
kalends van januari bedoeld waren. Maar als iemand een beding maakt op de dag zelf van de kalends, welke regel moeten we
dan volgen? Ik denk dat de bedoeling geacht moet worden betrekking te hebben op de volgende kalends.

75. Telkens wanneer in een verbintenis de dag niet is vermeld, wordt het geld geacht terstond opeisbaar te zijn; tenzij een
plaats is vermeld, die een bepaalde tijd vereist om er te komen. Wanneer echter een dag is vastgesteld, heeft dit tot gevolg,
dat het geld niet terstond opeisbaar zal zijn, waaruit duidelijk blijkt, dat de vermelding van het tijdstip ten gunste is van de
beloftegever, en niet van de bedinggever.
76. Deze regel geldt ook voor de ides, en de nones, en, in het algemeen, voor alle data.
77. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Wanneer iemand voor dit jaar of deze maand betaling bedingt, kan hij niet naar behoren een aanklacht indienen totdat het
hele jaar of de hele maand verstreken is.
78. Ulpianus, Over Sabinus, Boek L.
Als iemand zou bedingen dat hem teruggave zal worden gedaan, bijvoorbeeld door de arbitrage van Lucius Titius, en
vervolgens zou de bedinger zelf ervoor zorgen dat Titius zijn uitspraak vertraagt, dan is de beloftegever niet aansprakelijk
omdat hij in gebreke is gebleven. Maar wat als hij die de beslissing moet nemen, vertraging veroorzaakt? Dan is het beter te
oordelen, dat de zaak niet mag worden onttrokken aan de bevoegdheid van hem, aan wiens arbitrage de zaak was
onderworpen.
79. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
En daarom, als er niets beslist wordt, zal het beding nietig zijn, zodat als er een straf aan is toegevoegd, deze niet kan worden
uitgevoerd.
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80. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Wat iemand bedingt ten gunste van een ander die het voor het zeggen heeft, zal worden beschouwd alsof de laatste zelf het
beding had gemaakt.
81. Zoals iemand iets kan bedingen "wanneer hij sterft", zo kunnen ook zij die onderworpen zijn aan het gezag van anderen,
op zo'n manier bedingen dat wat zij bepalen van kracht wordt op het moment van hun dood.
82. Wanneer iemand als volgt zegt: "Belooft gij mijn dochter te betalen na mijn dood?" of: "Belooft gij mij te betalen na de
dood van mijn dochter?" dan is het beding geldig; maar in het eerste geval heeft de dochter recht op een billijke vordering,
hoewel zij misschien niet de erfgenaam van haar vader is.
83. 83. Men kan niet alleen bedingen: "Wanneer gij sterft", maar ook: "Als gij sterft", want zoals er geen verschil is tussen:
"Wanneer gij komt" of: "Als gij komt", zo is er ook geen verschil tussen: "Als gij sterft" en "Wanneer gij sterft".
84. Een zoon wordt geacht aan zijn vader betaling te bedingen, zelfs al zegt hij het niet.
85. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Wij kunnen wettelijk bedingen voor betaling op de honderdste kalend, omdat de verplichting aanwezig is, en de betaling
wordt uitgesteld tot de voorgeschreven tijd is aangebroken.
86. Alles wat uit een daad bestaat, kan niet worden uitgesteld tot de dood van de persoon, zoals bijvoorbeeld: "Beloof je naar
Alexandrië te komen als je sterft?"
87. Als ik als volgt zou bedingen: "Wanneer het u belieft", dan zeggen sommige autoriteiten, dat het beding nietig is; anderen
menen, dat het nietig is, als gij sterft, voordat gij een besluit hebt genomen; hetgeen waar is.
88. 88. Dit beding echter, "Indien gij bereid zijt te betalen", wordt ongeldig geacht.
89. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Wie als volgt bedingt: "Belooft u te betalen wat u op deze kalendsl zou moeten betalen", wordt geacht niet voor vandaag te
bedingen, maar voor de afgesproken tijd, dat wil zeggen voor de kalends.
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Deel 2. Betreffende mondelinge verplichtingen.

90. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVI.
Als ik beding dat tien aurei op afroep worden betaald, dan bevat het beding een aanzegging dat het bedrag sneller en als het
ware zonder uitstel wordt betaald, in plaats van voorwaardelijk; en daarom zal, zelfs als ik zou sterven voordat ik de eis heb
gesteld, de voorwaarde niet worden beschouwd als te zijn mislukt.
91. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht belooft Stichus te leveren, en het was zijn schuld dat hij niet geleverd werd, en
Stichus zou sterven, zal een actie De peculia worden toegekend tegen de vader voor het bedrag waarvoor de zoon
aansprakelijk was volgens de verplichting. Indien echter de vader in gebreke was, zal de zoon niet aansprakelijk zijn, maar
zal een praetoriaanse vordering tegen de vader moeten worden ingesteld. Al deze dingen worden gezegd van toepassing te
zijn op een borg.
92. Indien ik beding, dat niets door u zal worden gedaan om mij het genot van een recht van overpad te beletten, en ik van u
een borg aanvaard, en het mocht de schuld van de borg zijn, dat ik de dienstbaarheid niet geniet, dan zal geen der partijen
aansprakelijk zijn; maar indien de beloftegever schuld heeft, zullen beiden dat zijn.
93. In de volgende bepaling, "Het zal noch door u, noch door uw erfgenaam worden gedaan", wordt de handeling geacht te
zijn verricht door de erfgenaam, ook al was deze afwezig en onwetend van het feit, en deed hij daarom niet wat vereist was in
de bepalingen van de bepaling. Een minderjarige wordt echter niet geacht verantwoordelijk te zijn voor een dergelijk beding,
zelfs al is hij de erfgenaam.
94. Indien de beloftegever van een slaaf verplicht is hem vóór het overeengekomen tijdstip af te leveren, en de slaaf mocht
sterven, dan zal hij niet aansprakelijk worden gesteld.
95. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
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In de volgende bepaling betekenen de woorden, "Niets zal door u worden gedaan," niet dat u niets zult doen om te
voorkomen dat een of andere handeling wordt verricht, maar dat u uw uiterste best zult doen om die te volbrengen.
96. Nogmaals, in een beding dat betrekking heeft op de koop van een landgoed, en dat in de volgende bewoordingen luidt:
"Al het geld dat in uw handen komt, of dat u verhinderd hebt in uw handen te komen, of dat u in de toekomst kunt
verhinderen in uw handen te komen," bestaat er geen twijfel over, dat hij die verhinderd heeft dat iets in zijn handen komt,
aansprakelijk zal zijn.
97. Dezelfde, Over het Edict, Boek LI.
Een man die een slaaf heeft beloofd, die aan een ander toebehoort, zal niet aansprakelijk zijn voor een vordering uit hoofde
van het beding, indien de slaaf zijn vrijheid verkrijgt; want het is voldoende dat hij zich niet schuldig maakt aan bedrog of
nalatigheid.
98. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
In conventionele bedingen schrijven de contracterende partijen de vorm van de overeenkomst voor; maar praetoriaanse
bedingen worden beheerst door de bedoeling van de Praetor die ze invoerde. Tenslotte is het niet geoorloofd iets in
praetoriaanse bedingen te veranderen, of er iets aan toe te voegen, of er iets uit te nemen.
99. Als iemand belooft een onbezet bezit te leveren, omvat dit beding, niet een bloot feit, maar heeft het ook betrekking op de
toestand van het bezit.
100. Julianus, Digest, Boek LXII.
Het is heel handig om bedingen zo op te stellen dat ze alles bevatten wat er uitdrukkelijk in kan worden opgenomen, en zodat
ook de clausule die betrekking heeft op bedrog, van toepassing zal zijn op zaken die op dat moment niet kunnen worden
teruggeroepen, en ook op onzekere toekomstige gebeurtenissen.
101. Dezelfde, Digest, Boek XXII.
In bedingen zijn soorten en geslachten verschillend verdeeld. Wanneer we bedingen maken voor soorten, is het nodig dat het
beding zo verdeeld wordt tussen de eigenaars en hun erfgenamen dat een deel van elk artikel aan ieder toekomt. Wanneer we
bedingen voor geslachten, wordt de verdeling tussen hen gemaakt door het aantal. Bijvoorbeeld, als iemand die bedingt voor
Stichus en Pamphilus twee erfgenamen nalaat die recht hebben op gelijke delen van zijn nalatenschap, dan is het nodig dat de
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helft van zowel Stichus als Pamphilus aan ieder van hen toekomt. Indien dezelfde persoon voor twee slaven heeft bedongen,
zal aan elk van zijn erfgenamen een slaaf toekomen.
102. Een beding voor diensten lijkt op een beding waarin geslachten zijn opgenomen, en daarom wordt een beding van deze
beschrijving gemaakt, niet met betrekking tot de delen van de diensten, maar tot het aantal van degenen die er recht op
hebben. Indien een gemeenschappelijk gehouden slaaf één soort van dienst bedingt, moet ieder van zijn eigenaars een deel
van de dienst eisen in verhouding tot zijn belang in de genoemde slaaf. De nakoming van een dergelijke verplichting is zeer
gemakkelijk, indien de vrijgemaakte er de voorkeur aan geeft, de geschatte waarde van zijn diensten aan te bieden, of zijn
beschermers toestemmen, dat zijn arbeid tot hun gemeenschappelijk voordeel zal worden verricht.
103. Dezelfde, Digest, Boek XXXVI.
Wanneer iemand bedingt dat er voor Titius aan hemzelf betaald moet worden, kan de betaling terecht aan Titius gedaan
worden, maar niet aan zijn erfgenamen.
104. Dezelfde, Digest, Boek LII.
Wanneer iemand een bepaling maakt als volgt: "Belooft gij tien aurei te betalen aan Titius en mijzelf?", dan is het
waarschijnlijk dat hij bedong dat alleen tien aurei aan Titius en hemzelf samen betaald zouden worden; net zoals wanneer
iemand een legaat maakt aan Titius en Sempronius, hij alleen begrepen wordt tien aurei aan hen samen te hebben nagelaten.
105. "Belooft gij, dat gij en Titius, uw erfgenaam, tien aurei zullen betalen!" Het was overbodig om Titius erbij te betrekken,
want als hij de enige erfgenaam is, zal hij volledig aansprakelijk zijn; en als hij slechts erfgenaam is van een deel van de
nalatenschap, zal hij aansprakelijk zijn in dezelfde mate als de overige mede-erfgenamen; en hoewel het lijkt te zijn
overeengekomen dat een rechtszaak alleen tegen Titius kon worden aangespannen, en niet tegen zijn mede-erfgenamen, toch
zal deze informele overeenkomst die is aangegaan, zijn mede-erfgenamen geen voordeel opleveren.
106. Wie betaling aan zichzelf of aan zijn zoon bedingt, neemt duidelijk zijn zoon in het beding op, opdat hij wettelijk
betaald kan worden. Het maakt ook geen verschil, of hij voor zichzelf en een vreemde bedingt, of voor zichzelf en zijn zoon.
Daarom kan de betaling aan de zoon worden gedaan, hetzij zolang hij onder het gezag van zijn vader staat, hetzij na zijn
emancipatie; en het doet er ook niet toe, dat degene die bedingt, dat de betaling aan zijn zoon geschiedt, voor zichzelf
verwerft, omdat de bedenker, wanneer hij zichzelf in het beding opneemt, doet verstaan, dat zijn zoon met hem verenigd is,
niet om een verbintenis te verwerven, maar om de betaling gemakkelijker te maken.
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107. Wanneer iemand bedongen heeft, dat de betaling alleen aan zijn zoon, die onder zijn toezicht staat, zal geschieden, kan
zij niet wettig aan deze laatste geschieden; omdat zijn zoon in het contract veeleer genoemd wordt wegens de verplichting
dan met het oog op de betaling.
108. Wanneer iemand als volgt bedingt: "Belooft gij tien aurei te betalen zolang ik leef?" kan hij rechtmatig de tien aurei
onmiddellijk opeisen, maar zijn erfgenaam kan door een exceptie op grond van een informele overeenkomst worden
uitgesloten; want het is duidelijk, dat de bedinggever dit heeft gedaan om zijn erfgenaam te beletten de vordering in te
stellen; net zoals hij die bedingt, dat hem geld zal worden betaald "tot de tijd van de kalends," in feite een vordering kan
instellen nadat de kalends zijn aangebroken, maar hij zal worden uitgesloten door een exceptie op grond van het contract.
Want ook de erfgenaam van iemand aan wie voor zijn leven een erfdienstbaarheid is verleend, zal recht hebben op de
doorgang, maar hij kan worden uitgesloten door een exceptie op grond van de informele overeenkomst.
109. Hij, die bedingt als volgt: "Belooft gij vóór de volgende kalends te betalen?", verschilt niet van iemand, die bedingt op
de kalends te betalen.
110. Iemand, die de eigendom van een goed heeft zonder het vruchtgebruik, kan wettig bedingen, dat het vruchtgebruik op
hem overgaat; want hij voegt in de verplichting iets in, dat hij op het ogenblik niet heeft, maar dat hij later kan hebben.
111. Als ik met u het landgoed Sempronianus beding, en daarna met een ander hetzelfde landgoed beding, zonder het
vruchtgebruik daarvan, dan zal het eerste beding niet vernieuwd worden, omdat u niet bevrijd wordt door de overdracht aan
mij van het land zonder het vruchtgebruik daarvan; maar ik kan nog steeds op de juiste manier een proces tegen u beginnen
om het vruchtgebruik van het genoemde land terug te krijgen. Wat moet er dan gebeuren? Als gij het land aan mij overdraagt,
zal ook hij, met wie ik het land zonder vruchtgebruik heb bedongen, van zijne aansprakelijkheid worden ontslagen.
112. Als Seius mij onder voorwaarde dezelfde slaaf belooft, die ik absoluut met Titius bedongen heb, en terwijl de
voorwaarde loopt, en nadat Titius in gebreke is gebleven, sterft de slaaf, kan ik onmiddellijk een vordering tegen Titius
instellen, en omdat de voorwaarde vervuld is, zal Seius niet aansprakelijk zijn. Als ik Titius echter vrijlaat, is Seius wel
gebonden, als aan de voorwaarde wordt voldaan. Er is dus dit verschil, namelijk dat na de dood van de slaaf het eigendom
waarvoor Seius aansprakelijk was, ophoudt te bestaan, maar als de vrijlating is gegeven, blijft de slaaf die Seius heeft
beloofd, nog bestaan.
113. Dezelfde, Digest, Boek LIII.
Wanneer iemand belooft tien aurei te betalen als Titius consul wordt, laat hij zijn erfgenaam aansprakelijk, ook al overlijdt de
beloftegever terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld.
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114. Dezelfde, Digest, Boek LIV.
Hij die het vruchtgebruik van land bedingt en daarna het land zelf, lijkt op iemand die een deel van het land bedingt en
daarna het hele land, omdat het land niet wordt geacht te zijn overgedragen als het vruchtgebruik is voorbehouden. En
anderzijds, wanneer iemand de grond koopt en daarna het vruchtgebruik, dan lijkt hij op iemand die de hele grond koopt en
daarna een deel. Wanneer iemand een recht van overpad aanvraagt om te rijden, en daarna een voetpad, dan is het
daaropvolgende beding nietig, zoals het beding van iemand voor tien aurei, en daarna voor vijf, nietig is. Evenzo, als iemand
bedingt voor de gewassen, en daarna voor het gebruik van het land, is het beding nietig; tenzij hij in al deze gevallen
uitdrukkelijk verklaart, dat hij dit doet met de bedoeling een nieuw beding te maken, want dan is de eerste verplichting
tenietgegaan, en ontstaat uit het tweede een vorderingsrecht, en kan het recht van doorgang, en het gebruik van het land,
evenals de vijf aurei, worden gevorderd.
115. Dezelfde, Digest, Boek LXXXVIII.
Wanneer iemand bedingt dat olie op een bepaalde dag, of onder een bepaalde voorwaarde, geleverd moet worden, moet de
waarde ervan geschat worden op de dag waarop de verplichting opeisbaar wordt, want dan kan ze gevorderd worden; anders
wordt er een voordeel genomen van de beloftegever.
116. Ulpianus, Over het Edict, Boek XX.
Dezelfde regel zal gelden als iemand de levering van een bepaald gewicht olie te Capua bedingt, want er moet een schatting
worden gemaakt op het moment dat het kan worden opgeëist, en dat is zodra een persoon op de aangewezen plaats kan
aankomen.
117. Julianus, Over Urseius per os, Boek II.
Een beding dat als volgt is geformuleerd: "Belooft u mij zo-en-zoveel geld te betalen, als u mij niet tot uw erfgenaam
benoemt?" is nietig, omdat dit beding in strijd is met de goede zeden.
118. Dezelfde, Over Minicius, Boek II.
Als een slaaf, na door zijn meester verboden te zijn, bedingt dat een ander hem geld zal betalen, maakt hij de beloftegever
toch aansprakelijk tegenover zijn meester.
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119. Africanus, Vragen, Boek VI.
Wanneer iemand als volgt bedingt: "Als er een schip uit Azië komt, of Titius consul wordt," ongeacht aan welke voorwaarde
het eerst wordt voldaan, dan wordt het beding van kracht, maar dit gebeurt niet een tweede keer. Want als een van de twee
verschillende voorwaarden niet vervuld is, zal de vervulde voorwaarde het beding noodzakelijkerwijs van kracht maken.
120. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
Het volgende beding werd aangegaan: "Als Titius consul wordt, belooft u dan vanaf vandaag jaarlijks tien sestertiën te
betalen?" Aan de voorwaarde werd na drie jaar voldaan; kan men zich redelijkerwijs niet afvragen of men voor die tijd een
proces kon aanspannen om betaling af te dwingen? Het antwoord was dat de bepaling geldig was, en dat betaling ook
verschuldigd was voor de jaren die verstreken waren voordat de voorwaarde vervuld was, omdat de betekenis was, dat als
Titius consul zou worden, elk jaar tien sestertiën betaald moesten worden, en dat zelfs de tijd die verstreken was,
meegerekend moest worden.
121. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Alles wat u kunt toevoegen dat vreemd is aan het beding en dat geen betrekking heeft op het huidige contract, zal als
overbodig worden beschouwd, maar zal de verplichting niet ongeldig maken; bijvoorbeeld, als u zegt: "Ik zing van wapens
en de man, dat beloof ik", dan zal het beding geldig zijn.
122. Wanneer echter een wijziging wordt aangebracht in de benaming van het eigendom of van de persoon die bij de
transactie betrokken is, is men van mening dat dit geen beletsel zal vormen. Want als hij voor denarii bedingt, zult gij
gebonden zijn, als gij aurei voor hetzelfde bedrag belooft. En als een slaaf bedingt voor Lucius, zijn meester, en u belooft
Titius te betalen, die dezelfde persoon is, dan zult u aansprakelijk zijn.
123. Paulus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek III.
Als een minderjarige van twintig jaar met zijn schuldenaar de manumissie van een slaaf bedingt, moet de uitvoering van het
beding niet worden toegestaan. Als de minderjarige echter vijfentwintig jaar oud is, zal de manumissie niet worden
verhinderd, omdat de wet een minderjarige van die leeftijd noemt.
124. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
De volgende bepaling: "Belooft gij borg te staan voor de betaling van tienduizend sestertiën!" is geldig.
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125. Iemand die bedingt dat iemand ervoor zal zorgen dat hij tien aurei betaald krijgt, kan geen proces aanspannen om die
som terug te krijgen, omdat de beloftegever kan worden bevrijd door een solvente borg te stellen, zoals Labeo zegt, en Celsus
ook verklaart in het Zesde Boek van de Digest.
126. Paulus, Over het Edict, Boek II.
Wanneer ik een boete beding, indien gij mij een som geld niet leent, is het zeker, dat het beding geldig is. Indien ik echter als
volgt zou bedingen: "Belooft gij mij een bepaalde som geld te lenen?", dan is het beding vaag, want wat in mijn belang is, is
daarin begrepen,
127. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Wanneer een man die dood is niet voor het gerecht kan worden gebracht, wordt de straf voor iets dat onmogelijk is, niet
opgelopen; net zoals iemand, die heeft bedongen Stichus, die dood is, uit te leveren, voorziet in een straf als hij niet zou
worden uitgeleverd.
128. Dezelfde, Over het Edict, Boek XI.
Een vrouw die een bruidsschat gaf aan mijn landgenoot Glabrio-Isidor, liet hem deze bruidsschat beloven aan een kind als zij
tijdens het huwelijk zou sterven, wat zij ook deed. Besloten werd dat een vordering op grond van het beding niet ontvankelijk
zou zijn, omdat een persoon die niet kan spreken, geen beding kan maken.
129. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Telkens wanneer wij een straf bedingen opdat een of andere handeling zou worden verricht, drukken wij ons behoorlijk als
volgt uit: "Indien het niet op deze wijze geschiedt." Als echter de straf is, dat een of andere handeling niet wordt verricht,
moeten wij het als volgt uitdrukken: "Als iets in strijd met dit wordt gedaan."
130. Dezelfde, Over het Edict, Boek XX.
Bepalingen worden niet gesplitst wanneer zij betrekking hebben op zaken die niet voor splitsing vatbaar zijn; zoals
bijvoorbeeld rechten van overpad van welke aard dan ook, het voorrecht van watergeleiding, en andere servitudes. Ik denk
dat dezelfde regel zal gelden wanneer iemand bedingt voor het verrichten van een of andere handeling, bijvoorbeeld de
levering van land, het graven van een gracht, het bouwen van een huis; of voor bepaalde diensten, of voor iets anders van
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dien aard, aangezien de verdeling daarvan het beding nietig verklaart. Celsus echter zegt in het achtendertigste boek van de
Digest, dat het de mening van Tubero was, dat wanneer men bedingt dat iets gedaan moet worden, en het wordt niet gedaan,
een som geld betaald moet worden, en dat zelfs in dit soort transactie het beding verdeeld is; in overeenstemming daarmee
zegt Celsus dat men kan oordelen dat een vordering toegekend moet worden, afhankelijk van de omstandigheden van het
geval.
131. Wanneer iemand als volgt bedingt: "Als het werk niet vóór de kalends van de volgende maand maart voltooid is, belooft
u dan een som geld te betalen die gelijk is aan de waarde van het werk?", dan dateert de belofte niet van de dag waarop het
werk begonnen is, maar van na de kalends van de maand maart, omdat degene die de belofte doet niet vóór de kalends van de
maand maart kan worden aangesproken.
132. Het is duidelijk, dat indien iemand bedongen heeft een huis te stutten, men niet behoeft te wachten, totdat het huis
omvalt, alvorens een rechtsgeding in te stellen; noch, wanneer een huis gebouwd moet worden, te wachten, totdat de tijd
verstreken is, waarin het gebouwd kon worden; maar zodra de beloftegever in gebreke is met het bouwen van het huis, dan
kan een rechtsgeding worden ingesteld, daar de tijd, die voor de nakoming van de verbintenis was gesteld, verstreken is.
133. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Soms wordt de nakoming van een absoluut beding vertraagd door de aard van de zaak zelf; bijvoorbeeld wanneer iemand een
beding heeft gemaakt met betrekking tot een ongeboren kind, of toekomstige oogsten, of een huis dat gebouwd moet worden,
want dan ontstaat het recht van actie wanneer de levering kan worden gedaan, overeenkomstig de aard van het eigendom. En
als iemand bedingt, dat te Carthago zal worden betaald, terwijl hij te Rome is, dan wordt stilzwijgend verstaan, dat de tijd is
inbegrepen, die men moet verbruiken om naar Carthago te gaan. Op dezelfde wijze zal, als iemand met een vrije man bedingt
voor zijn diensten, de tijd daarvan niet verstrijken voordat die zijn vastgesteld en niet zijn uitgevoerd.
134. Wanneer een slaaf, die tot een nalatenschap behoort, een beding maakt, zal het geen kracht of gevolg hebben, tenzij de
nalatenschap is ingegaan, net alsof het onder een voorwaarde was gemaakt. Dezelfde regel geldt voor een slaaf die in handen
van de vijand is.
135. De beloftegever van Stichus zuivert zich van het verzuim door hem aan te bieden nadat hij in gebreke is gebleven. Want
het is zeker, dat een exceptie op grond van bedrog een ieder zal uitsluiten, die weigert het hem aangeboden geld in ontvangst
te nemen.
136. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
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Sommige bepalingen zijn zeker, en andere zijn onzeker.
137. Een beding is zeker wanneer, door de enkele vermelding ervan, de aard en het bedrag ervan vooraf bekend zijn gemaakt,
zoals bijvoorbeeld tien aurei, het landgoed van Tusculan, de slaaf Stichus, honderd maten van de beste Afrikaanse tarwe,
honderd kruiken van de beste Campanische wijn.
138. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.
Wanneer echter niet duidelijk is wat het bedongene is, en de aard of het bedrag onbepaald is, moet men zeggen dat het beding
onzeker is.
139. Daarom, wanneer iemand bedingt voor een stuk land zonder enige specifieke aanduiding, of voor een slaaf in algemene
bewoordingen, zonder zijn naam te noemen, of voor wijn of tarwe zonder de soort ervan te noemen, dan heeft hij iets
onzekers in de verbintenis opgenomen.
140. Dit is zo ver waar, dat als iemand als volgt bedingt: "Belooft gij mij honderd maten goede afrikaansche tarwe en
honderd kruiken goede compagnonswijn te geven?", dan wordt hij geacht bedongen te hebben voor artikelen, die onzeker
zijn, omdat er iets beters dan iets goeds gevonden kan worden, waarom de benaming "goed" geen bepaald artikel aanduidt,
daar alles, wat beter is dan goed, zelf ook goed is. Maar als iemand "het beste" bedingt, dan bedingt hij een artikel waarvan
de voortreffelijkheid de eerste plaats inneemt, zodat deze aanduiding betrekking heeft op iets dat zeker is.
141. Als iemand het vruchtgebruik van een bepaald stuk grond bedingt, wordt hij geacht iets vaags in zijn verbintenis te
hebben opgenomen. Dit is de tegenwoordige praktijk.
142. Wanneer iemand bedingt, dat ieder kind, dat uit de slavin Arethusa geboren zal worden, of alle gewassen, die op het
Tusculaansche landgoed verbouwd zullen worden, aan hem zullen worden gegeven, dan is het twijfelachtig, of hij geacht zal
worden iets bedongen te hebben, dat zeker is. Het is echter uit de aard van de zaak volkomen duidelijk, dat dit beding
betrekking heeft op een onzeker voorwerp.
143. Maar wanneer iemand bedingt voor de wijn, de olie, of het graan, dat zich in een bepaald pakhuis bevindt, dan wordt hij
geacht bedongen te hebben voor iets, dat zeker is.
144. Wanneer echter iemand met Titius bedingt als volgt: "Belooft gij mij te betalen wat Seius mij schuldig is?" en ook hij
die bedingt: "Belooft gij mij te betalen wat gij mij volgens uw testament schuldig zijt?" voegt hij iets onzekers in zijn
verbintenis in, ook al is Seius een zekere som schuldig of is hem volgens het testament een zekere som verschuldigd, hoewel
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deze gevallen nauwelijks te onderscheiden zijn van die welke wij genoemd hebben met betrekking tot de wijn, de olie of de
tarwe die in het pakhuis ligt opgeslagen. Anderzijds worden de borgen geacht iets zekers beloofd te hebben, mits hij, voor
wie zij zich verbonden hebben, iets verschuldigd is dat zeker is; hoewel men hun ook kan vragen: "Acht gij u daarvoor
aansprakelijk?"
145. Ieder, die bedingt, dat iets geschiedt of niet geschiedt, wordt geacht te bedingen voor iets, dat onzeker is: voor iets, dat
geschiedt, als bijvoorbeeld "het graven van een gracht, de bouw van een huis, de levering van het vrije bezit;" voor iets, dat
niet geschiedt, als bijvoorbeeld "dat door u niets zal worden gedaan om mij te beletten over uw land te wandelen en te rijden,
of dat u geen maatregelen zult nemen om mij te beletten de slaaf Eros te hebben."
146. Wanneer iemand het een of het ander bedingt, bijvoorbeeld voor tien aurei of de slaaf Stichus, is het niet onredelijk te
vragen of hij iets dat zeker of onzeker was in zijn verplichting heeft opgenomen. Want deze voorwerpen zijn met name
aangewezen, en er bestaat alleen onzekerheid over de vraag, welke van hen moet worden geleverd. Toch kan hij, die de
keuze voor zichzelf heeft voorbehouden, door de volgende woorden toe te voegen: "Welke ik maar wens," geacht worden iets
te hebben bedongen dat zeker is, daar hij kan volhouden dat hij het recht heeft om alleen de slaaf te geven, of de tien aurei.
Hij echter, die zich de keuze niet voorbehoudt, bedingt iets, dat onzeker is.
147. Hij die bedingt voor de hoofdsom en voor welke rente dan ook, wordt geacht bedongen te hebben voor iets dat zowel
zeker als onzeker is; en er zijn evenveel bedingen als er dingen zijn.
148. Het volgende beding, "Belooft gij het Tusculische Landgoed over te dragen?" toont aan dat het voorwerp zeker is, en
bevat de bepaling dat het gehele eigendom van het goed op de een of andere manier aan de bedinggever zal worden
overgedragen.
149. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
Wanneer ik het een of het ander beding, wat ik ook mag kiezen, is de keuze een persoonlijke keuze en daarom is een
dergelijke keuze van toepassing op een slaaf of een zoon die onder vaders toezicht staat. Indien echter de bedinggever komt
te overlijden voordat hij zijn keuze heeft gemaakt, gaat de verplichting over op de erfgenamen.
150. Wanneer men bedingt, dat gij iets zult geven of doen, wordt alleen datgene in het beding begrepen, wat op het
tegenwoordige ogenblik verschuldigd is, en niet wat later verschuldigd kan zijn, bij voorbeeld bij vonnissen. Daarom worden
de woorden: "Wat gij moet betalen", "hetzij nu, hetzij binnen een bepaalde tijd" in het beding ingevoegd. Dit wordt gedaan
omdat iemand die bepaalt dat u iets moet betalen, verwijst naar geld dat al verschuldigd is. Indien hij echter de gehele schuld
wil aanduiden, zegt hij: "Wat gij moet betalen, hetzij nu, hetzij binnen een bepaalden tijd."

3301

151. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVIII.
Wanneer geld wordt beloofd op een bepaalde dag, onder een boete, en de beloftegever sterft voordat de dag is aangebroken,
zal de boete worden opgelopen, ook al is de nalatenschap misschien niet aanvaard.
152. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXII.
Indien een zoon onder vaders toezicht, bedongen hebbende onder een voorwaarde, moet worden geëmancipeerd, en daarna
de voorwaarde moet worden vervuld, zal zijn vader recht hebben op de actie; omdat, in bedingen, het tijdstip waarop wij het
contract maken in aanmerking wordt genomen.
153. Wanneer wij een stuk land bedingen, zijn de gewassen, die op het tijdstip van het beding bestaan, niet inbegrepen.
154. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Als zekerheid wordt gesteld aan de agent van een persoon die aanwezig was, is er geen twijfel dat een vordering op het
beding ten gunste van de principaal zal zijn.
155. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Wanneer de taal van een beding dubbelzinnig is, is het het handigst om de betekenis aan te nemen die gunstig is voor het
behoud van het eigendom in kwestie.
156. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
Telkens wanneer iemand belooft een ander voor het gerecht te brengen, en er geen straf op staat (bijvoorbeeld als hij belooft
zijn slaaf of een vrije man te brengen), rijst de vraag of het beding van kracht wordt. Celsus zegt, dat zelfs wanneer in het
beding niet is bepaald dat een boete moet worden betaald, als de persoon niet wordt overgebracht, men begrijpt dat hij die de
belofte doet, aansprakelijk is voor het belang van zijn tegenpartij om hem te laten overbrengen. Wat Celsus zegt is waar,
want wie belooft een ander voor het gerecht te brengen, belooft dat hij daartoe maatregelen zal nemen.
157. Als een gemachtigde belooft iemand zonder boete te zullen voortbrengen, kan men volhouden dat hij de overeenkomst
heeft gesloten, niet in zijn eigen belang, maar in dat van degene die hij vertegenwoordigt; en men kan er met nog meer reden
van verzekerd zijn dat de bepaling van de gemachtigde de waarde van het betrokken goed omvat.
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158. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVIII.
Niemand kan een geldig beding maken voor zijn eigen eigendom, maar hij kan er wel een maken voor de prijs ervan. Ik kan
rechtsgeldig bedingen dat mijn eigen eigendom aan mij zal worden teruggegeven.
159. Als de te produceren slaaf sterft nadat de schuldenaar in gebreke is gebleven, blijft deze aansprakelijk, net alsof de slaaf
nog leefde. Hij wordt geacht in gebreke te zijn, die er de voorkeur aan geeft voor het gerecht te verschijnen in plaats van tot
teruggave over te gaan.
160. Paulus, Over het Edict, Boek LXXII.
Het contract wordt gesloten tussen de bedingende en de belovende partij, en daarom, wanneer één van hen voor een ander
belooft dat hij of iets zal betalen, of een of andere handeling zal verrichten, zal hij niet aansprakelijk zijn, want ieder moet het
voor zichzelf beloven. En hij, die verklaart, dat er geen bedrog in verband met de transactie is, en dat er geen zal zijn, doet
niet eenvoudig een ontkenning, maar belooft, dat hij erop zal toezien, dat er geen bedrog zal worden gepleegd. Dezelfde regel
geldt voor de volgende bedingen, namelijk, "dat de belanghebbende het eigendom zal mogen hebben," en dat "niets zal
worden gedaan, noch door u, noch door uw erfgenaam, om dit te verhinderen."
161. Als ik bij het bedingen van Stichus een andere slaaf in gedachten heb, en u nog een andere, dan is de transactie nietig.
Dit was ook de mening van Aristo met betrekking tot vonnissen. De betere mening is echter, dat hij moet worden geacht te
worden opgeëist, die de koper in gedachten had; want hoewel de geldigheid van het beding afhangt van de toestemming van
beide partijen, wordt een vonnis tegen een van hen uitgesproken zonder zijn toestemming, en daarom moet de eiser liever
worden geloofd; anders zal de gedaagde altijd ontkennen, dat hij heeft ingestemd.
162. Als, wanneer ik voor òf Stichus òf Pamphilus beding, u belooft mij een van hen te geven, wordt besloten dat u niet
aansprakelijk bent, en dat er geen antwoord op de ondervraging is gegeven.
163. Het geval van geldsommen is anders, zoals bijvoorbeeld: "Belooft gij tien, of twintig aurei te betalen?" Want in dit
geval, hoewel gij tien belooft, werd het antwoord naar behoren gegeven, omdat iemand geacht wordt het kleinste van twee
geldsommen beloofd te hebben.
164. Nogmaals, als ik meerdere dingen beding, bijvoorbeeld voor Stichus en Pamphilus, hoewel u er misschien een van hebt
beloofd, bent u aansprakelijk, want u wordt geacht in een van deze twee bedingen te hebben geantwoord.
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165. Ik kan niet wettig bedingen voor iets dat heilig of godsdienstig is, of dat eeuwig bestemd is geweest voor het gebruik
van het publiek, zoals een markt of een tempel, of een man die vrij is; hoewel wat heilig is, profaan kan worden, en alles wat
bestemd is geweest voor de openbare dienst, kan terugkeren tot particulier gebruik, en een man die vrij is, kan een slaaf
worden. Want als iemand belooft dat hij iets zal geven wat profaan is, of Stichus, dan zal hij van zijn aansprakelijkheid
worden ontheven als het eigendom heilig wordt, of Stichus zijn vrijheid verkrijgt, zonder enige handeling van hem. Noch
zullen deze dingen weer het onderwerp van de verplichting worden, als door een of andere wet het eigendom weer profaan
zou worden, en Stichus, van vrij te zijn, weer tot dienstbaarheid zou worden teruggebracht; want wat de tegenprestatie is van
zowel de vrijgave als de verplichting, kan noch worden geleverd, noch niet worden geleverd. Want als de eigenaar van een
schip, die het beloofd heeft, het uit elkaar haalt en het met dezelfde materialen weer opbouwt, wordt de verplichting
vernieuwd, omdat het hetzelfde schip is. Daarom zegt Pedius dat men kan zeggen dat, als ik honderd kruiken wijn van een
bepaald landgoed beloof, ik moet wachten tot ze gemaakt zijn, en als ze gemaakt zijn en dan zonder de schuld van de
beloftegever verbruikt zijn, ik weer moet wachten tot er meer gemaakt zijn en geleverd kunnen worden; en gedurende deze
veranderingen blijft het beding ofwel in opschorting ofwel wordt het van kracht. Deze gevallen zijn echter verschillend, want
wanneer aan een vrije man een belofte wordt gedaan, behoeft niet te worden gewacht tot het tijdstip van zijn dienstbaarheid,
daar een dergelijk beding met betrekking tot een vrije man niet moet worden goedgekeurd; bij voorbeeld: "Belooft gij, dat gij
hem zult leveren, wanneer hij slaaf wordt? "en ook: "Belooft gij die grond over te dragen, wanneer hij van heilig en
godsdienstig tot ontheiligd wordt?" omdat zulk een beding niet de verplichting van het tegenwoordige tijdperk omvat, en
slechts datgene, wat naar zijn aard mogelijk is, in een verplichting kan worden opgenomen. Wij worden geacht niet een soort
maar een geslacht van wijn te bedingen; en in dit geval is de tijd stilzwijgend inbegrepen. Een vrije man behoort tot een
bepaalde soort, en het is noch in overeenstemming met het burgerlijk recht, noch met het natuurrecht te verwachten dat een
ongeluk of tegenslag een vrije man zal overkomen, want wij handelen onze zaken heel juist af met betrekking tot datgene wat
onmiddellijk aan ons gebruik en eigendom kan worden onderworpen. Als een schip uit elkaar wordt gehaald met de
bedoeling de planken ervan voor een ander doel te gebruiken, hoewel de eigenaar van gedachten kan veranderen, moet
worden gezegd dat het oorspronkelijke schip is vernietigd, en dat dit een ander schip is. Indien echter alle planken zijn
weggenomen om het schip te repareren, wordt het oorspronkelijke schip niet geacht te zijn vernietigd, en wanneer de
materialen weer worden samengevoegd, wordt het weer hetzelfde; zoals wanneer balken uit een huis worden genomen met
de bedoeling ze te vervangen, zij tot het huis blijven behoren. Maar als het huis tot op het niveau van de grond wordt
weggehaald, wordt het een ander gebouw, ook al worden dezelfde materialen vervangen. In deze discussie wordt verwezen
naar praetoriaanse bepalingen waarbij wordt voorzien in het herstel van eigendom, en de vraag rijst of het om hetzelfde
eigendom gaat.

166. Als ik iets bedongen heb onder een lucratieve titel, en ik verkrijg het onder zo'n titel, dan vervalt het beding. Wanneer ik
erfgenaam word, vervalt het beding door de eigendom. Indien echter de overledene mij als erfgenaam een legaat van het goed
heeft toevertrouwd, kan een vordering uit hoofde van het beding worden ingesteld. Dezelfde regel geldt als het legaat
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voorwaardelijk is nagelaten, want als de schuldenaar zelf het goed voorwaardelijk nalaat, wordt hij niet bevrijd. Indien echter
niet aan de voorwaarde wordt voldaan en het goed in het bezit van de erfgenaam blijft, is er geen grond meer voor de
vordering.
167. Als ik beding voor Stichus, die dood is, ook al is dit het geval, en een persoonlijke vordering tot zijn terugvordering kan
worden ingesteld, zoals dat kan van een dief, zegt Sabinus, dat ik een geldig beding heb gemaakt. Maar wanneer een beding
onder andere omstandigheden is gemaakt, is het nietig; want ook al is de slaaf verschuldigd, de beloftegever is door zijn dood
van zijn aansprakelijkheid bevrijd. Hij zou dus dezelfde mening zijn toegedaan, als ik een beding zou maken voor de dode
slaaf, terwijl de schuldenaar in gebreke was.
168. Wanneer iemand belooft een vrouwelijke slavin, die zwanger is, op een bepaalde plaats voort te brengen, hoewel hij
haar zonder haar kind kan voortbrengen, wordt hij geacht haar in dezelfde toestand voort te brengen.
169. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Als ik de bouw van een huis beding, en de tijd waarin u het zou kunnen bouwen zou verstrijken, zolang ik de zaak niet voor
het gerecht breng, staat het vast dat u wordt vrijgelaten als u het huis bouwt. Indien ik echter reeds een proces heb
aangespannen, zal het u geen voordeel brengen, indien gij het bouwt.
170. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXV.
Bij de kwijting van een verplichting moet men bedenken, dat er vier dingen zijn, waarmee rekening moet worden gehouden:
want soms kan men iets terugvorderen van elke afzonderlijke erfgenaam; en soms is het nodig een proces aan te spannen
voor het gehele bezit, dat niet kan worden verdeeld; en weer kan een proces worden aangespannen voor een deel van het
bezit, terwijl de schuld niet kan worden betaald, tenzij in zijn geheel; en er zijn gevallen, waarin een proces moet worden
aangespannen voor het gehele bezit, hoewel de vordering een verdeling van betaling kan toelaten.
171. In het eerste geval gaat het om de schuldenaar van een bepaalde som geld, want zowel de eis als de betaling hangen af
van de erfelijke delen van de nalatenschap.
172. Het tweede geval heeft betrekking op een werk dat de erflater heeft laten uitvoeren. Alle erfgenamen zijn hoofdelijk
aansprakelijk, omdat het gevolg van het werk niet in afzonderlijke delen kan worden verdeeld.
173. Als ik beding, dat noch u, noch uw erfgenaam mij zal beletten van een recht van overpad gebruik te maken, en dat u, als
u dat doet, een bepaalde som geld zult betalen, en een van de erfgenamen van de beloftegever belet mij van het recht van
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overpad gebruik te maken, dan zijn naar de mening van de beste autoriteiten alle erfgenamen door de daad van een van hen
gebonden, omdat, hoewel ik door een alleen belet wordt, ik toch niet gedeeltelijk belet ben, maar de anderen door een
vordering tot verdeling schadeloos gesteld kunnen worden.
174. De vordering kan gedeeltelijk worden opgeëist, wanneer alles moet worden betaald, zoals bijvoorbeeld, wanneer ik
beding een slaaf te hebben, die niet met name is aangewezen, want de vordering wordt verdeeld, maar zij kan niet worden
kwijtgescholden dan in haar geheel; anders zou dit kunnen geschieden door de overdracht van delen van verschillende
slaven, wat de overledene niet had kunnen doen, om mij te beletten te verkrijgen, wat ik bedongen heb. Dezelfde regel zal
gelden, als iemand tienduizend sestertiën of een slaaf zou beloven.
175. Een vordering kan worden ingesteld voor het gehele bedrag, en betaling van een deel zal een vrijlating teweegbrengen,
wanneer wij een procedure wegens uitzetting instellen; want de erfgenamen van de verkoper moeten allen tezamen worden
aangeschreven, en allen moeten de zaak verdedigen, en als een van hen dat niet doet, zullen allen aansprakelijk zijn, maar
ieder zal slechts naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap behoeven te betalen.
176. Evenzo, indien een beding was gemaakt als volgt: "Indien het Titiaans Landgoed niet wordt overgedragen, belooft gij
dan honderd aurei te betalen?" zal de boete van honderd aurei niet worden opgelopen, tenzij het gehele landgoed wordt
overgedragen, en het is van geen voordeel de overige aandelen van het land over te dragen, indien een der partijen weigert
zijn aandeel over te dragen; zoals ook de betaling van een deel van een schuld aan een schuldeiser niet voldoende is om het
verpande goed vrij te geven.
177. Indien iemand, die onder een bepaalde voorwaarde aansprakelijk zal worden, de vervulling van de voorwaarde
verhindert, zal hij niettemin aansprakelijk zijn.
178. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Wanneer gezegd wordt dat er evenveel bedingen zijn als er dingen zijn, geldt dit alleen wanneer de dingen in het beding
worden genoemd, maar als ze niet worden opgesomd, is er slechts één beding.
179. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Niemand kan wettelijk bedingen voor iets dat van hem is, in het geval dat het hem zal toebehoren.
180. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
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Het in gebreke blijven van de hoofdschuldenaar schaadt ook de borg, maar als de borg een slaaf aanbiedt, en de
hoofdschuldenaar is in gebreke, en de slaaf sterft, moet de borg worden vrijgesteld. Indien de borg echter de slaaf doodt,
wordt de hoofdschuldenaar vrijgelaten, maar kan een vordering op grond van het beding tegen de borg worden ingesteld.
181. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Als ik een land verpacht aan een pachter voor een periode van vijf jaar, en als ik na drie jaar het volgende beding maak:
"Belooft gij al hetgeen gij verplicht zijt te betalen, of te doen?" dan is in dit beding niets meer begrepen dan hetgeen op dat
tijdstip moet worden gedaan; want in het maken van een beding is niets begrepen dan hetgeen reeds verschuldigd is. Als er
echter bijgevoegd wordt: "Wat gij verplicht zijt te betalen of te doen", dan heeft de verplichting betrekking op de toekomst.
182. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
Als we bepalen dat als de hoofdsom niet betaald wordt, er elke maand een boete verschuldigd is, in plaats van de wettelijke
rente, zal, ook al kan er een vonnis verkregen worden voor de hoofdsom, de boete toch blijven oplopen, omdat het zeker is
dat de hoofdsom niet betaald is.
183. Paulus, Over Plautius, Boek XVII.
Als ik een slaaf beding, en hij sterft zonder dat iemand in gebreke blijft, zelfs als de beloftegever hem doodt, kan er een
rechtszaak worden aangespannen. Maar als de schuldenaar hem verwaarloost terwijl hij ziek is, is hij dan aansprakelijk?
Wanneer men zich afvraagt of dit het geval is, wanneer een vordering wordt ingesteld tot terugvordering van een slaaf, en hij
is verwaarloosd door degene die hem in bezit heeft, dan zal deze aansprakelijk zijn op grond van nalatigheid; evenzo
wanneer iemand die beloofd heeft de slaaf, waarop het beding betrekking heeft, af te leveren, geacht wordt nalatig te zijn
door iets te doen, en niet door iets na te laten. De laatste mening moet worden goedgekeurd, omdat hij die belooft te betalen
verantwoordelijk is voor de betaling, en niet voor het verrichten van een of andere specifieke handeling.
184. Als echter het eigendom bestaat, maar niet kan worden geleverd, zoals bijvoorbeeld een stuk land dat religieus of heilig
is geworden, of een slaaf die is gemanumitteerd, of zelfs door de vijand gevangengenomen, dan wordt de nalatigheid als
volgt bepaald: als het eigendom aan de beloftegever toebehoorde ten tijde van het beding, of naderhand van hem is
geworden, en een van de bovengenoemde voorvallen heeft plaatsgevonden, dan is hij toch aansprakelijk. Hetzelfde gebeurt,
indien dit door toedoen van een ander geschiedt, nadat de slaaf door de beloftegever is vervreemd. Wanneer echter de slaaf
aan iemand anders toebehoorde, en iets dergelijks door toedoen van een ander is gebeurd, is de schuldenaar niet
aansprakelijk, omdat hij niets heeft gedaan, tenzij iets dergelijks is gebeurd nadat hij met de betaling had gewacht. Julianus
aanvaardt dit onderscheid. Nogmaals, als een slaaf die aan de beloftegever toebehoorde, van hem werd afgenomen met de
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reden dat hij onder een bepaalde voorwaarde vrij zou zijn, moet hij geacht worden in dezelfde positie te verkeren als wanneer
hij de slaaf van een ander had beloofd, omdat de slaaf ophield hem toe te behoren zonder enige handeling van zijn kant.
185. De vraag wordt gesteld of hij aansprakelijk is als hij, niet wetende dat hij de slaaf verschuldigd was, hem zou doden.
Julianus meent dat dit het geval is wanneer iemand, niet wetende dat hij door een codicil was belast met het leveren van een
slaaf, hem manumitteert.
186. Laten wij in de volgende plaats de regel overwegen die de ouden hebben opgesteld, namelijk dat wanneer de
schuldenaar schuldig is aan nalatigheid, de verplichting blijft bestaan. Hoe moet dit worden opgevat? Als de schuldenaar zo
handelt dat hij niet meer kan betalen, is de bepaling gemakkelijk te begrijpen. Als hij echter alleen maar in gebreke blijft, kan
de twijfel rijzen of, als hij daarna niet in gebreke blijft, het vroegere verzuim zal worden opgeheven. Celsus zegt, dat hij die
in gebreke is met het leveren van Stichus, die hij beloofd heeft, zich van het verzuim kan bevrijden door daarna de slaaf te
leveren; want dit is een vraag die betrekking heeft op wat juist en billijk is, en in een geval van deze soort worden vaak
verderfelijke fouten begaan, door te veel te vertrouwen op het gezag van de wetenschap der wet. Deze mening is
waarschijnlijk juist, en wordt overgenomen door Julianus. Want als het om schadevergoeding gaat en beide partijen zijn
gelijk, waarom zou dan de positie van degene die het eigendom bezit niet de voorkeur verdienen boven die van degene die
het probeert te verkrijgen?
187. Laten wij nu eens zien op welke personen deze grondwet van toepassing is. We moeten twee dingen in aanmerking
nemen: ten eerste moeten we nagaan welke personen verantwoordelijk zijn voor het voortduren van de verbintenis, en ten
tweede voor wie zij deze laten voortduren. De hoofdschuldenaar laat de verbintenis zeker voortduren, maar bestaat er twijfel
over dat ook de andere schuldenaars de verbintenis laten voortduren? Pomponius is van mening dat zij dat doen, want
waarom zou een borg zijn verplichting door zijn eigen daad teniet doen? Deze mening is juist, daarom blijft de verbintenis
bestaan zowel in hun persoon als in die van hun opvolgers, als in die van hun medeplichtigen, dat wil zeggen, hun borgen;
om de reden dat zij hun belofte hebben gegeven met betrekking tot het onder alle omstandigheden.
188. Laten wij eens zien, of een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, en die in opdracht van zijn vader een belofte heeft
gedaan, de verplichting van deze laatste kan verlengen door de slaaf te doden. Pomponius meent, dat hij dit kan doen, omdat
wij onder degene, die het bevel geeft, medeplichtigheid verstaan.
189. Het gevolg van deze regeling is, dat de slaaf nog steeds kan worden opgeëist, maar men is van mening, dat een vrijlating
kan worden verleend, of een borg kan worden aanvaard op grond van de verplichting. Er bestaat enige twijfel over de vraag
of deze verplichting kan worden verlengd, om de reden dat men niet kan bedingen voor een slaaf die niet bestaat, of voor
geld dat niet verschuldigd is. Ik denk dat een verlenging mogelijk is als de partijen dat overeenkomen; dat is ook de mening
van Julianus.
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190. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVIII.
Als ik als volgt beding: "Belooft gij, dat niets door u zal worden gedaan om mij, of mijn erfgenaam, te beletten mijn
wijnoogst te verwijderen?", dan zal de vordering ook aan mijn erfgenaam worden toegekend.
191. Dezelfde, Over Vitellius, Boek III.
Als ik als volgt beding: "Belooft u dat u niets zult doen om mij te beletten een van de slaven te nemen die u hebt? Dan heb ik
recht op de keuze.
192. Marcellus, Digest, Boek III.
Een man bedong dat tarwe aan hem geleverd zou worden. Dit is een kwestie van feiten en niet van recht. Als hij dus een
bepaald soort tarwe in gedachten had, dat wil zeggen tarwe van een bepaalde kwaliteit, of van een bepaalde hoeveelheid, dan
wordt dit geacht te zijn bedongen. Indien hij echter de tarwesoort en de hoeveelheid heeft willen aanduiden, maar dit niet
heeft gedaan, wordt hij geacht niets te hebben bedongen, en is de wederpartij derhalve niet gehouden een enkele maat tarwe
te leveren.
193. Dezelfde, Digest, Boek V.
Wanneer iemand bedingt voor de bouw van een huis, verkrijgt hij alleen de verplichting, wanneer het duidelijk is op welke
plaats hij wenste, dat het huis gebouwd zou worden, en wanneer hij er belang bij heeft, dat het daar gebouwd wordt.
194. Dezelfde, Digest, Boek XII.
Wanneer iemand krachtens een beding een slaaf schuldig is en hij hem op heterdaad verrast en hem straffeloos doodt, kan
een praetoriaanse vordering niet tegen hem worden ingesteld.
195. Celsus, Digest, Boek XXVI.
Als ik als volgt beding: "Zult u voor het gerecht verschijnen? En als u dat niet doet, zult u dan een centaur leveren?", dan is
het beding hetzelfde als wanneer ik alleen maar beloofd had voor het gerecht te verschijnen.
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196. Ik kan wettelijk met u het volgende bedingen: "Belooft u dat u in naam van Titius zult betalen?" Want dit is niet gelijk
aan het beding: "Titius zal iets geven," maar op grond daarvan kan ik een vordering instellen, als ik enig belang heb; en dus
als Titius solvabel is, kan ik op grond van dit beding niets terugvorderen, want welk belang heb ik erbij u ertoe te bewegen
iets te doen, terwijl ik, als u het niet doet, even zeker zal zijn van mijn geld?
197. "Belooft gij mij tien aurei te betalen, als ik met u trouw?" Ik denk dat in dit geval, nadat de juiste reden is aangetoond,
de vordering kan worden geweigerd; toch is er niet zelden grond voor een dergelijk beding. Dezelfde regel geldt, wanneer
een man op deze wijze met zijn vrouw bedingt, terwijl er geen sprake is van een bruidsschat.
198. Marcellus, Digest, Boek XX.
Ik ben van mening dat eigendom dat aan mij toebehoort onder een voorwaarde bedongen kan worden, zoals ik een recht van
overpad op een stuk land kan bedingen, hoewel het land op dat moment misschien niet aan mij toebehoort. Indien dit echter
niet het geval is en ik een stuk grond van een ander onder voorwaarde beding, en de grond daarna door een lucratieve titel
van mij wordt, is het beding onmiddellijk nietig. Indien de eigenaar van de grond een recht van overpad bedingt onder een
voorwaarde, zal het beding vervallen zodra de grond is vervreemd; en dit is zeker het geval naar de mening van die
autoriteiten die van mening zijn dat verbintenissen die rechtens zijn aangegaan, tenietgaan, wanneer de voorwaarden
waaronder zij bestaan, van dien aard worden dat zij onder die voorwaarden niet hadden kunnen worden gevestigd.

199. De vraag rijst, wanneer een rechtsvordering kan worden ingesteld onder het volgende beding: "Belooft gij dat gij zulk
een huis zult oprichten?" Men behoeft niet te wachten tot het huis instort, want het is eerder in het belang van de bedrieger,
dat het wordt gestut, dan dat het niet wordt gestut; toch kan geen rechtsvordering worden ingesteld, als er niet voldoende tijd
is verstreken voor degene die voornemens is het te stutten.
200. Celsus, Digest, Boek XXXVIII.
Wat nodig is om een verbintenis bindend te maken, wordt geacht te zijn weggelaten, als het niet duidelijk in woorden is
uitgedrukt; en wij interpreteren het bijna altijd in het voordeel van de beloftegever, omdat het de bedinggever vrijstond een
ruimere betekenis aan de voorwaarden te geven; maar aan de andere kant moet de beloftegever niet worden gehoord als het
in zijn belang is dat de overeenkomst geacht wordt betrekking te hebben op bepaalde schepen, of op bepaalde slaven.
201. Als ik als volgt beding: "Belooft u te betalen als u niet binnen twee jaar het Capitool beklimt?" dan kan ik niet
rechtsgeldig een aanklacht indienen vóór het verstrijken van de twee jaar; want hoewel deze woorden dubbelzinnig zijn,
wordt er toch onder verstaan: "Als het absoluut waar is dat u niet naar het Capitool bent opgeklommen."
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202. Modestinus, Regels, Boek VIII.
Een voorwaarde die zowel betrekking heeft op het verleden als op de tegenwoordige tijd, annuleert de verplichting
onmiddellijk, of stelt de uitvoering ervan onder geen enkele omstandigheid uit.
203. Dezelfde, Over voorschriften, Boek IV.
Personen die de leeftijd der puberteit hebben bereikt, kunnen zich onder een beding verbinden zonder hun curatoren.
204. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Verkopers stelden een koper zekerheid tegen uitzetting tot de hoogte van zijn belang, en zij beloofden ook speciaal dat zij
verantwoordelijk zouden zijn voor alle kosten die de koper, die de bedinger was, zou kunnen maken als de zaak voor de
rechter zou komen. Na de dood van de koper spande een van de verkopers een rechtszaak aan, stellende dat de prijs hem
verschuldigd was; en de erfgenamen van de koper, die bewezen hadden dat de prijs betaald was, eisten, onder de
voorwaarden van het beding, dat zij vergoed zouden worden voor de kosten die zij gemaakt hadden om zich in de zaak te
verdedigen. Modestinus was van mening dat, indien de verkopers beloofden de kosten te betalen die gemaakt waren in een
proces dat was aangespannen om de eigendom van het eigendom vast te stellen, deze kosten in geen geval krachtens het
beding konden worden geïnd wanneer een van de verkopers een proces aanspande om de prijs terug te krijgen die reeds was
betaald.
205. Dezelfde, Pandects, Boek V.
Een vrije man kan niet het voorwerp van een beding zijn, want zijn levering kan niet worden geëist, noch kan zijn geschatte
waarde worden betaald, net zo min als wanneer iemand een beding zou maken voor een dode slaaf, of voor land in handen
van de vijand.
206. Javolenus, Over Cassius, Boek XI.
Wanneer een slaaf ermee heeft ingestemd een som geld te betalen voor zijn vrijheid, en daarvoor een borg heeft gesteld, ook
al is hij door een ander gemanumitteerd, dan is de borg toch wettelijk gebonden, om de reden dat het onderzoek niet is
gedaan om na te gaan door wie hij gemanumitteerd is, maar alleen om te weten of hij gemanumitteerd is.
207. Dezelfde, Epistels, Boek II.

3311

Ik heb bedongen dat óf Damas óf Eros aan mij zou worden gegeven. Toen je me Damas gaf, was ik in gebreke hem te
ontvangen. Damas is dood. Denkt u dat ik recht heb op een vordering op grond van het beding? Het antwoord was, dat
volgens de mening van Massurius Sabinus, ik denk dat je geen vordering kunt instellen op grond van het beding; want hij
was zeer juist van mening dat als de schuldenaar niet in gebreke was met het betalen van wat hij verschuldigd was, hij
onmiddellijk van zijn aansprakelijkheid zou worden ontheven.
208. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Wanneer iemand een beding maakt voor een van verschillende stukken land, die dezelfde naam dragen, en het genoemde
stuk land heeft geen gespecificeerde benaming, dan bedingt hij voor iets dat onzeker is; dat wil zeggen, hij bedingt voor het
stuk land dat de beloftegever hem kan verkiezen te geven. De wil van de beloftegever is echter in opschorting, totdat hetgeen
beloofd is, geleverd is.
209. Dezelfde, Epistels, Boek VIII.
Ik vraag u of u het volgende beding al dan niet oneervol vindt. Een natuurlijke vader benoemde zijn zoon tot erfgenaam, die
Titius had geadopteerd onder de voorwaarde dat hij van de vaderlijke macht zou worden ontheven. Zijn adoptiefvader
weigerde hem te emanciperen, tenzij hij bereid was te bedingen dat een derde een som geld zou betalen als tegenprestatie
voor zijn manumissie. Na zijn emancipatie deed de zoon zijn intrede in de nalatenschap, waarna de vader, onder de
voorwaarden van bovengenoemd beding, het geld opeiste. Het antwoord luidde: "Ik denk niet dat de grond van dit beding
oneervol is, want anders zou hij zijn zoon niet hebben geëmancipeerd. Evenmin kunnen de bepalingen van het beding als
onrechtvaardig worden beschouwd, indien de adoptievader een of ander voordeel wenste te verkrijgen, waardoor zijn zoon na
zijn emancipatie meer achting voor hem zou hebben.
210. Dezelfde, Epistels, Boek X.
Ik sprak met Titius het volgende af: "Als een vrouw met mij trouwt, belooft u mij dan tien aurei als bruidsschat te geven?"
De vraag rees of een dergelijk beding geldig was. Het antwoord was dat als de bruidsschat aan mij beloofd was, met het
volgende beding: "Belooft gij mij tien aurei als bruidsschat te betalen, met welke vrouw ik ook trouw?" er geen reden is,
waarom het geld niet verschuldigd zou zijn, indien aan de voorwaarde was voldaan. Want wanneer een voorwaarde, die van
de handeling van een onzeker persoon afhangt, een verplichting kan scheppen, zoals b.v.: "Belooft gij tien aurei te betalen,
als iemand het Capitool bestijgt?" of: "Als iemand tien aurei van mij eist, belooft gij dan evenveel te betalen?" dan is er geen
reden, waarom niet hetzelfde antwoord zou mogen worden gegeven als in het geval, waarin een bruidsschat was beloofd.
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211. Geen belofte is geldig, die afhangt van de wil van degene, die haar doet. 109. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek
III.
Als ik als volgt zeg: "Wil je me tien of vijftien aurei betalen?" dan is tien verschuldigd. En als ik het volgende zeg: "Betaal je
me na een jaar of na twee jaar?" dan is het geld na twee jaar opeisbaar; want in bedingen worden de kleinste hoeveelheid geld
en de langste periode beschouwd als ingelast in de verplichting.
212. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Als ik tien aurei beding voor mijzelf en Titius, terwijl ik niet onder zijn toezicht sta, zal tien aurei niet aan mij verschuldigd
zijn, maar slechts vijf, want de andere helft zal worden afgetrokken; want wanneer ik ten onrechte bedongen heb ten gunste
van een vreemde, zal mijn aandeel niet in die mate verhoogd worden.
213. Als ik met u beding als volgt: "Belooft u mij enige vrouwenkleding te geven, die u toebehoort?", dan moet er rekening
gehouden worden met de bedoeling van de bedinggever en niet met die van de beloftegever, en moet er gelet worden op wat
er was, en niet op wat de beloftegever op dat ogenblik in zijn hoofd had. Indien dus de beloftegever gewoon was een
vrouwenkleed te dragen, zal het toch verschuldigd zijn.
214. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek V.
Als ik beding, dat gij niets zult doen om mij te beletten van een bepaald huis gebruik te maken, en gij belet mij dat niet, maar
belet mijn vrouw het te doen; of, aan de andere kant, als mijn vrouw het beding maakt, en gij belet mij van het huis gebruik te
maken, wordt dan het beding van kracht? Deze woorden moeten in hun ruimste betekenis worden opgevat; want zelfs als ik
beding, dat gij niets zult doen om mij te beletten gebruik te maken van een recht van overpad van welke aard ook, en gij mij
dat niet belet, maar een ander belet, die in mijn naam binnentreedt, moet worden geoordeeld, dat het beding in werking
treedt.
215. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XV.
Als iemand bedingt "Stichus of Pamphilus, wie hij wil", dan kan hij eisen, wie hij ook kiest, en hij alleen zal in de
verplichting begrepen zijn. Als men echter vraagt of hij van gedachten kan veranderen en de andere kan eisen, moet men de
bewoordingen van het beding onderzoeken om na te gaan of het als volgt is uitgedrukt: "Degene die ik gekozen zou hebben,"
of "Degene die ik kiezen mag." Indien de eerste van deze bewoordingen is gebruikt, kan de partij die het beding maakt niet
meer van gedachten veranderen nadat zij haar keuze heeft gemaakt; maar indien de bewoordingen voor discussie vatbaar zijn
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en luiden: "Degene die ik kan kiezen", staat het haar vrij van gedachten te veranderen totdat zij haar definitieve beslissing
heeft genomen.
216. Als iemand als volgt bedingt: "Wilt gij mij borg stellen voor honderd aurei? " en hij geeft een borg voor dit bedrag;
Proculus zegt, dat bij de overeenkomst tot zekerheidstelling altijd rekening wordt gehouden met het belang van de
bedinggever, daar dit soms de gehele hoofdsom omvat, zoals bijvoorbeeld wanneer de beloftegever niet solvabel is, en soms
minder, wanneer de schuldenaar slechts ten dele solvabel is; en weer komt het op niets neer, als de schuldenaar zo
vermogend is, dat wij er geen belang bij hebben van hem zekerheid te eisen; maar bij de schatting van de solvabiliteit van de
personen moet eerder met hun integriteit dan met de waarde van hun bezit rekening worden gehouden.
217. Proculus, Epistels, Boek II.
Als ik voor mezelf het volgende bepaal: "Proculus, als het werk niet af is, zoals ik wil, voor de maand juni, beloof je dan dat
je een bepaalde som zal betalen als boete?" en ik verleng de tijd, denk je dan dat men kan zeggen dat het werk niet af is, zoals
ik wil, voor de maand juni, terwijl ik zelf vrijwillig meer tijd heb gegeven om het af te krijgen? Proculus antwoordde, dat het
niet zonder reden is, dat men onderscheid maakt, of de schuldenaar in gebreke is gebleven, door het werk niet vóór de maand
Junij te voltooien, gelijk in het beding was overeengekomen, dan wel, of, daar het werk niet vóór dien datum voltooid kon
worden, de bedinger de tijd tot de maand Augustus heeft verlengd. Want indien het beding de termijn heeft verlengd, toen het
werk niet vóór de maand juni kon worden voltooid, denk ik, dat de straf zal worden toegepast; want het maakt geen verschil,
of vóór de maand juni enige tijd is verstreken, gedurende welke het beding niet wenste, dat het werk vóór die datum zou
worden voltooid; dat wil zeggen, dat hij niet verwachtte, dat iets zou worden gedaan, wat niet kon worden gedaan. Of, indien
deze opvatting onjuist is, zelfs indien de bedenker vóór de kalends van juni zou overlijden, zal de boete niet worden
opgelopen; aangezien hij in zijn dood zijn wensen niet kenbaar kon maken, en er na zijn dood nog enige tijd zou overblijven
voor de voltooiing van het werk. En ik ben bijna geneigd te geloven dat de boete wel zal worden opgelopen, zelfs als er niet
genoeg tijd overblijft om het werk vóór de kalends van juni te voltooien.
218. Als iemand iets verkoopt en belooft de koper borg te stellen en garandeert dat het verkochte vrij is van bezwaring, en de
koper wenst dat het eigendom vrij is van alle pandrechten, en hij die beloofd heeft dat het vrij zou zijn onder de bepaling, is
in gebreke; vraag ik, wat is de wet? Proculus antwoordde, dat de verkoper aansprakelijk is ten belope van het belang van de
eiser, overeenkomstig het bedrag van de in rechte vastgestelde schadevergoeding.
219. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XVII.
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Als ik beding dat een bepaald stuk land op een bepaalde dag wordt overgedragen, en de beloftegever is er verantwoordelijk
voor dat het op die dag niet is overgedragen, dan kan ik schadevergoeding eisen ten bedrage van mijn belang bij het niet laten
plaatsvinden van de vertraging.
220. Papinianus, Vragen, Boek II.
Ik bedong als volgt: "Belooft gij op een bepaalde plaats te verschijnen, en indien gij dit niet doet, vijftig aurei te betalen?"
Als door een vergissing het tijdstip is weggelaten in het beding, terwijl was overeengekomen dat u op een bepaalde dag zou
verschijnen, dan is het beding onvolmaakt. Het is net alsof iets dat gewogen, geteld of gemeten kon worden, door mij
bedongen was, zonder het gewicht, de hoeveelheid of de maat erbij te vermelden; of wanneer een huis gebouwd zou worden,
maar de plaats niet genoemd werd; of een stuk land werd overgedragen, zonder de beschrijving ervan te geven. Indien echter
van het begin af aan was overeengekomen, dat gij op welke dag dan ook zoudt verschijnen, en, indien gij dit niet deedt, dat
gij een bepaalde som geld zoudt moeten betalen, dan zou dit beding geldig zijn, evenals elk ander beding, gemaakt onder een
voorwaarde, en het zou niet van kracht worden, voordat vaststond, dat degene, die de belofte deed, niet kon verschijnen.
221. Als ik echter als volgt zou zeggen: "Belooft u honderd aurei te betalen, als u niet naar het Capitool opstijgt of naar
Alexandrië gaat?", dan wordt het beding niet onmiddellijk van kracht, ook al kunt u naar het Capitool opstijgen of naar
Alexandrië gaan; maar pas als vaststaat dat u noch naar het Capitool kunt opstijgen, noch naar Alexandrië kunt gaan.
222. Nogmaals, als iemand als volgt bedingt: "Belooft u honderd aurei te betalen als u Pamphilus niet uitlevert?" Pegasus
zegt dat het beding pas van kracht wordt als het voor Pamphilus onmogelijk wordt om uitgeleverd te worden. Sabinus meent
echter dat, volgens de bedoeling van de contracterende partijen, een vordering kan worden ingesteld nadat de slaaf had
kunnen worden uitgeleverd; maar dat een procedure niet kan worden begonnen op grond van het beding, zolang het niet de
schuld van de beloftegever was dat hij niet werd uitgeleverd. Hij staaft deze mening door het voorbeeld te geven van een
legaat dat is nagelaten voor alimentatie. Want Mucius stelde dat als een erfgenaam in staat was in het onderhoud te voorzien,
en dat niet deed, hij onmiddellijk aansprakelijk werd voor het gelegateerde geld. Deze regel werd aangenomen vanwege het
nut ervan, maar ook op grond van de wensen van de overledene en de aard van de zaak zelf. Daarom kan de mening van
Sabinus worden gevolgd, als het beding niet begint met een voorwaarde, bijvoorbeeld: "Belooft u dat u die en die som zult
betalen, als u Pamphilus niet uitlevert?" Maar wat als het beding als volgt was geformuleerd: "Belooft u Pamphilus uit te
leveren, en als u dat niet doet, belooft u dan zo-en-zoveel te betalen?" Dit zou ongetwijfeld waar zijn, als bewezen werd dat
het de bedoeling was dat, als de slaaf niet geleverd zou worden, zowel de slaaf als het geld verschuldigd zouden zijn. Indien
echter beloofd was, dat alleen het geld verschuldigd zou zijn, indien de slaaf niet werd uitgeleverd, zou men dezelfde mening
kunnen blijven toegedaan, daar vaststond, dat het de bedoeling der partijen was, dat de slaaf zou worden uitgeleverd, of het
geld zou worden betaald.
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223. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
Indien gij, nadat gij van Titius tien aurei hebt bedongen, met Maevius bedingt al hetgeen gij van Titius niet kunt verkrijgen,
dan lijdt het geen twijfel, dat Maevius gedwongen kan worden voor de betaling van het gehele bedrag in te staan. Als je
echter een rechtszaak aanspant tegen Titius voor de tien aurei, zal Maevius pas van zijn aansprakelijkheid worden ontheven
als Titius het vonnis heeft betaald. Paulus zegt dat Maevius en Titius niet aansprakelijk zijn op grond van dezelfde
verplichting, maar dat Maevius aansprakelijk is op voorwaarde dat u het bedrag niet kunt innen bij Titius. Daarom zal
Maevius, nadat Titius gedagvaard is, niet ontslagen worden van aansprakelijkheid, omdat het onzeker is of hij het geld
verschuldigd zal zijn of niet; en als Titius zou betalen, zal Maevius niet ontslagen worden, omdat hij niet aansprakelijk was;
want de voorwaarde waarvan het beding afhankelijk was, is mislukt; en Maevius kan niet op de juiste manier gedagvaard
worden, terwijl de voorwaarde van het beding nog hangende is, want er kan wettelijk niets van hem geëist worden totdat
Titius is uitgeput.
224. Dezelfde, Vragen, Boek XII.
Als ik, nadat ik bedongen heb honderd slaven te kiezen door mijzelf en mijn erfgenaam, twee erfgenamen nalaat voordat ik
mijn keuze maak, zal de bedinging gedeeld worden door het aantal. Het zal echter anders zijn, indien de erfgenaam mocht
opvolgen, nadat de slaven gekozen zijn.
225. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Een man die vrij is en die mij te goeder trouw als slaaf dient, doet mij als bedinggever een belofte; en deze belofte is in alle
opzichten bijna geheel geldig, ook al kan hij mij iets beloven dat mijn eigen eigendom is. Want wat kan er anders gezegd
worden om aan te tonen dat een vrije man niet aansprakelijk is? En toch, als ik dezelfde persoon iets beloof als een
bedinggever, onder gelijksoortige omstandigheden, dan zal ik aansprakelijk zijn. Want hoe zal hij een vordering tegen mij
kunnen instellen, die hij ten mijnen gunste zou hebben verkregen, indien hij met een derde bedongen had? Daarom moet hij
in dit opzicht vergeleken worden met een slaaf in wie iemand het vruchtgebruik geniet, of met de slaaf van een ander die te
goeder trouw dient. Maar wanneer een slaaf het vruchtgebruik belooft, of de slaaf van een ander die te goeder trouw een
koper te goeder trouw dient, met betrekking tot een goed dat aan een van beiden toebehoort, zal een vordering De peculia niet
tegen de meester worden toegewezen; want in dit soort gevallen worden zulke personen als meesters beschouwd.
226. "Belooft gij heden tien aurei te betalen?" Ik heb gezegd, dat het geld vandaag nog kan worden opgeëist, en dat de eiser
niet kan worden geacht te vroeg te zijn gegaan, zelfs als de dag van het beding nog niet voorbij was, wat onder andere
omstandigheden de wet zou zijn. Want wat niet binnen een bepaalde tijd moet worden opgeëist, kan niet binnen die tijd
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worden betaald; en in het genoemde geval wordt de dag geacht te zijn ingevoegd, niet om de actie uit te stellen, maar om aan
te tonen dat zij onmiddellijk kan worden begonnen.
227. "Belooft gij tien aurei aan mij te betalen, of aan Titius, welke ik maar kiezen mag?" Wat de betaling aan mij betreft, is
het beding zeker, maar wat de betaling aan hem betreft, is het onzeker. Want stel dat het in mijn belang is dat de betaling aan
Titius wordt gedaan, in plaats van aan mijzelf, aangezien ik een boete heb beloofd als de betaling niet aan Titius wordt
gedaan?
228. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVI.
De clausule ter voorkoming van bedrog, die aan het einde van een beding is geplaatst, heeft geen betrekking op die delen van
de overeenkomst, ten aanzien waarvan uitdrukkelijk een bepaling is opgenomen.
229. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVII.
Als ik als volgt stipuleer: "Belooft gij deze som van honderd aurei te betalen?" hoewel de clausule, "Mits er honderd aurei
zijn," begrepen is, stelt deze toevoeging geen voorwaarde, want als er geen honderd aurei zijn, is de stipulatie nietig; en men
heeft beslist dat een clausule die niet naar de toekomst verwijst, maar naar de tegenwoordige tijd, niet voorwaardelijk is, ook
al mogen de contracterende partijen onwetend zijn over de waarheid van de zaak.
230. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Wanneer beide partijen bij het beding instemmen met de bepaling, dat bij de transactie geen bedrog is gepleegd of zal worden
gepleegd, kan een proces voor een onzeker bedrag worden aangespannen, opdat het beding op een betere wijze tot
uitdrukking wordt gebracht.
231. Een vrouw, die met een man in hetzelfde huis woonde met het voornemen hem te huwen, bedong met hem de betaling
van tweehonderd aurei, indien hij tijdens het huwelijk zijn gewoonte om een bijvrouw te houden, zou hervatten. Ik gaf als
mijn mening dat er geen reden was waarom de vrouw het geld niet zou kunnen terugkrijgen krachtens het beding, als de
voorwaarde was vervuld, aangezien de overeenkomst in overeenstemming was met de goede zeden.
232. Een man, die naar een eiland verbannen was, deed een belofte, waarbij het beding als volgt luidde: "Belooft gij te
betalen wanneer gij sterft?" het beding zal niet van kracht worden, tenzij de beloftegever zou komen te overlijden.
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233. Een beding met betrekking tot bedrog zal de erfgenaam binden van hem, die de belofte doet, door de enkele handeling
van deze laatste; evenals het geval is in andere overeenkomsten, bijvoorbeeld die van lastgeving en depot.
234. Scaevola, Digest, Boek XXVIII.
Een man, die te Rome geld leende, dat binnen drie maanden in een verre provincie betaald moest worden, beloofde de
bedinggever het daar te betalen; en een paar dagen daarna zei hij tegen zijn schuldeiser in tegenwoordigheid van getuigen,
dat hij bereid was het geld te Rome te betalen, als het bedrag, dat hij hem als rente betaald had, daarvan afgetrokken werd. De
vraag rees, of, nadat hij het gehele bedrag waarop hij krachtens het beding aanspraak kon maken, had betaald, dit bedrag,
wanneer het opeisbaar zou worden, van hem kon worden gevorderd op de plaats waar hij had beloofd het te betalen. Het
antwoord luidde, dat de bedinggever het kon vorderen op de dag waarop het opeisbaar werd, en op de plaats waar hij had
toegezegd het te zullen betalen.
235. Callimachus leende geld van Stichus, de slaaf van Seius, in de provincie Syrië, om gebruikt te worden in de zeehandel
van de stad Berytus naar Brindisi. De lening was voor de tweehonderd dagen die nodig waren voor de reis, en werd gedekt
door het pandrecht en de verpanding van koopwaar die in Berytus gekocht was en naar Brindisi gebracht moest worden, en
ook van koopwaar die in Brindisi gekocht en naar Berytus gebracht moest worden; en de partijen kwamen overeen dat
Callimachus, als hij in Brindisi aankwam, daarvandaan over zee moest vertrekken vóór de volgende Ides van september, met
de andere koopwaar die hij gekocht had en aan boord van het schip gebracht had; of, als hij vóór de bovengenoemde tijd de
koopwaar niet kocht of de genoemde stad niet verliet, dat hij onmiddellijk het gehele bedrag zou terugbetalen, alsof de reis
was volbracht; en dat hij aan degenen die het geld opeisten alle kosten zou vergoeden die waren gemaakt om het naar Rome
te brengen; en Callimachus beloofde Stichus, de slaaf van Lucius Titius, als bedinger, dit alles getrouw te betalen en te
volbrengen. En toen, in overeenstemming met de -overeenkomst, vóór de bovengenoemde idenden, de koopwaar aan boord
van het schip was gebracht, scheepte Callimachus zich in met Eros, de medeslaaf van Stichus, met de bedoeling terug te
keren naar de provincie Syrië; Toen het schip verloren was gegaan en Callimachus, zoals was afgesproken, de koopwaar op
het schip had gezet dat uit Berytus vertrok op het moment dat hij het geld dat naar Rome moest worden gebracht, had moeten
terugbetalen, rees de vraag of hij kon profiteren van de toestemming van Eros, die bij hem was geweest en aan wie zijn
meester niet had toegestaan of bevolen dat er na de dag die was afgesproken voor de betaling, iets anders met betrekking tot
het geld zou worden gedaan dan het naar Rome te brengen zodra hij het had ontvangen; en of Callimachus nog steeds
aansprakelijk zou zijn in een rechtszaak op grond van de bepaling voor de levering van het geld aan de meester van Stichus.
Het antwoord was dat hij, volgens de genoemde feiten, aansprakelijk zou zijn. Ik vraag ook, aangezien Callimachus na de
bovengenoemde dag was uitgevaren, met de toestemming van Eros, de genoemde slaaf, of deze laatste zijn meester het
vorderingsrecht kon ontnemen nadat het eenmaal door hem was verworven. Het antwoord luidde dat hij dat niet kon doen,
maar dat er grond voor een uitzondering zou zijn, indien het aan het oordeel van de slaaf zou zijn overgelaten of het geld op
elk tijdstip en op elke plaats die hij maar verkoos, betaald zou moeten worden.
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236. Flavius Hermes schonk de slaaf Stichus, opdat hij zou worden gemanumitteerd, en maakte met betrekking tot hem het
volgende beding: "Indien de genoemde slaaf Stichus, die ik u heden als schenking heb overhandigd met het oog op zijn
manumissie, niet wordt gemanumitteerd en op de juiste wijze door u en uw erfgenaam wordt vrijgelaten (op voorwaarde dat
dit niet wordt verhinderd door bedrog van mijn kant), heeft Flavius Hermes vijftig aurei als boete bedongen, en Claudius
heeft beloofd deze som te betalen." Ik vroeg of Flavius Hermes een vordering tegen Claudius kon instellen voor de vrijheid
van Stichus. Het antwoord was dat niets in de feiten hem verhindert dit te doen. Ik vroeg ook of, indien de erfgenaam van
Flavius Hermes de boete zou willen innen van de erfgenaam van Claudius, deze laatste Stichus zijn vrijheid zou kunnen
geven om van de boete te worden bevrijd. Het antwoord was dat hij dat kon. Ik vraag ook, indien de erfgenaam van Flavius
Hermes om de bovengenoemde reden niet tegen de erfgenaam van Claudius wilde procederen, of de vrijheid waarop Stichus
volgens de door Hermes en Claudius gesloten overeenkomst, zoals blijkt uit de bovengenoemde bepaling, recht had, alsnog
door de erfgenaam van Claudius moest worden verleend. Het antwoord luidde, dat dit moest geschieden.
237. Sommige mede-erfgenamen hadden de landerijen van een landgoed verdeeld en lieten een stuk land na voor
gemeenschappelijk gebruik, onder de voorwaarde dat als iemand zijn deel daarvan wilde vervreemden, hij het moest
verkopen aan zijn mede-erfgenamen of aan de opvolger van laatstgenoemden, voor de som van honderdvijfentwintig aurei.
De partijen bedongen wederzijds de betaling van honderd aurei bij wijze van boete, indien een van hen deze overeenkomst
zou schenden. Een vrouw die een van de mede-erfgenamen was, had de voogden van de kinderen van haar mede-erfgenaam,
in tegenwoordigheid van getuigen, dikwijls op de hoogte gebracht en hun verzocht het genoemde stuk land te kopen of te
verkopen, in overeenstemming met de overeenkomst, en de voogden hadden niets gedaan, en ik vroeg of, als de vrouw het
land aan een vreemde zou verkopen, de boete van honderd aurei van haar kon worden geïnd. Het antwoord luidde, dat zij,
overeenkomstig de vermelde feiten, onder dergelijke omstandigheden een exceptie op grond van kwade trouw kon inroepen.
238. Agerius, een zoon onder vaders toezicht, beloofde de slaaf van Publius Maevius, als bedinggever, dat hij hem zou
betalen wat er ook mocht worden besloten dat zijn vader Publius Maevius verschuldigd was. De vraag rees, hoeveel hij
verschuldigd zou zijn, daar zijn vader gestorven was, voordat het bedrag was vastgesteld; en, indien een proces tegen zijn
erfgenaam, of een andere opvolger werd aangespannen, en een uitspraak werd gedaan over de schuld, of Agerius
aansprakelijk zou zijn. Het antwoord luidde, dat indien niet aan de voorwaarde werd voldaan, de bepaling niet van kracht zou
worden.
239. Seia, de erfgenaam van een alleenstaande voogd, die met de erfgenaam van een vrouwelijke voogd een overeenkomst op
grond van een schikking had gesloten, betaalde het grootste deel van de schuld en stelde zekerheid voor het resterende deel;
genoemde erfgenaam weigerde echter onmiddellijk zich aan de overeenkomst te houden, stelde een voogdijzaak in en ging,
nadat hij zijn zaak had verloren, in beroep bij een bevoegde rechter, en daarna van hem bij de keizer; en dit beroep werd
beslist op onvoldoende gronden te zijn ingesteld. Daar de erfgenaam van de voogd in gebreke was gebleven het in het
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voogdijcontract vermelde geld van de erfgenaam van de voogd te ontvangen, daar hij het zelfs nooit had opgevraagd, rees de
vraag of nu rente verschuldigd zou zijn door de erfgenaam van de voogd. Het antwoord luidde, dat indien Seia niet in
gebreke was geweest het in het beding genoemde geld te geven, van rechtswege geen rente verschuldigd zou zijn.
240. Twee broers verdeelden een nalatenschap onder elkaar, en verplichtten zich wederzijds om niets tegen de verdeling te
doen, en als een van hen de overeenkomst overtrad, dat hij een boete aan de ander zou betalen. Na het overlijden van een van
hen stelde de overlevende een vordering in tegen zijn erfgenamen, stellende dat de nalatenschap hem toekwam op grond van
een door zijn vader nagelaten trust; en er werd vonnis tegen hem gewezen op grond van het feit dat hij met betrekking tot de
zaak een compromis had gesloten. De vraag rees of de boete was opgelegd. Het antwoord luidde dat de sanctie op grond van
de genoemde feiten verschuldigd was.

Deel 3. Betreffende mondelinge verplichtingen.

241. Papinianus, Definities, Boek I.
Een beding dat is aangegaan betreffende een misdaad die is of zal worden begaan, is nietig vanaf het begin.
242. Dezelfde, Definities, Boek II.
"Belooft u binnen twee jaar een huis te bouwen in die en die plaats?" Het beding wordt niet van kracht vóór het einde van
twee jaar, zelfs al zou degene die de belofte doet het niet bouwen en blijft er niet voldoende tijd over om het te voltooien;
want de bepalingen van het beding, waarvan het tijdstip in het begin is vastgesteld, kunnen niet worden veranderd door iets
dat zich naderhand kan voordoen, en dit is in de overeenkomst opgenomen met het doel iemand te dwingen voor de rechter te
verschijnen; dat wil zeggen, het beding wordt niet van kracht vóór de voorgeschreven datum, zelfs als het zeker is dat er niet
voldoende tijd overblijft om het contract na te komen.
243. Paulus, Vragen, Boek II.
Wanneer wij bedingen als volgt: "Wat gij ook moet geven, of betalen, of doen", dan is in zulk een beding niets meer
begrepen dan wat op het ogenblik verschuldigd is, want het voorziet in niets anders.
244. Dezelfde, Vragen, Boek III.
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Waar ik als volgt stipuleer: "Als Titius consul wordt, belooft u dan vanaf die dag elk jaar tien aurei te betalen?" Als na drie
jaar aan de voorwaarde is voldaan, kan dertig aurei worden geëist.
245. Titius bedong met Maevius een stuk land, met het voorbehoud van het vruchtgebruik daarvan, en ook voor het
vruchtgebruik van hetzelfde land. Dit zijn twee bedingen, en het vruchtgebruik dat iemand op zichzelf belooft, is minder dan
het vruchtgebruik dat met de eigendom gepaard gaat. Indien ten slotte de beloftegever het vruchtgebruik geeft en de
beloftegever het verliest door niet-gebruik, en hij daarna het land overdraagt met voorbehoud van vruchtgebruik, is hij van
zijn aansprakelijkheid ontslagen. Hetzelfde is echter niet het geval met iemand, die het land belooft zonder voorbehoud, en
het vruchtgebruik overdraagt, en daarna, na het vruchtgebruik verloren te hebben, het eigendom van het land overdraagt
zonder het vruchtgebruik; want in het eerste geval wordt hij bevrijd door de overdracht van het vruchtgebruik, maar in het
tweede geval wordt hij van geen enkel deel van de verplichting bevrijd, tenzij hij het land, met alle daaraan verbonden
rechten, overdraagt aan de bedinggever.
246. "Ik, Chrysogonus, de slaaf van Flavius Candidus, en zijn gemachtigde, heb schriftelijk verklaard, in aanwezigheid van
mijn meester, die deze akte ook heeft ondertekend en verzegeld, dat, nadat ik duizend denarii als lening had ontvangen van
Julius Zosa, de gemachtigde van Julius Quintillianus, die afwezig is, genoemde Zosa, vrijgelatene en gemachtigde van
genoemde Quintillianus, heeft bedongen dat het genoemde geld zal worden betaald aan Quintillianus, of zijn erfgenaam, die
er recht op heeft, op de eerstvolgende Kalends van November; en mijn meester, Candidus, heeft beloofd, en Julius Zosa heeft
bedongen, dat als het geld niet betaald is op de voornoemde dag, rente verschuldigd zal zijn ter hoogte van acht denarii voor
de tijd gedurende welke de som onbetaald blijft. Flavius Candidus, mijn meester, heeft deze belofte gedaan, en heeft dit
instrument ondertekend." Ik gaf als mijn mening dat wij geen enkele verplichting kunnen verkrijgen door middel van een
vrije persoon die niet aan ons gezag is onderworpen, of die ons niet te goeder trouw als slaaf dient. Het is duidelijk dat als
een vrije man in onze naam een som geld betaalt, die ofwel aan hem toebehoort, ofwel aan ons, opdat het aan ons betaald kan
worden, hij voor ons de verplichting van een lening verwerft; maar wat een vrije man bedingt om aan zijn patroon betaald te
worden, is nietig, zodat hij een afwezige, die bestemd is om de hoofdschuldeiser te worden, niet bevoordeelt, zelfs niet in de
mate dat hij de betaling ontvangt. Het staat nog te bezien, of de contractant, nadat het geld is geteld, de geleende som kan
innen; want telkens wanneer men geld leent en voor hetzelfde geld bedingt, ontstaan er geen twee verbintenissen, maar
slechts één enkele mondelinge. Het is duidelijk, dat, indien eerst de munten werden geteld en daarna het beding volgde, niet
kan worden gezegd, dat van de natuurlijke verbintenis werd afgeweken. Wanneer het beding volgt, en rente wordt
overeengekomen zonder de naam te noemen van degene die er recht op heeft, heeft dit niet hetzelfde gebrek; maar het moet
niet ten nadele van de patroon worden geacht, te oordelen dat de vrijgelatene rente heeft bedongen ten voordele van hem die
recht heeft op de hoofdsom; en dus zal het beding voor rente de vrijgelatene ten goede komen, maar hij zal gedwongen
worden het aan zijn patroon af te staan; want in de regel moet bij bedingen worden gelet op de woorden waaruit de
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verplichting voortvloeit. Zelden blijkt de bedoeling een tijd of voorwaarde te omvatten, en zij omvat nooit een persoon, tenzij
dit uitdrukkelijk is vermeld.
247. Indien ik beding, dat gij voor het gerecht zult verschijnen, en, indien gij dit niet doet, dat gij iets zult geven, dat de
beloftegever onmogelijk kan verschaffen; dan vervalt het tweede beding, en blijft het eerste geldig, en is het net hetzelfde, als
wanneer ik slechts bedongen had, dat gij voor het gerecht zult verschijnen.
248. Scaevola, Vragen, Boek V.
Als een slaaf, zonder gezag van zijn voogd, Stichus belooft een borg te stellen, en de slaaf sterft nadat de slaaf in gebreke is
gebleven, zal de borg hiervoor niet aansprakelijk zijn; want er kan geen sprake zijn van in gebreke blijven als er geen recht
bestaat om een eis te stellen. De borg is echter wel aansprakelijk voor zover hij kan worden aangesproken tijdens het leven
van de slaaf, of daarna, als hij zelf in gebreke zou zijn.
249. Paulus, Vragen, Boek X.
Wanneer er twee contracterende partijen zijn, en één van hen bedingt iets dat geldig is, en de ander iets dat ongeldig is, dan
kan de betaling niet op de juiste manier gedaan worden aan hem aan wie de belovende partij niet aansprakelijk is; omdat de
betaling niet aan hem gedaan wordt in naam van een ander, maar op grond van een verplichting van hemzelf die van geen
kracht of gevolg is. Om dezelfde reden kan, wanneer iemand bedingt voor Stichus of Pamphilus, en de verplichting slechts
geldig is met betrekking tot een van hen, omdat de ander aan de bedinggever toebehoort, en zelfs als hij zou ophouden aan
hem toe te behoren, de levering niet wettig worden gedaan, omdat de beide voorwerpen van het beding betrekking hebben op
de verplichting en niet op de betaling.
250. Scaevola, Vragen, Boek XII.
Wanneer iemand als volgt bedingt: "Zult u tien aurei betalen als er een schip aankomt en Titius consul wordt?" dan is het
geld pas verschuldigd als beide gebeurtenissen plaatsvinden. Dezelfde regel geldt voor het tegenovergestelde geval: "Belooft
u als er geen schip aankomt en Titius geen consul wordt?", want het is essentieel dat geen van beide dingen gebeurt. De
volgende schriftelijke overeenkomst lijkt hierop, namelijk: "Als er geen schip aankomt, en Titius niet tot Consul wordt
benoemd." Wanneer echter de bepaling als volgt luidt: "Wilt u betalen als er een schip aankomt, of als Titius consul wordt?",
dan is het voldoende dat één van deze gebeurtenissen plaatsvindt. Anderzijds, als het beding als volgt luidt: "Wilt u betalen
als er geen schip aankomt, of als Titius geen consul wordt?" dan is het voldoende als slechts één van deze dingen niet
gebeurt.
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251. Paulus, Vragen, Boek XV.
Wanneer men zegt dat een vader voor zijn zoon bedingt wat hij voor zichzelf bedingt, dan is dat waar voor zover het gaat om
zaken die de vader kan verwerven op grond van zijn recht op vaderlijk gezag. Anders is het beding yoid, indien de handeling
betrekking heeft op de zoon persoonlijk; bijvoorbeeld, indien wordt bepaald dat hij goederen mag bezitten of een recht van
overpad mag genieten. Anderzijds verwerft de zoon, door te bedingen dat zijn vader een recht van overpad geniet, dit recht
voor hem; meer nog, hij verwerft voor zijn vader wat hij zelf niet kan verkrijgen.
252. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Julianus zegt: "Als ik beding dat niets zal worden gedaan, noch door u, noch door Titius, uw erfgenaam, om mij te beletten
het recht van overpad te gebruiken," zal niet alleen Titius aansprakelijk zijn, als hij iets doet om dit te verhinderen, maar ook
zijn mede-erfgenamen.
253. Iemand, die bedingt, dat een stuk land aan hem, of aan Titius zal worden overgedragen, kan, ook al wordt het land aan
Titius overgedragen, er toch aanspraak op maken, opdat hij tegen uitzetting verzekerd is; want hij is belanghebbende, daar hij
het land van Titius kan terugvorderen in een vordering op lastgeving. Indien hij echter Titius slechts tussenbeide heeft gesteld
om een schenking te doen, kan men zeggen, dat de hoofdschuldenaar door zijn levering in een keer is bevrijd.
254. Paulus, Vragen, Boek XV.
Als iemand de zorg op zich neemt voor de zoon van een ander en aan degene die hem onder zijn hoede heeft genomen
belooft dat hij een bepaalde som geld zal betalen als hij hem anders behandelt dan als een zoon, en nadat hij hem uit huis
heeft verjaagd of hem bij zijn dood bij testament niets heeft nagelaten, vraag ik of het beding van kracht wordt en of het enig
verschil uitmaakt of de jongeling waarnaar verwezen wordt de zoon, het pleegkind of een familielid van de bedenker is. Ik
vraag ook, of het beding van kracht wordt, als iemand zijn zoon wettig ter adoptie afstaat en het beding is gemaakt, zoals
boven is gezegd, en zijn adoptievader hem onterft of emancipeert. Ik antwoordde, dat het beding in beide gevallen geldig is.
Dus als er iets wordt gedaan in strijd met de overeenkomst, zal het beding van kracht worden. Maar in het geval van een
wettige adoptie moeten we eerst nagaan of er een rechtszaak kan worden aangespannen als de onterfde of geëmancipeerde
een geadopteerde zoon is, want een vader is gewend deze dingen te doen met betrekking tot zijn zoon, en daarom behandelde
hij hem niet anders dan hij zijn eigen zoon zou hebben behandeld. Daarom kan hij, die onterfd is, een vordering instellen op
grond van onachtzaamheid. Maar wat te zeggen als hij het verdiend heeft onterfd te worden? Het is duidelijk dat een
geëmancipeerde zoon geen recht heeft op dit rechtsmiddel, vandaar dat de adoptievader moet overeenkomen een bepaalde
som te betalen indien hij hem heeft geëmancipeerd, of onterfd. Toch kan men zich in dit geval, indien het beding van kracht
wordt, afvragen of de onterfde zoon moet kunnen aanvoeren dat de daad onachtzaam was; vooral indien hij de natuurlijke
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erfgenaam van zijn vader was, en indien hij zijn zaak zou verliezen, of hem een beroep op het beding kon worden geweigerd.
Maar indien het beding niet wordt geweigerd en de zoon zijn zaak verliest, mag hem niet het recht worden ontzegd, het
verschuldigde geld te innen. Met betrekking tot iemand, die hem niet adopteerde, zie ik niet, hoe de volgende bepaling,
"Indien hij hem anders behandelt dan als een zoon," moet worden begrepen. Zullen wij in dit geval onterving of emancipatie
eisen, handelingen, die niet door een vreemdeling kunnen worden verricht? Indien hij, die de zoon overeenkomstig de wet
heeft aangenomen, niets doet wat in strijd is met de bepalingen van het beding, wanneer hij gebruik maakt van zijn recht als
vader, spreekt hij tot niets wanneer hij verwijst naar iemand die dit niet doet. Toch kan gezegd worden, dat het beding van
kracht wordt.
255. Wanneer een zoon, die onder vaders toezicht staat, als volgt bedingt: "Zult gij aansprakelijk zijn voor al het geld, dat ik
aan Titius zal lenen?" en hij, na geëmancipeerd te zijn, hem geld leent, zal zijn borg niets aan de vader verschuldigd zijn,
omdat de hoofdschuldenaar tegenover hem niet aansprakelijk is.
256. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Als ik het volgende beding: "Belooft gij, dat gij of uw erfgenaam geen geweld zult gebruiken?" en ik klaag u aan, omdat gij
geweld tegen mij hebt gebruikt, dan blijft een dergelijke daad van de erfgenaam toch onderworpen aan de bepalingen van het
beding; want het kan van kracht worden, ook al wordt er later geweld gebruikt door de erfgenaam, want er wordt niet slechts
verwezen naar een enkele gewelddaad. Want evenals de persoon van de erfgenaam is inbegrepen, zijn ook de door hem
gepleegde gewelddaad of gewelddaden inbegrepen, opdat het vonnis tegen hem kan worden uitgesproken ten belope van het
belang van de wederpartij. Of als men het beding als volgt wil laten luiden: "Belooft gij, dat u of uw erfgenaam niets zal
worden aangedaan?", zodat het alleen betrekking kan hebben op de eerste gepleegde gewelddaad, en als deze plaatsvindt, zal
het beding geen tweede keer in werking treden, wegens enige daad van de erfgenaam. Indien dus een vordering op grond van
deze gewelddaad wordt ingesteld, kan niets meer krachtens het beding worden gedaan. Dit is niet juist.
257. Paulus, Opiniën, Boek XV.
Titia, die een zoon had bij een vroegere echtgenoot, trouwde met Gaius Seius, die een dochter had; en bij het huwelijk sloten
zij een overeenkomst, dat de dochter van Gaius Seius verloofd zou worden met de zoon van Titia, en daartoe werd een akte
opgemaakt, waaraan een boete werd toegevoegd, indien een der partijen een beletsel voor het huwelijk zou opwerpen. Gaius
Seius stierf later tijdens zijn huwelijk, en zijn dochter weigerde met haar verloofde te trouwen. Ik vraag of de erfgenamen van
Gaius Seius aansprakelijk zijn volgens het beding. Het antwoord luidde dat, overeenkomstig de genoemde feiten, als in
overeenstemming met de goede zeden, geen procedure kon worden ingesteld op grond van het beding, waarbij een
uitzondering op grond van kwade trouw zou kunnen worden ingeroepen tegen de partij die het geding aanhangig maakt,
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omdat het oneervol wordt geacht om huwelijken die in de toekomst moeten plaatsvinden, of die reeds zijn gesloten, te
belemmeren door het opleggen van boetes.
258. Dezelfde autoriteit gaf als zijn mening, dat in het algemeen ook zaken, die in de voorwoorden zijn ingevoegd, geacht
worden in het beding te zijn herhaald, zodat de overeenkomst niet nietig wordt door een dergelijke herhaling.
259. Dezelfde autoriteit was van oordeel, dat Septicius, nadat hij had voorzien in de betaling van geld door middel van
schriftelijke akten, alsmede in een rente van zes procent, die bij Sempronius in bewaring werd gegeven, en deze transactie
had plaatsgevonden tussen personen, die daarbij aanwezig waren, moest worden verstaan, dat, ook wat Lucius Titius betrof,
de bepalingen van het beding reeds waren aanvaard.
260. Dezelfde autoriteit was van mening dat, wanneer verschillende overeenkomsten waren aangegaan, en vervolgens een
enkele bepaling werd gemaakt met betrekking tot al deze overeenkomsten, ook al was er slechts één vraag en één antwoord,
het toch hetzelfde was alsof elke overeenkomst een afzonderlijke bepaling vormde.
261. Scaevola, Opinies, Boek V.
Als iemand de volgende belofte doet: "Ik zal u tien aurei betalen op de dag dat u ze opeist, en rente daarover om de dertig
dagen", vraag ik of de rente verschuldigd is vanaf de datum van het beding, of vanaf het tijdstip waarop de hoofdsom werd
opgeëist. Het antwoord luidde dat, volgens de vermelde feiten, de rente verschuldigd is vanaf de dag van het beding, tenzij
duidelijk bewezen wordt dat het anders bedoeld was.
262. Ook werd de vraag gesteld of ik het geld moest betalen zodra het werd opgeëist. Het antwoord luidde, dat het volgens de
genoemde feiten verschuldigd was vanaf de dag, waarop het beding was gemaakt.
263. Seia sloot met Lucius Titius een contract, dat zij, daar hij haar had opgedragen een tuin voor hem te kopen, wanneer zij
de gehele prijs daarvan met rente had ontvangen, het eigendom van de tuin aan hem zou overdragen. Onmiddellijk daarop
werd tussen hen overeengekomen dat hij haar vóór de eerste kalends van april het gehele bedrag zou betalen en de tuin in
ontvangst zou nemen. Aangezien Lucius Titius niet de gehele koopsom met rente vóór de eerste kalenderdag van april aan
Seia heeft betaald, maar bereid was het saldo met rente binnen een redelijke termijn te betalen, en het, indien Seia weigerde
het te aanvaarden, niet aan hem te wijten was dat het saldo niet werd betaald, rijst de vraag, of Lucius Titius, indien hij nog
steeds bereid is het gehele bedrag aan Seia te betalen, een vordering kan instellen op grond van het beding. Het antwoord
luidde, dat hij dat kon, indien hij het geld niet lang daarna aanbood, en indien de vrouw door de vertraging geen schade leed;
dit alles moet aan de beslissing van het gerecht worden voorgelegd.

3325

264. Titius verklaarde in een schriftelijke akte, dat hem door Seia een slaaf was gegeven en geleverd, onder voorwaarde, dat
hij niet in handen van zijn broeder, zijn zoon, zijn vrouw of zijn zwager mocht komen. Seia had dit bedongen, Titius stemde
daarmee in, en na verloop van twee jaren stierf hij, twee erfgenamen nalatende, Seia en zijn broeder, aan wie uitdrukkelijk
was bepaald, dat de slaaf niet mocht toebehoren. De vraag rees of Seia deze broer, die haar mede-erfgenaam was, op grond
van het beding kon aanklagen. Het antwoord was dat zij dat kon doen, ten belope van haar belang.
265. Een dochter, die tegen een testament had geprocedeerd omdat het onbetrouwbaar was, en daarna met de erfgenamen een
schikking had getroffen door middel van een beding, waarin de bedrieglijkheidsclausule was opgenomen, heeft bij de prefect
een vordering ingesteld waarin zij het testament als vals aanvalt, maar zij heeft dit niet kunnen bewijzen. Ik vroeg of zij kon
worden aangesproken op grond van de clausule tegen bedrog. Ik antwoordde dat wat daarna ook gebeurde, niets te maken
had met het beding.
266. Paulus, Opinies, Boek V.
Wanneer het goed waarop het beding betrekking heeft, verschillende namen heeft met dezelfde betekenis, wordt de
geldigheid van de verbintenis niet aangetast, indien de ene partij de ene naam gebruikt en de andere een andere.
267. Indien iemand een recht van overpad bedingt om hem in staat te stellen zijn land te bereiken, en hij daarna, voordat de
erfdienstbaarheid is gevestigd, het land of een gedeelte daarvan vervreemdt, zal het beding nietig worden verklaard.
268. Venuleius, Stipulaties, Boek I.
De handeling van de bedinggever en van de beloftegever moet ononderbroken zijn, op zodanige wijze echter, dat elke korte
tussenpoos kan worden toegestaan, en de bedinggever met zeer weinig oponthoud kan worden geantwoord. Indien echter,
nadat het verhoor is uitgesproken, iets anders moet worden gedaan, zal het beding nietig zijn, zelfs al heeft de beloftegever op
dezelfde dag geantwoord.
269. Als ik een slaaf beding, en ik heb een slaaf in gedachten, en gij hebt een andere, dan zal de transactie nietig zijn; want
een beding wordt vervolmaakt door de toestemming van beide partijen.
270. Wanneer ik als volgt beding: "Belooft gij te Efeze te betalen?" wordt een bepaalde tijd geïmpliceerd. De vraag rijst,
welk tijdstip moet daaronder worden verstaan? De betere mening is, de gehele zaak aan een rechter voor te leggen, d.w.z. aan
een scheidsrechter, die zal schatten, hoeveel tijd het ijverige gezinshoofd nodig zou hebben om te kunnen volbrengen, wat hij
beloofd had te doen; zodat, wanneer iemand overeenkomt te Efeze te betalen, hij niet gedwongen zou zijn dag en nacht met
grote snelheid te reizen, en zijn reis voort te zetten, ongeacht elk weer; Ook zou hij niet zo rustig moeten reizen, dat het hem
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kwalijk zou lijken, maar er zou rekening gehouden moeten worden met het jaargetijde, de leeftijd, het geslacht en de
gezondheidstoestand van de schuldenaar, opdat hij zo handelt dat hij snel aankomt, dat wil zeggen binnen de tijd die de
meeste mannen van zijn stand gewoonlijk nodig hebben om de reis te maken. Na het verstrijken van deze tijd zou hij, zelfs
indien hij te Rome bleef, niet in staat zijn het geld te Efeze te betalen; toch zou hij terecht kunnen worden aangesproken,
hetzij omdat het zijn eigen schuld was dat hij niet te Efeze betaalde, hetzij omdat hij het daar door een ander kon betalen, of
waar dan ook. Want alles wat op een bepaalde tijd verschuldigd is, kan vóór die tijd betaald worden, hoewel het niet kan
worden opgeëist. Maar als hij door gebruik te maken van de post of door een buitengewoon gunstige zeereis eerder te Efeze
aankomt dan iemand anders normaal gesproken had kunnen doen, dan wordt hij onmiddellijk aansprakelijk, want als iets
bepaald wordt door de tijd of door het verrichten van een handeling, dan is er geen grond meer voor giswerk.
271. Ook wanneer iemand belooft een huis te bouwen, is het niet nodig overal werklieden te zoeken en zich te haasten om
een zo groot mogelijk aantal aan te trekken; noch daarentegen moet de beloftegever tevreden zijn met slechts één of twee,
maar moet een gematigd aantal worden verkregen overeenkomstig het gedrag van een ijverig bouwer, waarbij ook rekening
moet worden gehouden met tijd en plaats. Evenzo zal, indien met het werk niet wordt begonnen, slechts dat worden geschat,
wat gedurende de tussenpoos had kunnen worden voltooid, en indien, nadat de tijd is verstreken, die nodig zou zijn geweest
om het huis te voltooien, het naderhand wordt gebouwd, zal de aannemer van zijn aansprakelijkheid worden ontheven, zoals
iemand zal worden ontheven, die belooft zich over te geven, indien hij dit op enig tijdstip naderhand doet.
272. Overwogen moet worden of iemand die beloofd heeft honderd aurei te betalen, onmiddellijk aansprakelijk wordt, of dat
de verplichting blijft bestaan totdat hij het geld kan innen. Maar wat als hij thuis geen geld heeft en zijn schuldeiser niet kan
vinden? Dit zijn echter geen natuurlijke belemmeringen, maar het vermogen om te betalen. Dit vermogen wordt echter
voorgesteld door het gemak of de moeilijkheid van de persoon, en verwijst niet naar hetgeen beloofd is; anders, als iemand
zou overeenkomen om Stichus te leveren, zouden wij nagaan waar Stichus is; of het veel verschil uitmaakt wanneer de
levering te Efeze moet geschieden, of wanneer de persoon, die te Rome is, belooft iets te leveren dat te Efeze is; want ook dit
heeft betrekking op het vermogen om te geven, omdat de betaling van het geld en de levering van de slaaf iets gemeen
hebben, namelijk dat de beloftegever geen van beide onmiddellijk kan doen. En in het algemeen heeft de oorzaak van de
moeilijkheid betrekking op het ongemak van de beloftegever, en niet op de bemoeienis van de bedinggever; opdat niet kan
worden beweerd dat hij die heeft beloofd een slaaf te geven die aan een ander toebehoort, dit niet kan doen omdat zijn
meester niet bereid is hem te verkopen.
273. Als ik beding met iemand die niet kan doen wat voor een ander mogelijk is om te volbrengen, zegt Sabinus dat de
verplichting wettelijk is aangegaan.
274. Wanneer iemand bedingt onder de volgende voorwaarde: "Als Titius een heilige of religieuze plaats, of een markt, of
een tempel," of iets van dien aard, die voor altijd voor het gebruik van het publiek is bestemd, verkoopt, en de voorwaarde
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kan onder geen enkele omstandigheid rechtmatig worden nagekomen, of als de beloftegever niet kan doen wat is
overeengekomen, dan is het beding van geen kracht of gevolg, net als wanneer er een voorwaarde in was opgenomen die van
nature onmogelijk was. Het maakt ook geen verschil, of de wet kan worden veranderd, en wat nu onmogelijk is, in de
toekomst mogelijk kan worden, want het beding moet worden uitgelegd, niet volgens de wet van de toekomst, maar volgens
die van de tegenwoordige tijd.
275. Wanneer men iets bepaalt, zegt Labeo, dat het gebruikelijk en raadzamer is, dat men er een strafclausule aan toevoegt,
als volgt: "Indien dit niet op deze wijze geschiedt." Maar wanneer men bedingt dat iets niet mag gebeuren, bepaalt men als
volgt: "Indien iets in strijd met dit moet gebeuren." En wanneer wij gezamenlijk bepalen, dat sommige dingen moeten
worden gedaan, en andere niet, dan moet de volgende bepaling worden ingevoegd, namelijk: "Indien gij dit niet doet, of
indien gij iets doet dat hiermee in strijd is."
276. Bovendien moet men bedenken, dat wat wij bepalen, dat gegeven zal worden, niet slechts door één onzer erfgenamen
kan worden verkregen, maar door hen allen moet worden verkregen. Maar wanneer wij bepalen, dat iets gedaan zal worden,
kan slechts één hunner rechtens medegedeeld worden.
277. Dezelfde, Bepalingen, Boek IV.
Wanneer iemand bedingt dat hem op bepaalde marktdagen iets gegeven zal worden, zegt Sabinus dat hij dat na de eerste dag
kan eisen. Proculus echter, en andere autoriteiten van de rivaliserende school, menen dat het kan worden geëist zolang het
kleinste deel van de opgegeven marktdag overblijft. Ik ben het met Proculus eens.
278. Als ik absoluut beding, als volgt: "Belooft u dit of dat te geven?" dan kunt u zo vaak als u wilt van mening veranderen
over wat u moet geven; want er is een verschil tussen een voornemen dat wordt uitgedrukt en een voornemen dat wordt
geïmpliceerd.
279. Dezelfde, Bepalingen, Boek VI.
Wanneer wij iets trachten te verkrijgen krachtens een dubbel beding, moeten de erfgenamen van de verkoper allen worden
gedagvaard voor het gehele bedrag, en zij moeten allen de zaak verdedigen; en als één van hen dit nalaat, zal het voor de
anderen geen voordeel hebben om een verdediging te voeren, omdat de verkoop in zijn geheel moet worden verdedigd, daar
de aard ervan ondeelbaar is. Wanneer echter een hunner in gebreke blijft, worden zij allen geacht zulks te doen; en daarom
zullen zij allen aansprakelijk zijn, en ieder zal moeten betalen naar evenredigheid van zijn aandeel in de nalatenschap.
280. Paulus, Over Neratius, Boek III.
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Nadat verschillende dingen waren voorgesteld, werd de volgende bepaling overeengekomen: "Belooft u dat alles wat
hierboven is genoemd, zal worden gegeven?" De betere mening is dat er evenveel bedingen zijn als er dingen zijn.
281. Met betrekking tot het volgende beding: "Belooft gij dit geld te betalen op de vastgestelde dag over één, twee en drie
jaar?" bestond er een verschil van mening onder de ouden. Paulus: Ik ben van mening, dat er in dit geval drie bedingen zijn
voor drie verschillende geldsommen.
282. Hoewel het vaststaat dat een verbintenis tenietgaat als de voorwaarden zodanig zijn dat zij niet kan beginnen, is dit niet
in alle gevallen waar. Zo kan bijvoorbeeld een deelgenoot geen recht van overpad bedingen ten behoeve van een grondstuk
dat hij gemeenschappelijk bezit; maar als hij die het beding heeft gemaakt, twee erfgenamen nalaat, gaat het beding niet
teniet. Nogmaals, een erfdienstbaarheid kan niet worden verkregen door enkele van de eigenaars, maar wat is verkregen kan
worden behouden ten behoeve van de gemeenschappelijke eigendom. Dit doet zich voor, wanneer een deel van het dienstbaar
erf, of van datgene waaraan de erfdienstbaarheid toekomt, eigendom wordt van een andere eigenaar.
283. Gaius, Over mondelinge verplichtingen.
Als een slaaf, of een zoon onder vaders toezicht, als volgt bedingt: "Belooft gij dit of dat te geven, wat ik maar wil?" kunnen
noch de vader noch de meester, maar alleen de zoon of de slaaf beslissen over de keuze van een van de artikelen.
284. Als een vreemde persoonlijk in het beding is opgenomen, bijvoorbeeld als volgt: "Welke Titius ook moge kiezen," heeft
de bedinggever niet het recht een van de artikelen te eisen, tenzij Titius het gekozen heeft.
285. Hoewel een kind wettelijk kan bedingen vanaf het moment dat hij voor zichzelf kan spreken, is hij toch, als hij onder het
gezag van zijn vader staat, niet aansprakelijk, tenzij met diens gezag; maar een kind dat in de puberteit is gekomen en onder
vaders gezag staat, is gewoonlijk aansprakelijk alsof hij het hoofd van een huishouden was. Wat wij hebben opgemerkt met
betrekking tot een minderjarige kan ook worden gezegd van toepassing te zijn op een zoon onder vaders gezag die de leeftijd
van de puberteit nog niet heeft bereikt.
286. Als ik als volgt beding: "Belooft u mij of Titius te betalen?" en u antwoordt dat u mij zult betalen; dan is het de mening
van alle autoriteiten dat u de vraag naar behoren hebt beantwoord, omdat vaststaat dat het recht van verplichting alleen door
mij is verworven, maar dat alleen Titius moet worden betaald.
287. Als het volgende beding zou worden gemaakt tussen personen die zich te Rome bevinden, namelijk: "Belooft gij heden
te Carthago te betalen?" zijn sommige autoriteiten van mening dat een dergelijk beding niet altijd omvat wat onmogelijk is;
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omdat het kan gebeuren dat zowel de bedinglegger als de beloftegever enige tijd tevoren aan hun agent hebben meegedeeld
dat op een bepaalde dag een beding zou worden gemaakt, en de beloftegever kan zijn rentmeester hebben opgedragen de
betaling te verrichten, en de bedinggever de zijne om die in ontvangst te nemen; omdat, als het beding op deze wijze is
gemaakt, het geldig zou zijn.
288. Als ik voor mijzelf of voor Titius beding, zegt men, dat ik niet het ene voor mijzelf en het andere voor hem kan
bedingen, zoals bijvoorbeeld tien aurei voor mijzelf, of een slaaf voor Titius. Maar als aan hem wordt gegeven wat specifiek
voor Titius bestemd was, wordt de beloftegever weliswaar niet van rechtswege bevrijd, maar kan hij zich toch bij wijze van
verweer op een uitzondering beroepen.
289. Men kan echter verschillende data vaststellen, bijvoorbeeld: "Belooft gij mij te betalen op de maand januari, of Titius op
de maand februari?" en men kan ook een kortere datum overeenkomen met betrekking tot Titius, bijvoorbeeld: "Belooft gij
mij te betalen op de maand februari, en Titius op de maand januari?" In dit geval begrijpen wij de bepaling als volgt: "Als je
Titius niet betaalt op de maand januari, beloof je mij dan te betalen op de maand februari?"
290. Bovendien kan ik voor mijzelf absoluut bedingen, of voor Titius onder een voorwaarde. Als ik echter voor mijzelf onder
een voorwaarde beding, en voor Titius absoluut, dan zal het gehele beding nietig zijn, tenzij de voorwaarde die op mij
persoonlijk betrekking heeft, niet vervuld is; dat wil zeggen, de bijkomende verplichting zal niet geldig zijn, tenzij de
verplichting die alleen op mij betrekking heeft, van kracht wordt. Dit kan echter alleen op deze wijze worden vastgesteld, als
blijkt dat Titius onvoorwaardelijk is toegevoegd; anders, als ik als volgt zou bedingen: "Als er een schip uit Afrika aankomt,
belooft u dan mij te betalen, of Titius?" Titius wordt geacht onder dezelfde voorwaarde te zijn toegevoegd.
291. Hieruit blijkt, dat indien een voorwaarde wordt gesteld met betrekking tot mij, en een andere met betrekking tot Titius,
en aan die, welke op mij betrekking heeft, niet wordt voldaan, het gehele beding van geen kracht of gevolg zal zijn; maar
indien zowel aan mijn voorwaarde als aan die van Titius wordt voldaan, kan aan Titius betaling worden gedaan, en toch,
indien de voorwaarde met betrekking tot hem zou falen, zal het worden beschouwd als niet te zijn toegevoegd.
292. Uit al deze dingen blijkt, dat hoewel een ander persoon niet behoorlijk kan worden toegevoegd, het beding niettemin
geldig is, wat ons betreft.

Tit. 2. Betreffende de aansprakelijkheid van twee of meer belijders.
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293. Modestinus, Regels, Boek II.
Degene die bedingt wordt de contractant van het beding genoemd; degene die belooft wordt beschouwd als de contractant
van de belofte.
294. Javolenus, Over Plautius, Boek III.
Wanneer twee personen eenzelfde geldsom hebben beloofd of bedongen, verbindt en is ieder van hen voor het volle bedrag
van rechtswege gebonden. Daarom wordt, na de eis gedaan te hebben, de gehele verplichting ontheven door de vrijlating van
een van hen.
295. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Novatie heeft geen effect als er twee schuldenaars zijn. Want hoewel de ene eerst antwoordt, en de andere zich na een
onderbreking bindt, zal het resultaat zijn dat wij moeten vaststellen dat de eerste verbintenis blijft bestaan, en dat de tweede
bijkomstig is. Het maakt weinig verschil of de partijen samen of afzonderlijk hebben geantwoord, wanneer het hun bedoeling
is dat er twee gezamenlijke schuldenaars zijn, en dat er geen schuldvernieuwing zal plaatsvinden.
296. Wanneer er twee medeschuldenaren zijn, kan van een van hen het gehele bedrag worden gevorderd. Want het ligt in de
aard van de verbintenis, aangegaan door twee medeschuldenaren, dat ieder van hen voor het gehele bedrag gebonden is, en
dat het van elk van hen kan worden gevorderd; en het lijdt geen twijfel, dat van elk van hen de helft kan worden gevorderd,
zoals dat kan worden gedaan van de hoofdschuldenaar en de borg. Want daar er slechts één verbintenis is, is slechts één
geldsom verschuldigd, en indien één hunner het betaalt, zullen beiden van hun aansprakelijkheid worden ontslagen; of indien
het door de ander wordt betaald, zal ook de kwijting van aansprakelijkheid het gevolg zijn.
297. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIV.
Twee mede-promotoren zijn wettelijk aansprakelijk, of men hun nu vraagt: "Belooft gij beiden?" en zij antwoorden: "Ik
beloof" of "Wij beloven", of als men hun vraagt: "Belooft gij als individuen?" en zij antwoorden: "Wij beloven".
298. Julianus, Digest, Boek XXII.
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Er is niemand die niet weet dat men de diensten van anderen kan beloven, en dat men bij zo'n verbintenis een borg kan
stellen, en dus dat niets het sluiten van een contract van twee stipulators of twee promisors onder zulke omstandigheden in de
weg staat; zoals bijvoorbeeld wanneer twee joint-stipulators een overeenkomst sluiten om hetzelfde werk door dezelfde
ambachtsman te laten uitvoeren; en anderzijds wanneer twee ambachtslieden, bekwaam in hetzelfde vak, beloven om
dezelfde arbeid te verrichten, en joint-promisors worden.
299. Dezelfde, Digest, Boek VII.
Als ik verwacht twee mede-promotoren te hebben, en hen beiden ondervraag, maar slechts één antwoordt, denk ik dat de
betere mening is dat degene die antwoordt aansprakelijk is; want de ondervraging is niet aan beiden gesteld onder de
voorwaarde dat er geen verplichting zal ontstaan als slechts één antwoordt.
300. Wanneer er twee mede-promotors zijn, twijfel ik er niet aan, dat het de bedingende partij vrij staat, van beiden of slechts
van één van hen een borg te ontvangen.
301. Wanneer iemand, die door twee mede-promotoren wordt verhoord, aan een hunner antwoordt, dat hij belooft, zal hij
alleen jegens hem aansprakelijk zijn.
302. Twee mede-ondervragers kunnen ongetwijfeld zodanig gebonden zijn, dat de tijd, waarin elk van hen zijn antwoord
geeft, in aanmerking wordt genomen. Een redelijke termijn, evenals een gewone verrichting (mits deze niet in strijd is met de
verbintenis), belet niet dat twee mede-promotoren aansprakelijk worden. Ook een borg die, na te zijn ondervraagd, antwoordt
tussen de twee antwoorden van de medepromotor in, wordt niet geacht hun aansprakelijkheid te hebben doorkruist, omdat er
geen lange tijd is verstreken en er geen handeling is verricht die in strijd is met de voorwaarden van de verbintenis.
303. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Een van twee mede-promotoren kan gebonden zijn vanaf een bepaalde dag, of voorwaardelijk, want noch de dag, noch de
voorwaarde zal een belemmering vormen om hem die absoluut aansprakelijk is, te verhinderen te worden aangesproken.
304. Ulpianus, Opinies, Boek I.
De bedoeling van de contracterende partijen moet worden vastgesteld uit de volgende woorden: "Wat wij beloofd hebben u te
leveren, als bedinger", want als beiden mede-promotor zijn geworden, en één is afwezig, zal hij niet gebonden zijn, maar
degene die aanwezig is, zal aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag; of als zij geen mede-promotor zijn, zal hij alleen
aansprakelijk zijn voor zijn deel.
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305. Papinianus, Vragen, Boek XXVII.
Als ik hetzelfde artikel, op hetzelfde moment, bij twee personen deponeer, vertrouwend op de goede trouw van hen beiden,
voor de volle waarde: of als ik hetzelfde artikel, op dezelfde manier, aan twee personen leen, worden zij medepromotoren;
om de reden dat de aansprakelijkheid niet alleen ontstaat onder de voorwaarden van het beding, maar ook in andere
contracten, bijvoorbeeld koop, verkoop, huur, lease, deposito, lening, of testament; net als wanneer, bijvoorbeeld, een
erflater, na verschillende erfgenamen te hebben benoemd, had gezegd: "Laat Titius en Maevius tien aurei betalen aan
Sempronius. "
306. Indien iemand, terwijl hij een goed bij twee personen in bewaring geeft, bepaalt, dat slechts een van hen aansprakelijk
zal zijn voor nalatigheid, is het volkomen duidelijk, dat zij geen mede-erfgenamen zijn, daar aan hen verschillende
verplichtingen zijn opgelegd. Dezelfde opvatting mag echter niet worden gevolgd wanneer beiden hebben toegezegd
aansprakelijk te zijn voor nalatigheid, wanneer naderhand bij overeenkomst een van hen van die aansprakelijkheid is
ontheven; want de later met een van hen gesloten overeenkomst kan geen wijziging brengen in de rechtspositie en de
natuurlijke verbintenis die hen beiden aanvankelijk tot medeplichtigen maakte. Indien zij dus vennoten zijn, en beiden
schuldig waren aan nalatigheid, zal de met een van hen gesloten overeenkomst ook ten goede komen aan de ander.
307. Als ik met twee mede-promotoren afspreek, dat mij op verschillende plaatsen in Capua geld zal worden betaald, dan
moet rekening worden gehouden met de tijd die voor elk van hen geldt. Want ofschoon zij één verbintenis zijn aangegaan, is
deze voor ieder van hen vatbaar voor wijziging.
308. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVII.
Indien twee mede-beloftegevers geen deelgenoten zijn, zal het feit, dat de bedinggever aan een hunner een som geld schuldig
is, de ander geen voordeel brengen.
309. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Het staat vast, dat het aannemen van mede-promotoren, die voor elkander borg zijn geworden, niet onwettig is. Daarom kan
de schuldenaar, indien hij zijn vordering wenst te splitsen (want hij is niet verplicht die te splitsen), dezelfde persoon zowel
als hoofdschuldenaar, als borg voor de ander aanklagen, om verschillende delen van het verschuldigde bedrag terug te
vorderen; net alsof hij afzonderlijke vorderingen zou instellen tegen de twee voornaamste mede-promotoren.
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310. Wanneer in een schriftelijke overeenkomst is vermeld, dat zo-en-zo-zo en zo-en-zo-zo voor honderd aurei hebben
bedongen, en er niet is toegevoegd, dat zij gezamenlijk hebben bedongen, is geoordeeld, dat ieder van hen slechts zijn deel
heeft bedongen.
311. Aan de andere kant, waar bepaald is als volgt: "Julius Carpus bedingt om zoveel aurei te betalen, en wij, Antoninus
Achilles, en Cornelius Dius, beloven om ze te betalen," zal elk van de beloftenmakers zijn respectievelijke aandeel
verschuldigd zijn; omdat er niet aan toegevoegd was dat ieder beloofd had om volledig aansprakelijk te zijn, zodat ze
allemaal gezamenlijk verantwoordelijk waren.
312. Venuleius, Bepalingen, Boek II.
Als van twee personen die op het punt staan zich door een belofte te binden, de een vandaag antwoordt en de ander de
volgende dag, zijn zij niet gezamenlijk aansprakelijk, en degene die de volgende dag heeft geantwoord, wordt zelfs helemaal
niet als aansprakelijk beschouwd - als de bedinggever, of de beloftegever terzijde geschoven voor het afhandelen van andere
zaken - ook al heeft hij geantwoord nadat de genoemde transactie was afgesloten.
313. Als ik tien aurei beding met Titius en een pupil zonder het gezag van zijn voogd, of met een slaaf, en ik heb hen
aanvaard als twee gezamenlijk aansprakelijke beloftes, dan zegt Julianus dat alleen Titius gebonden zal zijn; hoewel als een
slaaf zou beloven, dezelfde regel in acht moet worden genomen bij een vordering voor zijn peculium, alsof hij vrij zou zijn
geweest.
314. Dezelfde, Bepalingen, Boek III.
Als een schuldenaar erfgenaam wordt van de persoon die met hem medeschuldenaar is, moet gezegd worden dat hij
gebonden is door twee verbintenissen; want als er enig verschil is tussen de verbintenissen, zoals in het geval van een borg en
de hoofdschuldenaar, staat het vast dat de ene verbintenis tenietgedaan wordt door de andere. Wanneer de verbintenissen
echter van dezelfde aard zijn, kan niet worden vastgesteld, waarom de ene moet worden opgeheven in plaats van de andere.
Indien dus de ene medeschuldenaar erfgenaam wordt van de andere, zal hij recht hebben op twee onderscheiden
verbintenissen.
315. Paulus, Handboeken, Boek II,
En, zelfs in praetoriaanse bepalingen, kunnen er twee mede-erfgenamen zijn.
316. Gaius, Over mondelinge verplichtingen.
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Als Titius en ik iets bedingen, en het wordt opgevat als betrekking hebbend op een van ons in het bijzonder, dan kunnen wij
niet optreden als mede-erfgenamen voor het gehele bedrag; zoals bijvoorbeeld wanneer wij bedingen voor een vruchtgebruik,
of dat eigendom ons zal worden gegeven bij wijze van bruidsschat, en dit werd verklaard door Julianus. Hij zegt ook, dat als
Titius en Seius bedingen voor tien aurei, of Stichus, die aan Titius toebehoort, zij niet als twee mede-stipulator s moeten
worden beschouwd, daar slechts tien aurei verschuldigd zullen zijn aan Titius, en Stichus, of tien aurei verschuldigd zullen
zijn aan Seius. Het gevolg van deze opvatting is, dat, of hij nu aan een van de stipulatoren tien aurei betaalt, of Stichus aan
Seius uitlevert, hij toch aansprakelijk blijft jegens de ander; maar het moet worden geacht, dat als hij aan een van hen tien
aurei betaalt, hij van zijn aansprakelijkheid is ontslagen, wat de ander betreft.
317. Dezelfde, Over mondelinge verplichtingen, Boek III.
Indien slechts een van twee mede-stipulator s tegelijk een rechtsvordering instelt, zal de beloftegever niet bevrijd worden
door geld aan de ander te geven.
318. Paulus, Over Plautius, Boek VIII.
Wanneer bepaalde erfgenamen specifiek belast zijn met een erfenis, of allen belast zijn met uitzondering van één, dan zeggen
Atilicinus, Sabinus en Cassius dat zij allen aansprakelijk zijn voor de erfenis in verhouding tot hun respectieve aandelen in de
nalatenschap, omdat de nalatenschap hen bindt. Dezelfde regel geldt wanneer alle erfgenamen worden genoemd.
319. Pomponius, Over Plautius, Boek V.
Wanneer twee mede-promotoren verplicht zijn dezelfde slaaf te leveren, schaadt de daad van de een de andere.
320. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXVII.
Wanneer twee mede-promotors dezelfde som geld schuldig zijn, en één van hen wordt van zijn verplichting ontslagen
doordat hij zijn burgerrechten heeft verspeeld, wordt de ander niet vrijgelaten. Want het maakt veel verschil of het geld zelf
wordt betaald, of dat de persoon wordt vrijgelaten; want als de een wordt vrijgelaten en de verplichting blijft bestaan, blijft de
ander aansprakelijk; dus als een van hen is uitgesloten van water en vuur, zal de borg van de ander daarna aansprakelijk zijn.
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Tit. 3. Betreffende de bedingen van slaven.

321. Julianus, Digest, Boek VII.
Wanneer een slaaf een beding maakt, maakt het geen verschil of hij dat voor zichzelf doet, of voor zijn meester; of zelfs of
hij instemt met betaling, zonder een van de betrokken partijen te noemen.1
322. Als uw slaaf, die mij te goeder trouw dient, een peculium heeft dat u toebehoort, en ik leen het uit aan Titius, dan blijft
het geld toch van u; en als de slaaf bedingt dat hetzelfde geld aan mij zal worden betaald, dan verricht hij geen geldige
handeling. Vandaar dat u het geld kunt terugvorderen door een rechtsvordering.
323. Als een slaaf, die gemeenschappelijk eigendom is van u en mij, geld leent uit zijn peculium, dat alleen u toebehoort, dan
krijgt hij een verbintenis voor u; en als hij bedingt dat hetzelfde geld aan mij betaald moet worden, dan bevrijdt hij de
schuldenaar niet, wat u betreft, maar wij beiden zullen gerechtigd zijn tot acties; ik, vanwege het beding, en u, omdat uw geld
geleend is; de schuldenaar kan mij echter niet tegenhouden, behalve door een uitzondering op grond van bedrog.
324. Wat mijn slaaf bedingt om aan mijn slaaf betaald te worden, wordt geacht hetzelfde te zijn als wanneer hij bedongen had
voor mijn voordeel. Evenzo is hetgeen hij voor uw slaaf bedingt hetzelfde, alsof hij voor uw voordeel bedongen had; zodat
het eerste beding een verplichting schept, maar het tweede van geen enkele kracht of gevolg is.
325. Een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, draagt het deel van twee slaven; daarom, als mijn eigen slaaf bedingt ten
gunste van een andere slaaf die ik en u gezamenlijk bezitten, zal in een mondeling contract van deze soort dezelfde regel
gelden, alsof twee bedingen waren gemaakt, de ene voor mijn slaaf afzonderlijk, en de andere voor de uwe op dezelfde
manier. En we moeten niet denken dat slechts de helft wordt verkregen ten gunste van mij, en dat de andere helft in het
geheel niet wordt verkregen, want de positie van een slaaf in gemeenschappelijk bezit is zodanig dat wanneer de ene medeeigenaar kan verkrijgen door zijn bemiddeling, en de andere niet, het precies hetzelfde is als wanneer de eerste alleen de
macht had om te verkrijgen.
326. Indien een slaaf, onderworpen aan een vruchtgebruik, bedingt voor de vruchtgebruiker of voor de eigenaar; indien hij
bijvoorbeeld alleen bedingt voor het belang van de vruchtgebruiker, zal het beding nietig zijn, omdat hij voor beide partijen
een vorderingsrecht zou hebben kunnen verwerven door middel van het eigendom van de vruchtgebruiker. Indien hij echter
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iets anders bedingt, kan de eigenaar de vordering instellen, en indien de beloftegever de vruchtgebruiker betaalt, zal hij van
zijn aansprakelijkheid worden ontheven.
327. Wanneer een slaaf, gezamenlijk eigendom van Titius en Maevius, als volgt bedingt: "Belooft gij Titius tien aurei te
betalen, op de kalends, en als gij hem op de kalends geen tien aurei betaalt, belooft gij dan twintig aan Maevius te betalen?"
dan lijkt er sprake te zijn van twee bedingen. Als de tien aurei niet op de kalends worden betaald, kan elk van de medeeigenaars een rechtszaak aanspannen op grond van de bepaling; maar op grond van de tweede verplichting die Maevius heeft
beloofd, zal Titius worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
328. Ulpianus, Over Sabinus, Boek IV.
Een slaaf die aan twee personen gezamenlijk toebehoort, kan niet voor zichzelf bedingen, hoewel het vaststaat dat hij dat
voor zijn meester kan doen, aangezien hij niet rechtstreeks voor zijn meester verwerft, maar door hemzelf een verplichting
ten voordele van hem verwerft.
329. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
Als een slaaf die behoort tot het Romeinse volk, tot een gemeente, of tot een kolonie, bedingt, dan denk ik dat het beding
geldig zal zijn.
330. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXI.
Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, bedingt voor zichzelf en voor een van zijn meesters, is dat hetzelfde als
wanneer hij bedingt voor al zijn meesters, en voor een van hen; zoals, bijvoorbeeld, als hij bedingt voor Titius en Maevius, en
voor Maevius, dan kan men stellen dat drievierde verschuldigd is aan Titius, en eenvierde aan Maevius.
331. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Een slaaf die gemeenschappelijk bezit is, is het eigendom van al zijn meesters, en behoort bij wijze van spreken niet geheel
aan een van hen toe, maar aan ieder in verhouding tot zijn onverdeelde belang; zodat zij hun aandeel eerder door een
onderlinge afspraak dan lichamelijk bezitten. Als hij dus iets bedingt of op een andere manier verwerft, verwerft hij voor al
zijn eigenaars in verhouding tot hun belang in hem. Het is hem echter toegestaan iets specifieks te bedingen voor een van zijn
meesters, of het eigendom geleverd te krijgen om het voor hem alleen te verwerven. Indien hij echter niet specifiek voor een
van zijn meesters bedingt, maar op last van een van hen, is het onze gewoonte te oordelen, dat hij het goed verwerft voor
degene alleen, op wiens last hij het beding heeft gemaakt.
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332. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Ofilius zegt zeer juist dat bij het ontvangen bij aflevering, bij het in bewaring geven en bij het lenen voor gebruik, de
verkrijging alleen geschiedt ten gunste van degene die daartoe opdracht geeft. Deze mening zijn ook Cassius en Sabinus
toegedaan.
333. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Dus als een slaaf toevallig vier meesters heeft, en hij bedingt op bevel van twee van hen, dan verwerft hij alleen ten voordele
van hen die het bevel hebben gegeven; en de betere mening is dat hij niet voor hen gelijkelijk verwerft, maar naar
evenredigheid van hun eigendom. Ik ben dezelfde mening toegedaan, indien verklaard wordt, dat hij voor hen bij name
bedongen heeft. Want als hij niet in opdracht van allen, of voor ieder van hen bij name bedongen had, zouden wij er niet aan
twijfelen, dat hij voor allen in verhouding tot hun eigendom verwierf, en niet in gelijke delen.
334. Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, met een van de twee vennoten specifiek bedingt ten behoeve van de
andere, zal de betaling alleen aan hem verschuldigd zijn. Indien hij echter absoluut bedingt, zonder iets toe te voegen, zal de
slaaf de aandelen verwerven voor de andere vennoten, uitgezonderd die waarvan de beloftegever de eigenaar is. Wanneer hij
op last van een der deelgenoten bedingt, geldt dezelfde regel als wanneer hij uitdrukkelijk bedongen had, dat de betaling aan
die deelgenoot zou geschieden. Soms, hoewel hij niet specifiek kan bedingen ten gunste van een van zijn meesters, of in
opdracht van hem, toch is Julianus van mening dat hij voor hem alleen verwerft; net zoals wanneer hij iets bedingt dat niet
door beiden kan worden verworven, zoals bijvoorbeeld een dienstbaarheid aan het Corneliaans Landgoed dat toebehoort aan
Sempronius, een van zijn twee meesters, hij het ook voor hem alleen verwerft.
335. Gaius, Over gevallen.
Hetzelfde zal gelden, als een van zijn meesters zou trouwen, en door deze slaaf een bruidsschat wordt beloofd.
336. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Evenzo, als de slaaf van twee meesters, Titius en Maevius, bedingt voor een slaaf van Titius, verwerft hij hem voor degene
alleen aan wie hij niet toebehoort. Als hij echter voor Stichus bedingt: "Belooft gij hem uit te leveren aan Maevius en
Titius?", verwerft hij hem geheel voor Maevius, want wat hij niet voor een van zijn meesters kan verwerven, behoort geheel
toe aan de ander, die belang heeft bij de verplichting.
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337. Als een slaaf twee meesters heeft, en hij bedingt voor "de een of de ander" van hen; dan rijst de vraag of het beding
geldig is. Cassius zegt dat het nietig is, en Julianus neemt zijn mening over, die onze praktijk is.
338. Julianus, Digest, Boek VII.
Wanneer echter een beding wordt gemaakt als volgt: "Spreekt gij uit Titius tien aurei te betalen, of een stuk land aan Maevius
over te dragen?" om de reden dat het onzeker is voor welke van beide hij het recht van actie verkrijgt, wordt het beding als
nietig beschouwd.
339. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Als hij in dit geval voor "zichzelf" of voor "de een of de ander van zijn meesters" bedingt, moet de verklaring van Julianus
dat het beding nietig is, worden aanvaard. Maar is het de toevoeging die nietig is, of is het hele beding van geen kracht of
gevolg? Ik denk dat alleen de toevoeging nietig is, want wanneer hij de woorden "voor mij" uitspreekt, verwerft hij een
vorderingsrecht op grond van het beding voor al zijn meesters; maar kan betaling worden gedaan aan anderen, bijvoorbeeld
aan een vreemdeling? Ik denk dat aan hen betaald kan worden, net zoals wanneer ik voor mijzelf of voor Titius beding.
Waarom is een beding voor "de een of de ander van zijn meesters" dan niet geldig, of waarom zal betaling niet geldig zijn?
De reden hiervoor is, dat wij niet kunnen achterhalen op wie het beding betrekking heeft, en wie recht heeft op betaling.
340. Paulus, Vragen, Boek X.
Want als beide partijen in staat zijn om de verplichting aan te gaan, kunnen we niet achterhalen wie er is bijgekomen, omdat
er niemand is die een aanklacht kan indienen.
341. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Wanneer een slaaf bedingt voor zijn meester, of voor een vreemde, bestaan beide delen van het contract, het beding ten
behoeve van de meester, en de betaling met betrekking tot de vreemde; maar in dit geval annuleert de gelijkheid zowel het
beding als de betaling.
342. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek III.
Mijn slaaf, die in handen was van een dief, bedong dat hij aan hem zou worden gegeven. Sabinus ontkent dat hij hem
verschuldigd is, want toen hij het beding maakte, diende hij hem niet als slaaf. Ik kan echter geen aanklacht indienen op
grond van deze overeenkomst, omdat de slaaf op het moment dat hij die maakte, mij niet diende. Maar als hij een beding
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heeft gemaakt zonder de dief persoonlijk te noemen, zal het recht van vordering door mij worden verkregen, maar noch een
proces op lastgeving, noch enig ander, zal de dief tegen mij mogen worden toegestaan.
343. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Als mijn slaaf bedingt dat eigendom aan mij, aan zichzelf of aan een medeslaaf zal worden gegeven, of geen bepaalde
persoon aanwijst, zal hij ten gunste van mij verwerven.
344. Paulus, Regels, Boek IV.
Een slaaf die behoort tot een landgoed, die specifiek bedingt dat betaling zal worden gedaan aan een toekomstige erfgenaam,
schept geen verplichting, omdat, op het moment dat het beding werd gemaakt, de erfgenaam niet zijn eigenaar was.
345. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Als een slaaf, die u en ik gemeenschappelijk bezitten, een recht van overpad van welke aard dan ook bedingt, zonder onze
namen te noemen, en alleen ik heb het aangrenzende land, dan verwerft hij het recht van overpad alleen voor mij. Indien gij
ook een stuk land bezit, zal de erfdienstbaarheid eveneens in haar geheel voor mij worden verkregen.
346. Papinianus, Vragen, Boek XXVII.
Wanneer een slaaf gemeenschappelijk eigendom is van Maevius en een peculium castrense, en de zoon onder vaderlijk gezag
aan wie de peculium toebehoort, sterft terwijl hij in het leger is, en, voordat de aangewezen erfgenaam in de nalatenschap
treedt, de genoemde slaaf bedingt, zal de gehele beding ten goede komen aan de partner die intussen de enige eigenaar van de
slaaf is; omdat de nalatenschap, die nog niet bestaat, niet vatbaar is voor deling. Want als iemand zou durven beweren dat de
zoon die onder vaderlijk gezag staat, een erfgenaam heeft, zou de nalatenschap bijgevolg niet worden geacht reeds te bestaan,
aangezien de keizerlijke grondwet de zoon die onder vaderlijk gezag staat, toestaat bij testament over zijn peculium te
beschikken. Dit voorrecht blijft bestaan, voordat het testament door de aanvaarding van de nalatenschap wordt bevestigd.
347. Indien de slaaf van Titius en Maevius bedingt, dat het aandeel van Maevius aan hem zal worden gegeven, zal het beding
nietig zijn; maar indien hij bedingt, dat het aan Titius zal worden gegeven, zal het door Titius worden verworven. Indien het
beding eenvoudig is geformuleerd, bijvoorbeeld: "Belooft gij het aandeel, dat aan Maevius toebehoort, te geven?" zonder de
woorden "aan mij" toe te voegen, is het waarschijnlijk waar, dat, aangezien het beding in geen enkel opzicht gebrekkig was,
het voordeel zal opleveren voor degene, die gerechtigd is tot het voordeel van hetzelfde.
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348. Een slaaf, wiens meester door de vijand was genomen, bedong, dat aan zijn meester iets zou worden gegeven. Ofschoon
hetgeen hij eenvoudig bedong of van een ander ontving aan de erfgenaam van de gevangene zou toebehoren, is de regel
anders met betrekking tot de zoon persoonlijk, omdat hij niet onder vaderlijk toezicht stond op het moment dat hij het beding
maakte, en niet, zoals de slaaf, naderhand tot de goederen van de nalatenschap werd gerekend. Toch kan men zich in het
genoemde geval afvragen, of men op grond van dit beding zal aannemen, dat hij niets voor de erfgenaam heeft verworven,
evenmin als een slaaf die tot een nalatenschap behoort, bedongen zou hebben voor de overledene, of zelfs voor zijn
toekomstige erfgenamen. Maar in dit geval staat de slaaf op gelijke voet met de zoon, want als deze bedingt, dat hij aan zijn
vader, die gevangene was, wordt gegeven, blijft de zaak opgeschort, en als de vader sterft, terwijl hij in handen van de vijand
is, wordt het beding geacht van geen kracht of gevolg te zijn, daar de zoon bedong voor een ander en niet voor zichzelf.
349. Wanneer een slaaf, op wie een vruchtgebruik rust, zijn eigen diensten huurt, en om die reden bedingt dat hij elk jaar geld
moet betalen, zegt Julianus dat bij de beëindiging van het vruchtgebruik het beding voor het resterende deel van de tijd wordt
verkregen door de eigenaar van het eigendom. Deze mening lijkt mij door de allerbeste redenen te worden ondersteund.
Immers, indien de overeenkomst voor zijn diensten bijvoorbeeld voor vijf jaar is aangegaan; aangezien het onzeker is
hoelang het vruchtgebruik zal blijven bestaan, dan zou aan het begin van elk jaar het op dat moment verschuldigde geld aan
de vruchtgebruiker toebehoren. Het beding gaat dus niet over op een ander, maar wordt voor ieder slechts verkregen in de
mate die de wet toestaat. Want als een slaaf als volgt zou bedingen: "Belooft gij mij evenveel geld te betalen als ik u tot dan
toe betaald heb?", dan blijft het onbepaald wie recht zal hebben op een vordering uit hoofde van het beding, want als ik het
geld zou betalen uit het goed dat aan de vruchtgebruiker toebehoort, of wat verkregen is door de arbeid van de slaaf, dan zou
het aan de vruchtgebruiker toebehoren; maar als het uit een andere bron afkomstig zou zijn, dan zou het ten gunste van de
eigenaar worden verworven.
350. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Als de slaaf van een ander, die twee meesters te goeder trouw dient, iets verwerft door middel van het eigendom van een van
hen, dan schrijft de rede voor dat hij het volledig verwerft ten gunste van hem wiens eigendom werd gebruikt, ongeacht of hij
op dat moment een van zijn meesters diende of beide; want in het geval van echte meesters, wanneer iets wordt verworven
ten gunste van beiden, wordt het verworven voor ieder in verhouding tot zijn aandeel, maar als het niet wordt verworven voor
een van hen alleen, zal de ander recht hebben op het geheel ervan. Daarom zal dezelfde regel van toepassing zijn op het
genoemde geval en de slaaf die aan een ander toebehoort en die u en mij te goeder trouw dient, zal voor mij alleen verwerven
wat verkregen is door het gebruik van mijn eigendom, en hij kan niet voor u verwerven, omdat de winst niet verkregen is uit
iets dat van u was.
351. Paulus, Vragen, Boek XV.

3341

Een vrije man die mij te goeder trouw dient, maakt een beding met betrekking tot mijn eigendom, of zijn eigen arbeid, ten
voordele van Stichus, die hem toebehoort. De betere mening is dat hij voor mij verwerft, want als hij mijn slaaf was, zou hij
voor mij verwerven, en men zou niet moeten zeggen dat hij als het ware in zijn eigen peculium is opgenomen. Als hij echter
voor Stichus, die mij toebehoort, zou bedingen met betrekking tot mijn eigendom, dan verwerft hij voor zichzelf.
352. Het volgende geval werd door Labeo beschreven. Een vader, intestaat gestorven, liet een zoon en een dochter na, die
onder zijn beheer stonden. De dochter was er altijd van uitgegaan dat zij niets uit de nalatenschap van haar vader zou
verkrijgen, en later kreeg haar broer een dochter, die op sterven lag en haar als kind naliet. De voogden gaven een slavin, die
aan haar grootvader had toebehoord, opdracht om met een man die de goederen van grootvaders nalatenschap had verkocht,
te bedingen dat hij al het geld zou krijgen dat in zijn handen zou komen. Ik verzoek u mij schriftelijk uw mening te geven
over de vraag of er op grond van dit beding iets voor de slavin is verworven. Paulus: Het is waar dat een slaaf die te goeder
trouw is en een beding maakt met betrekking tot de goederen van de meester die hij dient, iets verwerft voor zijn bezitter.
Indien echter de goederen uit de nalatenschap van de grootvader gemeenschappelijk eigendom waren, en deel uitmaakten van
de nalatenschap die verkocht werd, dan zal de slaaf niet geacht worden te hebben bedongen voor het gehele bedrag van de
goederen die aan de vrijster toebehoorden, en daarom zal hij voor beide eigenaars verwerven.
353. Venuleius, Stipulaties, Boek I.
Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft als volgt bedingt: "Belooft u om op de Kalends van januari tien aurei te
betalen aan Titius of Maevius, wie van hen op dat moment ook leeft?" Julianus zegt dat de overeenkomst nietig is, omdat een
beding niet in spanning kan blijven, en het niet blijkt door wie van de twee personen het geld zal worden verkregen.
354. Neratius, Opinies, Boek II.
Een slaaf, onderworpen aan een vruchtgebruik, kan niet, door het gebruik van het eigendom van zijn meester, een geldig
beding maken ten voordele van de vruchtgebruiker, maar hij kan een geldig beding maken ten voordele van zijn eigenaar,
door -het gebruik van eigendom van de vruchtgebruiker.
355. Paulus, Over Plautius, Boek IX.
Dezelfde regel geldt voor een geval waarin het gebruik van eigendom aan iemand is nagelaten.
356. Neratius, Meningen, Boek II.
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Als het vruchtgebruik aan twee personen toebehoort, en de slaaf bedingt zijn diensten bij een van hen, dan verkrijgt de laatste
slechts naar de mate van zijn aandeel in het vruchtgebruik.
357. Venuleius, Bepalingen, Boek XII.
Wanneer een slaaf die deel uitmaakt van een nalatenschap, bedingen maakt en zekerheden ontvangt, en nadat de nalatenschap
is ingegaan, ontstaat er twijfel of de tijd begint te lopen vanaf de datum waarop het beding is gemaakt, of vanaf de tijd
waarop de nalatenschap is aanvaard, net zoals wanneer een slaaf wiens meester in handen van de vijand is, zekerheden heeft
ontvangen, Cassius meent dat de tijd moet worden berekend vanaf de datum waarop een procedure tegen de partijen kan
worden ingesteld; dat wil zeggen, nadat de nalatenschap is ingegaan, of de meester uit gevangenschap terugkeert op grond
van het recht van postliminium.
358. Paulus, Handboeken, Boek I.
Een vruchtgebruik kan niet bestaan zonder een persoon, en daarom kan een slaaf die tot een landgoed behoort niet wettelijk
een vruchtgebruik bedingen. Men zegt echter dat een vruchtgebruik aan hem kan worden nagelaten, omdat de tijd ervan niet
onmiddellijk begint, terwijl een onvoorwaardelijk beding niet kan opschorten. Maar wat als het beding onder een voorwaarde
is gemaakt? Ook dan zal het niet geldig zijn, omdat een beding zijn kracht verkrijgt vanaf het tegenwoordige tijdstip, hoewel
het vorderingsrecht waartoe het aanleiding geeft, in afwachting kan blijven.
359. Dezelfde, Handboeken, Boek II.
Een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, of hij nu koopt of bedingt, ook al betaalt hij het geld uit zijn peculium dat aan
een van zijn meesters toebehoort, zal niettemin voor beiden verwerven. Het geval van een slaaf die aan een vruchtgebruik is
onderworpen, is echter anders.
360. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek III.
Als een slaaf bedingt voor zijn meester, of voor zijn vruchtgebruiker, met betrekking tot eigendom dat aan zijn meester
toebehoort, zegt Julianus dat hij de verplichting verwerft ten voordele van zijn meester, en dat de vruchtgebruiker net zo
betaald kan worden als iemand die is toegetreden.
361. Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, een beding maakt met betrekking tot goederen die aan een van zijn
meesters toebehoren, is de betere opvatting dat het beding voor beiden is verworven; maar hij wiens eigendom werd gebruikt
bij het maken van het beding, kan een beroep doen op een vordering tot verdeling, of de vordering tot partnerschap, om zijn
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aandeel terug te krijgen. Dezelfde regel geldt, indien een slaaf voor een van zijn meesters door middel van zijn arbeid
verkrijgt.
362. Indien elk van zijn twee meesters bedingt, dat aan een slaaf, die hun gemeenschappelijk eigendom is, dezelfde tien aurei
zal worden gegeven, en slechts één antwoord is gegeven, zullen er twee gezamenlijke bedrijvers zijn, daar vaststaat, dat een
meester kan bedingen, dat aan zijn slaaf wordt betaald.
363. Evenals een slaaf voor een van zijn meesters alleen verwerft, indien hij voor hem bij name bedingt, zo is bepaald, dat
indien hij in naam van een van zijn meesters goederen koopt, hij die voor hem alleen verwerft. Op dezelfde wijze kan hij,
indien hij geld leent dat aan een van zijn meesters moet worden betaald, of enige andere handeling verricht, uitdrukkelijk
bepalen dat het eigendom zal worden teruggegeven, of dat de betaling aan een van hen alleen zal geschieden.
364. De vraag rees of een slaaf die deel uitmaakt van een nalatenschap, kan bedingen ten voordele van de toekomstige
erfgenaam. Proculus zegt dat hij dat niet kan, omdat hij op dat moment een vreemdeling was. Cassius is van mening dat hij
dat wel kan, omdat hij die later erfgenaam wordt, geacht wordt de overledene te zijn opgevolgd op het moment van diens
overlijden. Deze reden wordt ondersteund door het feit dat het hele lichaam van slaven wordt begrepen als
vertegenwoordiging van de overledene op het moment van zijn dood, hoewel de erfgenaam misschien enige tijd op zich laat
wachten. Vandaar dat het duidelijk is dat het voordeel van het beding van de slaaf wordt verkregen voor de erfgenaam.
365. Paulus, Over het Edict, Boek LXXII.
Als een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, als volgt bedingt: "Belooft gij aan mijn meester tien aurei te betalen en
dezelfde tien aan een ander?", dan zeggen wij dat er twee mede-erfgenamen zijn.
366. Dezelfde, Over Plautius, Boek I.
De slaaf van een ander, door uitdrukkelijk voor een derde te bedingen, verwerft niet voor zijn meester.
367. Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
Als een slaaf in opdracht van een vruchtgebruiker, of een bezitter te goeder trouw, onder zodanige omstandigheden bedingt
dat hij niet voor hen kan verwerven, dan verwerft hij voor zijn meester. Dezelfde regel is niet van toepassing als hun namen
in het beding zijn opgenomen.
368. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
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Als twee personen een vruchtgebruik hebben van een slaaf, en de genoemde slaaf bedingt uitdrukkelijk voor één van hen,
met betrekking tot goederen die aan beiden toebehoren, zegt Sabinus dat, hoewel hij slechts aansprakelijk is voor één, men
moet overwegen hoe de andere vruchtgebruiker het deel kan verkrijgen waarop hij recht heeft, aangezien er geen
gemeenschap van recht tussen hen bestaat. De betere mening is, dat een praetoriaanse vordering tot verdeling kan worden
ingesteld.
369. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Als een vrije man, of een slaaf die aan een ander toebehoort en te goeder trouw dient, bedingt met betrekking tot het
eigendom van een derde, op bevel van degene die hem in bezit heeft, zegt Julianus dat de vrije man voor zichzelf zal
verwerven, maar de slaaf zal verwerven voor zijn meester, omdat het recht om te bevelen alleen toekomt aan zijn meester.
370. Indien twee medebezitters een vruchtgebruik hebben op een slaaf, of hij dient hen te goeder trouw, en hij maakt op
bevel van een van hen een beding met zijn schuldenaar, dan zal hij verwerven alleen ten behoeve van die meester.
371. Javolenus, Over Plautius, Boek II.
Als een slaaf, die bij testament gemanumitteerd is, maar niet weet dat hij vrij is, als deel van de nalatenschap blijft, en geld
bedingt voor de erfgenaam, hebben de erfgenamen nergens recht op, mits zij wisten dat hij bij testament gemanumitteerd
was, omdat zijn dienstbaarheid niet als geoorloofd kan worden beschouwd als hij diegenen dient die wisten dat hij vrij was.
Dit geval verschilt van dat van een vrije man, die, gekocht zijnde, te goeder trouw als slaaf dient, omdat in dit geval de
meening van hemzelf en van den koper omtrent zijn toestand overeenstemt. Hij echter, die weet, dat iemand vrij is, hoewel
hij onwetend kan zijn omtrent zijn toestand, kan niet geacht worden hem te bezitten.
372. Modestinus, Regels, Boek VII.
Een slaaf die tot een landgoed behoort, kan wettelijk bedingen ten voordele van de toekomstige erfgenaam, zowel als ten
voordele van het landgoed.
373. Javolenus, Epistels, Boek XIV.
Wanneer een slaaf, die zijn meester als door hem verlaten heeft beschouwd, iets bedingt, is zijn daad nietig; want wie
eigendom als verlaten beschouwt, verwerpt het geheel, en kan geen gebruik maken van de diensten van iemand van wie hij
niet wil dat die hem toebehoort. Is hij echter door een ander in beslag genomen, dan kan hij door middel van een beding tot
zijn voordeel verkrijgen, want dit is een soort schenking. Er bestaat een groot verschil tussen een slaaf die deel uitmaakt van
een nalatenschap en een die als verlaten wordt beschouwd; want de een wordt door erfelijk recht behouden, en hij kan niet als
verlaten worden beschouwd, die aan het gehele erfrecht onderworpen is, terwijl de ander, omdat hij opzettelijk door zijn
meester is verlaten, niet geacht kan worden beschikbaar te zijn voor het gebruik van hem door wie hij is verstoten.
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374. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
Wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, als volgt bedingt: "Belooft gij Lucius Titius en Gaius Seius te betalen?"
(die zijn meesters zijn), dan hebben zij recht op een gelijk deel volgens de voorwaarden van de overeenkomst. Als hij echter
als volgt zegt: "Belooft u mijn meester te betalen?", dan hebben zij recht op een aandeel in verhouding tot hun
respectievelijke eigendom. Maar als hij als volgt zegt: "Belooft u Lucius Titius te betalen, en Gaius Seius?" kan men zich
afvragen of zij recht hebben op gelijke aandelen, of alleen in verhouding tot het bedrag van de rente van ieder. Het is ook
belangrijk om na te gaan wat er louter ter verklaring is toegevoegd, en wat het andere deel van het beding, dat het
voornaamste is, bepaalt. Maar aangezien de namen het eerst worden genoemd, lijkt het redelijker dat het beding in gelijke
mate ten hunnen behoeve is verkregen, omdat de namen van de meesters ter aanduiding worden gegeven.
375. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek V.
Als mijn slaaf met mijn vrijgelatene bedingt "dat hem diensten bewezen zullen worden", zegt Celsus dat het beding nietig is.
Het zou echter anders zijn als hij had bedongen zonder het woord "hem" toe te voegen.
376. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXII.
Wanneer een slaaf, in wie wij het vruchtgebruik hebben, uitdrukkelijk ten behoeve van de eigenaar bedingt, iets te verkrijgen
uit de goederen van de vruchtgebruiker, of uit zijn eigen diensten, dan is het verworven ten behoeve van de eigenaar van het
goed. Men moet echter nagaan, door welke actie de vruchtgebruiker het kan verhalen op de eigenaar van het goed. Nogmaals,
als een slaaf ons te goeder trouw dient en uitdrukkelijk ten behoeve van zijn meester iets bedingt dat hij voor ons kan
verwerven, zal hij het voor hem verwerven. Wij moeten nagaan door welke actie wij het van hem kunnen terugvorderen, en
wat onze Gaius op dit punt heeft verklaard, is niet onredelijk, namelijk dat in beide gevallen het eigendom van de eigenaar
kan worden teruggevorderd door een persoonlijke actie.
377. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXIII.
Elke verplichting die een slaaf is aangegaan terwijl hij in onze dienst was, hoewel het effect van de bepaling kan zijn
uitgesteld tot de tijd van zijn vervreemding of manumissie, zal hij nog steeds ten gunste van ons verwerven; omdat toen hij
het contract sloot, zijn macht om dit te doen de onze was. Dezelfde regel is van toepassing wanneer een zoon onder vaderlijk
toezicht een overeenkomst aangaat, want zelfs als hij de verwezenlijking daarvan uitstelt tot de tijd van zijn emancipatie,
zullen wij recht hebben op het voordeel daarvan; mits hij echter bedrieglijk heeft gehandeld.
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Boek XLVI
1. Betreffende borgsommen en mandatarissen.
2. 2. Over novaties en delegaties.
3. Betalingen en kwijtscheldingen.
4. Betreffende vrijgave.
5. Betreffende praetoriaanse bepalingen.
6. Betreffende de zekerheid voor de eigendommen van een ondergeschikte of minderjarige.
7. 7. Betreffende de zekerheid voor de betaling van een vonnis.
8. Zekerheid voor bekrachtiging.

Tit. 1. Betreffende zekerheden en mandatarissen.

0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIX.
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Aan elke verplichting kan een borg worden toegevoegd.
(1) Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
Een borg kan gesteld worden voor goederen die uitgeleend zijn voor gebruik, of in bewaring gegeven zijn, en hij zal
aansprakelijk zijn; zelfs als de borg of de uitlening in handen is gegeven van een slaaf, of een pupil, maar alleen als degenen
voor wie de borg gesteld is, zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog of nalatigheid.
2. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Hij die beloofd heeft zekerheid te stellen, wordt geacht aan het beding te hebben voldaan, als hij daartoe iemand geeft die
aansprakelijk kan worden gesteld en kan worden aangesproken. Indien hij echter een slaaf geeft, of een zoon die aan het
vaderlijk gezag is onderworpen, onder omstandigheden waarin een vordering De peculia niet kan worden toegewezen, of een
vrouw, die zich kan beroepen op de hulp van het decreet van de Senaat, dan moet worden gezegd dat hij niet heeft voldaan
aan de bepaling om zekerheid te stellen. Indien hij een borg stelt die niet solvabel is, is het duidelijk dat hij geacht moet
worden de overeenkomst te zijn nagekomen, omdat hij die de borg heeft aanvaard, hem als solvabel heeft goedgekeurd.
3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLV.
Een borg kan genomen worden in een vordering in mandaat, of in een voor gedane zaken, die ik op het punt sta in te stellen
tegen de persoon voor wie ik borg ben geworden.
(1) Een borg is niet alleen zelf aansprakelijk, maar hij laat ook zijn erfgenaam aansprakelijk, omdat hij de positie van een
schuldenaar inneemt.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVI.
Julianus zegt dat, in het algemeen, hij die erfgenaam wordt van een persoon voor wie hij als borg optrad, bevrijd is voor
zover het de laatste betreft, en alleen aansprakelijk is als erfgenaam van de hoofdschuldenaar. Ten slotte zegt hij, dat indien
de borg erfgenaam wordt van degene voor wie hij zich aansprakelijk heeft gesteld, hij aansprakelijk zal zijn als
hoofdschuldenaar, maar zal worden ontslagen als borg; nog steeds is een hoofdschuldenaar die een hoofdschuldenaar
opvolgt, aansprakelijk uit hoofde van twee verbintenissen; want het is niet vast te stellen welke van de twee de andere teniet
doet; maar in het geval van een borg en een hoofdschuldenaar kan dit gemakkelijk worden vastgesteld, omdat de verbintenis
van de hoofdschuldenaar de meest bindende is. Wanneer er enig verschil bestaat tussen de verbintenissen, kan worden
geoordeeld, dat de ene door de andere wordt tenietgedaan. Maar wanneer beide verbintenissen even sterk zijn en niet kan
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worden vastgesteld waarom de ene moet worden nietig verklaard en de andere niet, verwijst hij naar een voorbeeld waarmee
hij wil aantonen dat het feit dat twee verbintenissen tegelijkertijd in dezelfde persoon kunnen bestaan, niets nieuws is. Dit is
zijn voorbeeld. Indien een van twee mede-promotoren erfgenaam wordt van de andere, zal hij twee verbintenissen hebben.
Evenzo, indien een mede-promotor erfgenaam wordt van de ander, zal hij twee verschillende verbintenissen hebben. Het is
duidelijk, dat hij, indien hij een vordering uit hoofde van een van beide instelt, van beide gebruik zal maken; dat wil zeggen,
omdat de aard van de twee verbintenissen, die hij had, zodanig is, dat, indien een van beide in rechte wordt betrokken, de
andere ook zal worden opgeruimd.
512. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
Ik beding met een schuldenaar, maar neem geen borg, en naderhand wens ik dat er een borg wordt gesteld. Als ik er een borg
bij neem, is hij aansprakelijk.
(1) Het maakt weinig verschil of ik de borg absoluut bind, of vanaf een bepaalde tijd, of onder enige voorwaarde.
(2) Een zekerheid kan bovendien zowel voor een toekomstige als voor een vroegere verbintenis worden gesteld, mits het een
natuurlijke verbintenis betreft.
6. Ulpianus, Digest, Boek LIII.
Want waar wat betaald is niet teruggevorderd kan worden, is het gepast dat een borgstelling voor deze natuurlijke
verplichting wordt ontvangen.
(0) Ulpianus, Over Sabimis, Boek XLVII.
In het Grieks wordt een borgstelling als volgt aangenomen: "In mijn goede trouw, beveel ik, zeg ik, wens ik," of "ik wens,
met een zekere vastberadenheid van geest." Als iemand echter zegt: "Ik bevestig," is dat hetzelfde als wanneer hij de
woorden: "Ik zeg," zou hebben uitgesproken.
13824. Men moet ook bedenken dat een borg kan worden gesteld voor elke soort verplichting, hetzij met betrekking tot het
eigendom, mondeling, of door instemming.
13825. Men moet ook bedenken dat een borg kan worden genomen voor iedereen die aansprakelijk is volgens de
Praetoriaanse wet.
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13826. Een borgstelling kan worden ontvangen nadat de zaak in het geding is gekomen, omdat de burgerlijke en natuurlijke
verbintenis blijft bestaan. Dit werd toegegeven door Julianus, en is onze praktijk. Als de hoofdschuldenaar zijn zaak verliest,
rijst de vraag of hij een beroep kan doen op een uitzondering, want hij is niet van rechtswege vrijgesteld. Indien hij niet wordt
aangeslagen voor de betaling van het vonnis, maar alleen voor de gerechtelijke procedure, is het zeer juist te oordelen dat hij
een beroep kan doen op een exceptie. Wanneer hij echter voor de gehele zaak is aangenomen, heeft hij geen recht op een
exceptie.
13827. Wanneer een testamentaire voogd zich borg stelt, is hij aansprakelijk.
13828. Indien echter de vordering voortkomt uit een misdrijf, menen wij dat de betere mening is dat de borg aansprakelijk is.
13829. En, in het algemeen, twijfelt niemand eraan dat een borg kan worden ontvangen in alle soorten van verbintenissen.
13830. De volgende regel is van toepassing op allen die voor anderen aansprakelijk zijn: namelijk, indien zij worden gebruikt
om hun strengere voorwaarden op te leggen, is besloten dat zij in het geheel niet aansprakelijk zullen zijn. Het is duidelijk dat
zij kunnen worden aanvaard in zaken van geringer belang, waarom een borgstelling voor een gering bedrag zeer passend is.
Nogmaals, de hoofdschuldenaar is absoluut aansprakelijk, maar de borg kan worden gebonden vanaf een bepaalde tijd, of
onder een bepaalde voorwaarde. Indien echter de hoofdschuldenaar onder een bepaalde voorwaarde aansprakelijk is en de
borg absoluut, zal hij worden vrijgesteld.
13831. Als iemand voor Stichus zou bedingen, en een borg zou ontvangen als volgt: "Belooft u, op uw goede trouw, Stichus
uit te leveren, of tien aurei te betalen?" Julianus zegt dat de borg niet gebonden zal zijn, omdat zijn toestand moeilijker is
gemaakt, zodat als Stichus zou overlijden, hij nog steeds aansprakelijk zou zijn. Marcellus zegt echter dat hij niet
aansprakelijk is, niet alleen omdat zijn voorwaarde verzwaard is, maar ook omdat hij eerder voor een andere verplichting is
aangenomen. Tenslotte kan men geen borg ontvangen voor iemand die beloofd heeft tien aurei te betalen, zoals volgt:
"Belooft gij tien aurei te betalen, of Stichus uit te leveren?" hoewel in dit geval zijn voorwaarde niet bezwarender is gemaakt.
13832. Julianus zegt ook dat wanneer iemand een slaaf of tien aurei heeft bedongen, en een borg neemt als volgt: "Belooft u
een slaaf te leveren, of tien aurei te betalen, wat ik maar wil?" de borg niet gebonden zal zijn, omdat zijn voorwaarde
bezwarender is gemaakt.
13833. Aan de andere kant, wanneer iemand bedingt: "Een slaaf, of tien aurei, wat de bedinggever wil", kan hij een borg
nemen onder de volgende voorwaarden: "Tien aurei, of een slaaf, wat u wilt", want Julianus zegt dat op deze manier de
conditie van de borg verbeterd wordt.
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13834. Maar als ik de hoofdschuldenaar als volgt ondervraag: "Stichus en Pamphilus?" en de borg als volgt: "Stichus, of
Pamphilus?" stel ik de vraag op de juiste wijze, omdat de toestand van de borg minder belastend wordt.
13835. Het lijdt geen twijfel, dat een borg voor een andere borg kan worden gesteld.
8. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Zekerheden kunnen worden genomen voor een deel van het geld, of voor een deel van het eigendom.
9. Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Wanneer een schuldeiser twijfelt aan de solvabiliteit van zijn zekerheden, en één van hen, die door hem is uitgekozen om te
worden aangesproken, bereid is zekerheid te stellen, zodat zijn medeborgen voor zijn risico kunnen worden aangesproken
voor hun aandeel, vind ik dat hij moet worden gehoord; maar alleen op voorwaarde dat hij zekerheid stelt, en dat al zijn
medeborgen die solvabel zouden zijn, voorhanden zijn. Want de koop van de vordering is niet altijd gemakkelijk, wanneer de
betaling van de gehele schuld niet vrij van moeilijkheden is.
0. De vordering wordt verdeeld tussen de borgen, wanneer zij hun aansprakelijkheid niet ontkennen. Want als zij het wel
ontkennen, moet het voordeel van de verdeling niet worden toegekend. Een zoon die onder vaderlijk toezicht staat, kan borg
staan voor zijn vader, en zijn daad zal niet zonder gevolg blijven. In de eerste plaats, omdat hij, wanneer hij zijn eigen
meester wordt, aansprakelijk kan worden gesteld naar de mate van zijn middelen; en bovendien kan tegen hem vonnis
worden gewezen, zelfs indien hij aan het gezag van zijn vader onderworpen blijft. Laten wij echter bezien, of zijn vader
aansprakelijk zal zijn, omdat hij geacht wordt in zijn opdracht te hebben gehandeld. Ik denk dat deze regel van toepassing is
op alle overeenkomsten; maar als hij borg is komen te staan voor zijn vader zonder dat deze daarvan op de hoogte was, is
deze vordering niet ontvankelijk; toch kan een vordering tegen zijn vader worden ingesteld op grond van het feit dat de
procedure ten voordele van zijn eigendom was. Het is duidelijk dat, indien de geëmancipeerde zoon de schuld heeft betaald,
hij recht heeft op een billijke vordering, en dezelfde vordering kan door hem worden ingesteld indien hij onder het toezicht
van zijn vader blijft, en het geld voor laatstgenoemde heeft betaald, uit zijn peculium castrense.
23. Julianus, Digest, Boek XII.
Wanneer iemand geld heeft geleend aan een zoon onder vaders toezicht in strijd met het decreet van de Senaat, en de zoon is
dood, dan kan hij geen borg nemen van zijn vader, omdat hij geen recht heeft op een rechtsvordering, noch civiel noch
praetorisch, tegen zijn vader, en er is geen nalatenschap waarvoor borgstellers aansprakelijk kunnen worden.
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23. Dezelfde, Digest, Boek XLIII.
Het is duidelijk dat een borg wel degelijk kan worden aangesproken op grond van de vordering De peculio, die tegen de
vader zal worden ingesteld.
23. Dezelfde, Digest, Boek XIV.
Als u op mijn aanwijzing tien aurei aan Titius leent en een vordering in mandaat tegen mij instelt, zal Titius niet van zijn
aansprakelijkheid worden ontheven; maar ik zou geen vonnis ten gunste van u tegen mij moeten laten uitspreken, tenzij u de
vorderingsrechten die u tegen Titius hebt, aan mij overdraagt. Evenzo, als u een vordering tegen Titius instelt, zal ik niet
worden bevrijd, maar ik zal alleen aansprakelijk zijn tegenover u voor het bedrag dat u niet van Titius kunt innen.
23. Dezelfde, Digest, Boek XLVII.
Wanneer de hoofdschuldenaar erfgenaam wordt van zijn borg, vervalt de verplichting van borgstelling. Wat moet er dan
gebeuren? Als de hoofdschuldenaar wordt aangesproken voor de vordering, en gebruik maakt van de uitzondering waarop de
borg recht had, moet een replicatie in factum worden verleend, want men kan verhaal nemen op grond van bedrog.
23. Dezelfde, Digest, Boek LI.
Als gij zonder enige tegenprestatie met mij bedongen hebt, en ik heb een borg gesteld, en ik wil niet dat hij van een exceptie
gebruik maakt, maar verkies dat hij betaalt, opdat hij een vordering in mandaat tegen mij kan instellen, dan moet de exceptie
hem worden toegestaan, zelfs tegen mijn toestemming; want hij heeft er meer belang bij zijn geld te houden, dan het van de
hoofdschuldenaar terug te krijgen, nadat hij de bedingende partij betaald heeft. Als één van twee borgsommen, die u voor
twintig aurei verschuldigd zijn, u betaalt of belooft u vijf aurei te betalen, om te voorkomen dat u hem vervolgt, wordt de
ander niet vrijgesproken; en als u vijftien aurei van hem probeert te innen, wordt u niet door een exceptie tegengehouden. Als
u probeert de resterende vijf aurei van de voormalige borg te innen, kunt u worden uitgesloten door een exceptie op grond
van bedrog.
(23) Dezelfde, Digest, Boek LIII.
Een borg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een persoon aan wie de hoofdschuldenaar niet aansprakelijk is. Daarom,
als een slaaf die Titius en Sempronius gemeenschappelijk bezitten, specifiek is bedongen om aan Titius te worden gegeven,
en zijn borg wordt gevraagd: "Belooft u dit aan Titius te geven, of aan Sempronius?" Titius kan het inderdaad van de borg
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eisen, maar Sempronius lijkt te zijn geïntroduceerd met als enig doel dat de betaling aan hem zou kunnen worden gedaan
voordat de zaak in het geding komt, terwijl Titius daarvan niet op de hoogte is, of niet wil dat dit gebeurt.
23. Iemand die beloofd heeft op een bepaalde plaats te betalen, wordt in zekere zin aan een strengere voorwaarde
onderworpen dan wanneer hij alleen maar verhoord zou zijn, want hij kan niet op een andere plaats betalen dan die waar hij
overeengekomen is te betalen, als de bedrieger hem daartoe niet wil dwingen. Daarom, indien ik de hoofdschuldenaar
absoluut verhoor, en ik de borg aanvaard met de toevoeging van betaling op een bepaalde plaats, zal de borg niet
aansprakelijk zijn.
24. Zelfs als de hoofdschuldenaar te Rome belooft te Capua te betalen en de borg te Efeze, is de borg niet meer aansprakelijk
dan wanneer de hoofdschuldenaar had beloofd onder voorwaarde te betalen en de borg had toegezegd dit op een bepaalde
dag te doen, of absoluut had toegezegd.
25. Een borg kan worden aanvaard wanneer enige burgerlijke of natuurlijke verplichting, die op hem van toepassing is,
bestaat.
26. Natuurlijke verbintenissen worden niet alleen geschat op grond van het feit, dat er een vordering op kan worden
ingesteld, maar ook wanneer het geld, eenmaal betaald, niet kan worden teruggevorderd. Want hoewel van natuurlijke
schuldenaren strikt genomen niet kan worden gezegd dat zij schuldenaren zijn, kunnen zij toch als zodanig worden
beschouwd, en degenen die geld van hen ontvangen, datgene verkregen te hebben waarop zij recht hadden.
27. 27. Wanneer een beding is aangegaan, dat op een bepaalde tijd in werking moet treden, en een borg onder een
voorwaarde is aangenomen, blijven de rechten van deze laatste in spanning, zodat, indien aan de voorwaarde vóór de
voorgeschreven tijd wordt voldaan, hij niet aansprakelijk zal zijn; maar indien de tijd en de voorwaarde zouden samenvallen,
of indien aan de. voorwaarde zou worden voldaan nadat de voorgeschreven tijd is verstreken, zal hij aansprakelijk zijn.
28. Wanneer men een borg aanvaardt onder de volgende voorwaarden: "Zult gij aansprakelijk zijn, indien de
hoofdschuldenaar de veertig aurei, die hem geleend zijn, niet betaalt?", dan is het waarschijnlijk, dat het de bedoeling was,
dat, indien de hoofdschuldenaar niet betaalde, toen hij daartoe werd opgeroepen, de borg aansprakelijk zou zijn; maar indien
de hoofdschuldenaar, voordat hij tot betaling was aangemaand, zou overlijden, dan zal de borg aansprakelijk zijn, omdat,
zelfs in dit geval, het waar is, dat de hoofdschuldenaar niet betaald heeft.
(23) Dezelfde, Digest, Boek LXXXIX.
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Het is gebruikelijk om vrijstelling te verlenen aan zekerheden door de bedingende partij te dwingen om alle
vorderingsrechten die hij tegen de anderen heeft, te verkopen aan hem die bereid is om de gehele schuld te betalen.
23. Dezelfde, Digest, Boek XC.
Hij die zijn schuldenaar delegeert, wordt geacht zoveel geld te betalen als hem verschuldigd is; en daarom, als een borg zijn
schuldenaar delegeert, ook al is hij misschien niet solvabel, kan onmiddellijk een vordering op lastgeving worden ingesteld.
(23) Dezelfde, Over Minicius, Boek IV.
Een slaaf werd borg voor een zekere persoon zonder medeweten van zijn meester, en betaalde het verschuldigde geld, in zijn
naam. De vraag rees of de meester het bedrag al dan niet kon verhalen op de persoon aan wie het was betaald. Het antwoord
luidde dat het van belang was na te gaan in wiens naam de slaaf borg was komen te staan, want als hij dat had gedaan met
verwijzing naar zijn peculium, dan kon zijn meester niet terugvorderen wat hij uit zijn peculium had betaald, maar alles wat
hij voor rekening van zijn meester had betaald, kon door hem worden teruggevorderd. Indien hij echter borg stond voor een
groter bedrag dan zijn peculium, kon al het geld dat aan zijn meester toebehoorde en dat hij had betaald, ook worden
teruggevorderd, en wat hij uit zijn peculium had betaald, kon door een persoonlijke vordering worden teruggevorderd.
23. Javolenus, Epistels, Boek XIII.
Maar als de eigenaar van de slaaf het geld heeft betaald, kan hij het niet terugvorderen van degene voor wie hij borg is komen
te staan, maar wel van degene aan wie hij het heeft betaald, omdat een slaaf niet aansprakelijk kan worden als borg. Daaruit
volgt, dat hij het niet kan verhalen op hem, voor wie hij borg stond, daar hij zelf aansprakelijk is voor de schuld, en niet
bevrijd zal worden door de betaling van geld, dat verschuldigd is krachtens een verbintenis, waarvoor de slaaf niet
aansprakelijk was.
65536. Africanus, Vragen, Boek VII.
Een erfgenaam ontving een borgstelling van de schuldenaar van een nalatenschap, en droeg vervolgens de nalatenschap over
krachtens het Trebelliaanse Decreet van de Senaat. Men is van mening dat de verplichting van de borg onaangetast blijft. In
dit geval moet dezelfde regel in acht worden genomen die geldt wanneer een erfgenaam, tegen wie een geëmancipeerde zoon
het praetoriaanse bezit van een nalatenschap verkrijgt, een borgstelling aanvaardt. In beide gevallen gaan de
vorderingsrechten dus met de nalatenschap over.
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65536. Er is niets nieuws aan het feit, dat een borg voor de betaling van eenzelfde geldsom krachtens twee verschillende
verbintenissen aansprakelijk is; want als hij vanaf een bepaalde dag aanvaard is, en daarna absoluut aanvaard is, zal hij aan
beide verbintenissen gebonden zijn; en als een borg erfgenaam wordt van zijn medeverzekerde, zal het resultaat hetzelfde
zijn.
65537. Ik leende geld aan uw slaaf, u ontmande hem, en daarna aanvaardde ik hem als borg. Als hij zekerheid gaf voor de
verbintenis, die binnen een jaar aan u verschuldigd is, wordt gezegd, dat de slaaf aansprakelijk is. Maar indien het geschiedde
uit hoofde van de natuurlijke verbintenis, die hij zelf heeft, is het beter te oordelen, dat de overeenkomst nietig is; want het is
onbegrijpelijk, dat een borg voor zichzelf aansprakelijk kan worden. Maar als deze slaaf, na de manumissie, erfgenaam wordt
van zijn borg, dan blijft de borgtochtverbintenis bestaan, en blijft de natuurlijke verbintenis bestaan, zodat hij, als de
burgerlijke verbintenis tenietgaat, niet kan terugvorderen wat betaald is. Evenmin kan daartegen worden ingebracht, dat
wanneer de hoofdschuldenaar erfgenaam wordt van zijn borg, de verplichting van de borg tenietgaat, omdat dan de dubbele
burgerlijke verbintenis niet kan bestaan ten aanzien van dezelfde persoon. En anderzijds, als de borg erfgenaam wordt van de
gemanumitteerde slaaf, blijft dezelfde verplichting jegens hem bestaan, hoewel hij van nature aansprakelijk is, en niemand
borg voor zichzelf kan worden.
65538. Indien de bedinggever zijn schuldenaar tot zijn erfgenaam benoemt, doet hij de aansprakelijkheid van de borg
absoluut teniet, ongeacht of de verplichting van de schuldenaar een burgerlijke of een natuurlijke was; niemand kan zich
immers ten opzichte van een derde verbinden terwijl hij voor deze optreedt. Wanneer echter dezelfde schuldenaar de borg tot
zijn erfgenaam benoemt, is er geen twijfel aan, dat hij de enige verplichting van de borg terstond teniet doet. Het bewijs
hiervan is, dat indien het bezit van de goederen van de schuldenaar aan de schuldeiser wordt afgestaan, ook moet worden
gezegd, dat de borg aansprakelijk blijft.
65539. Wanneer u en Titius gezamenlijk aansprakelijk zijn voor dezelfde som geld, kan hij die borg voor u is geworden, ook
antwoorden als borg voor Titius, hoewel hetzelfde geld verschuldigd is aan dezelfde persoon; en deze verplichting zal niet
nietig zijn, wat de schuldeiser betreft. In sommige gevallen zal het zelfs voordeel opleveren, bijvoorbeeld als hij erfgenaam
wordt van degene voor wie hij eerder borg stond; want dan zal de eerste verplichting tenietgaan door fusie, en de tweede zal
blijven bestaan.
65540. Wanneer de borg erfgenaam wordt van de bedinggever, rijst de vraag of hij, aangezien hij zelf als het ware betaling
van zichzelf heeft geëist, gerechtigd zal zijn tot een vordering in mandaat tegen de hoofdschuldenaar. Het antwoord luidde
dat, aangezien de hoofdschuldenaar aansprakelijk blijft, de schuldeiser niet kan worden geacht het geld van zichzelf, als borg,
te hebben geïnd. Daarom moet hij een vordering instellen op grond van het beding, in plaats van een vordering in mandaat.
65536. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
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Een borg kan worden aanvaard zelfs voordat de nalatenschap is ingegaan, als de hoofdschuldenaar dood is, omdat de
nalatenschap de functie van een persoon vervult op dezelfde manier als een gemeente, een decurion en een maatschap.
65536. Marcianus, Regels, Boek IV.
"Als ik tien aurei beding voor mijzelf, of voor Titius," dan kan Titius geen borg nemen, omdat hij alleen voor de betaling is
toegevoegd.
65536. Marcellus, Opinies.
Lucius Titius, verlangend borg te worden voor Septicius voor zijn broer, Seius, schreef hem als volgt: "Als mijn broer u
daarom vraagt, verzoek ik u, hem het geld te betalen, op mijn verantwoordelijkheid en voor mijn risico." Na deze brief te
hebben geschreven, betaalde Septicius het geld aan Seius; en Titus, die daarna stierf, liet bepaalde erfgenamen na, waaronder
zijn broer, Seius, een derde deel van zijn nalatenschap. Omdat de vordering waarop Septicius jegens zijn broer Seius recht
had, door de samenvoeging teniet was gegaan, vanwege het derde deel van de nalatenschap die Seius van zijn broer Titius
had gekregen, vroeg ik of Septicius voor het gehele bedrag een vordering kon instellen tegen de andere erfgenamen.
Marcellus antwoordde dat een vordering in mandaat niet kon worden ingesteld tegen de mede-erfgenamen van Seius voor het
grootste deel van de nalatenschap, maar alleen voor hun erfelijke aandelen.
(65536) Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Marcellus zegt dat als iemand borg staat voor een voogd die aansprakelijk is zonder toestemming van zijn voogd, of voor een
verkwister, of een krankzinnige, de betere opvatting is dat hij geen recht heeft op een schadeloosstelling, omdat een
vordering op grond van mandaat niet in hun voordeel zal uitvallen.
65536. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
Volgens een Rescript van de Goddelijke Hadrianus, wordt een verplichting niet van rechtswege verdeeld onder zekerheden.
Daarom, als een van hen zou sterven, zonder een erfgenaam te hebben, voordat hij zijn deel van de schuld heeft betaald, of
arm zou worden, zal zijn deel van de verplichting worden toegevoegd aan dat van de anderen.
65536. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.
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Wanneer er meerdere borgen zijn, en een van hen is absoluut aanvaard, en een ander vanaf een bepaalde tijd, of onder een
bepaalde voorwaarde, dan heeft degene die absoluut aanvaard is, recht op kwijtschelding, zolang de voorwaarde vervuld kan
worden; dat wil zeggen, zodanig dat hij in de tussentijd alleen voor een individueel deel aangesproken kan worden. Indien
echter hij, die onder een voorwaarde is aangenomen, niet solvabel zou zijn op het ogenblik, dat de voorwaarde vervuld wordt,
zegt Pomponius, dat de zaak in de vroegere toestand van absolute borgstelling moet worden hersteld.
131072. Bovendien, als een borg voor een ander verschijnt, of als er verscheidene zijn, moet dezelfde regel, die door de
Goddelijke Hadrianus is ingesteld, ten aanzien van hen in acht worden genomen.
131073. Nogmaals, als er enige twijfel is of de eerste borg solvabel is of niet, moeten de middelen van de volgende borg bij
de zijne worden opgeteld.
131074. Pomponius zegt, dat aan de erfgenamen van een borgstelling verlichting moet worden verleend, zoals aan de borg
zelf.
131075. Als er een borg is die tegelijk hoofdschuldenaar en borg van de borg is, kan de oorspronkelijke borg niet vragen dat
de verplichting wordt verdeeld tussen hemzelf en degene die voor hem aansprakelijk is geworden, want de oorspronkelijke
borg neemt de positie van een schuldenaar in, en een schuldenaar kan niet vragen dat de verplichting wordt verdeeld tussen
hem en zijn borg. Indien dus een van twee borgen zich borg stelt, wordt de verplichting niet verdeeld ten opzichte van hem
voor wie hij aansprakelijk is geworden; maar de betere mening is, dat zij wordt verdeeld ten opzichte van de borg zelf.
23. Paulus, Over het Edict, Boek XXV.
Als een borg volhoudt dat de anderen solvabel zijn, moet hem de uitzondering worden toegestaan dat hij zal betalen, "als de
anderen insolvabel zouden blijken."
(23) Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
Als ik bedongen heb onder een onmogelijke voorwaarde, kan ik niet gedwongen worden om een borg te stellen.
23. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
Iedereen kan borg staan voor een ander, ook al is de beloftegever zich daar niet van bewust.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.

3357

Als een borg of iemand anders de schuldeiser voor de schuldenaar wil betalen, vóór het tijdstip waarop de vordering
opeisbaar wordt, moet hij wachten op de dag waarop de betaling moet worden gedaan.
30. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVI.
De uitzondering betreffende de hoofdschuldenaar, en, inderdaad, wanneer hij onwillig is, evenals alle andere voordelen die
aan de zaak verbonden zijn, staan ter beschikking van de borg en de andere toebehoren die aansprakelijk zijn.
23. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
Indien Titius een slaaf zijn vrijheid zou nalaten, en hem tot zijn erfgenaam benoemen, en ik tevoren naar hem had gevraagd,
en zekerheid op.zijn rekening had ontvangen voor het geval hij werkelijk aan Titius toebehoorde, dan moet gezegd worden
dat het recht van vordering tegen hem moet worden overgedragen, en indien dit niet wordt toegestaan, wordt het beding van
kracht. Als de slaaf echter aan mij, de eiser, toebehoort, en hij niet op mijn bevel het landgoed betreedt, zullen de borgen
aansprakelijk zijn op grond van het feit dat er geen verweer is gevoerd. Maar als de slaaf op mijn bevel het landgoed betreedt,
verdwijnt het beding. Het is duidelijk dat als de slaaf van mij was, en ik de aanvaarding van de nalatenschap uitstelde totdat
ik een gunstige beslissing in de rechtbank had verkregen, en ik hem dan beval de nalatenschap te aanvaarden, en ik in de
tussentijd een procedure wil beginnen omdat de zaak niet werd verdedigd, het beding niet van kracht wordt, omdat een
arbiter niet op deze manier zou beslissen.
23. Paulus, Over het Edict, Boek LXXII.
Zij die als borg verantwoordelijkheid beloven, kunnen een lichtere, maar geen zwaardere last op zich nemen. Als ik dus voor
mijzelf met de hoofdschuldenaar beding, en ik laat een borg voor mij beloven, of voor Titius, dan vindt Julianus dat de
toestand van de borg beter is, omdat hij zelfs Titius kan betalen. Als ik met de hoofdschuldenaar heb bedongen dat hij mij of
Titius betaalt, en met de borg alleen dat hij mij betaalt, zegt Julianus dat de voorwaarde van de borg zwaarder is. Maar wat
als ik met de hoofdschuldenaar zou bedingen voor Stichus, of Pamphilus, en met de borg alleen voor Stichus? Zal de borg in
een betere of slechtere toestand verkeren als hij niet het recht van keuze heeft? Het is waar dat zijn toestand beter zal zijn,
omdat hij door de dood van Stichus van zijn aansprakelijkheid zal zijn bevrijd.
0. Dezelfde, Over Plautius, Boek II.
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Wanneer iemand zich borg stelt voor een slaaf is hij volledig aansprakelijk, ook al is er niets in het peculium van de slaaf.
Het is duidelijk dat als hij zich borg stelt voor de meester, tegen wie hij een vorderingsrecht De peculia heeft, hij alleen
aansprakelijk is voor het bedrag van het peculium op het moment dat het vonnis werd uitgesproken.
23. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Wanneer een schuldeiser, die een hoofdschuldenaar en borgen heeft, het verschuldigde geld van een der borgen ontvangt, en
aan hem zijn vorderingsrechten overdraagt, kan men zeggen, dat deze niet meer bestaan, daar hij ontvangen heeft, waar hij
recht op had, en al de anderen door de betaling bevrijd zijn; maar dit is niet het geval, want hij heeft het niet bij wijze van
betaling ontvangen, maar hij heeft als het ware de vordering op de schuldenaar verkocht, en hij had nog steeds het
vorderingsrecht, omdat hij verplicht was deze rechten over te dragen aan degene, die hem betaald heeft.
23. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.
Als iemand die is vrijgelaten na het verstrijken van de tijd voor de inning van een schuld een borg stelt, zal de borg niet
aansprakelijk zijn, want een borg die bij vergissing is gesteld, is nietig.
(1) Marcellus, Digest, Boek XX.
Als ik beding: "Voor Stichus of Pamphilus, wie de schuldenaar ook kiest", kan ik geen borg nemen voor Stichus of
Pamphilus, wie de borg ook kiest; want het zou in zijn macht liggen om een andere te geven dan die de hoofdschuldenaar zou
kunnen kiezen.
0. Ik heb een borg ontvangen van Titius, die mij krachtens een testament tien aurei voorwaardelijk verschuldigd was, en ik
ben zijn erfgenaam geworden, en naderhand is de voorwaarde, waarvan de erfenis afhing, vervuld; ik vraag, of de borg
tegenover mij aansprakelijk is. Het antwoord was, dat als het legaat aan u is nagelaten onder een voorwaarde, en u, nadat u
een borg van de erflater hebt ontvangen, zijn erfgenaam bent geworden, u de borg niet als aansprakelijk kunt beschouwen,
omdat er geen schuldenaar is voor wie de borg aansprakelijk kan zijn, en er niets is dat aan u verschuldigd is.
(5888) Modestinus, Regels, Boek II.
Als van twee borgstellingen voor hetzelfde bedrag de ene, na door de schuldeiser te zijn uitgekozen, volledig betaalt en de
vorderingsrechten niet aan hem zijn overgedragen, kan de andere borg noch door de schuldeiser, noch door zijn
medeborgsteller worden aangesproken.
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37. Idem, Regels, Boek III.
Wanneer er twee medeschuldenaren zijn, en een borg wordt gesteld door een van hen of door beiden, kan hij met recht voor
het gehele bedrag van de schuld worden aanvaard.
38. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
Indien een borg is aanvaard voor een bedrag, dat door een curator niet kan worden geïnd, en na het meerderjarig worden van
de minderjarige het bedrag door dezelfde curator of door zijn erfgenamen had kunnen worden geïnd, en hij, die minderjarig
was, verzuimt zijn rechten te doen gelden en wordt insolvent, dan kan met recht een praetoriaanse vordering tegen de borgen
worden ingesteld.
0. Dezelfde autoriteit gaf als zijn mening, dat als een van verscheidene mandatarissen een vonnis tegen hem in zijn geheel
gewezen heeft gekregen en aangeschreven is om betaling te doen, hij kan verzoeken dat alle vorderingsrechten die
beschikbaar zijn tegen degenen die de opdracht gaven om dezelfde handeling uit te voeren, aan hem worden toegewezen.
(23) Javolenus, Epistels, Boek X.
Als ik een borg aanvaard onder de volgende voorwaarden: "Stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor de levering van
duizend maten tarwe, te betalen met uw geld, als onderpand voor de tien aurei die ik heb geleend?" zal de borg niet
aansprakelijk zijn, omdat hij niet verantwoordelijk kan worden voor iets anders dan wat is geleend, omdat de schatting van de
waarde van het goed dat als koopwaar wordt beschouwd, in geld kan worden gemaakt; net zoals een som geld in koopwaar
kan worden geschat.
23. Pomponius, Diverse passages, Boek VII.
Als ik, nadat ik met Titius een overeenkomst heb gesloten, jou als borg aanvaard, en daarna met een ander een overeenkomst
sluit voor hetzelfde geld, en een andere borg ontvang, zullen zij geen gezamenlijke borg zijn, omdat zij borg staan voor twee
verschillende overeenkomsten.
23. Javolenus, Epistels, Boek XI.
U hebt bedongen dat een bepaald werk vóór een bepaalde datum tot uw tevredenheid zou worden uitgevoerd, en u hebt
zekerheden ontvangen die, als het werk niet binnen de voorgeschreven tijd zou worden uitgevoerd, ermee instemden
aansprakelijk te zijn voor het bedrag dat u zou hebben betaald om het te laten uitvoeren; en omdat het werk niet werd
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uitgevoerd, gaf u het aan een aannemer, en omdat deze geen zekerheid bood, deed u het werk zelf. Ik vraag of de borgstellers
aansprakelijk zullen zijn. Het antwoord luidde, dat volgens de bepalingen van het door u genoemde beding, de borgen niet
aansprakelijk zullen zijn, omdat u niet doet wat in het beding is overeengekomen, dat wil zeggen, u hebt het werk niet laten
uitvoeren, hoewel u dat naderhand wel hebt gedaan; want het contract dat naderhand is gesloten, was net hetzelfde als
wanneer het niet was aangegaan, omdat u het werk onmiddellijk zelf bent gaan doen.
(23) Scaevola, Digest, Boek VI.
Een borg voor de verkoper van twee stukken land, waarvan er een naderhand werd uitgezet, werd, nadat hij door de koper
was gedagvaard, voor een bepaald bedrag veroordeeld. De vraag rees of hij de erfgenaam van de verkoper kon aanklagen
vóór het tijdstip waarop deze kon worden gedwongen aan het vonnis te voldoen. Het antwoord luidde dat hij dat kon doen,
maar dat er voor de rechter een goede reden was om de borg te verplichten zich te verweren, dan wel van zijn
aansprakelijkheid te worden ontheven.
23. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek X.
Telkens wanneer de wet zich tegen de verkoop verzet, wordt ook de borg vrijgelaten; en daar is des te meer reden toe, omdat
de hoofdschuldenaar door een dergelijke procedure bereikt kan worden.
23. Papinianus, Vragen, Boek IX.
Als de straf van deportatie aan een schuldenaar wordt opgelegd, zegt Julianus dat een borg niet voor hem kan worden
aangenomen, omdat de hele verplichting tegen hem is uitgewist.
23. Als een zoon onder vaders toezicht een borg aanvaardt in een zaak die betrekking heeft op zijn peculium, als volgt:
"Word jij verantwoordelijk voor zoveel geld als ik mag lenen?" en hij, geëmancipeerd geworden, het geld uitleent, zal de
borg niet aansprakelijk zijn tegenover de vader als de hoofdschuldenaar dat niet is, maar op grond van menselijkheid zou hij
aansprakelijk moeten zijn tegenover de zoon.
23. Dezelfde, Vragen, Boek X.
Als Titius en Seia borg zouden staan voor Maevius, terwijl de vrouw ontslagen is, zullen wij een vordering voor het gehele
bedrag tegen Titius toewijzen, aangezien hij had kunnen weten, en niet onwetend had moeten zijn, van het feit dat een vrouw
geen borg kan staan.
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23. De volgende vraag schijnt gelijksoortig te zijn, namelijk of, als de ene borg wegens zijn leeftijd volledige restitutie
verkrijgt, de andere borg de gehele last van de verbintenis op zich moet nemen. Hij zou er echter alleen mee belast moeten
worden, indien de minderjarige later zekerheid zou worden, wegens de onzekerheid van de teruggave wegens zijn leeftijd.
Wanneer echter de minderjarige er door de schuldeiser op bedrieglijke wijze toe is aangezet om borg te staan, mag de
schuldeiser de andere borg niet in vrijwaring nemen, net zo min als wanneer de minderjarige, die door een novatie is
bedrogen, wenst dat hem een praetoriaanse vordering tegen zijn vroegere schuldenaar wordt toegestaan.
23. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Als een erfgenaam, die een schuldenaar die door een testament is vrijgelaten, achterwege laat, een vordering instelt tegen zijn
borg, kan de borg zich beroepen op een exceptie die gebaseerd is op bedrog, vanwege de oneervolle daad van de erfgenaam;
en dezelfde exceptie zou ook de hoofdschuldenaar ten goede zijn gekomen, als hij was aangesproken.
23. Indien een van de twee erfgenamen van een borg, door vergissing, het gehele verschuldigde bedrag betaalt, zijn sommige
autoriteiten van mening, dat hij recht heeft op een persoonlijke vordering, en dat derhalve zijn mede- borg aansprakelijk
blijft. Zij menen dat de verplichting van de mede-erfgenaam blijft bestaan, zelfs indien geen proces wordt aangespannen;
omdat de schuldeiser die, denkend dat hij aansprakelijk is, een deel betaalt aan hem die de gehele schuld heeft voldaan, geen
recht heeft op een persoonlijke vordering om dit deel terug te vorderen. Wanneer echter twee borgstellingen zijn aanvaard,
bijvoorbeeld voor twintig aurei, en een van de twee erfgenamen van de andere borgstelling betaalt het gehele aan de
schuldeiser verschuldigde bedrag, dan heeft deze inderdaad het recht een persoonlijke vordering in te stellen tot
terugvordering van de tien aurei die hij niet wettelijk verschuldigd was. Maar of hij de overige vijf aurei kan terugvorderen
indien de andere borg solvabel is, is een vraag die moet worden overwogen. Want in eerste instantie moeten de erfgenamen
van de borg worden gehoord, net als de borg zelf, zodat elk van de borgstellers voor zijn deel kan worden aangesproken. In
beide gevallen is de mening dat de betaling van een som geld die niet verschuldigd was, niet mag worden teruggevorderd,
tegelijk harder en handiger, want een Rescript van de Goddelijke Pius stelt dit in het geval van een borg die het volledige
bedrag van de vordering had betaald.
24. In het geval van een borg, die te Rome beloofde, dat hij te Capua een som geld zou betalen, en als de beloftegever te
Capua zou zijn, rees de vraag of hij onmiddellijk kon worden aangesproken. Ik antwoordde dat de borg niet onmiddellijk
aansprakelijk zou zijn, net zo min als wanneer hij de belofte te Capua had gedaan, terwijl de hoofdschuldenaar die stad niet
had kunnen bereiken, en dat het geen verschil uitmaakte als niemand "eraan twijfelde dat de borg nog niet aansprakelijk zou
zijn, om de reden dat de beloftegever dat zelf niet was. Anderzijds, indien iemand zou zeggen dat de borg onmiddellijk
aansprakelijk is omdat de schuldenaar zich te Capua bevindt, zonder rekening te houden met de tijd waarop hij stilzwijgend
recht had, zou het resultaat zijn dat in dit geval de borg zou kunnen worden aangesproken op een tijdstip waarop de
schuldenaar zelf dat niet zou kunnen, indien hij zich te Rome zou bevinden. Wij zijn dan ook van oordeel, dat de verbintenis
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tot borgtocht de stilzwijgende voorwaarde van de nodige tijd omvat, waarop beide partijen, dat wil zeggen zowel de
beloftegever als zijn borg, recht hebben; indien men tot een andere conclusie zou komen, zou men dit opvatten als het
opleggen van een zwaardere voorwaarde aan de borg, hetgeen in strijd is met de rechtsregel.
23. Dezelfde, Vragen, Boek XXXVII.
Een schuldeiser, die erfgenaam werd van een deel van de nalatenschap van zijn schuldenaar, aanvaardde zijn medeerfgenaam als borg. Wat zijn eigen erfdeel betreft, is de verbintenis tenietgegaan door fusie of (juister gezegd) door de
bevoegdheid tot betaling. Maar wat het aandeel van de mede-erfgenaam betreft, blijft de verbintenis onaangetast, d.w.z. niet
de verbintenis van zijn borgstelling, maar de erfrechtelijke verbintenis, aangezien de grotere de kleinere van geen kracht of
gevolg heeft gemaakt.
(23) Dezelfde, Opinies, Boek III.
De vordering moet worden verdeeld tussen de borgen, die voor het gehele bedrag aansprakelijk zijn geworden, en hun eigen
gelijke delen. Het geval zou anders zijn, als de volgende woorden werden gebruikt: "Belooft u aansprakelijk te zijn voor het
gehele bedrag, of voor uw respectievelijke aandeel in de nalatenschap," want dan is het geregeld dat ieder alleen
aansprakelijk is voor zijn individuele aandeel.
(23) Een borg die een deel van het verschuldigde bedrag heeft betaald, hetzij in eigen naam, hetzij in die van een
beloftegever, kan niet weigeren dat tegen hem een proces wordt aangespannen voor de verdeling van het restant. Het bedrag
dat ieder van hen afzonderlijk verschuldigd is, moet immers worden verdeeld tussen degenen die op het tijdstip van het
vonnis solvabel zijn. Het is echter billijker, de partij die heeft betaald, bij wege van exceptie te bevrijden, indien de ander ten
tijde van de voeging solvabel was.
(24) Twee medeschuldenaren hebben zich afzonderlijk borg gesteld. De schuldeiser is niet tegen zijn wil verplicht de
vorderingen te verdelen tussen alle borgen, maar alleen tussen degenen die aansprakelijk zijn geworden voor elk van de
schuldenaars. Het is duidelijk dat indien hij zijn vordering over hen allen wil verdelen, hem dit niet kan worden verhinderd,
evenmin als wanneer hij de twee schuldenaars voor hun respectieve aandeel in de schuld zou aanklagen.
(25) Een schuldeiser is niet verplicht een pand te verkopen wanneer hij, nadat hij het pand heeft opgegeven, de persoon wil
aanklagen die eenvoudig borg is komen te staan.
(26) Daar de vordering onder de pandgevers is verdeeld, hebben sommigen van hen, na de voeging, opgehouden solvabel te
zijn; maar dit feit heeft geen betrekking op de verantwoordelijkheid van degene die solvabel is, noch wordt de eiser
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beschermd in geval van zijn minderjarigheid, want hij wordt geacht niet te zijn bedrogen toen hij zijn toevlucht nam tot de
Common Law.
(27) Wanneer het eigendom van een borg tegen wie vonnis is gewezen, wordt opgeëist door de Schatkist en de vordering
vervolgens wordt verdeeld tussen de borgsommen, wordt de Schatkist geacht de positie van een erfgenaam in te nemen.
51. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Het verlies van een onderpand door de ondergang van een huis treft zowel de borg als de hoofdschuldenaar. Evenmin maakt
het enig verschil, of de borg als volgt is aangenomen: "Ten minste zoveel als boven de waarde van het onderpand, bij
verkoop, kan worden gerealiseerd," want door deze woorden wordt overeengekomen, dat de gehele schuld zal worden
opgenomen.
0. 0. Nu de vordering onder de pandhouders is verdeeld, zal, indien de partij tegen wie het vonnis is uitgesproken, ophoudt
solvabel te zijn, het bedrog of de nalatigheid van de voogden, die de uitvoering van het vonnis hadden kunnen verkrijgen, hen
schaden. Want indien vaststaat, dat de vordering verdeeld is tussen onvermogende borgsommen, zal in naam van het kind
volledige restitutie worden gevorderd.
1. Het is vaststaand, dat borgsommen die door pachters van landbouwbedrijven zijn gesteld, aansprakelijk zijn voor het geld
dat is uitgegeven voor de bewerking van de grond, omdat een dergelijke overeenkomst de verplichting van een
pachtovereenkomst tot zich trekt. Het maakt ook geen verschil of zij zich onmiddellijk dan wel na verloop van tijd
aansprakelijk stellen.
2. Wanneer er verscheidene mandatarissen zijn van dezelfde som geld, en één van hen wordt uitgekozen om te worden
gedagvaard, zijn de anderen niet bevrijd van aansprakelijkheid door zijn kwijting, maar allen zullen worden bevrijd door de
betaling van het geld.
53. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
De borgsommen van iemand die beschuldigd wordt van een halsmisdaad, kunnen terecht worden aangesproken op grond van
een overeenkomst, en zonder dat zij zich kunnen verzetten tegen een exceptie, aangevoerd door de schuldeiser, die de
hoofdschuldenaar heeft beschuldigd.
54. Paulus, Vragen, Boek III.
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Als de schuldeiser, die een borg voor geleend geld heeft ontvangen, in het pandcontract bedrogen is, kan hij de tegengestelde
vordering tot pandrecht instellen; en in deze vordering zal zijn gehele belang worden opgenomen. Deze procedure treft echter
de borg niet, want hij is aansprakelijk geworden, niet voor het onderpand, maar voor het geleende geld.
55. Dezelfde, Vragen, Boek XI.
Als ik als volgt met Seius beding: "Belooft gij elke som geld te betalen, die ik te eniger tijd aan Titius mag lenen?" en ik
ontvang zekerheden, en leen Titius daarna zeer dikwijls geld, dan zal Seius, zowel als zijn zekerheden, zeker aansprakelijk
zijn voor alle geleende bedragen, en alles wat uit zijn bezit verkregen kan worden, moet gelijkelijk op alle schulden worden
bijgeschreven.
0. Dezelfde, Vragen, Boek XV.
Indien iemand zweert, dat hij zijn diensten zal verlenen voor iemand, die geen vrijgekochte is, en zijn borg wordt, zal hij niet
aansprakelijk zijn.
57. Evenzo, wanneer een zoon met zijn vader bedingt, of een slaaf met zijn meester, en een borg wordt aanvaard, zal hij niet
aansprakelijk zijn; want niemand kan voor dezelfde zaak aan dezelfde persoon gebonden zijn. Daarentegen, wanneer een
vetrekker bedingt voor zijn zoon, of een meester voor zijn slaaf, zal de borg wel aansprakelijk zijn.
58. Als men geld uitleent dat aan een ander toebehoort, alsof het van uzelf was, zonder enig beding, dan zegt Pomponius, dat
de borg niet aansprakelijk zal zijn. Maar wat als het geld is uitgegeven en het recht is ontstaan om een persoonlijke vordering
tot terugvordering in te stellen? Ik denk dat de borg wel aansprakelijk is, want hij wordt geacht te zijn aangenomen om
verantwoordelijk te zijn voor alles wat uit de betaling van het geld zou kunnen voortvloeien,
59. Een borgstelling kan worden aangenomen in een vordering van diefstal, en ook voor iemand die de wet van Aquilius
heeft overtreden. De regel is anders bij volksvorderingen.
58. Scaevola, Vragen, Boek XVIII.
Een borg kan niet worden aangesproken voordat de hoofdschuldenaar aansprakelijk wordt.
0. Paulus, Vragen, Boek XXII.
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Als ik, nadat ik met een huurder een beding heb gemaakt, een borg heb gekregen, voorziet het beding in alle betalingen van
huur, en daarom is de borg aansprakelijk voor alle genoemde betalingen.
23. Wanneer de hoofdschuldenaar door zijn daad de verbintenis bestendigt, blijft ook die van de borg bestaan; bijvoorbeeld,
als hij in gebreke was Stichus te leveren, en deze stierf.
61. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Paulus gaf als zijn mening, dat een borg, aan wie door zijn medeborgers gegeven pandrechten zijn overgedragen, niet in de
plaats van de koper schijnt te zijn gesteld, maar alleen in die van hem, die de pandrechten ontving, en daarom moet hij voor
de oogsten en de rente aansprakelijk zijn.
62. Scaevola, Adviezen, Boek I.
Hij was ook van mening, dat wanneer de hoofdschuldenaar door zijn schuldeiser werd ontslagen, op zodanige wijze dat er
een natuurlijke verplichting bleef bestaan, de borg aansprakelijk bleef; maar wanneer de verplichting overging door een soort
novatie, moest de borg worden vrijgesteld, hetzij door de wet, hetzij door middel van een uitzondering.
(0) Paulus, Opinies, Boek XV.
Indien, zoals gezegd, bij het lenen van geld is overeengekomen, dat het in Italië moet worden betaald, moet worden
begrepen, dat de mandataris op dezelfde wijze heeft gecontracteerd.
63. Scaevola, Adviezen, Boek V.
Indien de borg de schuldeiser heeft aangemaand de schuldenaar te dwingen het geld te betalen, of het onderpand te verkopen,
en hij niet tracht de vordering te innen, kan de borg hem dan door een exceptie op grond van bedrog tegenhouden? Het
antwoord was dat hij dat niet kan doen.
64. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Tussen een schuldeiser en haar schuldenaar was overeengekomen, dat indien de honderd aurei, die zij had geleend, niet
werden betaald zodra zij werden opgeëist, het de schuldeiser zou worden toegestaan binnen een bepaalde tijd bepaalde
sieraden, die in pand waren gegeven, te verkopen, en dat, indien de opbrengst van de verkoop minder zou bedragen dan wat
verschuldigd was als hoofdsom en rente, het verschil aan de schuldeiser zou worden betaald; en er werd een borg gesteld. De
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vraag rees of de borg voor het gehele bedrag aansprakelijk zou zijn. Het antwoord luidde, dat volgens de genoemde feiten de
borg alleen aansprakelijk zou zijn voor wat niet door de verkoop van het pandrecht werd gerealiseerd.
65. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Een borg die geld heeft gegeven aan een minderjarige van vijfentwintig jaar, en die, beducht voor volledige teruggave, het
heeft verzegeld en gedeponeerd op een openbare plaats, kan onmiddellijk een vordering instellen op grond van mandaat.
(1) Dezelfde, Epitomes of Law, Boek VI.
Zoals de hoofdschuldenaar niet aansprakelijk is tenzij hij een persoonlijke belofte doet, zo zijn ook borgsommen niet
gebonden tenzij zij zelf overeenkomen iets te betalen of iets te doen; want zij beloven zonder gevolg wanneer zij de
hoofdschuldenaar beloven iets te betalen of te doen, omdat het beloven van de handeling van een ander nietig is.
0. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Als een slaaf van een ander zich borg stelt voor Titius, en de schuld betaalt, zal Titius van zijn aansprakelijkheid worden
ontheven, als de meester van de slaaf een vordering op grond van mandaat tegen hem instelt; want hij die zo'n vordering
instelt, wordt geacht de betaling te hebben bekrachtigd.
67. Dezelfde, Over Neratius, Boek III.
Na gebruik gemaakt te hebben van een uitzondering, die u ten goede had moeten komen, is er een onrechtvaardige beslissing
tegen u genomen. U kunt niets terugvorderen op grond van het mandaat, omdat het billijker is dat het onrecht dat u is
aangedaan niet wordt hersteld dan dat het op een ander wordt afgewenteld, mits u door uw eigen nalatigheid de
onrechtvaardige beslissing tegen u heeft doen uitvallen.
68. Dezelfde, Decreten, Boek III.
Men heeft besloten, dat de borgen van magistraten, die niet beloofd hebben aansprakelijk te zijn voor straffen of boeten, niet
mogen worden aangesproken.
0. Petronius Thallus en andere personen werden borg voor Aurelius Romulus, een boer van de inkomsten, voor de som van
honderd aurei per jaar. De schatkist nam het bezit van Romulus in beslag omdat zij er een vordering op had, en klaagde de
borgen aan voor zowel de hoofdsom als de rente, die zij weigerden te betalen. Na lezing van de verplichting van de borgen,
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die zich slechts voor honderd aurei per jaar verbonden hadden, en niet voor het gehele bedrag van de pacht, werd besloten dat
zij niet aansprakelijk waren voor de rente, maar dat alles wat van het bezit van Romulus was geïnd, eerst op de rente moest
worden geboekt, en het saldo op de hoofdsom; en als er een tekort was, moest een beroep worden gedaan op de borgen, zoals
in het geval van de verkoop van onderpanden door een schuldeiser.
1. Zekerheidsstellers kunnen niet worden aangesproken wanneer de hoofdschuldenaar door een compromis is vrijgelaten.
150995204. Tryphoninus, Disputaties, Boek IX.
Een voogd die is aangesteld voor de zoon van een man aan wie hij als borg verbonden was, moet de betaling van hemzelf
innen, en zelfs als hij door tijdsverloop is vrijgelaten, zal hij, evenals zijn erfgenaam, nog steeds aansprakelijk zijn in een
voogdijzaak, omdat de procedure tegen hem is ingesteld uit hoofde van de voogdij en niet als borg. En indien de voogd
betaalt, niet als borg, maar in zijn hoedanigheid van zaakwaarnemer, ook al is hij door het verstrijken van de tijd ontheven,
dan heb ik geoordeeld dat hij gerechtigd zou zijn tot een vordering in mandaat tegen de hoofdschuldenaar; want aan deze
beide voorwaarden is het recht tot invordering van de schuld verbonden, daar hij door de betaling de hoofdschuldenaar heeft
ontheven van de verbintenis uit hoofde waarvan hij voor hem borg is komen te staan, en niet de titel van de vordering, maar
de tegenprestatie van de schuld in aanmerking moet worden genomen. Want ofschoon de voogd, die als borg mede
aansprakelijk is jegens zijn pupil, met gezag van zijn pupil betaling heeft gedaan, omdat de hoofdbeloftegever bevrijd is, zal
ook hij, die zowel voogd als borg is, van zijn aansprakelijkheid bevrijd zijn; hetgeen niet op eigen gezag kan geschieden, ook
al heeft hij de betaling gedaan, niet met het oogmerk zichzelf te bevrijden, maar vooral met het oogmerk Titius te bevrijden,
en hij zal gerechtigd zijn een vordering op last tegen hem in te stellen.
71. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek I.
Als ik een voorwaardelijke overeenkomst sluit met een hoofdschuldenaar, kan ik een borg binden voor zowel deze
voorwaarde als een andere, mits ik ze verenig; want als ze niet allebei worden vervuld, is hij niet aansprakelijk, omdat de
hoofdschuldenaar slechts door één voorwaarde is gebonden. Als ik ze echter scheid, zal de voorwaarde van de borg zwaarder
worden, en daarom zal hij niet aansprakelijk zijn; want of een voorwaarde nu beide gebonden partijen zal treffen, of slechts
één van hen, zij zal worden geacht hem te treffen, terwijl de hoofdschuldenaar niet aansprakelijk zal zijn, tenzij aan de
gemeenschappelijke voorwaarde is voldaan. Daarom zal ofwel de borg in het geheel niet aansprakelijk zijn, ofwel, wat de
betere mening is, hij zal aansprakelijk zijn als de gemeenschappelijke voorwaarde tevoren is vervuld.
72. Wanneer borgtochten onder verschillende voorwaarden worden verhoord, is het van belang na te gaan aan welke
voorwaarde het eerst is voldaan. Indien het de aan de hoofdschuldenaar opgelegde voorwaarde was, zal de borg ook
aansprakelijk zijn wanneer deze voorwaarde is vervuld, net alsof de hoofdschuldenaar van meet af aan absoluut gebonden
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was en de borg onder een voorwaarde gebonden was. Indien echter eerst aan de voorwaarde van de borg wordt voldaan, zal
hij niet aansprakelijk zijn, evenmin als wanneer hij van het begin af aan absoluut gebonden zou zijn geweest, en de
hoofdschuldenaar slechts voorwaardelijk gebonden.
73. Wanneer de hoofdschuldenaar aansprakelijk is voor een stuk land, en de borg wordt aanvaard voor het vruchtgebruik,
rijst de vraag of de borg in mindere mate aansprakelijk is, of, sterker nog, of hij überhaupt aansprakelijk is, omdat hij iets
anders heeft beloofd. Het lijkt ons twijfelachtig of het vruchtgebruik een deel van het eigendom is, dan wel iets dat op
zichzelf bestaat. Maar aangezien het vruchtgebruik een recht is dat verbonden is met de grond, zou het in strijd zijn met het
burgerlijk recht als de borg niet gebonden zou zijn door zijn belofte.
74. Een borg kan door een slaaf worden aanvaard, zoals zijn meester zelf er wettelijk een kan aanvaarden voor het bedrag dat
hem verschuldigd is; en er is geen reden waarom de borg niet door de slaaf zelf zou kunnen worden ondervraagd.
75. Niet alleen is het beding zelf nietig, maar er wordt ook verondersteld dat er in het geheel geen zaken zijn gedaan. Maar
als ik een borg aanvaard voor een krankzinnige, die volgens de wet aansprakelijk is, dan is de borg ook aansprakelijk.
76. Wanneer men gewoonlijk beweert, dat men geen borg kan ontvangen voor misdrijven, dan moet men daaronder niet
verstaan, dat iemand, die beroofd is, geen borg kan nemen voor de betaling van de straf voor diefstal, want er is een goede
reden, dat de straffen, die door misdrijven zijn ontstaan, betaald moeten worden; maar veeleer in die zin, dat iemand zich niet
borg kan stellen voor een deel van de opbrengst van een diefstal, die hij wenst te ontvangen van iemand met wie hij het
strafbare feit heeft gepleegd; of wanneer hij door de raad van een ander tot het plegen van een diefstal is aangezet, kan hij
zich niet van hem borg stellen voor de straf van het strafbare feit. In deze gevallen wordt de borg niet aansprakelijk, omdat
hij niet is geleverd in een geldige transactie, en partnerschap in een onwettige handeling is van geen kracht of gevolg.
73. Paulus, Vragen, Boek IV.
Uranius Antoninus werd mandator voor Julius Pollio en Julius Rufus, voor geld dat de laatsten hadden geleend van Aurelius
Palma, zij waren medeschuldenaren van deze laatste. De goederen van Julius gingen over naar de Schatkist, en tegelijkertijd
werd de Schatkist de opvolger van de schuldeiser. De mandataris beweerde dat hij door de fusiewet van zijn
aansprakelijkheid was ontheven, omdat de Schatkist zowel de schuldeiser als de schuldenaar was opgevolgd. En inderdaad,
als er maar één schuldenaar was, twijfel ik er niet aan dat zowel de borg als de mandataris zouden worden vrijgesteld; want
zelfs als een vordering zou worden ingesteld tegen de hoofdschuldenaar, zou de mandataris niet worden vrijgesteld, maar
toch, toen de schuldeiser de schuldenaar opvolgde, was de verplichting als het ware weggewerkt door het recht van betaling,
en was de mandataris ook vrijgesteld, om de bijkomende reden dat niemand mandataris kan zijn voor dezelfde persoon
tegenover dezelfde persoon. Maar wanneer er twee gezamenlijke pandgevers zijn, en de schuldeiser van een van hen wordt
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zijn erfgenaam, is er goede reden om te betwijfelen of de ander niet ook is bevrijd; net zoals wanneer het geld is betaald, of
de persoon is weggenomen, of de verplichting is opgegaan. Ik denk dat de hoofdschuldenaar door de aanvaarding van de
nalatenschap wordt bevrijd door de samenvoeging van de verbintenis, en dat daarom ook zijn borgen worden bevrijd, omdat
zij niet aansprakelijk kunnen zijn tegenover een persoon voor zichzelf, en, aangezien zij niet in die positie kunnen beginnen,
kunnen zij er ook niet in blijven. Daarom wordt de andere medeschuldenaar voor dezelfde som geld niet vrijgesteld, en
daarom kan noch zijn borg noch zijn mandataris van zijn aansprakelijkheid worden ontheven. Het is duidelijk dat, aangezien
hij die in de lastgevingszaak tegen hem is veroordeeld, zelfs zijn schuldeiser kan kiezen, hij recht heeft op een exceptie op
grond van bedrog, indien tegen hem een proces wordt aangespannen. De schuldeiser kan tegen de andere schuldenaar
procederen, hetzij voor het gehele bedrag van de vordering, indien er geen partnerschap bestond, hetzij voor een gedeelte
daarvan, indien de schuldenaars partners waren. Indien echter de schuldeiser erfgenaam wordt van de borg, of de borg
erfgenaam van de schuldeiser, is het mijns inziens vaststaand dat de hoofdschuldenaar niet zal worden ontslagen door de
fusie van de verbintenis.
74. Indien wij veronderstellen, dat een van bepaalde medeschuldenaren is overeengekomen, dat tegen hem geen
rechtsvordering zou worden ingesteld, en de mandataris naderhand tot betaling is overgegaan, kan hij ook een
rechtsvordering in mandaat instellen tegen degene met wie hij de overeenkomst heeft gesloten, want de overeenkomst van de
schuldeiser ontneemt hem niet zijn recht om tegen een derde een rechtsvordering in te stellen.
75. Het staat vast, dat een mandataris ook aansprakelijk is, wanneer hij een schuldeiser opdraagt geld te lenen, die op het punt
staat het tegen rente uit te lenen.
75. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek III.
Als een borg zich verbindt onder de voorwaarde dat er een schip uit Azië zal arriveren, en ik accepteer hem met dien
verstande dat de verplichting hem alleen tijdens zijn leven aansprakelijk zal maken, en terwijl de voorwaarde in behandeling
is, ontvangt hij van mij een vrijlating, en de borg sterft voordat de voorwaarde is vervuld, dan kan ik onmiddellijk een
aanklacht indienen tegen de hoofdschuldenaar, want zelfs als de voorwaarde zou worden vervuld, zou dat nooit een
verplichting kunnen vestigen tegen iemand die al dood is, en zou het de vrijlating die ik had verleend, niet kunnen
bevestigen.
76. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Een zaakwaarnemer had een echte rechtszaak aangespannen, en gaf zekerheid dat zijn principaal zou bekrachtigen wat hij
had gedaan. Toen hij daarna zijn zaak verloor, spande zijn opdrachtgever bij zijn terugkeer een rechtszaak aan voor hetzelfde
eigendom, en de gedaagde, die het in bezit had, weigerde het af te staan, en daarom werd er een vonnis tegen hem
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uitgesproken voor een aanzienlijke som. De borgen zijn niet aansprakelijk voor meer, daar hun geen schuld treft, omdat de
bezitter een boete heeft betaald.

Tit. 2. Betreffende novaties en delegaties.

(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVI.
Novatie is de overdracht en overgang van een vroegere schuld in een andere burgerlijke of natuurlijke verbintenis; dat wil
zeggen, wanneer uit de vorige aansprakelijkheid een nieuwe ontstaat, zodanig dat de vorige tenietgaat; want novatie ontleent
haar naam aan de term "nieuw," en aan een nieuwe verplichting.
77. Het is van geen belang wat het karakter van de eerste verbintenis is, of zij natuurlijk, burgerlijk of praetorisch is, en of zij
mondeling, reëel of op toestemming berust. Zij kan dus, wat zij ook is, mondeling worden vernieuwd, mits de volgende
verbintenis hetzij burgerlijk, hetzij natuurlijk bindend is, bijvoorbeeld wanneer een voogd belooft zonder gezag van zijn
voogd.
78. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Alle zaken zijn vatbaar voor novatie, want elk contract, mondeling of anderszins, kan op deze wijze worden vervangen, en
overgaan van welke verbintenis dan ook in een mondelinge, mits wij weten dat dit op zodanige wijze geschiedt dat de
verbintenis op deze wijze wordt gewijzigd. Is dit echter niet het geval, dan zal er sprake zijn van twee verbintenissen.
79. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Iemand die het beheer over zijn eigendom is ontnomen, kan zijn verplichting niet vernieuwen, tenzij hij zijn positie beter
maakt.
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80. Ulpianus, Over Sabinus, Boek V.
Als ik aan u iemand delegeer die mij een vruchtgebruik verschuldigd is, verandert mijn verplichting niet door novatie,
hoewel hij aan wie gedelegeerd is zich tegen mij kan beschermen door een exceptie op grond van kwade trouw, of door een
in factum; niet alleen zolang het vruchtgebruik wordt genoten door degene aan wie ik hem heb gedelegeerd, maar ook na zijn
dood, want na mijn dood zal hij aan wie het vruchtgebruik is gedelegeerd het blijven houden ten nadele van de schuldenaar.
Dit geldt ook voor alle verplichtingen die aan de persoon verbonden zijn.
1. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Een verbintenis kan op een voorgeschreven tijdstip aan novatie worden onderworpen, en zelfs voordat dat tijdstip is
aangebroken. In het algemeen is het zo, dat een beding, dat voor een bepaalde tijd is gemaakt, een novatie kan worden; maar
dat een proces niet op grond van het beding kan worden aangespannen voordat de tijd is aangebroken.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVI.
Als ik als volgt zou bedingen: "Zult gij aansprakelijk zijn voor elk bedrag dat ik misschien niet zal kunnen innen van Titius,
mijn schuldenaar?" dan ontstaat er geen schuldvernieuwing, want de transactie is niet met dat doel. Wanneer iemand geld
heeft geleend zonder beding en er onmiddellijk een maakt, is er slechts één contract. Hetzelfde moet gezegd worden, wanneer
eerst het beding is gemaakt, en daarna het geld is geteld.
2. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIV.
Want als we een lening bedingen, denk ik niet dat de verplichting ontstaat door het tellen van het geld, en dat daarna de
schuldvernieuwing ontstaat door het beding; want het is de bedoeling dat er maar één beding is, en het tellen van het geld
wordt alleen maar gedaan om het contract te voltooien.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVI.
Als ik beding dat Stichus aan mij wordt geleverd, en als de beloftegever hem niet levert, beding ik opnieuw voor hem, dan is
de beloftegever niet langer verantwoordelijk voor het risico, omdat de aansprakelijkheid voor het verzuim is opgeheven.
(1) Wanneer legaten of trusts in het beding zijn begrepen, en het de bedoeling was dat het aan novatie zou worden
onderworpen, zal dit geschieden; en indien zij absoluut waren nagelaten, of om op een bepaald tijdstip in werking te treden,
zal de novatie onmiddellijk geschieden. Wanneer zij echter voorwaardelijk waren, zal zij niet dadelijk plaats hebben, maar
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wanneer aan de voorwaarde is voldaan; want anders, wanneer iemand voor een bepaalde tijd bedingt, doet hij dadelijk een
novatie ontstaan, indien zulks de bedoeling was, daar het zeker is, dat de datum op een of andere tijd zal komen. Maar
wanneer iemand onder een voorwaarde bedingt, wordt de schuldvernieuwing niet onmiddellijk van kracht, tenzij aan de
voorwaarde is voldaan.
(2) Wanneer iemand met Seius bedingt, als volgt: "Beloof jij te betalen wat ik met Titius beding?" en ik beding daarna met
Titius, vindt er dan een novatie plaats, zodat Seius alleen aansprakelijk is? Celsus zegt dat er een schuldvernieuwing
plaatsvindt, mits dit de bedoeling was, dat wil zeggen dat Seius verschuldigd is wat Titius heeft beloofd te betalen. Want hij
beweert dat aan de voorwaarde van het eerste beding is voldaan en dat de schuldvernieuwing tegelijkertijd plaatsvindt. Dit is
onze praktijk.
(3) Celsus zegt ook dat door het beding van de betaling van het vonnis, de vordering tot tenuitvoerlegging van het vonnis niet
aan novatie onderhevig is; en dit is redelijk, omdat in dit beding het enige betrokken is dat er een borg wordt gesteld, en dat
er niet wordt afgeweken van de verplichting van het vonnis.
(4) Als ik met een derde de tien aurei beding die Titius mij schuldig is, of de tien die Seius mij schuldig is, meent Marcellus
dat geen van beiden wordt vrijgelaten, maar dat de derde hem kan kiezen voor wie hij de tien aurei wil betalen.
(5) Wanneer een man met zijn vrouw bedingt voor een bruidsschat die haar door een vreemde was beloofd, wordt de
bruidsschat niet verdubbeld, maar is besloten dat er een novatie plaatsvindt, als dit de bedoeling was. Want wat maakt het uit
of zij of iemand anders de belofte doet? Want als een ander belooft te betalen wat ik verschuldigd ben, kan hij mij bevrijden
van aansprakelijkheid, als dit gebeurt met het oog op novatie. Indien hij echter niet met het oog op de schuldvernieuwing
tussenbeide is gekomen, zijn beide partijen aansprakelijk; maar als een van hen betaalt, is de ander bevrijd. Maar als iemand
bedingt wat mij verschuldigd is, ontneemt hij mij mijn vorderingsrecht niet, tenzij hij bedingt met mijn toestemming; maar
wie belooft wat ik verschuldigd ben, ontheft mij van mijn aansprakelijkheid, zelfs als ik niet wil dat dit geschiedt.
4. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
Als een voogd, na bedongen te hebben zonder het gezag van zijn voogd, in de puberteit komt, en het beding bekrachtigt om
een novatie te maken, vervalt het recht om de voogdij in te roepen. Indien hij het beding niet bekrachtigt, ook al stelt hij het
onder curatele, heeft hij er ook recht op krachtens het beding; maar de rechter, die bevoegd is van de vordering onder curatele
kennis te nemen, zou geen uitspraak mogen doen tegen de voogd, zonder hem van het beding te ontslaan.
6. Hij die bedingt onder een voorwaarde, waarvan vaststaat dat zij zal worden vervuld, wordt geacht absoluut bedongen te
hebben.
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7. Wanneer iemand een oprijlaan bedingt, en daarna een recht van doorgang, is zijn handeling nietig. Nogmaals, wanneer
iemand een vruchtgebruik bedingt en daarna een gebruik, is zijn handeling nietig. Maar wie een recht van doorgang bedingt
en daarna een recht van oprijlaan, bedingt daar nog iets bij, want een recht van doorgang is één ding en het recht van
oprijlaan is iets anders.
7. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Hij aan wie legaal betaald kan worden, kan ook een novatie doen, behalve in het geval dat ik voor mezelf beding, of voor
Titius; want Titius kan geen novatie doen, hoewel betaling legaal aan hem gedaan kan worden.
(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.
Overdragen is een andere schuldenaar aan een schuldeiser geven, of aan iemand die hij kan aanwijzen, in plaats van aan
zichzelf.
8. 8. Delegatie vindt plaats door middel van een beding, of door middel van voeging voor de rechtbank.
12. Paulus, Over het Edict, Boek XXXI.
Als iemand een schuldenaar delegeert van wie hij weet dat hij zich kan beschermen door een exceptie op grond van bedrog,
dan lijkt hij op iemand die onder zulke omstandigheden een schenking doet, omdat hij geacht wordt zich te beroepen op een
exceptie om zijn daad te annuleren. Belooft hij echter zijn schuldeiser door onwetendheid, dan kan deze geen beroep doen op
een exceptie tegen hem, omdat deze ontvangt wat van hem is; maar hij die gedelegeerd heeft, zal aansprakelijk zijn in een
persoonlijke vordering tot terugvordering, of een voor een onzeker bedrag, indien het geld niet betaald werd, of voor een
zeker bedrag, indien het betaald werd; en daarom kan hij, wanneer hij het betaald heeft, een vordering op lastgeving instellen.
9. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Als ik aan mijn schuldeiser, als mijn schuldenaar, iemand delegeer die mij niets schuldig is, zal er geen grond voor een
uitzondering zijn, maar een persoonlijke vordering zal tegen degene zijn die hem delegeerde.
(1) Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
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Wanneer iets dat absoluut verschuldigd is, voorwaardelijk wordt toegezegd, met het doel een schuldvernieuwing tot stand te
brengen, vindt de schuldvernieuwing niet onmiddellijk plaats, maar pas nadat aan de voorwaarde is voldaan. Als Stichus dus
het voorwerp van de verbintenis is en sterft terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld, treedt de schuldvernieuwing in, omdat
het eigendom dat het voorwerp van de voorwaarde was, niet bestond op het moment dat de voorwaarde werd vervuld.
Vandaar dat Marcellus meent dat, zelfs als Stichus in de voorwaardelijke verbintenis was opgenomen, nadat hij die hem had
beloofd in gebreke was, het verzuim zal worden gezuiverd, en Stichus niet in de daaropvolgende verbintenis zal zijn
opgenomen.
10. Maar wanneer iemand, met het doel een novatie te maken, absoluut bedingt voor iets dat verschuldigd is onder een
voorwaarde, creëert hij niet onmiddellijk de novatie, hoewel een absoluut beding enig effect schijnt teweeg te brengen, maar
de novatie vindt plaats wanneer de voorwaarde vervuld is. De vervulling van een voorwaarde maakt immers het eerste beding
van kracht en brengt het over op het tweede. Als de schuldenaar dus wordt uitgezet terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld,
vindt er volgens Marcellus geen schuldvernieuwing plaats, zelfs niet als de voorwaarde is vervuld, omdat er niemand is die
aansprakelijk is wanneer dit gebeurt.
11. Julianus, Digest, Boek XIII.
Wanneer een schuldeiser een boete bedingt voor het geval de betaling niet op het aangegeven tijdstip plaatsvindt, en er vindt
een novatie plaats, dan wordt het beding niet van kracht.
(1) Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Een slaaf kan geen schuldvernieuwing doen zonder toestemming van zijn meester, zelfs niet wanneer de verplichting zijn
peculium betreft, maar hij schept eerder een nieuwe verplichting dan dat hij de oude vernieuwt.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek VIII.
Een ieder kan zijn schuldenaar, hetzij schriftelijk, hetzij door een gebaar, delegeren, wanneer hij niet in staat is te spreken.
(1) Paulus, Over het Edict, Boek LVII.
Wanneer de schuldvernieuwing op de juiste wijze is geschied, worden alle pandrechten en pandrechten vrijgegeven en is er
geen rente meer verschuldigd.
13. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIX.
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De uitzondering op grond van bedrog, die kan worden tegengeworpen aan een ieder die zijn schuldenaar delegeert, treft niet
de schuldeiser aan wie de schuldenaar is gedelegeerd. Dezelfde regel geldt voor alle soortgelijke uitzonderingen, ja zelfs voor
die welke aan een zoon onder vaderlijk toezicht bij het decreet van de Senaat wordt verleend. Want hij kan geen gebruik
maken van de exceptie tegen de schuldeiser aan wie hij is gedelegeerd door iemand die geld heeft geleend in strijd met het
decreet van de Senaat, want door deze belofte te doen, wordt niets gedaan in strijd met het decreet van de Senaat, en daarom
kan hij niet terugvorderen wat hij heeft betaald, net zo min als hij in rechte kan terugvorderen wat hij heeft betaald. Het geval
is anders wanneer een vrouw heeft beloofd te betalen in strijd met het decreet van de Senaat, want de zekerheid is inbegrepen
in de tweede belofte. Dezelfde regel geldt voor een minderjarige die, nadat hij bedrogen is, wordt gedelegeerd; want als hij
nog minderjarig is, wordt hij een tweede maal bedrogen. Het is anders indien hij de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft
overschreden, hoewel hij nog restitutie kan verkrijgen tegen zijn eerste schuldeiser. Daarom wordt hem de exceptie tegen zijn
tweede schuldeiser geweigerd; omdat de eiser in particuliere contracten en overeenkomsten niet gemakkelijk kan nagaan
welke transacties hebben plaatsgevonden tussen de gedelegeerde en zijn oorspronkelijke schuldenaar; of, zelfs als hij het
weet, moet hij simuleren om niet te nieuwsgierig over te komen; en daarom is het niet meer dan redelijk dat de exceptie tegen
de oorspronkelijke schuldenaar hem wordt geweigerd.
(1) Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXII.
Wij kunnen zelf een novatie maken, als wij onze eigen meesters zijn, of door anderen die met onze toestemming bedingen.
14. Een voogd kan dit doen, als het in het belang van zijn voogd is, en als gemachtigde eveneens, als hij het beheer heeft over
alle goederen van zijn principaal.
15. Pomponius, Over Plautius, Boek I.
Als ik mijn schuldenaar beveel u te betalen, kunt u niet onmiddellijk, terwijl u bedingt, een novatie doen, hoewel de
schuldenaar, door u te betalen, zal worden vrijgelaten.
16. Paulus, Over Plautius, Boek XIV.
Als iemand tijdens mijn afwezigheid met mijn schuldenaar een schuldvernieuwing bedingt, en ik daarna zijn daad bekrachtig,
vernieuw ik de verplichting.
17. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
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Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan geen schuldvernieuwing van zijn vader bedingen, zonder dat deze daarvan op
de hoogte is.
1. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.
Een novatie kan niet voortvloeien uit een bepaling die niet van kracht wordt. Evenmin kan men hiertegen inbrengen, dat, als
ik met Titius beding, met de bedoeling de schuld, die Sempronius mij schuldig is, te vernieuwen, onder een voorwaarde, en
terwijl de voorwaarde hangende is, Titius komt te overlijden, hoewel de voorwaarde vervuld kan zijn, voordat de
nalatenschap werd aangegaan, er novatie zal plaats hebben; want in dit geval gaat de bedinging niet teniet door de dood van
de beloftegever, maar gaat over op de erfgenaam, die intussen de nalatenschap vertegenwoordigt.
(1) Celsus, Digest, Boek I.
Niemand heeft het recht om een oude schuld te vernieuwen door schuldvernieuwing, alleen omdat de betaling soms
rechtmatig aan hem kan worden gedaan. Want betaling kan soms rechtmatig geschieden aan hen die onder ons beheer staan,
wanneer niemand van hen uit zichzelf, overeenkomstig de wet, een nieuwe verplichting in de plaats van de oude kan stellen.
2. Dezelfde, Digest, Boek III.
Wanneer een man aan wie Titius tien aurei verschuldigd is, en Seius vijftien, met Attius bedingt dat hij hem zal betalen wat
de een of de ander van hen verschuldigd is, zijn de beide verplichtingen niet aan novatie onderhevig; maar het is in de macht
van Attius om te betalen voor welke van de twee hij wil, en hem vrij te laten. Veronderstel echter, dat overeengekomen was,
dat hij de ene of de andere van de vorderingen zou betalen; want anders zou hij geacht worden voor beide te hebben
bedongen, en zouden beide aan schuldvernieuwing onderhevig zijn geweest, als dit de bedoeling was geweest.
1. Papinianus, Opinies, Boek III.
Wanneer een koper, gedelegeerd door de verkoper, geld belooft als volgt: "Wat hij ook moet betalen, of doen, uit hoofde van
de verkoop," vindt schuldvernieuwing plaats; en hij is aan niemand rente verschuldigd voor de volgende tijd.
2. Dezelfde, Definities, Boek II.
Nadat ik het Corneliaanse Landgoed bedongen had, bedong ik daarna de waarde van het land. Als het tweede beding niet is
gemaakt met de bedoeling een novatie te creëren, zal de novatie niet plaatsvinden; maar het tweede beding, op grond
waarvan niet de grond, maar het geld verschuldigd is, zal blijven staan. Indien de beloftegever het land zou overdragen, zal
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het tweede beding derhalve niet van rechtswege tenietgaan, zelfs niet wanneer de eiser een procedure instelt op grond van het
eerste beding. Tenslotte, indien de grond, verbeterd of later achteruitgegaan zonder de schuld van de schuldenaar, wordt
opgeëist, kan de huidige schatting in aanmerking worden genomen; en indien daarentegen de waarde ervan wordt geëist,
moet de schatting ten tijde van het tweede beding worden aanvaard.
3. Paulus, Vragen, Boek XXIV.
Er zijn vele voorbeelden die het onderscheid aantonen tussen" een vrijwillige schuldvernieuwing en een schuldvernieuwing
die voortvloeit uit een vonnis. De voorrechten van bruidsschat en voogdij gaan verloren, als de bruidsschat in het beding
wordt opgenomen nadat een echtscheiding heeft plaatsgevonden, of de voogdij wordt vernieuwd door novatie na de
puberteit; als dit de uitdrukkelijke bedoeling was, die door niemand werd genoemd toen de zaak werd gevoegd. Want door
het instellen van een rechtsvordering verslechteren wij onze positie niet, maar verbeteren wij onze positie, zoals gewoonlijk
wordt gezegd met betrekking tot rechtsvorderingen die kunnen worden beëindigd door tijdsverloop of door overlijden.
4. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Paulus gaf als zijn mening dat als een schuldeiser, met de bedoeling een novatie te maken, met Sempronius zo zou bedingen
dat hij volledig afziet van de eerste verplichting, hetzelfde eigendom niet bezwaard zou kunnen worden door de tweede
schuldenaar zonder de toestemming van de eerste.
5. Venuleius, Stipulaties, Boek III.
Als ik beding dat mij iets zal worden gegeven, en ik beding naderhand hetzelfde met dezelfde persoon onder een voorwaarde,
met de bedoeling een novatie te doen, moet het eigendom blijven bestaan, wil er grond zijn voor de novatie, tenzij de
beloftegever verplicht was het te geven. Daarom, als gij verplicht zijt mij een slaaf te leveren, en gij zijt daarbij in gebreke,
dan zijt gij aansprakelijk, ook als de slaaf mocht sterven, en als gij, voordat hij sterft, reeds in gebreke zijt, en ik beding met u
dezelfde slaaf onder een voorwaarde, en de slaaf sterft daarna, en dan is de voorwaarde vervuld, daar gij reeds aansprakelijk
zijt jegens mij onder de bedinginging, dan zal alscr novatie plaats hebben.
6. Wanneer er twee mede-slaven zijn, rijst de vraag, of een van hen het recht heeft tot novatie over te gaan, en welk recht
ieder voor zich verkrijgt. In het algemeen staat vast, dat de betaling aan één behoorlijk kan geschieden, en dat, indien één een
rechtsvordering instelt, hij de gehele zaak voor het gerecht brengt, evenals wanneer één wordt vrijgelaten, de verplichting van
beiden tenietgaat. Hieruit kan men opmaken, dat ieder van hen voor zich verwerft, alsof hij alleen bedongen had; behalve dat
ieder van hen, door de daad van hem met wie het beding gezamenlijk was gemaakt, zijn schuldenaar kan verliezen. Als dus
een van de medecontractanten een andere overeenkomst sluit met een derde, kan hij door schuldvernieuwing de andere
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medecontractant van zijn aansprakelijkheid ontheffen, als dat zijn uitdrukkelijke bedoeling was; en daar is des te meer reden
toe, omdat wij menen dat het beding op betaling lijkt. Wat zullen wij anders zeggen, indien een hunner de
gemeenschappelijke schuldenaar aan zijn schuldeiser delegeert, en deze laatste met hem bedingt; of een vrouw een stuk land
als bruidsschat aan haar man laat beloven, of, indien zij op het punt stond met hem te trouwen, hem het land als bruidsschat
moest beloven? De schuldenaar zou, wat beide partijen betreft, worden vrijgelaten.
7. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Jij bent verplicht mij een slaaf te leveren, en Seius moet mij tien aurei betalen. Ik stipuleer voor het maken van een novatie
met een van jullie, als volgt: "Wat jij, of Seius moet geven." Beide verplichtingen zijn onderhevig aan schuldvernieuwing.
Paulus: Dat is redelijk, want beide zijn opgenomen in de laatste bepaling.
8. Tryphoninus, Disputaties, Boek VII.
Als Titius, die mij een schenking wenst te doen, en door mij gedelegeerd is, aan mijn schuldeiser, die de bedinger is, belooft,
zal hij niet het recht hebben om de uitzondering tegen hem te gebruiken op een zodanige manier dat er een vonnis tegen hem
geveld wordt tot de hoogte van zijn middelen; maar hij kan wel een dergelijk verweer tegen mij voeren, omdat ik eiste wat hij
hem al gegeven had. De schuldeiser echter kan de schuld innen.
9. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek III.
Er kan niet aan getwijfeld worden dat een zoon die onder vaders toezicht staat of een slaaf die zijn eigen peculium mag
beheren, ook het recht heeft om de schulden van het peculium tot voorwerp van schuldvernieuwing te maken, als de partijen
dat bedingen; en dat is in ieder geval het geval als zijn toestand daardoor verbeterd zal worden. Want als hij een derde
opdracht geeft om te bedingen, maakt het verschil of dit geschiedt met de bedoeling om een schenking te doen, of opdat hij
de zaken van de zoon of de slaaf kan afhandelen, en op deze grond wordt de vordering in mandaat met betrekking tot het
peculium door hen verworven.
10. Het lijdt geen twijfel, dat de verwant van een krankzinnige, of de curator van een krankzinnige, het recht van novatie
heeft, indien dit in het voordeel is van de krankzinnige of de krankzinnige.
11. Met andere woorden, wij moeten bedenken, dat niets de schuldvernieuwing van verschillende verbintenissen door één
overeenkomst in de weg staat, als wij bijvoorbeeld als volgt bedingen: "Belooft gij te betalen wat Titius en Seius mij moeten
betalen?" want hoewel zij om verschillende redenen aansprakelijk zijn, worden beiden toch bevrijd door het recht van
schuldvernieuwing, omdat de aansprakelijkheid van beiden verenigd is in de persoon van hem met wie wij nu bedingen.
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Tit. 3. Betreffende betalingen en vrijlatingen.

12. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer een schuldenaar, die meerdere schulden heeft, een van die schulden betaalt, heeft hij het recht aan te geven welke
schuld hij het liefst kwijt wil, en de schuld die hij kiest zal betaald worden, want we kunnen een bepaalde regel opstellen met
betrekking tot wat we betalen. Wanneer men echter niet aangeeft, welke schuld betaald wordt, heeft degene, die het geld
ontvangt, het recht te zeggen, op welke schuldvordering hij het zal crediteren, mits hij besluit, dat het zal worden gecrediteerd
op een schuld, die hij, indien hij ze zelf verschuldigd was, zou hebben betaald, en van zijn schuld zal worden ontslagen,
wanneer hij ze werkelijk verschuldigd was, dat wil zeggen een schuld, waarover geen geschil bestaat, of een schuld,
waarvoor geen borg is gesteld, of die nog niet vervallen is; want het lijkt de schuldeiser volkomen billijk, het eigendom van
de schuldenaar te behandelen, zoals hij het zijne zou behandelen. Daarom mag de schuldeiser de schuld kiezen die hij betaald
wil zien, mits hij zijn keuze maakt zoals hij zou doen met betrekking tot zijn eigen bezit; hij moet echter onmiddellijk
beslissen, dat wil zeggen, zodra de betaling is geschied.
13. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Wanneer dit is gebeurd, moet het de schuldeiser vrij staan het geld niet te ontvangen, of de schuldenaar het niet te betalen, als
een van beiden wenst dat het wordt gebruikt voor de vereffening van een andere vordering.
14. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Het is echter niet toegestaan dit te doen, nadat enige tijd is verstreken. Het gevolg is, dat hij die het ontvangt, altijd geacht
moet worden de betaling op de zwaarste schuld te hebben bijgeschreven, want hij zou dit gedaan hebben met betrekking tot
een eigen verplichting.
15. Wanneer geen der partijen op dit punt iets heeft gezegd met betrekking tot schulden die op een bepaalde datum of onder
een bepaalde voorwaarde opeisbaar zijn, wordt die schuld geacht te zijn kwijtgescholden waarvan de dag van betaling is
aangebroken.
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16. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek III.
En dit geldt bij voorkeur voor een schuld die ik in eigen naam heb dan voor een schuld waarvoor ik borg heb gestaan; en
liever voor een schuld waaraan een boete is verbonden dan voor een schuld waaraan geen boete is verbonden; en liever voor
een schuld waarvoor zekerheid is gesteld dan voor een schuld die zonder zekerheid is aangegaan.
17. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Met betrekking tot schulden die op dit moment opeisbaar zijn, wordt besloten dat telkens als er geld wordt betaald zonder aan
te geven op welke schuld het moet worden bijgeschreven, het moet worden geacht te zijn betaald op de schuld die het
zwaarst is. Indien evenwel de ene schuld niet zwaarder is dan de andere, dat wil zeggen indien alle schuldvorderingen gelijk
zijn, moet zij worden betaald op de oudste schuldvordering. Een schuld die met zekerheid is aangegaan, wordt zwaarder
geacht dan een schuld die zonder zekerheid is aangegaan.
18. Indien iemand twee borgen heeft gegeven, kan hij op zodanige wijze betalen, dat een van hen wordt vrijgelaten.
19. 19. Keizer Antoninus heeft met zijn Goddelijke Vader in een Rescript verklaard, dat wanneer een schuldeiser zijn geld
verkrijgt door de verkoop van onderpanden, en er rente verschuldigd is, deels volgens het burgerlijk recht, deels volgens het
natuurrecht, datgene wat als rente betaald wordt, op beide soorten verbintenissen zal worden bijgeschreven; zoals
bijvoorbeeld wanneer een deel rente verschuldigd is krachtens een beding, en een deel op natuurlijke wijze verschuldigd is
als gevolg van een overeenkomst. Indien echter het bedrag van de verschuldigde rente volgens het burgerlijk recht niet gelijk
is aan dat volgens het andere recht, moet hetgeen is betaald op beide worden geboekt, maar niet naar evenredigheid, zoals uit
de bewoordingen van het Rescript blijkt. Maar wanneer geen rente verschuldigd is volgens het burgerlijk recht, en de
schuldenaar alleen maar rente betaalt die niet was bedongen, stelde keizer Antoninus, samen met zijn vader, in het Rescript
dat het op de hoofdsom moest worden bijgeschreven. Onderaan het Rescript werd de volgende clausule toegevoegd,
namelijk: "Wat algemeen is beslist over de rente die eerst moet worden betaald, schijnt betrekking te hebben op die rente
waartoe de schuldenaar wordt gedwongen", en aangezien rente die onder de voorwaarden van een overeenkomst is betaald,
niet kan worden teruggevorderd, evenmin als wanneer zij niet onder die naam was betaald, zal zij niet worden beschouwd als
betaald op verlangen van hem die haar heeft ontvangen.
20. De vraag wordt gesteld door Marcellus, in het Twintigste Boek, als iemand met een schuldenaar overeenkomt dat hij hem
zal aanvaarden voor de hoofdsom en de rente, of de betaling van de hoofdsom en de rente naar evenredigheid moet
geschieden, of dat eerst de rente moet worden betaald, en als er iets overblijft, dit op de hoofdsom moet worden
bijgeschreven? Ik twijfel er niet aan dat een dergelijke bepaling met betrekking tot de hoofdsom en de rente inhoudt dat eerst
de rente moet worden betaald, en dat vervolgens, als er iets overblijft, dit op de hoofdsom moet worden bijgeschreven.
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21. Paulus, Over Plautius, Boek IV.
Want het is niet de volgorde van de geschreven akte die in aanmerking moet worden genomen, maar wat de bedoeling van de
partijen blijkt te zijn, moet volgens de wet worden vastgesteld.
22. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer iets verschuldigd is, zowel op grond van een verbintenis die schande inhoudt, als op grond van een verbintenis die
dat karakter niet heeft, wordt betaling geacht plaats te vinden op grond van de verbintenis die schande inhoudt. Als er dus iets
verschuldigd is op grond van een vonnis, of op grond van een vordering waarvoor nog geen vonnis is uitgesproken, dan denk
ik dat de betaling op het vonnis moet worden toegepast; en Pomponius is deze mening toegedaan. Daarom moet, in een geval
waarin de aansprakelijkheid toeneemt door ontkenning, of in een geval dat een boete inhoudt, worden gezegd dat de betaling
geacht moet worden te zijn gedaan op de laatste, door de vereffening waarvan de vrijlating van de boete zal worden
bewerkstelligd.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Pomponius zegt dat het zeer juist is gesteld dat wanneer de voorwaarden en de overeenkomsten hetzelfde zijn, de betaling
geacht zal worden te zijn gedaan naar evenredigheid van alle bedragen in kwestie.
24. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Ik bepaal dat de betaling zal geschieden aan mij of aan Stichus, de slaaf van Sempronius. De betaling kan niet aan
Sempronius worden gedaan, hoewel hij de meester van de slaaf is.
25. Iemand die tien aurei schuldig is, zal door de betaling van de helft van deze som voor de helft van zijn verplichting
ontheven worden, en alleen de resterende vijf aurei zal verschuldigd zijn. Evenzo, als iemand Stichus schuldig is en een deel
van hem aflevert, is hij aansprakelijk voor het restant. Indien hij echter een slaaf schuldig is, en een deel van Stichus levert,
zal hij om die reden niet ophouden een slaaf schuldig te zijn. Tenslotte kan een vordering tegen hem worden ingesteld om de
slaaf terug te krijgen. Maar wanneer de schuldenaar het overblijvende deel van Stichus levert, of het is de schuldeiser te
verwijten, dat hij hem niet aanvaardt, dan zal de eerstgenoemde worden vrijgelaten.
26. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
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Als ik voor mijzelf of voor Titius beding, kan Titius geen aanklacht indienen, of een novatie doen, of een vrijlating geven; hij
kan alleen betaald worden.
27. Pomponius, Over Sabinus, Boek VIII.
Als ik beding dat een betaling aan mij of aan een ondergeschikte zal worden gedaan, en de schuldenaar betaalt de
ondergeschikte zonder het gezag van zijn voogd, dan wordt hij, wat mij betreft, vrijgelaten.
28. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Betaling kan legaal worden gedaan aan een echte agent. We moeten een echte agent beschouwen als iemand die speciaal
gemachtigd is, of aan wie het beheer van alle eigendommen van de principaal is toevertrouwd.
29. Bijvoorbeeld aan iemand wiens naam in het beding is opgenomen, wanneer iemand betaling voor zichzelf of voor Titius
bedingt.
30. Als echter iemand mij zou opdragen Titius te betalen, en hem naderhand zou verbieden het geld te ontvangen, en ik, niet
wetende dat hem verboden was het te ontvangen, hem betaal, zal ik worden vrijgelaten; maar als ik er wel van op de hoogte
ben, zal ik niet worden vrijgelaten.
31. Het geval is anders, als gij veronderstelt, dat iemand voor zichzelf, of voor Titius bedongen heeft. Want zelfs als hij mij
verbiedt Titius te betalen, zal ik toch worden vrijgelaten als ik hem betaal; want het beding heeft een bepaalde voorwaarde,
die de bedenker niet kan veranderen.
32. Maar zelfs als ik iemand betaal die geen echte zaakwaarnemer is, maar de principaal de betaling bekrachtigt, zal er een
vrijlating plaatsvinden; want bekrachtiging staat gelijk aan een mandaat.
33. Julianus, Digest, Boek LIV.
De principaal moet echter de handeling bekrachtigen zodra hij ervan op de hoogte is gesteld, maar met een zekere mate van
speling en toelating, en het moet een bepaalde periode omvatten. Zoals in het geval van een legaat, waar het hetzij om de
aanvaarding, hetzij om de verwerping ervan gaat, moet een bepaalde termijn, die niet te klein of te groot is, en die beter kan
worden begrepen dan in woorden uitgedrukt, worden toegestaan.
34. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
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Als iemand een betaling doet onder de voorwaarde dat hij het geld kan terugkrijgen door een persoonlijke rechtszaak, als de
principaal de daad van de agent niet bekrachtigt, en hij bekrachtigt het niet, dan zal een rechtszaak ten gunste van hem die de
betaling heeft gedaan, aanhangig worden gemaakt.
35. Er zijn voogden die men erevoogd noemt; er zijn anderen die aangewezen worden om inlichtingen te geven; weer
anderen worden aangesteld om zaken af te handelen; of de vader schrijft dit voor, zodat bijvoorbeeld een van hen de voogdij
zal beheren, of de afhandeling van zaken wordt toevertrouwd aan een enkele voogd, met toestemming van de anderen; of de
Praetor vaardigt een decreet uit met betrekking daartoe. Daarom zeg ik, dat het niet uitmaakt aan wat voor voogd een betaling
kan worden gedaan, zelfs niet aan een erevoogd (want aan hem is verantwoordelijkheid verbonden); tenzij het beheer van de
voogdij hem door de Praetor is verboden, want als dat het geval is, kan aan hem geen wettige betaling worden gedaan. Ik ben
van mening, dat dezelfde regel geldt, wanneer iemand willens en wetens voogden betaalt, die ervan beschuldigd worden
verdacht verdacht te zijn, want het beheer van de voogdij wordt intussen geacht hun verboden te zijn.
36. Indien betaling wordt gedaan aan een voogd die is weggenomen, betaalt de schuldenaar iemand die heeft opgehouden
voogd te zijn, en om deze reden zal hij niet worden vrijgelaten.
37. Maar wat als hij iemand heeft betaald in wiens plaats een curator moet worden aangesteld; bijvoorbeeld een man die
eeuwig, of tijdelijk verbannen is? Ik zeg, dat als hij hem betaalt, voordat de curator voor hem in de plaats is gesteld, hij van
zijn aansprakelijkheid moet worden ontslagen.
38. Ook als hij een voogd heeft betaald die op het punt staat voor openbare zaken afwezig te zijn, zal de betaling wettig zijn.
En, inderdaad, hij kan hem betalen tijdens zijn afwezigheid, mits niet een ander in zijn plaats is benoemd.
39. 39. De betaling kan op wettige wijze worden gedaan aan een enkele voogd, of de voogden wettig of testamentair zijn, of
zijn benoemd ten gevolge van een gerechtelijk onderzoek.
40. Laten wij eens zien, of betaling wettig kan geschieden aan een voogd, aangesteld om inlichtingen te geven, omdat hij was
aangesteld om zijn mede-voogd te adviseren. Maar aangezien hij een voogd is, en betaling aan hem niet verboden is, denk ik
dat als die betaling wordt gedaan, er een vrijlating zal plaatsvinden.
41. Betaling aan de curator van een krankzinnige is geoorloofd, evenals aan de curator van iemand die niet voor zichzelf kan
zorgen, hetzij vanwege zijn leeftijd, hetzij om een andere goede reden. Het staat echter vast, dat betaling aan de curator van
een krankzinnigengesticht wettig kan geschieden.
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42. Het is duidelijk dat een voogd niet kan betalen zonder het gezag van zijn voogd. Indien hij geld betaalt, wordt het geen
eigendom van degene die het heeft ontvangen en kan het door middel van een rechtsvordering worden teruggevorderd. Het is
duidelijk, dat als het geld is uitgegeven, de voogd van zijn aansprakelijkheid is ontslagen.
43. Paulus, Over Sabinus, Boek VI.
Een betaling kan niet aan een voogd worden gedaan zonder het gezag van zijn voogd. Hij kan een schuldenaar niet
overdragen, omdat hij niets kan vervreemden. Maar als de schuldenaar hem betaald heeft, en het geld is veilig, kan de
schuldenaar, als de voogd een tweede keer om betaling vraagt, hem met een exceptie op grond van bedrog tegenhouden.
44. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Als een vrijlating aan een schuldenaar voorwaardelijk wordt verleend, en de voorwaarde wordt naderhand vervuld, dan wordt
hij geacht enige tijd daarvoor te zijn vrijgelaten. Aristo zegt dat dit zelfs gebeurt als de betaling daadwerkelijk wordt gedaan,
want hij is van mening dat als iemand geld belooft onder een voorwaarde, en het betaalt met de afspraak dat als aan de
voorwaarde wordt voldaan, de betaling wordt geacht te zijn gedaan, en de voorwaarde wordt vervuld, hij wordt vrijgelaten;
en er kan geen bezwaar worden gemaakt omdat het geld eerder eigendom werd van de schuldeiser.
45. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIX.
Cassius zegt dat als ik aan iemand geld heb gegeven om hem in staat te stellen mijn schuldeiser te betalen, en hij betaalt het
in zijn eigen naam, geen van de partijen zal worden vrijgelaten. Ik niet, omdat het niet in mijn naam betaald is, en hij niet,
omdat hij betaald heeft wat aan een ander toebehoorde, maar hij is aansprakelijk volgens het mandaat. Maar als de
schuldeiser het geld uitgeeft zonder bedrog te plegen, zal hij, die het op zijn eigen naam heeft betaald, worden vrijgelaten, uit
vrees dat de schuldeiser van de transactie zou kunnen profiteren, als er anders zou worden beslist.
46. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer iemand een slaaf betaalt die is aangesteld om het geld te innen, na zijn manumissie, als dit in overeenstemming is
met het contract van zijn meester, zal het voldoende zijn dat hij niet wist dat de slaaf was gemanumitteerd. Indien echter het
geld is betaald om de een of andere reden, verband houdende met het peculium, ook al wist de meester dat de slaaf was
gemanumitteerd, toch zal hij, indien *hij niet wist dat hem zijn peculium was ontnomen, van zijn aansprakelijkheid worden
ontheven. In beide gevallen echter, indien de gemanumitteerde slaaf dit deed met het doel het geld van zijn meester te nemen,
zal hij schuldig zijn aan diefstal. Want als ik mijn schuldenaar opdraag een som geld aan Titius te betalen, en ik verbied
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Titius vervolgens die som aan te nemen, en de schuldenaar is zich daar niet van bewust en betaalt Titius, die zich voordoet
als de gemachtigde, dan wordt de schuldenaar vrijgesproken, en is Titius aansprakelijk in een diefstalzaak.
47. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXI.
Mijn voortvluchtige slaaf, die zich voordoet als een vrij man, heeft u geld geleend dat hij van mij had gestolen. Labeo zegt
dat jij aansprakelijk bent tegenover mij, en als jij, in de veronderstelling dat hij vrij is, hem betaalt, dan ben je vrij, wat mij
betreft. Als je echter op zijn bevel iemand anders betaalt, of als je zo'n betaling bekrachtigt, word je niet vrijgelaten, want in
eerste instantie wordt het geld van mij, en wordt het als het ware aan mijzelf betaald. Vandaar dat mijn slaaf, door te innen
wat hij als deel van zijn peculium heeft geleend, de schuldenaar zal bevrijden, maar als hij hem delegeert of een novatie doet,
zal dit niet het geval zijn.
48. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXII.
Als ik u betaal door u een artikel van mij te geven dat u verschuldigd was, maar dat aan een ander in pand was gegeven, zal
ik niet worden vrijgelaten; omdat het goed van u kan worden teruggevorderd door degene die het in pand heeft ontvangen.
49. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Als u, nadat u met Titius tien aurei hebt afgesproken, vervolgens met Seius afspreekt om u te betalen wat u niet van Titius
kunt innen; zelfs als u een vordering voor tien aurei tegen Titius instelt, zal Seius nog steeds niet worden vrijgelaten. Maar
wat als Titius, nadat er een vonnis tegen hem is uitgesproken, niet in staat is om iets te betalen? Zelfs als men Seius eerst
voor het gerecht daagt, zal Titius in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid worden ontheven, want het is onzeker of
Seius überhaupt iets verschuldigd zal zijn. Ten slotte, indien Titius de gehele schuld kwijtschold, zal Seius niet geacht
worden schuldenaar te zijn geweest, om de reden dat de voorwaarde waarvan zijn schuld afhing, niet vervuld is.
50. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLV.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan een schuldenaar van zijn vader niet bevrijden tegen de toestemming van deze
laatste, omdat hij voor hem een verplichting kan verwerven, maar hij kan er geen verminderen.
51. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIV.
Wij kunnen van onze aansprakelijkheid worden bevrijd door betaling, of door in onze naam voor de rechtbank te verschijnen,
zelfs tegen onze toestemming, en zonder dat wij ons daarvan bewust zijn.
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52. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLVII.
Als een borg aansprakelijk is geworden voor tien aurei voor twee personen, is hij aansprakelijk voor twintig; en of hij nu
twintig voor hen samen betaalt, of tien voor ieder, hij zal beide schuldenaren van hun aansprakelijkheid ontheffen. Indien hij
echter vijf aurei betaalt, zullen wij zien welke van de twee schuldenaars hij in zoverre zal bevrijden. Degene die in de
kwijting wordt genoemd, zal voor dat bedrag worden ontslagen, of, indien dit niet blijkt, zal het bedrag op de oudste schuld
worden bijgeschreven. Dezelfde regel is van toepassing wanneer vijftien aurei worden betaald, indien duidelijk is wat de
bedoeling was met tien daarvan, en de overige vijf zullen worden gecrediteerd op de andere verbintenis. Maar wanneer de
bedoeling niet kan worden vastgesteld, zullen tien aurei worden gecrediteerd op de oudste schuldbekentenis, en vijf op de
andere.
53. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXV.
Wanneer iemand die tot erfgenaam van een deel van een nalatenschap is benoemd, de gehele som van tien aurei betaalt die
de overledene had beloofd, wordt hij ontslagen van aansprakelijkheid voor het deel waarop hij als erfgenaam recht heeft; en
hij kan het resterende deel terugvorderen door een persoonlijke vordering. Indien echter, voordat hij deze vordering instelt,
het restant van de nalatenschap aan hem toekomt, zal hij ook aansprakelijk zijn voor het saldo; en daarom, indien hij een
persoonlijke vordering instelt om goederen terug te krijgen die niet verschuldigd waren, denk ik dat hij kan worden
uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
54. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXV.
Als een schuldeiser een stuk land verkoopt dat aan hem in onderpand is gegeven, en al het verschuldigde int, zal de
schuldenaar worden vrijgelaten. Als de schuldeiser aan de koper de prijs vrijgeeft, of met hem daarvoor bedingt, wordt de
schuldenaar toch vrijgelaten. Indien echter een in pand gegeven slaaf door de schuldeiser wordt verkocht, zal de schuldenaar
niet worden vrijgelaten, zolang de slaaf kan worden teruggekregen onder de voorwaarden van een voorwaardelijke verkoop;
zoals het geval is wanneer een in pand gegeven goed wordt verkocht onder ontbinding van het contract.
55. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Het vorderingsrecht dat voortvloeit uit een beding en uit een testament blijft bestaan, zelfs als het verschuldigde goed is
geleverd; en hoewel de titel ervan gebrekkig kan zijn, kan nog steeds een vordering worden ingesteld om het terug te
vorderen; zoals ik bijvoorbeeld een proces kan aanspannen voor een stuk land, zelfs als het aan mij is overgedragen, mits een
of ander recht dat door de obligatie wordt gegarandeerd, niet is overgedragen.
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56. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Schuldenaars worden bevrijd door betaling aan iemand die de zaken van de voogd handelt in plaats van zijn voogd; als het
geld een deel van het eigendom van de voogd wordt.
57. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Wanneer Stichus en Pamphilus aan twee personen beloofd zijn, kan Stichus niet aan de een en Pamphilus niet aan de ander
geleverd worden, maar de helft van elk van hen is verschuldigd aan elke afzonderlijke schuldeiser. Dezelfde regel geldt
wanneer iemand belooft twee Stichussen of twee Pamphilussen te geven, of tien slaven aan een andere slaaf die aan twee
meesters toebehoort. Want de uitdrukking "tien slaven" is, evenals "tien denarii", dubbelzinnig, en de helft van de tien kan op
twee verschillende manieren worden opgevat. Maar met betrekking tot geld, olie, tarwe, en andere dingen van deze soort, die
onder een gemeenschappelijke soort vallen, schijnt het de bedoeling te zijn geweest, dat de verplichting door een getal wordt
gedeeld, wanneer dit voor de beloftegever en de bedinggever handiger is.
58. Dezelfde, Over het Edict, Boek LI.
Als een schuldenaar geld aanbiedt dat hij verschuldigd is, en zijn schuldeiser weigert het aan te nemen, zal de Praetor hem
een actie weigeren.
59. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Er bestaat een groot verschil tussen ambachtslieden met betrekking tot hun talenten, karakter, kennis en opleiding. Daarom,
als iemand belooft een schip te bouwen, of een huis, of een gracht uit te graven, en er is speciaal overeengekomen dat hij dit
met zijn eigen werk zal doen, en de borg bouwt zelf het gebouw, of doet de uitgraving, zonder de toestemming van de
bedenker, dan zal de schuldenaar niet van zijn aansprakelijkheid worden ontheven. Zelfs als de borg de volgende clausule
aan het beding toevoegt: "Niets zal door u worden gedaan om mijn recht van overpad te belemmeren," en de borg verhindert
mij te passeren, maakt hij het beding niet van kracht; en als hij toestaat dat de dienstbaarheid wordt genoten, verhindert hij
niet dat het beding van kracht wordt.
60. Julianus, Digest, Boek XIII.
Als een slaaf geld leent uit zijn peculium, en zijn schuldenaar, niet wetende dat zijn meester dood was, betaalt de slaaf
voordat de nalatenschap is ingegaan, zal hij worden vrijgelaten. Dezelfde rechtsregel is ook van toepassing als de schuldenaar
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het geld betaalt nadat de slaaf is gemanumitteerd, mits hij onwetend is van het feit dat zijn peculium hem niet is nagelaten;
Het maakt ook geen verschil of het geld hem bij leven of na de dood van zijn meester is overhandigd, want ook in het laatste
geval wordt de schuldenaar vrijgelaten, alsof de schuldenaar door zijn schuldeiser was gelast een som geld aan Titius te
betalen; want ook al is de schuldeiser dood, toch betaalt hij het niet minder naar behoren aan Titius, mits hij niet wist dat die
dood was.
61. Dezelfde, Digest, Boek VII.
Wanneer iemand bedingt dat een stuk land aan hem of aan Titius zal worden overgedragen, heeft hij, ook al wordt het land
aan Titius gegeven, nog steeds recht op een vordering, als hij er later wordt uitgezet; net alsof hij een slaaf had bedongen, en
de schuldenaar aan Titius iemand had gegeven die onder voorwaarde vrij zou zijn, en de slaaf daarna zijn vrijheid zou
verkrijgen.
62. Wanneer iemand, die beloofd heeft Stichus of Pamphilus te geven, Stichus verwondt, wordt hij niet vrijgelaten door hem
te leveren, evenmin als wanneer hij alleen Stichus beloofd had, en hem leverde nadat hij door hem verwond was. Evenzo,
wanneer iemand belooft een slaaf te geven, en hem gewond aflevert, wordt hij niet bevrijd van aansprakelijkheid. En
wanneer de zaak aanhangig is bij het gerecht, en de gedaagde geeft een slaaf die door hem verwond is, dan moet er vonnis
tegen hem gewezen worden; en zelfs als hij een slaaf geeft die door iemand anders verwond is, dan zal er vonnis tegen hem
gewezen worden, als hij een andere slaaf kan geven.
63. Dezelfde, Digest, Boek LIV.
Wanneer iemand die beloofd heeft een slaaf te geven, of tien aurei te betalen aan u, of aan Titius, een deel van de slaaf aan
Titius levert, en u daarna tien aurei betaalt, kan hij een vordering instellen om het deel van de slaaf terug te krijgen, niet tegen
Titius, maar tegen u, net alsof hij aan Titius met uw toestemming iets had gegeven wat hij hem niet verschuldigd was.
Dezelfde regel zal gelden als hij tien aurei zou betalen na de dood van Titius; want hij kan het deel van de slaaf eerder van u
terugvorderen dan van de erfgenaam van Titius.
64. Als twee mede-koopmannen contracteren dat aan hen een slaaf geleverd zal worden, en de beloftegever levert aan ieder
van hen verschillende aandelen van verschillende slaven, dan is er geen twijfel dat hij niet zal worden vrijgelaten. Indien hij
echter aan beiden de aandelen van dezelfde slaaf geeft, vindt er een vrijlating plaats, omdat de gemeenschappelijke
verbintenis een zodanige werking heeft, dat hetgeen aan twee personen is betaald, geacht wordt aan één persoon te zijn
betaald. Anderzijds, wanneer twee borgen beloven, dat een slaaf zal worden geleverd, en zij aandelen van verschillende
slaven geven, zullen zij niet worden vrijgelaten, maar indien zij aandelen van dezelfde slaaf geven, zullen zij van
aansprakelijkheid worden bevrijd.
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65. Ik bedong dat tien aurei aan mij betaald zouden worden, of dat een slaaf aan Titius geleverd zou worden. Als de slaaf aan
Tusitius wordt geleverd, zal de beloftegever, wat mij betreft, worden vrijgelaten; en voordat hij wordt geleverd, kan ik de tien
aurei eisen.
66. Als ik Titius met al mijn zaken belast, en hem daarna, zonder medeweten van mijn schuldenaren, verbied die zaken uit te
voeren, zullen de laatsten, door hem te betalen, worden vrijgelaten; want wie iemand met zijn zaken belast, wordt geacht zijn
schuldenaren op te dragen hem als zijn agent te betalen.
67. Indien mijn schuldenaar, zonder enig gezag van mij, ten onrechte meent, dat hij mijn toestemming heeft om geld aan een
ander te betalen, zal hij niet worden bevrijd; en daarom zal niemand van zijn aansprakelijkheid worden bevrijd door betaling
van een lasthebber, die zich vrijwillig aanbiedt om de zaken van een ander te behartigen.
68. Als een voortvluchtige slaaf, die beweert dat hij vrij is, enig eigendom verkoopt, is besloten dat de kopers door betaling
van de voortvluchtige slaaf niet bevrijd worden van aansprakelijkheid jegens zijn meester.
69. Indien een schoonzoon aan zijn schoonvader een bruidsschat betaalt, zonder dat de dochter van deze laatste daarvan op de
hoogte is, wordt hij niet bevrijd, maar kan hij een persoonlijke vordering tot terugvordering tegen zijn schoonvader instellen,
tenzij de dochter bekent wat hij heeft gedaan. De schoonzoon lijkt tot op zekere hoogte op iemand die de gemachtigde van
een afwezige betaalt, want in het geval van een bruidsschat neemt de dochter deel aan de bruidsschat, en is als het ware een
deelgenoot in de verplichting.
70. Als ik, die een schenking aan Titius wil doen, mijn schuldenaar beveel hem een som geld te betalen, ook al neemt Titius
het geld aan met de bedoeling het van mij te maken, dan zal de schuldenaar toch van zijn aansprakelijkheid worden ontheven.
Maar als Titius mij daarna hetzelfde geld geeft, wordt het van mij.
71. Een erflater benoemde tot zijn erfgenaam een zoon die onder vaderlijk toezicht stond en van wie hij een borgstelling had
ontvangen. Indien hij in opdracht van zijn vader in de nalatenschap treedt, rijst de vraag of deze laatste een vordering kan
instellen tegen de borg. Ik stelde dat wanneer de hoofdschuldenaar erfgenaam werd van hem die een borgtocht had
ontvangen, de borgtochten zouden worden vrijgegeven, omdat zij niet aan dezelfde persoon verschuldigd konden zijn, uit
hoofde van dezelfde persoon.
72. Indien een dief aan iemand die aanspraak maakt op een nalatenschap, goederen teruggeeft die hij van schuldenaren van
de nalatenschap heeft geïnd, zal deze laatste worden vrijgelaten.
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73. Als ik bepaal, dat tien aurei moeten worden betaald, of een slaaf moet worden uitgeleverd, en ik ontvang twee borgen,
Titius en Maevius, en Titius betaalt vijf aurei, dan zal hij niet worden vrijgelaten voordat Maevius ook vijf betaalt. Als
Maevius echter een deel van een slaaf levert, blijven zij beiden aansprakelijk.
74. Wie zich door middel van een eeuwigdurende exceptie kan beschermen, kan terugvorderen wat hij betaald heeft, en zal
dus niet worden vrijgelaten. Vandaar, dat wanneer een van twee toezeggers een overeenkomst sluit, dat er niets van hem zal
worden geëist, ook al zou hij betalen, de ander niettemin aansprakelijk zal blijven.
75. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Boek II.
Wat een slaaf uit zijn peculium heeft geleend of gedeponeerd, kan, ook al wordt hij daarna verkocht of gemanumitteerd,
wettelijk aan hem worden betaald; tenzij er iets gebeurt waaruit kan worden afgeleid dat de betaling is gedaan tegen de
toestemming van degene aan wie de slaaf op dat moment toebehoorde. Wanneer echter iemand van hem tegen rente geld
leent, dat aan zijn meester toebehoorde, terwijl de slaaf met diens toestemming de zaken van zijn meester uitoefende, geldt
dezelfde regel. Want hij, die het contract met de slaaf sloot, wordt geacht het geld van hem te hebben ontvangen, en het hem
te hebben betaald, met toestemming van zijn meester.
76. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek I.
Als mijn vader zou sterven, zijn vrouw zwanger achterlatend, en ik, als erfgenaam, betaling zou eisen van alle schulden die
hem verschuldigd zijn; sommige autoriteiten zijn van mening dat ik nog steeds mijn vorderingsrechten behoud, en als er
daarna geen kind geboren wordt, dat ik legaal een rechtszaak kan aanspannen, omdat het waar is dat ik de enige erfgenaam
ben die er is. Julianus zegt dat de betere mening is dat het gehele landgoed waarvan ik erfgenaam was, door mij werd
opgeëist voordat het zeker was dat er geen kind geboren zou worden; of het vierde deel, omdat er drie kinderen geboren
konden worden; of het zesde, omdat er vijf geboren konden worden. Want Aristoteles heeft verklaard dat vijf kinderen
geboren kunnen worden, omdat de schoot van een vrouw zoveel baarmoeders heeft, en dat er te Rome een vrouw was die uit
Alexandrië in Egypte kwam, die bij één geboorte vijf kinderen kreeg, die allen overleefden. Ik heb hiervan bevestiging
gekregen in Egypte.
77. Dezelfde, Over Urseius Ferox, Boek II.
Wanneer een van de verschillende borgsommen zijn aandeel heeft betaald als zijnde de zaak van de hoofdschuldenaar, wordt
dit beschouwd alsof de schuldenaar zelf het deel van de schuld had betaald waarvoor een van de borgsommen aansprakelijk
was; maar dit vermindert het bedrag van de hoofdsom niet, en alleen de borg, in wiens naam de betaling werd gedaan, wordt
vrijgelaten.
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78. Africanus, Vragen, Boek VII.
Wanneer iemand bedingt dat de betaling zal worden gedaan aan hem, of aan Titius, dan is de betere mening dat het alleen
goed zal worden gedaan aan Titius, wanneer hij in dezelfde toestand blijft als waarin hij was toen de bedinging werd
aangegaan. Als hij echter geadopteerd is, of in ballingschap gestuurd, of het gebruik van vuur en water verboden, of slaaf
geworden, kan niet gezegd worden dat er wettige betaling heeft plaatsgevonden, want deze afspraak, namelijk: "Als hij in
dezelfde toestand blijft," wordt geacht stilzwijgend in het beding te zijn opgenomen.
79. Als ik mijn schuldenaar beveel Titius te betalen, en ik daarna Titius verbied het geld te ontvangen, en mijn schuldenaar
niet op de hoogte is van het feit, betaalt hem, werd geoordeeld dat de schuldenaar bevrijd was, als Titius het geld niet ontving
met de bedoeling er voordeel uit te halen; anders zou het het eigendom van de schuldenaar blijven, net alsof hij op het punt
stond het te stelen, en daarom kan hij niet van rechtswege worden bevrijd; Toch is het billijk, dat hem bij wijze van
uitzondering vrijstelling wordt verleend, als hij bereid is mij het recht van persoonlijke vordering wegens diefstal toe te
kennen, waarop hij tegenover Titius recht heeft; zoals geschiedt, wanneer een man, die zijn vrouw een schenking wil doen,
zijn schuldenaar opdraagt haar te betalen. Want ook in dit geval wordt de schuldenaar, omdat het geld geen eigendom van de
vrouw wordt, niet vrijgelaten, maar kan hij bij uitzondering tegen de echtgenoot worden beschermd, als deze het
vorderingsrecht dat hij tegen zijn vrouw heeft, aan hem overdraagt. In het genoemde geval zal een vordering wegens diefstal
in mijn voordeel zijn, nadat een echtscheiding is uitgesproken, wanneer het in mijn belang is dat het geld niet wordt
toegeëigend.
80. De actie De peculia werd aangespannen tegen een meester, en nadat vonnis tegen hem was gewezen, betaalde hij het.
Men was van oordeel, dat de voor de slaaf ontvangen borgstellingen waren vrijgelaten, want hetzelfde geld kan worden
gebruikt om verschillende vorderingen te voldoen, want wanneer zekerheid wordt gesteld voor de betaling van een vonnis, en
het vonnis wordt gewezen tegen de gedaagde, en hij betaalt het zelf, dan worden de borgstellingen vrijgelaten, niet alleen
wegens de voldoening van het vonnis, maar ook krachtens het beding. Dit geval is geheel gelijk aan het geval waarin de
bezitter van een nalatenschap, die meent de erfgenaam te zijn, tot betaling overgaat, en de erfgenaam niet wordt vrijgelaten;
want dit gebeurt omdat de bezitter, door geld te betalen dat niet op zijn eigen naam verschuldigd was, het kan terugvorderen.
81. Wanneer hij, die een slaaf beloofd heeft, iemand die vrij moet zijn, onder een voorwaarde levert, denk ik, dat de betere
mening is, dat men niet moet wachten op de vervulling van de voorwaarde, maar dat de schuldeiser een persoonlijke
vordering tot terugvordering kan instellen. Indien echter in de tussentijd de voorwaarde niet wordt vervuld, zal de
beloftegever worden vrijgelaten, net als wanneer iemand door vergissing betaling zou hebben gedaan, terwijl een voorwaarde
hangende was, en deze zou moeten worden vervuld voordat hij de persoonlijke vordering zou instellen. Maar men kan zeker
niet zeggen, dat, indien Stichus zou overlijden, en de voorwaarde niet vervuld zou worden, de schuldenaar zou worden
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vrijgelaten, ofschoon hij, indien de voorwaarde tijdens zijn leven niet vervuld zou worden, van zijn aansprakelijkheid zou
worden bevrijd, daar gij in dit geval, op geen enkel ogenblik, de slaaf absoluut tot de mijne hebt gemaakt. Anders zou men
ook kunnen zeggen, dat, indien gij mij een slaaf levert, waarvan een ander het vruchtgebruik geniet, en de slaaf sterft
gedurende het vruchtgebruik, gij door deze levering geacht wordt te zijn vrijgelaten; welke mening geenszins kan worden
gevolgd, evenmin als wanneer gij een slaaf zoudt hebben geleverd, die gemeenschappelijk bezit is, en hij zou sterven.
82. Wanneer iemand borg staat voor iemand die is teruggekeerd na afwezig te zijn geweest voor openbare zaken, en hij loopt
geen risico om uit dien hoofde te worden aangesproken, wordt de borg dan ook vrijgelaten na het verstrijken van een jaar?
Deze opvatting werd door Julianus niet gevolgd, zelfs niet wanneer er geen bevoegdheid bestond om de borg aan te spreken.
Maar in dit geval moet, in overeenstemming met de bepalingen van het Edict, teruggave worden verleend door middel van
een vordering tegen de borg zelf, net zoals dat gebeurt tegen een borg die de beloofde slaaf doodt.
83. Wanneer iemand, die voor u borg is geworden tegenover Titius, een pand geeft tot verdere zekerheid van zijn verbintenis,
en u benoemt hem naderhand tot uw erfgenaam, hoewel u niet aansprakelijk zult zijn uit hoofde van de borgstelling, toch zal
het pand bezwaard blijven. Als dezelfde persoon een andere borg stelt en u tot zijn erfgenaam benoemt, zegt hij, dat het beter
is te stellen, dat de verplichting van de schuldenaar, voor wie de borg werd genomen, teniet is gegaan, en dat ook hij, die zijn
borg was geworden, zal worden ontslagen.
84. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Als ik, verlangend het geld te betalen, het op uw aanwijzing bij een eiser deponeer om het te laten testen, zegt Mela, in het
Tiende Boek, dat u dit doet op uw eigen risico. Dit is waar, in het geval dat het uw schuld was dat de munten niet
onmiddellijk werden getest, want dan is het hetzelfde als wanneer ik klaar was om te betalen, en u, om de een of andere
reden, weigerde het geld aan te nemen. In dit geval is het geld niet altijd voor uw risico, want wat als ik het op een ongelegen
moment of plaats zou aanbieden? Ik denk dat het resultaat zou zijn dat, zelfs als de koper en verkoper, die weinig vertrouwen
in elkaar hebben, het geld en de koopwaar zouden deponeren, het geld voor risico van de koper zal zijn, als hij zelf de
persoon koos bij wie het gedeponeerd werd, en dezelfde regel zal gelden voor de koopwaar, omdat de verkoop voltooid was.
85. Marcianus, Instituten, Boek III.
Als iemand mijn schuldeiser voor mij betaalt, ook al weet ik dat niet, dan krijg ik het recht om mijn pand terug te vorderen.
Evenzo, als iemand legaten betaalt, moeten de legatarissen afstand doen van het bezit van de nalatenschap; anders heeft de
erfgenaam recht op een interdict om hen te dwingen de nalatenschap af te staan.
86. Papinianus, Over overspel, Boek I.
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Wanneer een schuldeiser beschuldigd wordt van een misdaad, is er niets dat de betaling van geld door zijn schuldenaars
verhindert; anders zouden vele onschuldigen beroofd worden van de noodzakelijke middelen van verdediging.
87. Paulus, Over overspel, Boek III.
Evenmin wordt het verboden geacht, dat de beschuldigde aan zijn schuldeiser betaalt.
88. Ulpianus, Regels, Boek II.
In alle gevallen waarin personen van hun aansprakelijkheid worden bevrijd, worden ook hun accessoires bevrijd, zoals
borgsommen en in pand gegeven goederen; behalve wanneer er een fusie heeft plaatsgevonden tussen de schuldeiser en de
borgsommen, wordt de hoofdschuldenaar niet bevrijd.
89. Marcianus, Regels, Boek II.
Bij de betaling van geld gebeurt het soms dat twee verbintenissen tegelijkertijd door één betaling worden nagekomen; zoals
bijvoorbeeld wanneer iemand aan zijn schuldeiser het eigendom verkoopt dat tot zekerheid van zijn schuld is verpand; want
het gebeurt dat door de verkoop ook de verbintenis van de schuld tenietgaat. Ook wanneer een schuldeiser aan een
erfgenaam, die zonder toestemming van zijn voogd geld heeft geleend, een legaat doet onder de voorwaarde, dat hij dit geld
zal betalen, wordt de erfgenaam geacht dit om twee redenen te hebben betaald: ten eerste om zijn schuld kwijt te schelden,
daar deze zal worden bijgeschreven op het Falcidische deel van de erfgenaam, en ten tweede om aan de voorwaarde te
voldoen, opdat hij het legaat zou kunnen verkrijgen. Evenzo, als het vruchtgebruik van een som geld is nagelaten, gebeurt
het, dat door één betaling de erfgenaam van de door het testament opgelegde verplichting wordt bevrijd, en de legataris voor
zichzelf aansprakelijk wordt. Hetzelfde doet zich voor, wanneer iemand door de rechter is bevolen een goed aan een ander te
verkopen of te verhuren; want door verkoop of verhuur wordt de erfgenaam bevrijd van de verplichting ingevolge het
testament, en wordt de legataris aansprakelijk jegens zichzelf.
90. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Callippus was van mening dat, hoewel een echtgenoot zijn vrouw, die de bedingster was, beloofd had dat in geval van
ontbinding van het huwelijk, het land dat als onderpand voor de bruidsschat diende, in betaling moest worden gegeven, het
toch voldoende was om het bedrag van de bruidsschat aan te bieden.
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91. Dezelfde autoriteit verklaarde aan Fronto, dat indien een voogd de zaken van de voogdij bleef beheren, hoewel hij
beschuldigd was van een halsmisdaad, aan hem betaald kon worden wat eigenlijk aan zijn voogd verschuldigd was.
92. Marcianus, Regels, Boek III.
Als iemand aan zijn schuldeiser met diens toestemming een goed in plaats van een ander goed als betaling geeft, en het wordt
uitgewonnen, dan blijft de oude verplichting bestaan. Indien het goed slechts gedeeltelijk wordt uitgewonnen, blijft de
verplichting voor het gehele bedrag bestaan, daar de schuldeiser het niet zou hebben aanvaard, indien er twijfel over de
eigendom zou hebben bestaan.
93. Maar zelfs indien hij bijvoorbeeld twee landerijen had gegeven in plaats van zijn schuld te betalen, en één daarvan werd
uitgezet, zou de verbintenis onaangetast blijven. Wanneer dus het ene goed wordt gegeven in betaling voor het andere, wordt
een ontheffing van aansprakelijkheid bewerkstelligd, en behoort het absoluut toe aan degene die het ontvangt.
94. Maar wanneer iemand door bedrog een stuk grond in betaling geeft, dat op meer wordt geschat dan het waard is, zal hij
niet worden vrijgesteld, tenzij hij het tekort aanvult.
95. Idem, Regels, Boek IV.
Wanneer aan een voogd een betaling is gedaan zonder het gezag van zijn voogd, en een onderzoek wordt ingesteld om vast te
stellen op welk tijdstip hij daarvan heeft geprofiteerd, wordt rekening gehouden met de datum waarop hij zijn vordering heeft
ingesteld; en dit wordt gedaan om vast te stellen of hij kan worden uitgesloten door een exceptie op grond van bedrog.
96. Het is duidelijk (zoals Scaevola zegt) dat als het eigendom verloren is gegaan voordat de zaak in het geding was, de
erfgenaam soms geacht wordt geldelijk voordeel te hebben gehad; dat wil zeggen, als hij iets heeft gekocht dat noodzakelijk
was, en dat met zijn eigen geld gekocht had moeten worden. Hij wordt immers geacht profijt te hebben gehad van de
transactie door het enkele feit dat hij niet armer is geworden. Vandaar dat men van mening was dat het Macedonische
senaatsbesluit niet van toepassing is op het geval van een zoon die onder vaders toezicht staat, als hij geld leent voor
noodzakelijke dingen en het verliest.
97. Marcellus, Meningen.
Titia verkreeg, om haar bruidsschat veilig te stellen, het bezit van haar echtgenoot, en handelde in alle opzichten alsof zij er
eigenaar van was, want zij inde de inkomsten en verkocht de bezittingen. Ik vraag of wat zij uit het bezit van haar man
verzamelde, in mindering moet worden gebracht op haar bruidsschat? Marcellus antwoordt dat het in het genoemde geval
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niet onrechtvaardig lijkt om dat te verrekenen, want wat de vrouw in zulke omstandigheden verzamelt, moet eerder als een
betaling worden beschouwd. Maar als de arbiter die is aangesteld om over de terugvordering van de bruidsschat te beslissen,
ook een rekening van de te betalen rente moet eisen, moet deze zodanig worden berekend dat wat de vrouw in handen is
gekomen, niet van het gehele bedrag wordt afgetrokken, maar eerst wordt gecrediteerd op de rente waarop zij recht had. Dit
is niet onbillijk.
98. Marcianus, Over de Hypothecaire Formule.
Wij begrijpen dat een som geld op natuurlijke wijze wordt betaald, wanneer zij wordt uitbetaald aan de schuldeiser. Maar als
het in zijn opdracht aan een ander wordt betaald, of aan zijn schuldeiser, of aan iemand die op het punt staat zijn schuldenaar
te worden, of zelfs aan iemand aan wie hij het wil schenken, dan moet hij van zijn aansprakelijkheid worden ontheven.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer de schuldeiser een gedane betaling bekrachtigt. Ook wanneer het geld wordt
betaald aan een voogd, een curator, een zaakwaarnemer, of aan een opvolger van wie ook, of aan een slaaf die rentmeester is,
zal dit geldig zijn. Indien een vrijgave, strekkende tot het tenietgaan van een hypothecaire inschrijving, wordt gegeven door
middel van een beding of zonder dat beding, kan de term "betaling" niet worden aangenomen, maar die van "voldoening"
wel.
99. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Als ik u, nadat ik u goud beloofd heb, zonder uw medeweten koper in plaats daarvan geef, zal ik niet bevrijd worden, maar ik
kan het niet terugvorderen als betaald zonder verschuldigd te zijn, omdat ik het willens en wetens gegeven heb; niettemin, als
u goud vordert, kan ik u door middel van een exceptie uitsluiten, als u het koper dat u ontvangen hebt, niet teruggeeft.
100. Dezelfde, Over het Edict, Boek IX.
Aan een rentmeester kan behoorlijk betaald worden, als hij zonder medeweten van de schuldenaar ontslagen is; want hij
wordt betaald met toestemming van zijn meester, en als degene die hem betaalt niet weet dat zijn meester het heeft
ingetrokken, wordt hij vrijgelaten.
101. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Voldoening staat gelijk aan betaling.
102. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
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Iedereen kan betalen ten behoeve van een schuldenaar die daarvan niet op de hoogte is, zelfs tegen zijn instemming; want het
staat vast in het Burgerlijk Recht dat de toestand van een persoon kan worden verbeterd die daarvan niet op de hoogte is, en
die dat ook niet wil.
103. Paulus, Over het Edict, Boek LVI.
De term "betaling" is van toepassing op elke ontheffing van aansprakelijkheid die op welke manier dan ook wordt gedaan, en
heeft betrekking op de inhoud van de verplichting, en niet op de levering van het geld.
104. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Wanneer iemand betaalt met de bedoeling het geld weer te ontvangen, wordt hij niet bevrijd, zoals ook geld dat betaald wordt
om teruggegeven te worden, niet vervreemd wordt.
105. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wie opdracht geeft om te betalen, wordt zelf geacht te betalen.
106. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Wanneer iemand bedingt dat tien aurei in honing betaald moeten worden, kan honing aan hem geleverd worden voordat een
rechtsvordering op grond van het beding wordt ingesteld. Als echter eenmaal een proces is begonnen en de tien aurei zijn
opgeëist, kan de schuld niet meer in honing worden betaald.
107. Nogmaals, als ik beding, dat de betaling aan mij of aan Titius zal geschieden, en ik daarna een proces aanspan, kan de
betaling niet meer aan Titius geschieden, ofschoon dit had kunnen geschieden voordat de zaak aanhangig was gemaakt.
108. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXV.
Als iemand te goeder trouw iemand betaalt die vrijwillig de zaak van een ander heeft overgenomen, wanneer zal hij dan
worden vrijgelaten? Julianus zegt dat hij zal worden vrijgelaten wanneer de opdrachtgever de transactie bekrachtigt. Hij
vraagt ook of er op deze grond een persoonlijke vordering tegen hem kan worden ingesteld, voordat de opdrachtgever de
transactie bekrachtigt. In antwoord hierop zegt hij dat het verschil maakt met welke bedoeling de betaling is gedaan, of deze
is gedaan om de schuldenaar onmiddellijk te kunnen ontslaan, of pas nadat de principaal de handeling had bekrachtigd. In het
eerste geval kan de lasthebber onmiddellijk worden aangesproken, en wanneer de principaal heeft bekrachtigd wat er is
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gebeurd, zal het recht van vordering zijn vervallen; maar in het tweede geval zal er geen vordering ontstaan, tenzij de
principaal weigert te bekrachtigen wat de lasthebber heeft gedaan.
109. Indien een schuldeiser, aan wiens lasthebber buiten zijn weten betaling is gedaan, zich laat arresteren, zal de
aanvaarding van het geld geldig zijn, indien de lastgever het bekrachtigt, maar indien hij dit niet doet, kan de schuldenaar
terugvorderen wat hij betaald heeft.
110. Wanneer er twee mede-bepalers zijn, en de betaling geschiedt aan de gemachtigde van een van hen, die afwezig is, en
voordat hij die bekrachtigt, geschiedt de betaling aan de ander, blijft de laatste betaling zowel als de eerste in opschorting;
daar het onzeker is, of de laatste-bepaler iets heeft geïnd, dat verschuldigd was, of dat niet verschuldigd was.
111. Paulus, Over Plautius, Boek II.
Als ik als volgt beding: "Belooft u mij te betalen of Titius?" en de schuldenaar stemt ermee in mij te betalen, dan zal
weliswaar een vordering tot invordering op grond van een informele overeenkomst in mijn voordeel uitvallen, maar de
beloftegever kan hem toch betalen die is toegevoegd. En als ik voor mijzelf of voor Titius beding met een zoon die onder
vaders toezicht staat, kan de vader Titius uit het peculium betalen, dat wil zeggen, als hij in zijn eigen naam wil betalen en
niet in die van zijn zoon; want als de betaling wordt gedaan aan degene die is toegevoegd, wordt zij geacht aan mij te zijn
gedaan. Daarom, als de betaling van iets dat niet verschuldigd is, wordt gedaan aan degene die is toegevoegd, zegt Julianus
dat een proces kan worden aangespannen tegen de bedinggever om het terug te vorderen, zodat het geen verschil maakt of ik
u opdraag aan Titius te betalen, of dat het beding in het begin op deze manier was opgesteld.
112. Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.
Hij die een slaaf, die hem niet toebehoorde, in betaling heeft gegeven, wordt vrijgelaten, als de slaaf door usucaptie is
verkregen.
113. Dezelfde, Over Plautius, Boek V.
Wanneer wat ik u schuldig ben, voor eeuwig de uwe wordt, en de titel volmaakt is, en wat betaald is niet kan worden
teruggevorderd, zal de vrijlating volledig zijn.
114. Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
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Ik heb mijn rentmeester bij mijn testament opgedragen vrij te zijn, en ik heb hem zijn peculium nagelaten. Na mijn dood
heeft hij geld geïnd van mijn schuldenaren. De vraag rijst of mijn erfgenaam wat hij van zijn peculium heeft geïnd, mag
inhouden. Als hij het geld heeft geïnd nadat de nalatenschap was ingegaan, kan er geen duobt op bestaan dat hij het uit dien
hoofde niet van zijn peculium kan aftrekken; omdat hij, vrijgemaakt, zelf aansprakelijk zal worden als de schuldenaars van
de nalatenschap door betaling worden bevrijd. Maar als de rentmeester het geld ontving voordat de nalatenschap werd
aangegaan, en de schuldenaars werden bevrijd door de betaling ervan, dan kan het bedrag zonder twijfel worden afgetrokken
van het peculium, omdat de rentmeester schuldenaar wordt van de erfgenaam doordat hij zijn zaken heeft gedaan of zijn
mandaat heeft vervuld. Indien echter de schuldenaars niet zijn vrijgelaten, en u bij de uitoefening van mijn bedrijf door hen
bent betaald, en ik uw handeling naderhand niet heb bekrachtigd, dan rijst, indien ik een vordering wil instellen op grond van
vrijwillige volmacht, de vraag of ik dit naar behoren kan doen als ik zekerheid stel om u tegen verlies te vrijwaren. Ik denk
niet dat dit het geval is, want een vordering op grond van vrijwillige volmacht kan niet worden ingesteld, omdat ik de
transactie niet heb bekrachtigd, en de schuldenaars dus aansprakelijk blijven jegens mij.
115. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
Wanneer een schuldenaar de vruchtgebruiker is van een slaaf, kan de slaaf bevrijd worden door middel van een vrijlating,
want hij zal geacht worden verworven te zijn uit het eigendom van de vruchtgebruiker. Hetzelfde zeggen wij in het geval van
een overeenkomst.
116. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Wanneer u op mijn bevel aan mijn schuldeiser betaalt wat u mij verschuldigd bent, bent u wat mij betreft bevrijd, en ik ben
bevrijd van aansprakelijkheid tegenover mijn schuldeiser.
117. Pomponius, Over Plautius, Boek I.
Als de dochter van een krankzinnige van haar man moet scheiden, heeft men besloten dat de bruidsschat aan de agnate
curator kan worden betaald, met toestemming van de dochter, of aan de dochter met toestemming van de agnate.
118. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
Als de schuldenaar van een ondergeschikte, op zijn aanwijzing en zonder het gezag van zijn voogd, geld betaalt aan de
schuldeiser van eerstgenoemde, ontslaat hij de ondergeschikte van zijn aansprakelijkheid tegenover de schuldeiser, maar
hijzelf blijft gebonden. Hij kan zich echter beschermen door middel van een exceptie. Maar als hij geen schulden had aan de
voogd, kan hij geen persoonlijke vordering instellen tegen de voogd, die niet aansprakelijk is omdat hij zonder het gezag van
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de voogd heeft gehandeld; evenmin kan hij een vordering instellen tegen de schuldeiser, met wie hij in opdracht van een
ander een overeenkomst heeft gesloten. De voogd kan echter, nu hij van zijn schuld is ontslagen, door middel van een
praetoriaanse vordering worden aangesproken voor het bedrag waarmee hij geldelijk is bevoordeeld.
119. Marcellus, Digest, Boek XIII.
Als iemand twee slaven belooft, en Stichus levert, en hij daarna eigenaar wordt van genoemde Stichus, wordt hij door het
leveren van hem vrijgesteld van aansprakelijkheid. Met betrekking tot de betaling van geld is er minder twijfel, ja, bijna
helemaal geen. Want in Alfenus zegt Servius dat een schuldeiser die bereid is minder dan het verschuldigde van zijn
schuldenaar te accepteren, en hem te bevrijden, dit kan doen door vaak een som geld van hem te ontvangen, het terug te
geven, en het daarna weer te ontvangen; Bijvoorbeeld, als een schuldeiser, aan wie een schuldenaar honderd aurei
verschuldigd is, bereid is hem vrij te laten tegen betaling van tien, en na het ontvangen van de tien, dezelfde munten aan hem
teruggeeft, en ze daarna ontvangt en teruggeeft tot het volledige bedrag, en ze tenslotte behoudt, hoewel dit door sommige
autoriteiten niet als voldoende betaling is aanvaard, omdat hij die het geld neemt om het terug te geven, het eerder zelf
betaald lijkt te hebben dan het ontvangen te hebben.
120. Dezelfde, Digest, Boek XVI.
Een slaaf, die bevolen is tien aurei te betalen aan een voogd en vrij te worden, als de voogd een erfgenaam is, of de
voorwaarde alleen persoonlijk is, kan de slaaf, door betaling te doen aan de voogd in afwezigheid van zijn voogd, zijn
vrijheid verkrijgen? Er zal enige moeilijkheid ontstaan, wanneer men deze voorwaarde vergelijkt met die, welke uit een
handeling bestaat; bijvoorbeeld, indien hij zijn diensten aan een voogd zou verlenen, hetgeen zonder tussenkomst van zijn
voogd kan geschieden. En, zo vraagt men, wat als hij wordt veroordeeld tot betaling aan een krankzinnige, die een curator
heeft; zal hij, door de curator te betalen, in vrijheid worden gesteld? Veronderstel, dat iemand een stuk land heeft nagelaten
op voorwaarde, dat het betaald zou worden aan een minderjarige of aan een krankzinnige. Men moet bedenken, dat in al deze
gevallen de betaling wettig kan geschieden aan de voogd of curator, maar niet geldig is, indien zij geschiedt aan de
krankzinnige of onder curatele gestelde, uit vrees, dat hetgeen betaald is, door hun zwakheid verloren zal gaan. Het was
immers niet de bedoeling van de erflater, dat de voorwaarde geacht zou worden te zijn vervuld, ongeacht op welke wijze de
betaling geschiedde.
121. Celsus, Digest, Boek XXIV.
Als u een slaaf afstaat als vergoeding voor geleden schade, en iemand anders heeft het vruchtgebruik van die slaaf, of hij is
verpand voor een schuld aan Titius, dan kan hij ten gunste van wie een vonnis tegen u is uitgesproken het vonnis ten uitvoer
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laten leggen, en het zal niet nodig zijn te wachten tot de schuldeiser hem uitzet. Als echter het vruchtgebruik tenietgaat, of de
verplichting van het pandrecht wordt opgeheven, denk ik dat een vrijlating zal plaatsvinden.
122. Dezelfde, Digest, Boek XXVI.
Alles wat op een bepaalde datum beloofd is, kan onmiddellijk gegeven of betaald worden, want al de tussenliggende tijd
wordt verstaan vrij gelaten te zijn aan de beloftegever om betaling te doen.
123. Dezelfde, Digest, Boek XXVII.
Wanneer ik, nadat ik heb bedongen dat tien aurei aan mijzelf of aan Titius worden betaald, er vijf aanvaard, kan de
beloftegever de resterende vijf terecht aan Titius betalen.
124. Als een borg betaalt aan de zaakwaarnemer van de schuldeiser, en deze laatste bekrachtigt de betaling nadat de tijd
verstreken is dat de borg had kunnen worden vrijgelaten, dan nog kan hij, om reden dat de borg betaalde terwijl hij nog
aansprakelijk was uit hoofde van zijn borgschap, niet terugvorderen wat hij betaalde, en is hij evenzeer gerechtigd tot de
vordering in mandaat tegen de hoofdschuldenaar als wanneer hij de schuldeiser had betaald toen hij aanwezig was.
125. Als de schuldeiser, niet wetende dat de betaling aan zijn lasthebber is gedaan, de slaaf of de zoon van de schuldenaar
kwijtscheldt, en hij later van de betaling verneemt en deze bekrachtigt, wordt deze bevestigd; en de kwijtschelding die hij
gaf, wordt van geen kracht of gevolg. Maar als hij de betaling niet bekrachtigt, blijft de invrijheidstelling geldig.
126. Indien hij echter, niet op de hoogte zijnde van de betaling, een rechtsgeding aanspant, en de betaling bekrachtigt terwijl
het geding aanhangig is, wordt de partij tegen wie het geding is aangespannen, ontslagen; maar indien hij de betaling niet
bekrachtigt, wordt het vonnis tegen de gedaagde gewezen.
127. Marcellus, Digest, Boek XX.
Wanneer iemand die tien aurei schuldig is, deze aan zijn schuldeiser aanbiedt, en deze laatste zonder enige goede reden
weigert ze aan te nemen, en de schuldenaar ze daarna buiten zijn schuld verliest, kan hij zich beschermen door een exceptie
op grond van bedrog, ook al betaalt hij niet, nadat hij is aangeschreven; want het is inderdaad niet rechtvaardig dat hij
aansprakelijk is voor het geld dat verloren is gegaan, want hij zou niet aansprakelijk zijn als de schuldeiser bereid was
geweest het aan te nemen. Daarom moet hetgeen de schuldeiser niet heeft ontvangen, als betaald worden beschouwd. En
zeker, indien een slaaf deel uitmaakte van een bruidsschat, en de echtgenoot hem aanbood, en de slaaf stierf, of indien hij
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geld aanbood, en dit zou verliezen, nadat de vrouw geweigerd had de slaaf of het geld aan te nemen, is hij van rechtswege
niet meer aansprakelijk.
128. Als gij mij Stichus schuldig zijt, en in gebreke zijt hem te leveren, hem onder voorwaarde beloofd hebbende, en terwijl
de voorwaarde hangende is Stichus sterft, daar de eerste verplichting niet vernieuwd kan worden, laat ons dan zien, of een
proces kan worden aangespannen om de slaaf terug te krijgen, als er geen beding was. Hierop kan echter worden geantwoord,
dat wanneer de schuldenaar de bedingende schuldeiser onder voorwaarde heeft beloofd, hij niet in gebreke schijnt te zijn
geweest met de levering van de slaaf. Want het is waar, dat hij, die aangeschreven was en weigerde hem te leveren, van zijn
aansprakelijkheid ontslagen wordt, indien hij hem daarna aanbiedt.
129. Maar wat als de schuldeiser met een ander bedingt, zonder dat de schuldenaar het weet? Ook in dit geval moet men
aannemen, dat de schuldenaar van zijn aansprakelijkheid is ontslagen, zoals wanneer iemand een slaaf in naam van de
schuldenaar aanbiedt en de schuldeiser weigert hem aan te nemen.
130. Hetzelfde oordeel werd gegeven in het geval, waarin een man, nadat een slaaf van hem gestolen was, bedingte onder een
voorwaarde voor alles wat de dief in staat was te betalen, of te doen; want de dief wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid
voor een vordering tot terugvordering, indien de eigenaar van de slaaf zou weigeren hem aan te nemen, wanneer hij wordt
aangeboden. Indien echter het beding is aangegaan terwijl de slaaf zich in een provincie bevond, en stel dat, voordat de dief
of de beloftegever in staat was hem in bezit te krijgen, de slaaf zou komen te overlijden, dan zou er geen grond zijn voor de
toepassing van de regel die wij hierboven hebben genoemd; want wegens de afwezigheid van de slaaf zou hij niet kunnen
worden geacht te zijn aangeboden.
131. Ik bedong voor Stichus en Pamphilus, toen Pamphilus mij toebehoorde. Als hij ophoudt van mij te zijn, wordt de
schuldenaar niet bevrijd door Pamphilus te geven; want er wordt geen contract geacht te zijn gemaakt met betrekking tot de
slaaf Pamphilus, noch bij wijze van verplichting noch bij wijze van betaling. Maar wanneer iemand de levering van een slaaf
bedingt, zal de beloftegever, door het geven van een van de slaven die hem toebehoorden op het ogenblik dat het beding werd
gemaakt, worden bevrijd. En inderdaad, de bedinggever schijnt, door de bewoordingen van de overeenkomst, te hebben
bedongen, dat een slaaf zou worden afgeleverd, die op dat tijdstip niet aan de beloftegever toebehoorde. Stel dat het beding
als volgt luidde: "Belooft u een van de slaven te geven die Sempronius heeft achtergelaten?" Als Sempronius er drie naliet,
zou één van hen aan de beloftegever toebehoren; en laat ons zien, als de twee andere slaven, die aan iemand anders
toebehoorden, zouden overlijden, of de verplichting zou blijven bestaan. De betere mening is, dat het beding teniet zal gaan,
tenzij de overgebleven slaaf, die aan de bedinggever toebehoorde, ophoudt de zijne te zijn vóór de dood van de andere twee.
132. Wanneer iemand, die een slaaf schuldig is, Stichus geeft, die op grond van een trust recht heeft op zijn vrijheid, wordt
hij niet geacht te zijn vrijgelaten. Want zijn afgifte van de slaaf komt op minder neer, dan wanneer hij hem had gegeven,
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terwijl hij nog tot overgave verplicht was, bij wijze van herstel van toegebrachte schade. Geldt dus dezelfde regel als hij een
grafdelver of een andere vernederde slaaf aflevert? In dit geval kunnen wij niet ontkennen, dat hij een slaaf heeft gegeven,
maar het verschilt van de vorige, daar hij een slaaf heeft, die hem niet kan worden ontnomen.
133. De beloftegever van een slaaf moet zo'n slaaf leveren als de bedinggever kan manumiteren, als hij dat wenst
te doen.
134. Dezelfde, Digest, Boek XXXI.
Ik gaf een borg voor twintig sestertiën, en een pand voor tien, om dertig sestertiën veilig te stellen, die ik geleend had. De
schuldeiser kreeg er tien door de verkoop van het onderpand. Vermindert dit bedrag van tien sestertiën de gehele schuld
(zoals sommige autoriteiten beweren), als de schuldenaar bij de betaling van de tien sestertiën daarover niets heeft gezegd; of
(en dat is mijn mening) heeft de borg het recht van zijn aansprakelijkheid voor de sestertiën te worden ontheven voor alles
wat verschuldigd is, omdat de schuldenaar, door dit te zeggen, het had kunnen bewerkstelligen; en omdat hij niets heeft
gezegd, zou men eerder menen dat hij de bedoeling had om datgene te betalen waarvoor hij borg stond? Ik ben eerder
geneigd te denken dat het de eigenaar van de verplichting moet worden toegestaan te crediteren wat betaald is voor dat deel
van de vordering waarvoor de schuldenaar hoofdelijk aansprakelijk was.
135. Modestinus, Regels, Boek III.
Wat van de schuldenaar als boete wordt geïnd, moet ten goede komen aan de schuldeiser.
136. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Want als een schuldenaar erfgenaam wordt van zijn schuldeiser, wordt door de samenvoeging van de boedel de vordering tot
invordering van de schuld nietig verklaard.
137. Dezelfde, Opinies, Boek VI.
Modestinus is van mening dat, als alles wat verschuldigd was op een voogdijrekening zonder overeenkomst is betaald, als na
een bepaalde tijd de vorderingsrechten worden overgedragen, de overdracht nietig is, omdat er geen dergelijk recht overblijft.
Indien dit echter vóór de betaling is geschied, of indien tussen partijen is overeengekomen, dat de vorderingsrechten zullen
worden overgedragen, en de betaling is geschied, en de overdracht daarna plaats heeft, blijven de vorderingsrechten
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onaangetast; want zelfs in het laatste geval schijnt de prijs van die welke zijn overgedragen, veeleer te zijn betaald dan dat het
recht dat toen bestond, is vervallen.
138. Dezelfde, Pandects, Boek VII.
Een contract voor zijn diensten kan niet door een meester met zijn vrijgelatene worden gesloten voor enige tijd voorafgaand
aan het verkrijgen van zijn vrijheid.
139. Javolenus, Over Cassius, Boek XI.
Wanneer geld, dat aan een ander toebehoort, wordt betaald zonder medeweten of toestemming van de eigenaar, blijft het toch
zijn eigendom. Als het vermengd is met ander geld, zodat het niet kan worden gescheiden, wordt in de boeken van Gaius
gezegd dat het zal toebehoren aan degene die het ontvangt; zodat een vordering van diefstal in het voordeel van de eigenaar
zal zijn tegen hem die het geld heeft betaald.
140. Dezelfde, Epistels, Boek X.
Het geld dat u mij schuldig bent, of enig ander goed dat ik u opdraag in mijn aanwezigheid te tonen, wanneer dit gebeurt,
wordt u onmiddellijk vrijgelaten, en het goed komt mij toe. Want aangezien het bezit van het genoemde goed in feite bij
niemand berust, wordt het door mij verworven, en wordt het als het ware geacht manu longa aan mij te zijn geleverd.
141. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek IV.
Een verplichting kan op dezelfde manier worden nagekomen als waarop zij werd aangegaan. Wanneer wij dus een
overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot een goed, moet deze worden nagekomen door de overdracht van het goed
zelf, zoals bijvoorbeeld wanneer wij een artikel lenen om te consumeren, en de waarde ervan in geld moet worden
teruggegeven; en wanneer wij iets mondeling zijn overeengekomen, moet de verplichting worden nagekomen door de
levering van het artikel, of door woorden. Door woorden, wanneer aan de beloftegever een vrijbrief wordt gegeven; door de
levering van het voorwerp, wanneer wordt gegeven wat beloofd was. Evenzo, wanneer een koop, verkoop of
huurovereenkomst tot stand komt, kan, indien dit geschiedt door loutere toestemming, de overeenkomst worden ontbonden
door een tegengestelde overeenkomst.
142. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VI.
Als ik beding dat ik aan mezelf of aan Titius betaal, en Titius sterft, dan kunt u zijn erfgenaam niet betalen.
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143. Als Titius een schotel in mijn handen deponeert, en sterft met achterlating van verschillende erfgenamen, en sommigen
van hen mij aanmanen om de schotel af te leveren, zal het beste zijn dat de Praetor, na daartoe te zijn aangespoord, mij
beveelt de schotel af te leveren aan sommige van de erfgenamen, onder welke omstandigheden ik niet aansprakelijk zal zijn
voor de deponering aan de overblijvenden; maar als ik de schotel aflever, te goeder trouw en zonder daartoe door de Praetor
te zijn bevolen, zal ik worden vrijgesteld; of, wat meer waar is, ik zal niet aansprakelijk zijn voor de verplichting die
voortvloeit uit de deponering. De beste weg die men echter kan volgen, is dit te doen op bevel van de magistraat.
144. Proculus, Epistels, Boek V.
Als Cornelius een stuk land, dat hem toebehoort, in naam van Seia aan haar man geeft als bruidsschat, en geen voorziening
treft met betrekking tot de teruggave ervan; en hij doet dit op zodanige wijze dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen
Seia en haar man dat, als er een echtscheiding zou plaatsvinden, het land aan Cornelius zal worden teruggegeven; Ik denk
niet dat, als er een echtscheiding plaatsvindt, de echtgenoot het land veilig aan Cornelius kan teruggeven, als Seia hem dat
zou verbieden; net zo min als, wanneer er geen informele overeenkomst was gesloten, de vrouw, na de echtscheiding, het
land zou opdragen aan Cornelius te worden teruggegeven, en het dan, voordat dit was gebeurd, zou verbieden, het veilig aan
hem kon worden teruggegeven. Indien echter, voordat Seia dit verbood, haar man het land aan Cornelius zou moeten
teruggeven, en hij geen reden had om te denken dat, als hij dit deed, zij niet zou toestemmen, denk ik niet dat het beter of
billijker zou zijn om het land aan Seia te leveren.
145. Pomponius, Diverse passages, Boek XIV.
Als ik geld leen aan uw slaaf, en hem daarna koop, en hij, na gemanumitteerd te zijn, mij betaalt, kan hij het geld niet
terugvorderen.
146. Proculus, Epistels, Boek VII.
U stelde een rechtsvordering De peculia in tegen een meester voor een schuld van zijn slaaf, en men oordeelde dat de borgen
niet werden vrijgelaten. Als diezelfde slaaf, aan wie het beheer van zijn peculium was toevertrouwd, het geld zou betalen,
hebt u juist gelezen dat de borgen worden vrijgegeven.
147. Callistratus, Het Monitory Edict, Boek I.
Minder dan het gehele bedrag wordt betaald, hetzij naar hoeveelheid, hetzij naar tijd.
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148. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Het is onze gewoonte dat de betaling niet op de juiste wijze kan worden gedaan aan de advocaat in een rechtsgeding; want
het is absurd dat het wordt gedaan voordat de zaak is beslist aan iemand aan wie het recht om een vonnis ten uitvoer te
leggen niet is verleend. Indien het hem echter met het oog op betaling wordt gegeven, zal hij worden vrijgelaten nadat de
betaling is geschied.
149. Celsus, Digest, Boek XX.
Wanneer een schuld door mijn gemachtigde wordt betaald, kan ik die niet terugvorderen, want wanneer iemand een
gemachtigde aanwijst voor de afhandeling van al zijn zaken, wordt hij geacht hem opdracht te hebben gegeven aan zijn
schuldeisers het geld te betalen waarop zij recht hebben, en het is niet nodig te wachten tot de principaal de transactie
bekrachtigt.
150. Scaevola, Digest, Boek V.
Een vader stierf bij testament en liet zijn dochter na als erfgenaam. Haar moeder deed haar zaken en liet haar bezittingen door
bankiers verkopen, en dit alles werd op hun rekeningen geboekt. De bankiers betaalden de opbrengst van de verkoop en
daarna zorgde de moeder gedurende ongeveer negen jaar voor alles wat in naam van haar minderjarige dochter moest worden
gedaan en ten slotte gaf zij haar ten huwelijk en gaf haar goederen aan haar. De vraag rees, of het meisje gerechtigd was een
vordering in te stellen tegen de bankiers, terwijl niet zij, maar haar moeder had bedongen, dat de prijs van het aan hen
gegeven eigendom zou worden verkocht. Het antwoord was dat als er enige twijfel bestond of de bankiers door de wet waren
bevrijd, na het geld te hebben overgemaakt, moest worden geoordeeld dat zij van hun aansprakelijkheid waren bevrijd.
Claudius: Want de volgende vraag met betrekking tot de bevoegdheid om te handelen blijft bestaan, namelijk of de prijs van
het eigendom waarvan de bankiers wisten dat het aan de minderjarige toebehoorde, te goeder trouw betaald bleek te zijn aan
de moeder, die niet het recht van beheer had. Indien zij hiervan op de hoogte waren, zouden zij dus niet van hun
aansprakelijkheid worden ontheven, mits de moeder insolvabel zou blijken te zijn.
151. Dezelfde, Digest, Boek XXIX.
Een schuldeiser voorzag het volgende met betrekking tot verschillende van zijn vorderingen en nota's: "Ik, Titius Maevius,
erken te hebben ontvangen en in mijn handen te hebben (waarvoor ik aan Gaius Titius een vrijlating heb gegeven) al het
saldo op rekening, nadat een berekening is gemaakt van het geld waarvoor Stichus, de slaaf van Gaius Titius, mij een briefje
heeft gegeven." De vraag rees, of men ook andere biljetten kon innen, die niet door Stichus waren ondertekend, maar alleen
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door de schuldenaar zelf. Het antwoord luidde, dat alleen die verplichting teniet was gegaan, waarvan werd verklaard, dat de
betaling was geschied.
152. Lucius Titius schreef aan Seius, die hem vierhonderd sestertiën schuldig was op twee briefjes, waarvan het ene voor
honderd, en het andere voor driehonderd, om hem het bedrag van het briefje voor honderd van Maevius en Septicius te
zenden. Ik vroeg of Seius zou worden vrijgelaten, als hij beweerde dat hij ook aan Maevius en Septicius het bedrag van de
nota voor driehonderd sestertiën had betaald? Het antwoord was dat als de schuldeiser hem niet opdroeg de driehonderd
sestertiën te betalen, of de betaling niet bekrachtigde nadat die was gedaan, dat hij dan niet zou worden vrijgelaten.
153. Lucius Titius verbond Seius in twee verschillende bedingen, het eene voor vijftien aurei tegen een hoogen rente, het
andere voor twintig tegen een geringer rente, op dezelfde datum, zoodanig, dat de nota voor twintig aurei het eerst betaald
moest worden, d.w.z. op den Ides van September. De schuldenaar betaalde, nadat de termijn voor betaling van beide
bedingen was verstreken, zesentwintig aurei, en door de schuldeiser werd niet verklaard krachtens welk beding betaling was
geschied. Ik vroeg of hetgeen betaald was, ontsloeg van de verplichting die eerst opeisbaar was, dat wil zeggen of de
hoofdsom van twintig aurei als betaald moest worden beschouwd, en de resterende zes aurei als rente. Ik antwoordde dat het
gebruikelijk is het zo op te vatten.
154. Dezelfde, Digest, Boek XXVII.
Een zoon in de hoedanigheid van erfgenaam beheerde de nalatenschap van zijn vader, leende geld dat er een deel van
uitmaakte aan Sempronius, dat hij in termijnen ontving, en daarna, als minderjarige, de nalatenschap verwierp. De vraag rees
of de curator van de nalatenschap van de vader een vordering in rechte tegen Sempronius kon instellen. Het antwoord luidde,
dat niets in het vermelde geval erop wees, dat hij, die betaald had wat hij geleend had, niet zou mogen worden vrijgelaten.
155. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek VI.
Als uw schuldenaar weigert door u te worden vrijgelaten, en hij is aanwezig, kan hij door u niet tegen zijn wil worden
vrijgelaten. Paulus: Verder kunt u uw schuldenaar, als hij aanwezig is, zelfs zonder zijn toestemming vrijlaten door iemand
voor hem in de plaats te stellen met wie u de betaling van de schuld bedingt met de bedoeling een schuldvernieuwing te
doen; en zelfs als u hem geen vrijlating geeft, is toch, wat u betreft, de schuld onmiddellijk tenietgegaan, omdat u, als u
probeert deze te innen, door een exceptie op grond van bedrog zult worden uitgesloten.
156. Pomponius, Epistels, Boek IX.
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Als u belooft mij een slaaf te leveren die aan een ander toebehoort, of als u daartoe bij testament bent opgedragen, en de slaaf
wordt door zijn meester gemanumitteerd voordat u verplicht bent hem aan mij te leveren, dan heeft deze manumissie
hetzelfde effect als de dood, want als de slaaf sterft, bent u niet aansprakelijk.
157. Indien echter iemand, die beloofd heeft een slaaf te geven, en, door de meester tot erfgenaam benoemd zijnde, hem
onder een voorwaarde vrij levert, zal hij worden vrijgelaten.
158. Scaevola, Vragen die publiekelijk worden besproken.
Wanneer er twee mede-erfgenamen zijn, en de een benoemt de ander tot zijn erfgenaam, laten wij dan bezien of de
verbintenis niet zal worden samengevoegd. Er is besloten dat deze niet zal worden samengevoegd. Wat was het voordeel van
deze beslissing? Indien de erfgenaam een vordering instelt om te verkrijgen dat het eigendom aan hem wordt afgestaan, moet
het hem worden afgestaan hetzij omdat hij erfgenaam is, hetzij omdat hij er in eigen naam recht op heeft. In dit geval bestaat
er echter een groot verschil, want indien een der bedeelden kan worden uitgesloten door een tijdelijke exceptie,
voortvloeiende uit de overeenkomst, is het van belang te weten of de erfgenaam de vordering in eigen naam, dan wel als
erfgenaam instelt, zodat men op deze wijze kan nagaan of er al dan niet grond voor een exceptie zal zijn.
159. Nogmaals, wanneer er twee mede-promotarissen zijn, en een van hen de ander tot zijn erfgenaam benoemt, zal de
verbintenis niet worden samengevoegd.
160. Indien echter een hoofdschuldenaar de erfgenaam tot zijn borg benoemt, zal de verbintenis worden samengevoegd. En
het kan als een algemene regel worden beschouwd, dat, wanneer een hoofdverbintenis wordt gevoegd bij een bijkomende
verbintenis, beide verbintenissen worden samengevoegd, maar dat, wanneer er twee hoofdverbintenissen zijn, de ene wordt
gevoegd bij de andere veeleer ter versterking van de vordering dan ter verkrijging van een samenvoeging.
161. Wat is de regel wanneer een borg de hoofdschuldenaar tot zijn erfgenaam benoemt? De verbintenis zal worden
samengevoegd, volgens de mening van Sabinus, hoewel Proculus daarvan afwijkt.
162. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
Wanneer iemand aan wie een schuldenaar geld heeft betaald dat aan een ander toebehoort, betaling blijft eisen van wat hem
verschuldigd is, terwijl het genoemde geld in zijn handen is, en niet aanbiedt terug te geven wat hij heeft ontvangen, zal hij
worden uitgesloten door een uitzondering op grond van bedrog.
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163. Indien ik echter geld leen, dat gemeenschappelijk eigendom is, of ik betaal het, ontstaat onmiddellijk een
vorderingsrecht en een ontheffing met betrekking tot mijn aandeel, ongeacht of het onverdeelde gemeenschappelijke belang
in het geld in aanmerking wordt genomen, dan wel of dit geld wordt beschouwd, niet naar zijn stoffelijk bestaan, maar naar
zijn bedrag.
164. Maar wanneer een borg geld betaalt, dat aan een ander toebehoort, met het doel van zijn aansprakelijkheid ontslagen te
worden, en het wordt uitgegeven, kan hij een vordering in mandaat instellen. Als hij dus het geld betaalt, dat hij heeft
ontvreemd, kan hij een vordering in mandaat instellen, nadat hij het bedrag van het vonnis heeft betaald, dat is verkregen bij
een vordering wegens diefstal of bij een vordering tot terugvordering van eigendom.
165. Favius Januarius aan Papinianus, Gegroet: Titius was Gaius Seius een zekere som geld schuldig op grond van een trust,
en ook nog eens evenveel meer om een andere reden, die hij niet kon innen, maar die, nadat het betaald was, niet kon worden
teruggevorderd. Een slaaf, die de gemachtigde van Titius was, betaalde de som geld tijdens de afwezigheid van zijn meester,
die gelijk was aan het bedrag van een van de vorderingen, en verklaarde dat het moest worden gecrediteerd op de gehele
schuld. Ik vroeg op welke vordering het betaalde bedrag geacht moest worden te zijn bijgeschreven. Het antwoord was dat
als Seius aan Titius verklaarde dat de betaling moest worden gecrediteerd op de gehele schuld, de term "schuld" alleen lijkt te
duiden op het bedrag dat hij uit hoofde van de trust verschuldigd was, en niet op datgene waarvoor hij geen rechtszaak kon
aanspannen, en waarna het geld niet meer kon worden teruggevorderd. Maar omdat de slaaf, die de gemachtigde van Titius
was, het geld betaalde tijdens de afwezigheid van zijn meester, zou het eigendom van het genoemde geld niet overgaan op de
schuldeiser krachtens het soort verbintenis waarin een beroep op een exceptie zou kunnen worden gedaan, zelfs als beweerd
werd dat betaling op deze schuld was gedaan; Want het is niet waarschijnlijk dat de meester zijn slaaf zou hebben aangesteld
om het geld te betalen voor de schuld die niet zou worden betaald, evenmin als om betaling te doen uit het peculium om de
slaaf te ontslaan van de aansprakelijkheid als borg, die de slaaf op zich had genomen zonder te verwijzen naar het voordeel
van zijn peculium.
166. Dezelfde, Vragen, Boek XXVIII.
"Belooft gij Stichus of Pamphilus uit te leveren, welke ik ook begeer?" Als een van de slaven dood is, kan alleen de
overlevende worden opgeëist, tenzij er vertraging was in de uitlevering van degene die stierf, en die de eiser had uitgekozen;
want dan had alleen hij die stierf moeten worden uitgeleverd, alsof hij de enige was geweest die onder de verplichting viel.
167. Wanneer de beloftegever gerechtigd was de keuze te maken, en een van de slaven zou overlijden, kan alleen de
overlevende worden opgeëist. Indien echter een hunner door toedoen van den schuldenaar sterft, daar hij het recht van
uitverkiezing had, hoewel intusschen alleen hij kan worden gevorderd, die kan worden uitgeleverd, kan de schuldenaar de
geschatte waarde van dengene, die gestorven is, niet aanbieden, indien hij toevallig veel minder waard mocht zijn dan de
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andere; om de reden, dat deze regel is ingesteld ten voordele van den eischende, en om den schuldenaar te straffen. Maar als
de andere slaaf daarna sterft buiten de schuld van de schuldenaar, kan er in geen geval een vordering worden ingesteld op
grond van het beding; aangezien deze laatste, op het moment van zijn dood, het beding niet van kracht had doen worden.
Maar omdat bedrog zeker niet ongestraft mag blijven, kan een vordering op deze grond, niet onredelijk, worden aangewend.
De regel is anders, wat de persoon van een borg betreft, als hij de slaaf doodt die beloofd was; want hij zal aansprakelijk zijn
in een vordering op grond van het beding, net zoals hij dat zou zijn als de schuldenaar zou sterven zonder een erfgenaam na
te laten.
168. De aanvaarding van een nalatenschap doet soms een verbintenis van rechtswege versmelten; bijvoorbeeld wanneer een
schuldeiser in de nalatenschap van de schuldenaar treedt, als diens erfgenaam, of, aan de andere kant, de schuldenaar in die
van de schuldeiser. Het komt voor dat een schuldeiser, die zonder toestemming van zijn voogd geld heeft geleend aan een
voogd, erfgenaam van hem wordt, omdat hij niet alleen het bedrag waarmee de voogd voordeel heeft behaald, maar het
gehele bedrag van de schuld uit de nalatenschap reserveert. Het gebeurt nu en dan dat een nietige verbintenis wordt bevestigd
door de aanvaarding van een nalatenschap; want als een erfgenaam die de nalatenschap heeft geleverd overeenkomstig het
Trebelliaanse decreet van de Senaat, erfgenaam wordt van de begunstigde van de trust, of een vrouw die borg staat voor
Titius, diens erfgenaam wordt, dan begint de burgerlijke verbintenis het voordeel van de uitzondering te verliezen wegens de
erfopvolging van degene die volgens de wet aansprakelijk was, want het is niet juist om een vrouw die in eigen naam de
verantwoordelijkheid op zich neemt, te hulp te komen.
169. De gebruikelijke verklaring, dat een borg, die erfgenaam wordt van een hoofdschuldenaar, van zijn aansprakelijkheid als
borg wordt ontheven, is waar, wanneer wordt vastgesteld, dat de verbintenis van de hoofdschuldenaar groter is. Immers,
indien de hoofdschuldenaar alleen aansprakelijk was, zal de borg worden ontslagen. Anderzijds kan niet worden gezegd, dat
de verplichting van de borg niet is tenietgegaan, indien de schuldenaar een eigen persoonlijke verdediging heeft; Want als hij
te goeder trouw geld heeft geleend aan een minderjarige van vijfentwintig jaar en deze het geld is kwijtgeraakt en is
overleden binnen de tijd dat hij volledige restitutie had kunnen eisen, en zijn borg zijn erfgenaam heeft nagelaten, kan
moeilijk worden beweerd dat het recht krachtens de Praetoriaanse wet, waarmee de minderjarige genoegdoening kon krijgen,
de verplichting van de borg, die het voornaamste recht was en waaraan de verplichting van de borg accessoir was, beschermt
zonder rekening te houden met de Praetoriaanse wet. Derhalve zal de vrijstelling van teruggave binnen de gestelde termijn
worden verleend aan de borg die erfgenaam van de minderjarige wordt.
170. Een natuurlijke verbintenis wordt van rechtswege tenietgedaan, bijvoorbeeld door de betaling van geld, zowel als door
een rechtvaardige overeenkomst, of door een eed; omdat de band van billijkheid, waardoor zij alleen in stand wordt
gehouden, door de rechtvaardigheid van de overeenkomst wordt ontbonden, en daarom wordt gezegd, dat een borgstelling,
door een minderjarige gegeven, om deze redenen wordt vrijgelaten.
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171. De vraag rees of iemand kon bedingen als volgt: "Belooft gij tien aurei te betalen aan mij, of aan mijn zoon?" of als
volgt: "Aan mij, of aan mijn vader?" In dergelijke gevallen kan zeer goed onderscheid worden gemaakt, want wanneer de
zoon bedingt, wordt de vader alleen toegevoegd wanneer het beding niet voor hem kan worden verkregen; en anderzijds staat
niets eraan in de weg dat de zoon wordt toegevoegd wanneer de vader bedingt, want wanneer een vader voor zijn zoon
bedingt, wordt hij geacht voor zichzelf te bedingen, wanneer hij dat niet uitdrukkelijk doet. In het genoemde geval is het
duidelijk, dat de zoon wordt toegevoegd, niet met het oog op de verbintenis, maar met het oog op de betaling.
172. Ik beding, dat een vruchtgebruik aan mij, of aan Titius gegeven zal worden. Als Titius zijn burgerlijke rechten verliest,
gaat de bevoegdheid om hem te betalen niet verloren, want wij kunnen als volgt bedingen: "Belooft u mij of Titius te betalen
als zijn status zou veranderen?"
173. Wanneer een krankzinnige of een voogd wordt toegevoegd, kan het geld op de juiste wijze aan zijn voogd of curator
worden betaald, indien ook aan hen wettig betaling kan worden gedaan om aan een voorwaarde te voldoen. Deze regel moet
volgens Labeo en Pegasus worden aangenomen vanwege het algemene gemak ervan. Zij kan worden aangenomen, indien het
geld ten bate van de krankzinnige of de ziekenbroeder is aangewend. Dit is ook het geval, wanneer iemand bevolen wordt
aan een meester te betalen, en zijn slaaf betaalt opdat hij aan zijn meester kan betalen. Maar wanneer hem wordt bevolen een
slaaf te betalen, en hij betaalt zijn meester, dan wordt hij niet geacht aan de voorwaarde te hebben voldaan, tenzij hij hem
betaalt met toestemming van de slaaf. Hetzelfde oordeel moet gegeven worden met betrekking tot de betaling, als
Sempronius, bedongen hebbende dat tien aurei betaald moesten worden aan hem of aan Stichus, de slaaf van Maevius, de
schuldenaar het geld zou moeten betalen aan Maevius, de meester van de slaaf.
174. Wanneer een schuldeiser in het bezit is van de nalatenschap van zijn schuldenaar, die hem niet toebehoort, en hij daaruit
evenveel verkrijgt als de erfgenaam zou bevrijden, indien een andere bezitter van de nalatenschap hem zou betalen, kan niet
worden gezegd, dat de borgen zijn bevrijd, want men mag niet aannemen, dat hij, van wie de nalatenschap is uitgezet, het
geld heeft betaald.
175. Gij hebt u schuldig gemaakt aan bedrog, ten einde te voorkomen, dat gij in het bezit zoudt komen van hetgeen gij uit een
nalatenschap van een ander hebt genomen. Als de bezitter het bezit zelf afstaat, of de getaxeerde waarde in rechte betaalt, zal
de transactie in uw voordeel zijn, omdat de eiser geen belang meer heeft bij de zaak. Indien gij echter, die tevoren
gedagvaard zijt, betaling doet wegens het bedrog dat gij hebt gepleegd, zal dit op geen enkele wijze de bezitter van het
eigendom ten goede komen.
176. Als u op mijn bevel geld leent aan Titius, lijkt zo'n overeenkomst op die tussen een voogd en de schuldenaar van zijn
voogd; en daarom, als de mandataris wordt gedagvaard en er een vonnis tegen hem wordt uitgesproken, suggereert de rede
dat de schuldenaar niet zal worden vrijgelaten, ook al is het geld misschien betaald, maar de schuldeiser moet zijn
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vorderingsrechten tegen de schuldenaar overdragen aan de mandataris, zodat deze hem kan betalen. Dit heeft betrekking op
de vergelijking die wij hebben gemaakt met betrekking tot de voogd en de schuldenaar van zijn voogd; want aangezien de
voogd aansprakelijk is jegens zijn voogd voor het niet aanklagen van zijn schuldenaar, zal de ander niet worden vrijgesteld,
wanneer tegen de één een aanklacht wordt ingediend; en indien tegen de voogd een vonnis wordt uitgesproken, zal dit feit de
schuldenaar niet baten. Bovendien wordt gewoonlijk verklaard, dat een tegengestelde vordering tot curatele tegen de voogd
moet worden ingesteld, om deze laatste te dwingen zijn vorderingsrechten tegen de schuldenaars over te dragen.
177. Indien de schuldeiser door eigen schuld zijn zaak tegen de schuldenaar zou verliezen, is het waarschijnlijk, dat hij door
de vordering in mandaat niets van de mandataris kan verkrijgen, daar hij zelf schuld heeft gehad aan het feit, dat hij zijn
vorderingsrechten niet aan de mandataris heeft kunnen overdragen.
178. Indien tussen de koper en de verkoper, voordat door een hunner iets is geleverd, wordt overeengekomen, dat de koop
moet worden ontbonden, zal de ontvangen borg bij de ontbinding van de overeenkomst worden vrijgelaten.
179. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
De schuldenaar van een voogd heeft, na door zijn voogd te zijn afgevaardigd, het geld aan de schuldeiser van deze laatste
betaald. De vrijlating zal plaats hebben, indien bewezen wordt, dat dit geschied is zonder bedrieglijke regeling met de voogd.
Wanneer echter bedrog is gepleegd, zal de schuldeiser van de voogd jegens de voogd aansprakelijk zijn uit hoofde van het
interdict dat op bedrog berust, indien komt vast te staan dat hij daaraan heeft deelgenomen.
180. Toen een vrouwelijke voogd erfgenaam werd van een magistraat die op frauduleuze wijze een voogd had aangesteld
voor een andere minderjarige, sloten haar voogden een compromis met deze laatste. De vrouwelijke voogdes weigerde het
compromis te bekrachtigen. Niettemin wordt zij vrijgelaten door het geld van haar voogd, en de voogden kunnen geen
praetoriaanse vordering instellen tegen de minderjarige, die heeft gekregen waar hij recht op had. Het is duidelijk, dat indien
de minderjarige er de voorkeur aan geeft het geld terug te geven aan de voogd van de vrouwelijke voogd, na de transactie te
hebben vernietigd, hij recht heeft op een praetoriaanse vordering tegen de genoemde voogd, die de erfgenaam van de
magistraat was.
181. Een zuster aan wie een legaat verschuldigd was door haar broer, die erfgenaam was, heeft, nadat een vordering tot
inning van het legaat was ingesteld, een compromis gesloten; en, tevreden zijnde met de nota van de schuldenaar, geen
verdere stappen ondernomen om haar legaat te verkrijgen. Er werd besloten dat, hoewel er geen delegatie plaatsvond en er
geen vrijgave plaatsvond, het risico van de nota nog steeds bij haar berustte. Indien zij de erfenis zou opeisen na de
overeenkomst te hebben gesloten, zou zij derhalve wettelijk kunnen worden uitgesloten door een op de overeenkomst
gebaseerde uitzondering.
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182. Wanneer pand wordt gegeven voor twee contracten tegelijk, moet de schuldeiser elke som crediteren die hij ontvangt op
de twee contracten, in verhouding tot het bedrag van elke schuld, en de keuze hangt niet af van zijn wil, aangezien de
schuldenaar de waarde van de verpande goederen aan de genoemde contracten gemeenschappelijk heeft voorgelegd. Men
besliste dat, indien de data gescheiden werden, en de overwaarde van de verpandingen aansprakelijk was, de eerste
verplichting wettelijk betaald zou worden met de prijs die voor het pand ontvangen werd, en de tweede met de overwaarde
van hetzelfde.
183. Wanneer iemand die tot erfgenaam is benoemd, beraadslaagt of hij de nalatenschap zal aanvaarden, en er per vergissing
geld is betaald aan een plaatsvervanger om een schuld kwijt te schelden, en de nalatenschap daarna aan hem toevalt,
verdwijnt de reden voor de voorwaarde. De verplichting van de schuld is daardoor tenietgegaan.
184. Dezelfde, Definities, Boek II.
Wanneer een schuldenaar geld betaalt uit hoofde van verschillende schuldvorderingen, en niet aangeeft welke daarvan hij wil
kwijtschelden, wordt die welke een schandvlek inhoudt, geacht voorrang te hebben; vervolgens die waaraan een boete is
verbonden; ten derde die welke door verpanding of belening van goederen is gedekt; en daarna heeft een individuele
schuldvordering voorrang boven die waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals bijvoorbeeld die van een borg. De oude
autoriteiten stelden deze regel vast omdat het hun waarschijnlijk leek dat een ijverige schuldenaar, indien hij goed werd
geadviseerd, zijn zaken op deze wijze zou afhandelen. Wanneer geen van deze voorwaarden bestaat, moet eerst de oudste
vordering worden betaald. Indien het betaalde bedrag groter is dan het bedrag dat vereist is voor een enkele schuldvordering,
terwijl de eerste schuldvordering met voorrang is voldaan, wordt het overschot geacht te zijn bijgeschreven op de tweede
schuldvordering, hetzij ter volledige voldoening, hetzij om haar in die mate te verminderen.
185. Paulus, Vragen, Boek XV.
Een zeker man bezwaarde zijn eigendom, en legde naderhand een extra pandrecht op een van de stukken land door het te
beloven als bruidsschat voor zijn dochter, en droeg het over. Indien deze laatste door de schuldeiser zou worden uitgezet,
moet men oordelen, dat de echtgenoot onder de belofte van de bruidsschat verder kan gaan, evenals wanneer de vader als
bruidsschat aan zijn dochter een slaaf had gegeven, die onder voorwaarde vrij zou zijn, of een legaat, dat voorwaardelijk was
nagelaten; want de overhandiging van deze dingen kan geen ontheffing van aansprakelijkheid opleveren, dat wil zeggen,
behalve wanneer het zeker is, dat zij ongeschonden zullen blijven.
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186. Een ander oordeel moet worden gegeven met betrekking tot het geld of goed, dat een patroon, krachtens de wet van
Favian, voor zichzelf neemt na de dood van zijn vrijgelatene; want deze handeling, zoals zij recent is, kan een eenmaal
verkregen ontheffing van aansprakelijkheid niet herroepen.
187. Een minderjarige van vijf en twintig jaar, die door zijn schuldeiser is bedrogen, heeft recht op het voordeel van deze
regel, en kan teruggave verkrijgen van al hetgeen hij uit hoofde van zijn schuld heeft betaald.
188. Wanneer een vader geld betaalt, dat aan een castrense peculium toebehoort, moeten wij dit verstaan alsof hij betaling
had gedaan met wat aan een ander toebehoorde; hoewel het in het bezit kan blijven van hem aan wie het betaald is, indien de
zoon eerst en intestaat zou overlijden. Maar het wordt pas geacht te zijn verkregen, wanneer de zoon sterft en de gebeurtenis
heeft verklaard aan wie het toebehoort. Dit is een van de gevallen, waarin uit zaken, die zich later voordoen, blijkt, wat
vroeger is geschied.
189. Ik kan een geldig beding maken voor tien aurei die absoluut aan mij of aan Titius betaald moeten worden op de Kalends;
of voorwaardelijk aan mij op de Kalends van januari, of aan Titius op de Kalends van februari. Er kan twijfel ontstaan over
de geldigheid ervan als het aan mij betaald moet worden op de maand februari, en aan Titius op de maand januari. Het is
echter beter te zeggen dat het beding geldig is, want aangezien dit beding betrekking heeft op een vast tijdstip, kan de
betaling niet aan mij worden gedaan vóór de kalends van februari; en daarom kan de betaling ook aan hem worden gedaan.
190. Wanneer iemand voor zichzelf of voor Titius bedingt, en zegt: als u Titius niet betaalt, moet u hem betalen, dan wordt
hij geacht voorwaardelijk bedongen te hebben. Daarom, zelfs als het beding was gemaakt als volgt: "Beding je mij tien aurei
te betalen, of Titius vijf?" en vijf worden betaald aan Titius, dan wordt de hoofdschuldenaar bevrijd, wat de bedinger betreft.
Dit kan worden toegegeven als het uitdrukkelijk was overeengekomen dat de schuldenaar als het ware een boete zou worden
opgelegd, als de betaling niet aan Titius werd gedaan. Maar als iemand alleen voor zichzelf bedingt, of voor Titius, dan wordt
Titius er alleen aan toegevoegd omwille van de betaling; en als er dus vijf aurei aan hem zijn betaald, dan blijven de andere
vijf nog in de verplichting. Als ik echter beding, dat vijf aurei aan mij worden betaald en tien aan hem, en vijf worden er aan
Titius betaald, dan kan ik op grond van de bepalingen van het beding niet worden bevrijd. Bovendien, als hij er tien betaalt en
niet eist dat er vijf worden terugbetaald, zijn er tien aan mij verschuldigd bij een vordering in mandaat.
191. Ik beding betaling aan mij te Rome, of aan Titius te Efeze. Laten we eens kijken of door betaling aan Titius te Efeze, de
schuldenaar van zijn aansprakelijkheid jegens mij wordt ontslagen. Als dit verschillende handelingen zijn, zoals Julianus
denkt, is de vraag niet dezelfde. Want als de schuldenaar wordt bevrijd op grond van de betaling, die het voornaamste is, zal
hij ook worden bevrijd als ik zou bedingen dat Stichus aan mij wordt gegeven en Pamphilus aan Titius, en hij Pamphilus aan
Titius levert; maar als ik slechts een handeling beding, bijvoorbeeld voor de bouw van een huis op mijn grond, of op die van
Titius, als hij bouwt op de grond van Titius, zal er dan geen bevrijding plaatsvinden? Want niemand heeft gezegd dat er een
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bevrijding plaatsvindt als de ene handeling voor de andere wordt gegeven. De betere mening is, dat in dit geval de vrijlating
plaats heeft, omdat de ene handeling niet geacht wordt te zijn verricht voor de andere, maar de keuze van de beloftegever
wordt uitgevoerd.
192. Wanneer een slaaf, onderworpen aan een vruchtgebruik, bedingt met betrekking tot het eigendom van de
vruchtgebruiker, of ten behoeve van de eigenaar van het eigendom, of ten behoeve van de vruchtgebruiker zelf, is het beding
nietig. Indien hij echter een beding maakt met betrekking tot het eigendom van de eigenaar, ten behoeve van deze laatste of
van de vruchtgebruiker, is het beding geldig; want in dit geval kan de vruchtgebruiker alleen betaling ontvangen, maar geen
verplichting verkrijgen.
193. Ik heb grond beloofd, die aan een ander toebehoort, en de eigenaar heeft op die grond een huis gebouwd. De vraag rijst
of het beding tenietgaat. Ik antwoordde, dat als ik de slaaf van een ander beloofd heb, en hij wordt door zijn meester
gemanumitteerd, ik vrij zal zijn. De verklaring van Celsus wordt niet aanvaard; dat wil zeggen, als dezelfde slaaf door welke
wet dan ook opnieuw tot dienstbaarheid wordt teruggebracht, wordt hij als een andere slaaf beschouwd. En hij maakt geen
gebruik van een soortgelijk argument, wanneer hij zegt, dat als de eigenaar van een schip, nadat gij het beloofd hebt, het uit
elkaar haalt en het daarna met dezelfde materialen weer opbouwt, gij daarvoor aansprakelijk zult zijn. In dit geval gaat het
immers om hetzelfde schip, dat gij beloofd hebt te leveren, zodat de verplichting eerder lijkt te zijn opgeschort dan
tenietgegaan. Dit geval zou vergelijkbaar zijn met dat van de gemanumitteerde slaaf, als men veronderstelt dat het schip uit
elkaar is gehaald met de bedoeling om de materialen waaruit het bestond voor andere doeleinden te gebruiken, en dat de
eigenaar vervolgens van gedachten is veranderd en ze weer in elkaar heeft gezet. Want dit laatste schip schijnt een ander
schip te zijn, evenals de slaaf een ander mens schijnt te zijn. De grond echter, waarop het huis is gebouwd, doet een
onderscheid ontstaan, want zij houdt niet op te bestaan; en verder kan zij worden opgeëist en de getaxeerde waarde ervan
worden betaald, want de grond is een deel van het huis, en wel het grootste deel ervan, want zelfs de oppervlakte behoort
daartoe. Een ander oordeel moet echter worden geveld, indien de beloofde slaaf door den vijand gevangen wordt genomen,
want onder deze omstandigheden kan hij niet worden opgeëischt, evenmin als de tijd daartoe nog niet was aangebroken; maar
indien hij krachtens de wet van postliminium zou terugkeeren, kan hij dan wettig worden opgeëischt, want deze verplichting
blijft in afwachting, maar de grond blijft bestaan, evenals alle andere materialen, waaruit het gebouw is samengesteld. Ten
slotte bepaalt de wet van de Twaalf Tafelen, dat iemand het hout, dat aan zijn huis is bevestigd, kan terugvorderen, maar dat
het in afwachting daarvan verboden is het te verwijderen, en dat de getaxeerde waarde ervan moet worden betaald.
194. Paulus, Opiniën, Boek IV.
Stelt dat een schuldenaar niet gedwongen mag worden zijn geld in andere goederen te ontvangen, als hij daardoor enig
verlies zal lijden.
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195. Dezelfde, Opinies, Boek X.
Wanneer in een provincie curatoren of voogden zijn aangesteld, vraag ik of geld dat door hen tegen rente in de provincie is
geleend, onder de voorwaarde dat het in Rome zou worden betaald, daar aan hen kan worden betaald, terwijl de genoemde
curatoren of voogden het beheer van het eigendom in Italië niet hadden; en als betaling aan hen wordt gedaan, of de
schuldenaar dan zal worden vrijgelaten. Paulus gaf als zijn mening dat het geld dat verschuldigd was aan een wijkbewaarder,
naar behoren betaald kon worden aan zijn voogden of curatoren die zijn zaken afhandelden, en dat degenen die in een
provincie tot voogden of curatoren benoemd waren, gewoonlijk niet de zaken van hun trust in Italië bestuurden, tenzij de
voogden in de provincie uitdrukkelijk bepaalden dat de betaling aan hen te Rome moest geschieden.
196. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Paulus gaf als zijn mening dat zij die verplicht zijn gelijke delen bij te dragen krachtens de voorwaarden van een trust, niet
lijken te worden vrijgelaten, omdat sommige van hun collega's, door vergissing, meer hebben bijgedragen dan verschuldigd
was.
197. Paulus was ook van mening, dat de verplichting van de schuldenaar, die betaalt, één zaak is, en de vordering van een
schuldeiser, die een pand verkoopt, een andere; want wanneer een schuldenaar een som geld betaalt, is het in zijn macht te
bepalen op grond van welke verplichting hij die betaalt. Wanneer echter een schuldeiser een pand verkoopt, kan hij de prijs
daarvan crediteren, zelfs op iets dat alleen van nature verschuldigd is, en daarom kan hij, na aftrek van deze natuurlijke
schuld, de rest als verschuldigd opeisen.
198. Scaevola, Meningen, Boek V.
Een schuldeiser stelde het aannemen van geld, dat door zijn schuldenaar was aangeboden, uit om het op een ander tijdstip te
ontvangen. Dit geld, dat de regering toen gebruikte, werd spoedig daarna op last van de Gouverneur uit de circulatie
genomen, omdat het te veel koper bevatte. Ook geld van een minderjarige, dat was bewaard om te worden belegd in goede
biljetten, werd waardeloos gemaakt. De vraag rees, wie het verlies zou moeten dragen. Ik antwoordde dat, volgens de
genoemde feiten, noch de schuldeiser, noch de voogd gedwongen zou worden het te dragen.
199. Nadat de partijen bij een lening overeenstemming hadden bereikt over de hoofdsom van de schuld, maar in een geschil
verwikkeld waren over de rente, werd in hoger beroep uiteindelijk beslist dat de betaalde rente niet kon worden
teruggevorderd en achteraf ook niet verschuldigd zou zijn. Ik vroeg of het geld dat was betaald moest worden gecrediteerd op
de rente, zoals door de eiser werd gevorderd, of dat het moest worden gebruikt om de hoofdsom te verminderen. Ik
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antwoordde dat als degene die het betaalde zei dat hij dat deed opdat het op de hoofdsom zou worden bijgeschreven, het niet
als rente moest worden bijgeschreven.
200. Valerius, de slaaf van Lucius Titius, stelde de volgende kwitantie op: "Ik heb van Marius Marinus zo-en-zo een som
aurei ontvangen om op een groter bedrag te worden bijgeschreven." Ik vroeg of dit bedrag voor het komende jaar moest
worden bijgeschreven, omdat het het saldo van het afgelopen jaar vormde. Ik antwoordde dat de betaling moest worden
beschouwd als een creditering van elk bedrag dat eerder verschuldigd was.
201. Titius leende een som geld, beloofde rente te betalen tegen vijf procent, en deed dat gedurende een paar jaar, en betaalde
daarna, zonder dat daar een overeenkomst over was, maar door vergissing en onwetendheid, rente tegen zes procent. Als de
vergissing zou worden ontdekt, vroeg ik, of het bedrag dat hij had betaald boven de rente die in het beding was
overeengekomen, de hoofdsom zou verminderen. Het antwoord was, dat als hij per vergissing meer rente had betaald dan hij
verschuldigd was, het teveel betaalde in mindering moest worden gebracht op de hoofdsom.
202. Maecianus, Trusts, Boek II.
Wanneer een schuldenaar die meerdere schulden heeft, geld betaalt, stelt Julianus zeer juist dat dit geld moet worden
beschouwd als gecrediteerd op de verplichting die hij, op het moment dat hij het betaalde, gedwongen had kunnen worden
volledig na te komen.
203. Dezelfde, Trusts, Boek VIII.
Betalingen en kwijtscheldingen door de erfgenaam gedaan voordat de nalatenschap is overgedragen, moeten worden
bekrachtigd.
204. Paulus, Over de Falcidische wet.
Wanneer wij ten aanzien van een erfgenaam zeggen, dat hij onmiddellijk aan de borg van de erflater moet terugbetalen, wat
de borg vóór de aanvaarding van de nalatenschap had betaald, moet dit zo worden opgevat, dat er een kleine vertraging wordt
toegestaan, want hij behoeft niet onmiddellijk met zijn zak geld te komen.
205. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek II.
Het is één ding om Titius te kunnen betalen volgens de voorwaarden van een bepaling, en iets anders om dit te laten gebeuren
met mijn toestemming. Want als de betaling op de juiste wijze krachtens het beding geschiedt, kan de schuldeiser wettig
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betaald worden, zelfs als ik het verbied; maar als ik toesta dat de betaling geschiedt, is dit niet wettig, als ik, voordat zij
plaatsvindt, de beloftegever meedeel niet te betalen.
206. Pomponius, Enchiridion, Boek II.
Een mondelinge verplichting wordt op natuurlijke of burgerlijke wijze nagekomen. Zij wordt op natuurlijke wijze ontbonden,
bijvoorbeeld door betaling, of wanneer het in het beding genoemde goed buiten de schuld van de beloftegever is opgehouden
te bestaan. Zij wordt civielrechtelijk tenietgedaan, bijvoorbeeld door een afstand, zoals wanneer de rechten van de bedinger
en de beloftegever in dezelfde persoon verenigd worden.
207. Paulus, Handboeken, Boek II.
Wanneer iemand, in gehoorzaamheid aan mijn mandaat, een beding maakt dat moet worden uitgevoerd na mijn dood, zal de
betaling wettig aan hem worden gedaan, want dat is de wet van de verplichtingen. Daarom kan hij wettig betaald worden,
zelfs tegen mijn toestemming. Maar wanneer ik mijn schuldenaar heb opgedragen iemand na mijn dood te betalen, zal de
betaling niet rechtsgeldig geschieden, omdat de volmacht door de dood teniet is gegaan.

Tit. 4. Betreffende de vrijlating.

208. Modestinus, Regels, Boek II.
Een release is een kwijting van aansprakelijkheid door wederzijdse ondervraging, door middel waarvan beide partijen
worden bevrijd van de naleving van hetzelfde contract.
209. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
Het staat vast dat een voogd door middel van een release kan worden ontslagen van aansprakelijkheid, zonder het gezag van
zijn voogd.
210. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
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Niemand kan door een lasthebber van zijn aansprakelijkheid worden bevrijd, noch kan iemand door een vrijlating zonder
lastgeving worden ontslagen.
211. Pomponius, Over Sabinus, Boek IX.
Een vrijlating kan niet worden verleend onder een voorwaarde.
212. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Een vrijlating tot een bepaalde tijd is van geen kracht of gevolg, want een vrijlating ontslaat iemand van zijn
aansprakelijkheid op dezelfde manier als een betaling.
213. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
Wanneer verscheidene bedingen zijn aangegaan, en de beloftegever een vrijlating eist, als volgt: "Erkent gij de ontvangst van
hetgeen ik u beloofd heb?" en het is duidelijk waarnaar verwezen wordt, dan zal alleen dit door de vrijlating worden
afgedaan. Indien dit niet duidelijk is, zullen alle bedingen tenietgaan, met dien verstande dat, indien ik de kwijtschelding van
de ene schuld had willen verlenen, en gij de kwijtschelding van een andere schuld had willen vragen, de transactie nietig zal
zijn.
214. Dezelfde, Over Sabinus, Boek L.
Het is zeker dat een vrijlating kan geschieden als volgt: "Erkent gij de ontvangst van tien aurei?" en de andere partij
antwoordt: "Dat doe ik."
215. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
De vraag rijst, of een ontheffing, die van geen kracht is, een geldige overeenkomst kan omvatten. Het omvat een
overeenkomst, tenzij de bedoeling anders is. Iemand kan zeggen: "Kan het dan geen instemming zijn?" Waarom kan het dat
niet zijn? Veronderstel, dat hij, die de afstand doet, wel wetende dat deze van nul en generlei waarde zal zijn, deze afstand
doet; wie zou er dan aan twijfelen, dat er geen overeenkomst was, daar hij niet de toestemming had, die vereist is om er een
geldig te maken?
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216. Aangezien een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, kan bedingen voor een van zijn meesters, kan hij ook een
vrijlating ontvangen voor hem, en door dit te doen, ontslaat hij hem volledig van aansprakelijkheid. Octavenus is dezelfde
mening toegedaan.
217. Een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, kan een vrijlating ontvangen van een van zijn meesters voor de kwijting
van de ander; en deze mening is Labeo toegedaan. Tenslotte zegt hij in het Boek der waarschijnlijkheden, dat als de slaaf met
zijn eerste meester bedingen heeft gemaakt ten gunste van zijn tweede, die zijn partner is, hij van de tweede een vrijlating kan
eisen en daardoor zijn eerste meester, die hij zelf door een verplichting had gebonden, kan vrijlaten. Vandaar dat het gebeurt
dat een verbintenis wordt aangegaan en geannuleerd door een en dezelfde slaaf.
218. Alleen een mondeling contract kan door een vrijlating ontbonden worden, want daardoor wordt de mondelinge
verbintenis vernietigd, daar zij zelf mondeling is aangegaan; want wat niet door woorden is aangegaan, kan er niet door
worden vernietigd.
219. Een zoon die onder vaders toezicht staat, bindt zijn vader niet burgerlijk door belofte, maar hij bindt zichzelf. Een zoon
die onder vaders toezicht staat, kan dus vragen om een ontheffing van zijn aansprakelijkheid, omdat hij zelf gebonden is;
maar de vader, die de vragen met betrekking tot de ontheffing stelt, brengt geen rechtsgevolgen teweeg, omdat niet hijzelf,
maar zijn zoon gebonden is. Dezelfde regel geldt in het geval van slaven; want een slaaf kan worden ontslagen door een
vrijlating, en zelfs praetoriaanse verbintenissen gaan teniet als zij tegen de meester zijn, want dat is onze praktijk, en een
vrijlating maakt deel uit van het Volkenrecht. Daarom denk ik dat de vrijlating in het Grieks kan worden uitgedrukt, mits
dezelfde formule wordt gebruikt als in het Latijn, dat wil zeggen: "Erkent gij de ontvangst van zoveel denarii?" "Dat doe ik."
220. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Een deel van een beding kan worden geannuleerd door een vrijgave, zoals wanneer iemand zegt: "Bevestigt u de ontvangst
van vijf van de tien sestertiën die ik u beloofd heb te betalen?" En ook als iemand zou vragen: "Bevestigt u de ontvangst van
de helft van wat ik u beloofd heb?"
221. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Als echter niet geld, maar een ander goed, bijvoorbeeld een slaaf, het voorwerp van het beding is, kan een vrijlating worden
verleend voor een deel van hetzelfde, zoals het kan worden verleend ten gunste van een van verscheidene erfgenamen.
222. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
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Een van de wijzen van verkrijging is de bevrijding van een eigenaar van een verplichting; en daarom kan een slaaf in wie
iemand het vruchtgebruik heeft, door het verkrijgen van een vrijlating, de vruchtgebruiker bevrijden, omdat hij geacht wordt
het eigendom van deze laatste te verkrijgen. Ook wanneer men slechts het gebruik van het eigendom heeft, geldt dezelfde
regel. Hetzelfde zeggen wij met betrekking tot een persoon die ons te goeder trouw als slaaf dient, evenals tot anderen die aan
ons gezag zijn onderworpen.
223. Als ik echter de slaaf vrijlaat die zelf beloofd heeft mij te betalen, kan ik geen beroep doen op enige praetoriaanse actie
tegen zijn meester, die wordt toegekend met betrekking tot peculium, of op grond van het voordeel dat aan eigendom
toekomt.
224. Wanneer een slaaf, die tot een nalatenschap behoort, voordat deze wordt betreden, vraagt om een vrijlating, die de
overledene beloofd heeft te geven, denk ik, dat de betere mening is, dat hij van aansprakelijkheid wordt bevrijd, zodat op
deze wijze de nalatenschap zelf wordt vrijgegeven.
225. Maar zelfs als de meester in handen van de vijand is, moet gezegd worden dat een vrijlating bevestigd wordt door het
recht van postliminium; want een slaaf kan bedingen voor zijn meester die in handen van de vijand is.
226. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Alles wat opeisbaar is vanaf een bepaalde datum, of onder een voorwaarde, kan door middel van een vrijlating worden
afgedaan. Dit schijnt echter alleen te geschieden, wanneer aan de voorwaarde is voldaan, of de tijd is aangebroken.
227. Ulpianus, Over Sabinus, Boek L.
Het is beter te zeggen dat de verplichting voor diensten beloofd door de eed van een vrijgelatene kan worden tenietgedaan
door een vrijlating.
228. Als datgene wat het voorwerp van een beding is, niet voor verdeling vatbaar is, zal de vrijgave van een deel ervan geen
kracht of gevolg hebben; zoals bijvoorbeeld wanneer het een dienstbaarheid is die verbonden is aan een rustiek of een
stedelijk landgoed. Het is duidelijk, dat indien een vruchtgebruik, bijvoorbeeld van het landgoed Titiaan, het voorwerp van
het beding is, een deel daarvan kan worden vrijgegeven, terwijl het vruchtgebruik van het overige deel van de grond blijft
bestaan. Indien echter iemand een recht van overpad bedingt, en een beding voor een recht van doorgang, of een oprijlaan,
wordt verleend, zal het geen gevolg hebben. Deze mening moet ook worden gevolgd indien een vrijgave wordt gedaan voor
een oprijlaan. Maar wanneer een vrijgave wordt verleend voor zowel een doorgang als een inrit, zal het resultaat zijn, dat hij
die het recht van overpad heeft toegezegd, zal worden vrijgelaten.
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229. Het is zeker, dat hij, die een stuk grond bedingt, en toestemt in de vrijgave van het vruchtgebruik, of van een recht van
doorgang door dat stuk grond, een daad begaat, die de vrijgave nietig maakt; want hij, die een vrijgave verleent, moet dit
doen voor het gehele recht, of voor dat deel daarvan, dat in het beding is begrepen. Deze dingen zijn echter geen deel van het
land, evenmin als iemand, die een huis heeft gekocht, afstand doet van de stenen of de vensters, of van een muur of een
kamer.
230. Wanneer iemand, die een vruchtgebruik heeft bedongen, afstand doet van het gebruik, en dit doet in de overtuiging, dat
alleen het gebruik verschuldigd was, zal er geen afstand zijn. Heeft hij dit echter gedaan om het van het vruchtgebruik af te
trekken, terwijl het gebruik zonder het vruchtgebruik kan worden vastgesteld, dan moet worden geoordeeld, dat de vrijgave
geldig is.
231. Wanneer iemand, die voor een slaaf bedongen heeft, een kwitantie voor Stichus geeft, zegt Julianus, in het
Vierenvijftigste Boek van de Digest, dat de vrijgave een gevolg heeft, en dat is het tenietgaan van de gehele verbintenis; want
wat de beloftegever aan de bedinggever kan betalen, zelfs tegen zijn toestemming, zijnde het voorwerp van de vrijgave,
ontslaat de eerstgenoemde van aansprakelijkheid.
232. Wanneer iemand een stuk grond bedingt, wordt beslist, dat de clausule, die betrekking heeft op bedrog, niet in de
ontheffing kan worden opgenomen, want dit vormt geen deel van de schuld, daar hetgeen verschuldigd is, een zaak is, en
hetgeen wordt ontheven, een andere.
233. Indien iemand voor Stichus, of tien aurei, bedingt onder een voorwaarde, en ontvangsten doet voor Stichus, of tien aurei,
en terwijl de voorwaarde hangende is, Stichus sterft, blijven de tien aurei in de verplichting, net alsof er geen vrijlating was
gegeven.
234. Als een vrijlating wordt verleend aan een borg, waar de hoofdschuldenaar aansprakelijk was uit hoofde van het goed,
maar niet met woorden, wordt hij dan ook vrijgelaten? Het is onze gewoonte dat, hoewel de hoofdschuldenaar niet door
woorden gebonden mag zijn, hij toch van zijn aansprakelijkheid ontslagen wordt door de aan zijn borg verleende ontheffing.
235. Wanneer een borg is gesteld voor een legaat dat onder een voorwaarde moet worden betaald, en hem een vrijlating is
gegeven, is het legaat opeisbaar zodra aan de voorwaarde waarvan de betaling afhankelijk is, is voldaan.
236. Wanneer iemand met een borg als volgt bedingt: "Belooft gij aansprakelijk te zijn voor hetgeen ik aan Titius zal lenen?"
en hij vervolgens, voordat hij hem het geld leent, aan de borg een ontheffing geeft, wordt de hoofdschuldenaar niet ontslagen,
maar wanneer het geld aan hem wordt geleend, is hij aansprakelijk. Want al menen wij, dat de borg niet wordt ontslagen,
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voordat het geld aan de hoofdschuldenaar is uitgeleend, toch kan deze laatste niet worden ontslagen door een ontheffing, die
aan zijn verplichting voorafgaat.
237. De voogd of curator van een krankzinnige kan niet instemmen met een vrijlating, noch kan een gemachtigde dit doen,
maar al deze personen moeten novaties maken; want op deze wijze kunnen zij vrijlatingen verlenen. Evenmin kan ten
behoeve van hen een vrijlating worden gedaan, maar indien eerst een novatie is gedaan, kunnen zij door middel van een
vrijlating worden ontslagen. Wij zijn gewoon dit middel toe te passen met betrekking tot een afwezige, wanneer wij met
iemand bedingen om een schuldvernieuwing te doen, en hem met wie wij bedongen hebben, op deze wijze bevrijden. Het
resultaat is dat de afwezige door de schuldvernieuwing wordt bevrijd, en dat de aanwezige door de schuldvernieuwing van
zijn aansprakelijkheid wordt bevrijd.
238. Een erfgenaam, evenals praetoriaanse opvolgers, kunnen anderen bevrijden, en op deze wijze bevrijd worden.
239. Wanneer een van verscheidene mede-erfgenamen een vrijlating verleent, zal deze gelden voor het gehele bedrag, dat
verschuldigd is.
240. Paulus, Over Sabinus, Boek XII.
Tenzij de vrijgave overeenstemt met het beding, en wat in de vrijgave staat waar is, is zij onvolmaakt; want woorden kunnen
niet door woorden worden vernietigd, tenzij zij met elkaar overeenstemmen.
241. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Als iemand, die Stichus beloofd heeft, de volgende vraag stelt: "Aangezien ik Stichus beloofd heb, erkent u dan de ontvangst
van Stichus en Pamphilus?" denk ik dat de ontvangst geldig is, en dat de vermelding van Pamphilus slechts overbodig is; net
zoals iemand die tien aurei beloofd heeft, de volgende vraag stelt: "Zoals ik u tien aurei beloofd heb, erkent u de ontvangst
van twintig?", dan wordt hij voor tien vrijgesteld van aansprakelijkheid.
242. Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Wanneer een vrijlating wordt verleend aan een van verscheidene personen, die aansprakelijk zijn, wordt hij niet alleen
vrijgelaten, maar ook allen die met hem aansprakelijk zijn; want telkens wanneer een vrijlating wordt verleend aan een van
twee of meer personen die aansprakelijk zijn krachtens dezelfde verbintenis, worden de anderen ook vrijgesproken, niet
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omdat de vrijlating aan hen werd verleend, maar omdat hij die door de vrijlating van aansprakelijkheid werd bevrijd, geacht
werd de schuld te hebben betaald.
243. Indien een borg wordt gesteld voor de betaling van een vonnis, en hem een vrijlating wordt verleend, wordt degene
tegen wie het vonnis is uitgesproken, eveneens van zijn aansprakelijkheid ontslagen.
244. Julianus, Digest, Boek LIV.
Wanneer iemand een slaaf of tien aurei bedingt, en een ontvangstbewijs ontvangt voor vijf, vervalt een deel van het beding,
en kan hij vijf eisen, of de helft van een slaaf.
245. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Een ontheffing en een kwijtschelding van aansprakelijkheid kunnen worden verleend in één contract of in meerdere
contracten, of ze nu zeker of onzeker zijn; of met betrekking tot sommige, met voorbehoud van de andere; of voor al die
contracten, om welke reden dan ook.
246. Het volgende is de formule van een beding en een vrijlating, opgesteld door Gallus Aquilius: "Alles wat u mij
verschuldigd bent of zult zijn, om welke reden dan ook, nu of na een bepaalde datum, waarvoor ik u nu kan aanklagen of zal
kunnen aanklagen, op grond van een vordering of een recht op inning; of enig eigendom van mij dat u hebt, bezit of bezit, en
alle waarde van een van de dingen voornoemd, heeft Aulus Agerius bedongen, en Numerius Nigidius heeft beloofd te
betalen. En Numerius Nigidius heeft Aulus Agerius gevraagd of hij de ontvangst erkent van wat hij hem heeft beloofd, en
Aulus Agerius heeft voor hetzelfde aan Numerius Nigidius een vrijlating verleend."
247. Ulpianus, Regels, Boek II.
Als een vrijlating wordt verleend aan iemand die niet gebonden is door woorden, maar door het goed, zal hij inderdaad niet
bevrijd zijn van aansprakelijkheid, maar hij kan zich verdedigen door een exceptie op grond van kwade trouw, of op die van
een informele overeenkomst.
248. Tussen een ontheffing en een kwitantie bestaat het volgende verschil: door een ontheffing vindt absolute kwijting van
aansprakelijkheid plaats, ook al is het geld niet betaald; maar een kwitantie heeft dit gevolg niet, tenzij het geld daadwerkelijk
is betaald.
249. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
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Wanneer een vrijlating is verleend met betrekking tot de clausule die voorziet in de betaling van een vonnis, zegt Marcellus
dat de overige delen van het beding zijn uitgewist, omdat ze niet anders kunnen worden tussengevoegd dan om de zaak te
kunnen beslissen.
250. Venuleius, Stipulaties, Boek XI.
Als ik een beding maak om een novatie te doen op grond van een legaat dat mij onder een voorwaarde is nagelaten, en ik laat
mijn recht daarop varen voordat de voorwaarde is vervuld, zegt Nerva, de zoon, dat zelfs als de voorwaarde zou worden
vervuld, ik niet gerechtigd zal zijn tot een rechtsvordering op grond van het testament, omdat er een novatie heeft
plaatsgevonden, noch kan ik er een instellen op grond van het beding, omdat het recht daartoe is uitgewist door de vrijlating.
251. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek III.
Een slaaf kan geen vrijlating geven op bevel van zijn meester.
252. Labeo, Epitomes of Probabilities, door Paulus, Boek V.
Indien ik aan u een vrijlating zou doen, zal ik, wat u betreft, om die reden niet bevrijd worden van aansprakelijkheid. Paulus:
Maar wanneer een huur, een pacht, een koop of een verkoop heeft plaatsgevonden op grond van een overeenkomst, en het
goed is nog niet geleverd, ook al heeft slechts één van de contracterende partijen ingestemd met een vrijlating, dan zijn zij
toch allen bevrijd.

Tit. 5. Betreffende de praetoriaanse bepalingen.

253. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Er zijn drie soorten van praetoriaanse bepalingen, namelijk gerechtelijke, waarschuwende en gewone.
254. Gerechtelijke bedingen noemen we bedingen die worden gemaakt naar aanleiding van een vonnis, om de bekrachtiging
ervan te verkrijgen, zodat het betaald kan worden, of een aanmaning met betrekking tot de bouw van een nieuw werk.
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255. Voorzichtige bedingen zijn bedingen, die in de plaats van een rechtsgeding treden, en worden ingevoerd om het instellen
van een nieuwe rechtsvordering mogelijk te maken; dit zijn bedingen met betrekking tot legaten en voogdijen, om
bekrachtiging mogelijk te maken, en ter voorkoming van dreigende schade.
256. Gewoonlijke bedingen zijn die, welke gemaakt worden om een partij voor het gerecht te doen verschijnen.
257. Men moet bedenken, dat alle bedingen naar hun aard waarschuwend zijn, want in dit soort overeenkomsten is het de
bedoeling, dat door middel daarvan een persoon veiliger en zekerder wordt.
258. Sommige van deze praetoriaanse bepalingen vereisen een zekerheid, andere alleen een belofte; maar er zijn er maar heel
weinig die alleen een belofte vereisen, en wanneer ze worden opgesomd, zal het duidelijk zijn dat degenen die worden
genoemd, geen beloften zijn, maar verplichtingen met zekerheid.
259. Een beding, gemaakt met betrekking tot de aankondiging van een nieuw werk, omvat soms een zekerheid, en soms een
belofte. Daarom, na wat voor soort aankondiging om met een nieuw werk te stoppen moet zekerheid worden gegeven? Hoe
moet deze worden gegeven? Voor een werk dat op particulier terrein wordt gebouwd, moet zekerheid worden gesteld, maar
wanneer het op openbaar terrein wordt gebouwd, is een eenvoudige belofte voldoende. Wie echter in eigen naam aanneemt,
belooft; wie in naam van een ander aanneemt, stelt zekerheid.
260. Evenzo wordt in een geval van dreigende schade soms een belofte gedaan, en wordt in andere gevallen zekerheid
gesteld; want wanneer iets in een openbare stroom wordt gebouwd, wordt zekerheid gesteld, maar een loutere belofte wordt
gedaan met betrekking tot huizen.
261. Een verbintenis tot dubbele schadevergoeding is een belofte, tenzij overeengekomen was dat zekerheid zou worden
gesteld.
262. Waar echter eenig geschil bestaat, zooals b.v. wanneer, ter ergernis van een tegenspreker, wordt verklaard, dat een
beding moet worden uitgesproken, moet de Praetor zelf de zaak in kort geding beslissen, en òf bevelen, dat zekerheid wordt
gesteld, òf deze weigeren.
263. Maar wanneer in het beding iets moet worden toegevoegd, weggenomen of veranderd, behoort dit tot de bevoegdheid
van den Praetor.
264. Paulus, Over het Edict, Boek LXXIII.
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Praetoriaanse bepalingen betreffen ofwel de teruggave van het eigendom, ofwel een onbepaald bedrag,
265. Zoals bijvoorbeeld de bepaling met betrekking tot de aankondiging van een nieuw werk, waarin wordt bepaald dat alles
in zijn vroegere staat zal worden hersteld. Daarom, of de eiser of de gedaagde sterft, verschillende erfgenamen nalatend; en
of een van hen de zaak wint, of verliest, alles moet in zijn vroegere staat worden hersteld; want zolang er iets overblijft, kan
niet blijken dat volledige teruggave heeft plaatsgevonden.
266. Een beding houdt een onbepaald bedrag in, wanneer overeengekomen wordt, dat het vonnis zal worden betaald, dat de
opdrachtgever zal bekrachtigen wat gedaan is, dat er geen schade zal worden veroorzaakt, en andere dingen van deze aard.
Hiervan kan worden gezegd, dat zij onder de erfgenamen worden verdeeld, hoewel men kan volhouden, dat een beding, door
de overledene gemaakt en van hem overgegaan, hun toestand niet anders kan maken in de personen van zijn erfgenamen.
Maar aan de andere kant is het volkomen redelijk dat, als een van de erfgenamen van de bedinggever zijn zaak wint, het
beding van kracht wordt, wat zijn aandeel betreft; dit wordt immers veroorzaakt door de woorden van het beding: "Zoveel als
het goed waard is."
267. Indien echter een van de erfgenamen van de beloftegever in het bezit is van het gehele goed, zegt Julianus, dat tegen
hem ten volle vonnis moet worden gewezen. Men kan betwijfelen of hijzelf, evenals zijn borg, aansprakelijk is volgens het
beding, of überhaupt aansprakelijk is; en het is de vraag of het beding van kracht wordt. Indien de bezitter overlijdt na de
vorming van een nalatenschap, kan een van de erfgenamen niet worden veroordeeld voor een groter deel dan hem toekomt
uit de nalatenschap, ook al is hij in het bezit van het gehele land.
268. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
In het algemeen wordt in alle praetoriaanse bepalingen zekerheid gesteld, zelfs aan agenten.
269. Paulus, Over het Edict, Boek LXXV.
Praetoriaanse bedingen worden vaak tussenbeide gekomen wanneer, zonder de schuld van de bedinggever, de zekerheid
ophoudt te bestaan.
270. Dezelfde, Vn het Edict, Boek XLVIII.
Bij alle praetoriaanse bedingen moet worden opgemerkt dat als mijn zaakwaarnemer ten gunste van mij bedingt, een
rechtsvordering ten gunste van mij op grond van het beding zal worden ingesteld, als de juiste reden wordt aangetoond.

3427

Hetzelfde gebeurt, wanneer een factor in een zodanige positie verkeert, dat door zijn persoonlijke tussenkomst de principaal
zijn. koopwaar zal verliezen; bijvoorbeeld, wanneer zijn eigendom moet worden verkocht, omdat de Praetor de principaal te
hulp moet komen.
271. Dezelfde, over Plautius, Boek XIV.
In alle praetoriaanse bedingen, waarin iets vooraf gedaan moet worden, en als het niet gedaan wordt, leggen wij een straf op,
treedt de bepaling in werking op grond van de straf.
272. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Praetoriaanse zekerheid vereist dat personen voor zichzelf verschijnen, en niemand kan deze vorm van zekerheid vervangen
door onderpanden, of door het deponeren van geld of voorwerpen van goud of zilver.
273. Papinianus, Vragen, Boek V.
Paulus zegt dat wanneer iemand onder voorwaarde wordt aangesteld, en in staat wordt geacht het landgoed in bezit te
houden, hij gedwongen zal zijn de plaatsvervanger zekerheid te stellen, maar voor een verder gelegen datum. Want de
Praetor wil niet, dat het voordeel, dat hij verleent, een bron van bedrog wordt, en iemand kan zekerheid schijnen te eisen met
het oog op ergernis, wanneer een ander hem voorgaat.
274. Wanneer een legaat is nagelaten aan Maevius en aan Titius, onder tegengestelde voorwaarden, wordt aan beiden
zekerheid gesteld, omdat beiden een legaat verwachten krachtens het testament van de overledene.
275. Venuleius, Bepalingen, Boek I.
In praetoriaanse bepalingen, als de taal dubbelzinnig is, is het de plicht van de Praetor om het uit te leggen, want de bedoeling
ervan moet worden vastgesteld.
276. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Antwoordt Valerianus. Als de Praetor, die eerder opdracht had gegeven tot het stellen van zekerheid voor drie jaar daarna,
deze voor een langere tijd zou geven, omdat hij wenste dat van de eerste bepaling zou worden afgezien, dan wordt hij geacht
een uitzondering te hebben gemaakt voor hen die door de eerste bepaling gebonden waren.

3428

277. Venuleius, Handelingen, Boek VIII.
In bedingen die een belofte inhouden van zoveel als het goed waard is, is het handiger om een bepaalde som te noemen, om
de reden dat het vaak moeilijk is om het bedrag van het belang van elk van de personen in kwestie te bewijzen en dit tot een
zeer kleine som wordt teruggebracht.

Tit. 6. Betreffende de zekerheid voor de goederen van een ward of minderjarige.

278. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Wanneer zekerheid is gegeven dat de goederen van een voogd veilig zullen zijn, kan op grond van deze bepaling worden
geprocedeerd wanneer de voogdijvordering kan worden ingesteld.
279. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXIX.
Als een minderjarige afwezig is, of niet voor zichzelf kan spreken, kan zijn slaaf voor hem bedingen. Als hij geen slaaf heeft,
moet er een voor hem gekocht worden. Maar als er niets is om er een te kopen, of als het niet opportuun is om dat te doen, is
men van mening dat een openbare slaaf zeker kan bedingen in aanwezigheid van de Praetor.
280. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXV.
Of de Praetor kan iemand aanwijzen aan wie zekerheid kan worden gegeven.
281. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIX.
Zulk een slaaf verwerft voor de minderjarige niet van rechtswege, want hij verwerft niet; maar een praetoriaanse actie op
grond van het beding kan aan de minderjarige worden verleend.
282. Wel wordt aan de minderjarige op grond van dit beding een waarborg gegeven, door middel van de borgstelling.
283. Men bedenke, dat niet alleen de voogd door dit beding gebonden is, maar ook hij, die in de plaats van de voogd de
zaken doet, alsmede hun borgen.
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284. Hij echter, die de zaak niet heeft behandeld, zal niet aansprakelijk zijn, want een vordering uit hoofde van de voogdij
kan niet worden ingesteld tegen iemand, die haar niet heeft beheerd; maar hij zal moeten worden aangesproken met een
praetoriaanse vordering, omdat hij zich op eigen risico heeft teruggetrokken, en toch zal noch hijzelf, noch zijn borgen,
aansprakelijk zijn in een op het beding gebaseerde rechtszaak. Daarom moet hij worden gedwongen het beheer van de trust
op zich te nemen, opdat hij aansprakelijk kan worden gesteld op grond van het beding.
285. Besloten is dat dit beding van kracht wordt wanneer de voogdij eindigt, en dat de borg dan aansprakelijk wordt. De regel
is anders met betrekking tot een curator. Het is ook anders wanneer iemand in de plaats van een voogd de zaken heeft
gedaan. Daarom worden dergelijke bedingen, wanneer er een voogd is, van kracht wanneer de voogdij eindigt, maar wanneer
iemand die als voogd optreedt, de trust heeft beheerd, is het juist om te stellen dat het beding van kracht wordt zodra de
nalatenschap onzeker begint te worden.
286. Wanneer een voogd door de vijand gevangen is genomen, zullen wij zien of het beding van kracht wordt. In dit geval
doet zich een moeilijkheid voor, omdat de voogdij beëindigd is, hoewel er uitzicht is op hernieuwing. Ik denk dat de
vordering kan worden ingesteld.
287. In het algemeen moet men bedenken dat, om welke reden men ook heeft gezegd dat een vordering tot curatele niet kan
worden ingesteld, men om dezelfde reden kan zeggen dat een vordering kan worden ingesteld op grond van de bepalingen
van het beding, teneinde het vermogen van de voogd te behouden.
288. Indien iemand, die tot curator benoemd is, het curatorschap niet uitoefent, zal het gevolg zijn, dat gezegd moet worden,
dat het beding niet in werking treedt; maar in dit geval moet herhaald worden, wat wij gezegd hebben met betrekking tot een
voogd, echter met dit verschil, dat het beding in werking treedt, zodra een van de goederen ophoudt veilig te zijn, en de
borgen aansprakelijk worden, en het recht van vordering herleeft.
289. Deze bepaling heeft betrekking op alle curatoren, of zij nu zijn aangesteld voor kinderen die de puberteit hebben bereikt,
of voor kinderen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt, of dat zij zijn aangesteld voor verkwisters, krankzinnigen, of
anderen voor wie dit gewoonlijk wordt gedaan.
290. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Als een zoon, die onder toezicht van een krankzinnige staat, het behoud van zijn eigendom bedingt, verkrijgt hij een
verplichting voor zijn vader.
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291. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVII.
De slaaf van een minderjarige moet bedingen, als de minderjarige afwezig is, of niet voor zichzelf kan spreken. Want als hij
aanwezig is en voor zichzelf kan spreken, ook al is hij zo oud dat hij niet in staat is te begrijpen wat hij doet, toch is vanwege
het voordeel dat daaruit voortvloeit, besloten dat hij wettelijk kan bedingen en handelen.
292. Modestinus, Regels, Boek VI.
Een testamentair voogd of curator eist geen zekerheid van zijn collega, maar hij kan hem de keuze geven of hij zekerheid
ontvangt of geeft.
293. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Hoewel een curator voor bepaalde specifieke doeleinden wordt aangesteld, kan een bepaling voor het behoud van het
eigendom worden tussengevoegd.
294. Pomponius, Over Sabinus, Boek XV.
Wanneer een voogd met zijn voogd bedingt dat zijn goederen veilig zullen blijven, wordt niet alleen zijn vermogen, maar ook
alle kredieten geacht in het beding begrepen te zijn; want alles wat voorwerp van een voogdijzaak kan worden, is in dit
beding begrepen.
295. Africanus, Vragen, Boek III.
Als een voogd, nadat een voogd de leeftijd van puberteit heeft bereikt, enige tijd in gebreke blijft met het afleggen van
rekenschap van zijn beheer, is het zeker dat hij, evenals zijn borgen, aansprakelijk is voor de winsten en rente van de
tussenliggende tijd.
296. Neratius, Perkamenten, Boek IV.
Wanneer aan een voogd zekerheid wordt gesteld voor het behoud van zijn eigendom, wordt de bepaling van kracht als iets
wat uit hoofde van de voogdij moet worden gegeven of gedaan, niet wordt uitgevoerd. Want al is het goed zelf veilig, het is
dat niet, wanneer iets, dat uit hoofde van de voogdij moet worden betaald of gedaan, niet wordt uitgevoerd.
297. Papinianus, Vragen, Boek XII.
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Wanneer door een voogd aan zijn voogd verschillende zekerheden zijn gesteld, moet geen onderscheid worden gemaakt,
maar kan een vordering worden ingesteld tegen een van hen, zodat de rechten van de vordering kunnen worden toegewezen
aan degene tegen wie de vordering wordt ingesteld. Men moet ook niet denken dat dit een schending is van de rechtsregel die
zegt dat voogden tegen hen worden aangesproken naar evenredigheid van het deel van het vermogen dat ieder van hen heeft
beheerd; en dat zij alleen voor het gehele bedrag kunnen worden aangesproken wanneer het vermogen niet door de anderen is
verzorgd; en wanneer bewezen is dat zij hebben nagelaten een van hen te beschuldigen van verdenking. Want de billijkheid
van de rechter en de plicht van een goed burger lijken deze bepaling van de wet te hebben vereist. Bovendien kunnen de
borgsommen die volledig burgerlijk aansprakelijk zijn, wanneer de anderen tegen hen procederen, vragen dat de vordering
wordt gesplitst; maar wanneer de voogd een vordering instelt, als hij zelf de overeenkomst niet heeft gesloten, en hij in
handen is van zijn voogd, en van alles niets weet, lijkt het voordeel van het splitsen van de vordering schade op te leveren;
omdat, onder één voogdijschap, vele ongelijksoortige vragen ter beslissing aan verschillende rechters kunnen worden
voorgelegd.

Tit. 7. Betreffende de zekerheid voor de betaling van een vonnis.

298. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Het beding voor de betaling van een vonnis wordt onmiddellijk van kracht nadat de uitspraak is gedaan; maar de executie
wordt uitgesteld voor de tijd die aan de hoofdschuldenaar is verleend.
299. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXI.
Wanneer de rechtszaak is geëindigd, is de verplichting weggenomen, en daarom wordt geoordeeld, dat krachtens het beding
de borgen niet aansprakelijk zijn voor de betaling van het vonnis.
300. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.

3432

Als iemand, die op het punt staat voor een bepaalde rechter te verschijnen, een beding maakt voor de betaling van een vonnis,
en vervolgens een rechtszaak aanspant bij een andere rechtbank, zal het beding geen effect hebben, omdat de borgstellers
zich niet hebben onderworpen aan de beslissing van deze rechter.
301. 301. Een gemachtigde, een voogd en een curator kunnen een beding maken voor de betaling van een vonnis.
302. Onder zaakwaarnemer moet worden verstaan, iemand aan wie de bevoegdheid is verleend, hetzij speciaal voor dit doel,
hetzij in het algemeen voor het beheer van het gehele vermogen. En hij wordt zelfs als gevolmachtigde beschouwd als zijn
handelingen later worden bekrachtigd.
303. De vraag rijst, of het beding van kracht zal zijn, indien een kind of een bloedverwant zich toevallig met de verrichting
van zaken bemoeit, of indien een echtgenoot dit namens zijn vrouw doet, personen van wie geen volmacht vereist is. De
betere mening is, dat dit niet het geval is, tenzij er volmacht is verleend, of wat gedaan is, bekrachtigd is; want hoewel het
hun door het edict van de Praetor is toegestaan te handelen, maakt dit hen nog geen zaakwaarnemers; en daarom, als iemand
van deze soort zijn diensten vrijwillig aanbiedt, moet hij opnieuw zekerheid stellen.
304. Wat wij echter met betrekking tot een voogd hebben gezegd, moet aldus worden verstaan, dat hij, als hij iemand is, die
een voogdij uitoefende, terwijl hij eigenlijk geen voogd was, niet met die benaming moet worden aangeduid.
305. Maar zelfs indien hij voogd is, en niet als zodanig handelt, of indien hij niet weet dat hij voogd is, of indien er enige
andere oorzaak bestaat, moet gezegd worden dat het beding geen effect zal hebben. Krachtens het edict van de Praetor wordt
de bevoegdheid om als voogd op te treden immers verleend aan hem aan wie de voogdij is toevertrouwd, hetzij door de
vader, hetzij door de meerderheid van de voogden, hetzij door hen die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de voogdij.
306. Onder curator wordt verstaan de curator van een krankzinnige van het ene of het andere geslacht, van een mannelijke of
vrouwelijke voogd, of van ieder ander persoon, bijvoorbeeld een minderjarige, en onder deze omstandigheden denk ik dat de
bepaling van kracht zal zijn.
307. Als we veronderstellen dat een voogd wordt bedoeld die is aangesteld voor een regio of provincie, of voor het beheer
van goederen in Italië, dan zal het resultaat zijn dat we kunnen zeggen dat het beding alleen van kracht wordt als hij handelde
met betrekking tot zaken die tot zijn beheer behoorden.
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308. Indien de verweerder, na beloofd te hebben het vonnis te betalen, zijn verstand verliest, rijst de vraag of het beding van
kracht wordt, omdat zijn zaak niet is verdedigd. De beste mening is, dat het beding van kracht wordt, als er niemand voor zijn
verdediging verschijnt.
309. Een beding treedt niet in werking alleen omdat een zaak niet is verdedigd, zolang iemand kan verschijnen om de
verdediging op zich te nemen.
310. Wanneer er meerdere borgen zijn, kan de hoofdschuldenaar, nadat de zaak met een van hen is verbonden onder
verwijzing naar de clausule: "Omdat de zaak niet wordt verdedigd", de verdediging op zich nemen.
311. Julianus, Digest, Boek LV.
Hij, ook, tegen wie de actie was ingesteld, moet worden ontslagen.
312. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Als echter de borg, die partij is in de rechtszaak, een vonnis tegen zich krijgt, zal de hoofdschuldenaar tevergeefs de
verdediging op zich nemen. Want zelfs wanneer de betaling van de schuld heeft plaatsgevonden nadat de zaak was beslist,
kan een proces worden aangespannen om terug te vorderen wat is betaald.
313. Indien niemand anders daartoe verschijnt, kan een van meerdere borgen of erfgenamen de verdediging op zich nemen.
314. Om de reden, dat in dit beding verschillende vorderingen in één som zijn begrepen, kan, indien in een van die
vorderingen het beding onmiddellijk in werking zou treden, dit niet geschieden, voor zover het een ander betreft.
315. Laten wij nu zien, welke verdediging vereist is, en door wie, om te voorkomen, dat het beding in werking treedt. En
indien iemand van de opgesomde personen die het recht heeft de verdediging op zich te nemen, dit doet, is het duidelijk dat
de zaak naar behoren is verdedigd, en dat het beding niet in werking zal treden. Wanneer echter iemand buiten de
voornoemde personen zich aanbiedt om de zaak te verdedigen, wordt het beding in dit geval niet van kracht, mits hij bereid is
de verdediging op zich te nemen naar het oordeel van een goed burger, dat wil zeggen door zekerheid te stellen, daar hij
geacht wordt de verdediging op zich te nemen indien hij zekerheid stelt. Indien hij echter slechts bereid is te verschijnen, en
niet wordt aangenomen, heeft het beding uitwerking, omdat de vordering niet werd verdedigd. Maar als iemand hem
aanvaardt, met of zonder zekerheid, dan zal het resultaat zijn, dat gezegd moet worden, dat geen deel van het beding van
kracht wordt, omdat hij, die zulk een verdediger aanvaardt, niemand anders schuld heeft dan zichzelf.
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316. Wanneer een der borgen, die zich voor de betaling van het vonnis heeft borg gesteld, verschijnt om de zaak te
verdedigen, heeft men beslist, dat het beding tot betaling van het vonnis geen kracht van gewijsde heeft, en dat alle andere
zaken in dezelfde toestand verkeren, als wanneer een vreemde de verdediging op zich had genomen.
317. Met betrekking tot dit beding rees de vraag, of de borgen aansprakelijk zouden zijn bij een vordering in mandaat, indien
zij van de verdediging afzagen. De betere mening is, dat zij niet aansprakelijk zijn, daar zij slechts borg zijn geworden voor
een bepaald bedrag, en hun lastgeving daarop betrekking had, en niet op de verdediging van de zaak.
318. Maar wat als zij het op zich hadden genomen de zaak te verdedigen, konden zij dan een vordering in mandaat instellen?
Indien zij werden verslagen, konden zij weliswaar terugvorderen wat zij ter voldoening van het vonnis hadden betaald, maar
zij konden in geen geval de kosten van het geding terugvorderen. Indien zij echter in het gelijk werden gesteld, konden zij de
proceskosten terugvorderen, evenals bij mandaat, hoewel zij niet overeenkomstig het mandaat hadden gehandeld.
319. Wanneer echter verscheidene borgen bereid zijn de verdediging op zich te nemen, laten wij dan zien, of zij een enkele
verdediger moeten aanwijzen, dan wel of het voldoende is, dat ieder van hen zijn deel van de verdediging op zich neemt, of
een verdediger in zijn plaats stelt. De betere mening is, dat, tenzij zij een vertegenwoordiger aanwijzen, dat wil zeggen indien
de eiser dit wenst, het beding van kracht zal worden op grond dat de zaak niet wordt verdedigd. Verscheidene erfgenamen
van een schuldenaar zijn immers verplicht een gemachtigde aan te wijzen uit vrees dat, indien de verdediging over
verscheidene partijen zou worden verdeeld, dit de eiser ongemak zal bezorgen. Het geval is anders ten aanzien van de
erfgenamen van de eiser, of van wie de noodzaak om ter terechtzitting te verschijnen door een enkele vertegenwoordiger niet
wordt opgelegd.
320. Er zij aan herinnerd, dat een zaak slechts naar behoren kan worden verdedigd, indien dit geschiedt voor een bevoegde
rechter.
321. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVIII.
Het beding voor de betaling van een vonnis bevat drie clausules: een betreffende de regeling van de vordering; een andere
betreffende de verdediging van de zaak; en nog een andere die het plegen van bedrog tegengaat.
7. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVII.
Als de advocaat van de gedaagde, voordat de zaak aanhangig is gemaakt, door zijn cliënt verboden wordt te verschijnen, en
de eiser, niet wetende dat dit is gebeurd, de zaak voortzet, heeft de bepaling dan effect? Er kan niets anders worden gezegd
dan dat het van kracht zal worden. Wanneer echter iemand die op de hoogte is van het verbod dat aan de advocaat is
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opgelegd, doorgaat met de rechtszaak, denkt Julianus niet dat het beding van kracht zal worden. Hij zegt namelijk dat het, om
dat te bereiken, niet voldoende is dat de zaak wordt gevoegd met de persoon die in het beding is opgenomen, maar dat het
noodzakelijk is dat de vordering van die persoon dezelfde is als ten tijde van het sluiten van het beding. Indien dus hij die tot
advocaat is benoemd, verschijnt als erfgenaam van zijn cliënt, en als zodanig de zaak voert, of indien hij dit doet zelfs nadat
hem een verbod is opgelegd, wordt het beding niet van kracht. Want anders is beslist, dat indien iemand, die een afwezige
verdedigt, zekerheid stelt, en daarna hetzij tot zijn advocaat wordt benoemd, hetzij zijn erfgenaam wordt, en de zaak leidt, de
borgen niet aansprakelijk zullen zijn.
322. Paulus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Als de eiser, nadat zekerheid is gesteld, maar voordat de zaak in het geding is gekomen, erfgenaam wordt van de bezitter,
vervalt het beding.
323. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Het beding voor de betaling van een vonnis heeft betrekking op een onbepaald bedrag, want het wordt van kracht voor het
bedrag dat de rechter kan bepalen dat verschuldigd is.
324. Modestinus, Pandects, Boek IV.
Als een advocaat wordt aangesteld om een verdediging te voeren, wordt hij bevolen zekerheid te stellen voor de betaling van
het vonnis, door middel van een beding dat niet door de advocaat zelf wordt opgesteld, maar door de hoofdpartij in de zaak.
Indien echter de advocaat iemand verdedigt, is hij zelf verplicht, door het beding zekerheid te stellen voor de betaling van het
vonnis.
325. Paulus, Over het Edict, Boek LXXIV.
Als een slaaf, die door een echte rechtszaak teruggevorderd moet worden, sterft, nadat de zaak aanhangig is gemaakt, en de
bezitter dan afziet van de rechtszaak, zijn sommige autoriteiten van mening, dat de zekerheden die gegeven zijn voor de
betaling van het vonnis niet aansprakelijk zijn, omdat de slaaf gestorven is en het eigendom niet meer bestaat. Dit is onjuist,
want het is nuttig, dat een uitspraak wordt gedaan, niet alleen tot behoud van het recht van vordering in geval van uitwinning,
maar ook wegens de winst.
326. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
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Wanneer een gedaagde, nadat hij zekerheid voor de betaling van het vonnis heeft gesteld, magistraat wordt, kan hij niet
zonder zijn toestemming voor het gerecht worden gebracht; toch, als de rechtszaak niet wordt verdedigd, zoals naar het
oordeel van een goed burger behoort te gebeuren, zijn de borgen aansprakelijk.
327. Ulpianus, Disputaties, Boek VII.
Wanneer een beding is gemaakt voor de betaling van een vonnis, en de partij verdedigt de zaak niet, en daarna laat hij het
vonnis bij verstek wijzen, rijst de vraag, of het beding dat betrekking heeft op het vonnis, van kracht wordt? Ik heb gezegd
dat de clausule in het beding twee dingen bevat: het ene heeft betrekking op de verdediging van de zaak, het andere op het
vonnis. Aangezien het beding betreffende de betaling van het vonnis alles in één beding omvat, kan men zich dus terecht
afvragen of, indien er een vonnis wordt gewezen of indien de zaak niet wordt beslecht, het beding om een van deze redenen
van kracht wordt met betrekking tot het andere beding. Als iemand bijvoorbeeld bedingt: "Als er een schip uit Azië
aankomt", of: "Als Titius consul wordt", dan staat vast dat, ongeacht of het schip eerst aankomt, of Titius eerst consul wordt,
het beding van kracht wordt. Indien echter het eerste beding van kracht wordt, kan het niet van kracht worden door het
tweede, ook al wordt aan de voorwaarde voldaan; want het is een van de bedingen, en niet beide, die het beding van kracht
maakt. Men moet zich dus afvragen, of het beding, dat betrekking heeft op het niet voeren van verweer, van kracht wordt,
indien dit niet geschiedt, dan wel of men moet aannemen, dat het niet van kracht wordt, voordat de zaak aanhangig is
gemaakt. De laatste opvatting is de beste; de borgsommen blijken dus niet aansprakelijk te zijn op het moment dat de
vordering niet wordt verdedigd. Indien dus een zaak waarin verweer noodzakelijk is, wordt beëindigd hetzij door betaling,
hetzij door een compromis, hetzij door vrijlating, hetzij op enige andere wijze, heeft men beslist dat bijgevolg het beding dat
betrekking heeft op het niet voeren van verweer, ophoudt gevolgen te hebben.
328. Indien ik, op het punt staande een zakelijke vordering in te stellen, met de borg van een advocaat beding een vonnis te
betalen, en ik naderhand voornemens ben een vordering in personam in te stellen, maar alvorens dit te doen, besluit een
andere vordering in te stellen, zal het beding geen gevolg hebben, omdat blijkt dat hetgeen gedaan is, betrekking heeft op een
zaak, en het aangegane beding op een andere zaak betrekking heeft.
329. Julianus, Digest, Boek LV.
Wanneer een van de twee borgen die beloofd hebben een vonnis te betalen, zijn deel betaalt omdat de zaak niet verdedigd
werd, kan de verdediging toch ondernomen worden; maar hij die betaald heeft, kan niets terugvorderen, want het beding is
tenietgegaan, wat zijn aandeel betreft, net alsof hij een vrijlating had ontvangen.
330. Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen een borg op grond van een beding tot betaling van een vonnis, wegens het
niet voeren van verweer, is het niet onbillijk te bepalen, dat de lastgever voor het eerste vonnis wordt ontslagen; want indien
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deze bepaling werd weggelaten, zouden de borgsommen geen beroep kunnen doen op de vordering in mandaat, of zij zouden
zeker gedwongen zijn de lastgever tegen het eerste vonnis te verdedigen.
331. Africanus, Vragen, Boek VI.
De volgende bepaling, "Zolang de zaak niet verdedigd wordt", wordt geannuleerd zodra de verdediging begint, of zodra de
verplichting om de zaak te verdedigen ten einde is.
332. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Wanneer ik een vordering wil instellen tegen een van de borgstellingen, onder beding van betaling van het vonnis, omdat de
zaak niet is verdedigd, en de borgstelling bereid is zijn deel te betalen, mag er geen vonnis ten gunste van mij tegen hem
worden gewezen. Want het is niet rechtvaardig voor hem, door een actie te worden geërgerd, of gedwongen te worden een
ontkenning in te stellen, waar hij bereid is te betalen wat hij verschuldigd is, zonder een vonnis, waardoor zijn tegenpartij
hem niet tot betaling van een grotere som zou kunnen dwingen.
333. Venuleius, Bepalingen, Boek VI.
Wanneer, door bedrog, een zaak niet volledig verdedigd is, zal het beding van kracht worden onder de clausule betreffende
de betaling van het vonnis; want een zaak wordt niet geacht naar behoren verdedigd te zijn naar de mening van een goed
burger, waar geen verdediging is gevoerd voor het volledige bedrag van het betrokken goed,
334. Dezelfde, Disputaties, Boek VII.
Een goed burger beschouwt een zaak niet als onverdedigd, wanneer de Praetor dit niet afdwingt.
335. Dezelfde, Bepalingen, Boek IX.
De laatste clausule van het beding voor de betaling van een vonnis, "Dat er geen bedrog is, en zal zijn," wijst op een blijvend
feit voor de toekomst. Daarom, als hij die schuldig was aan fraude zou overlijden, zal zijn erfgenaam aansprakelijk blijven;
want de woorden, "dat er geen zal zijn," hebben een grote latitude, en verwijzen naar alle komende tijd, en als er op enig
moment fraude gepleegd zou worden, om de reden dat het waar is dat er fraude was, zal deze clausule van kracht worden.
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336. En waar het volgende wordt toegevoegd: "Indien enige fraude in deze zaak zou worden gepleegd, belooft u dan de
gehele waarde van het eigendom te betalen?" zal de beloftegever aansprakelijk zijn voor de boete, zelfs wegens fraude
gepleegd door een vreemdeling.
337. De clausule betreffende het bedrog heeft echter, evenals andere bedingen waarin het tijdstip niet uitdrukkelijk is
vermeld, betrekking op het begin van het beding.
338. Scaevola, Digest, Boek XX.
Terwijl een partij in een rechtsgeding verweer voerde voor Sempronius, de rechter, werd in een beding bepaald dat het
bedrag dat door Sempronius, de rechter, verschuldigd werd geacht, betaald moest worden. De eiser ging in beroep tegen zijn
beslissing, en nadat de zaak in hoger beroep voor een bevoegde rechter was gebracht en in het nadeel van de gedaagde was
beslist, rees de vraag of het beding van kracht zou worden. Het antwoord luidde dat dit beding, gezien de genoemde feiten,
niet van rechtswege van kracht zou worden. Claudius: Om deze reden wordt aan een beding toegevoegd: "Of wie in zijn
plaats mag worden gesteld."
339. Hetzelfde, vragen die publiekelijk worden besproken.
Wanneer één van de borgsommen wordt aangesproken omdat hij een zaak niet heeft verdedigd, en deze wordt later
verdedigd, dan kan de andere borg worden aangesproken om de uitvoering van het vonnis af te dwingen. Indien de
hoofdkredietgever overlijdt en twee erfgenamen nalaat, en de ene de zaak niet verdedigt en de andere wel, kan de eerste
worden aangesproken omdat hij dit niet heeft gedaan, en kan de tweede worden vervolgd om de tenuitvoerlegging van het
vonnis af te dwingen; aangezien men van mening is dat deze twee clausules niet tegen één en dezelfde persoon in werking
kunnen treden. Wij zeggen dat de clausule betreffende het vonnis altijd voorrang heeft boven de andere, en dat alleen deze
van kracht wordt.

Tit. 8. Betreffende de zekerheid voor de bekrachtiging.

340. Papinianus, Vragen, Boek XXVIII.
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Wanneer iemand bedingt dat een handeling bekrachtigd zal worden, hoewel niet dezelfde, maar een ander, tegen wie geen
rechtsvordering kan worden ingesteld als de bekrachtiging zou plaatsvinden, wordt aangeklaagd, is besloten dat het beding
van kracht wordt; bijvoorbeeld wanneer een borg of een ander van de mede-eigenaren, die vennoot is, tot gedaagde wordt
gemaakt.
341. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Bij de overeenkomst tot bekrachtiging moet niet worden gelet op het eigendom van de partij die belooft of bedingt, maar
alleen op het belang van de bedingende partij bij de bekrachtiging van de transactie.
342. Dezelfde, Opinies, Boek XII.
Een minderjarige van vijfentwintig jaar, die schuldeiser was en zijn geld wenste te innen, gaf een man, die hij tot zijn
gemachtigde had benoemd, zekerheid aan de schuldenaar, dat de betaling van de verbintenis zou worden bekrachtigd. Indien
volledige teruggave zou worden verleend, werd beslist dat een rechtsvordering tot invordering van niet-verschuldigd geld
niet kon worden ingesteld, en dat het beding niet van kracht was geworden. Dezelfde regel is van toepassing indien de
minderjarige de handeling van een vals gemachtigde zou bekrachtigen. Daarom moet, als er een volmacht was gegeven,
worden bepaald: "Dat, als hij of zijn erfgenaam volledige restitutie verkrijgt, of iemand aan wie het eigendom in kwestie
toebehoort, dit doet, een som gelds gelijk aan de waarde van het eigendom zal worden betaald." Indien er echter geen
mandaat was, moet de gewone clausule betreffende de bekrachtiging worden ingevoegd, en het zou voorzichtiger zijn dit te
doen met de instemming van de contracterende partijen. Anders, als er geen overeenkomst in die zin is, en de minderjarige
schuldeiser zijn toestemming niet geeft, moet een vordering worden toegewezen.
343. Een vals gemachtigde gaf zekerheid voor bekrachtiging, en nadat hij de zaak had verloren, ging zijn principaal in beroep
tegen de beslissing van de rechter, en bleek dat de voorwaarde van het beding niet was vervuld, daar de in het ongelijk
gestelde partij een beroep op een gemeen rechtsmiddel had kunnen doen. Indien echter de lastgever, zonder de handeling van
zijn lasthebber te hebben bekrachtigd, het geld zou innen, zou het beding tot bekrachtiging van kracht worden, wat het geld
betreft dat de lasthebber had ontvangen, hoewel de lasthebber zelf niets zou hebben ontvangen.
4. Scaevola, Vragen, Boek XIII.
Een agent spande een rechtszaak aan voor vijftig aurei. Als zijn principaal een proces aanspande voor honderd aurei, zouden
de borgsommen die zich verbonden hadden tot bekrachtiging, aansprakelijk zijn voor vijftig, en voor het belang dat de
schuldenaar had bij het verwerpen van het proces voor de vijftig.
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344. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Bekrachtiging vindt niet alleen plaats door woorden, maar ook door daden; vandaar dat als de principaal, de daad van zijn
advocaat goedkeurend, verder gaat met de zaak die de laatste is begonnen, het beding niet van kracht zal worden.
345. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Wanneer een voogd beschuldigd is, of onder verdenking staat, kan zijn verdediger gedwongen worden om zekerheid te
stellen dat zijn principaal zijn daad zal bekrachtigen, als de voogd de zaak wenst te verdedigen.
346. Paulus, Opiniën, Boek III.
Als een persoon die niet op de hoogte is van het feit dat er een proces is aangespannen om het bezit van zijn eigendom te
verkrijgen, overlijdt, kan zijn erfgenaam, terwijl het proces aanhangig is, het niet bekrachtigen.
347. Venuleius, Stipulations, Boek XV.
Een advocaat spande een procedure aan voor de overlegging van een eigendom, en zijn tegenpartij werd ontslagen omdat hij
het niet in bezit had. Toen hij vervolgens in het bezit van datzelfde goed kwam, spande de lastgever een rechtszaak tegen
hem aan om hem te dwingen het te overleggen. Sabinus zegt dat de pandhouders niet aansprakelijk zullen zijn, omdat dit een
andere zaak is; want zelfs als de opdrachtgever de vordering in eerste instantie zou instellen en, nadat zijn wederpartij was
ontslagen omdat hij het eigendom niet in bezit had, een nieuwe vordering zou instellen, zou hij niet worden uitgesloten door
een exceptie op grond van het gezag van gewijsde.
348. Als een gemachtigde geld heeft geïnd van een schuldenaar en hem de zekerheid heeft gegeven dat zijn principaal zijn
daad zal bekrachtigen, en deze laatste vervolgens een rechtszaak aanspant voor dezelfde som geld, en de zaak verliest, zal de
bepaling van kracht worden; en als de gemachtigde hetzelfde geld aan zijn principaal betaalt zonder een beschikking van de
rechtbank, kan het door een persoonlijke actie worden teruggevorderd. Indien echter de schuldenaar een vordering instelt op
grond van het beding, kan worden gezegd dat indien de principaal de verdediging van zijn lasthebber op zich neemt, hij geen
oneigenlijk gebruik kan maken van een exceptie op grond van kwade trouw jegens de schuldenaar, omdat de verplichting een
natuurlijke blijft.
349. Indien iemand toelaat, dat zijn hoedanigheid door een lasthebber wordt betwist, moet hij van hem zekerheid nemen, dat
hij niet voortdurend uit dien hoofde zal worden lastig gevallen, en indien de principaal, of zijn vertegenwoordigers, zijn daad
niet bekrachtigen, namelijk dat de lasthebber heeft getracht de betrokkene tot slavernij te brengen; of indien deze tegen de
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gemachtigde een vonnis heeft verkregen ten gunste van zijn vrijheid, moet hem, wanneer zijn recht op vrijheid is vastgesteld,
de gehele waarde van het eigendom worden betaald, dat wil zeggen ten belope van zijn belang bij het niet in gevaar brengen
van zijn status, alsmede voor de kosten die het proces met zich meebrengt. Labeo meent echter dat een bepaald bedrag moet
worden opgenomen, omdat de schatting van de vrijheid onbepaald kan zijn; het beding wordt echter geacht van kracht te zijn
geworden op het ogenblik waarop de principaal heeft geweigerd de handeling van de gemachtigde te bekrachtigen. Toch kan
een vordering op grond van het beding niet worden ingesteld voordat een vonnis is gewezen met betrekking tot de vrijheid
van de vermeende slaaf, want indien zou worden beslist dat hij een slaaf was, wordt het beding nietig, en indien enige
vordering kan worden ingesteld, wordt hij geacht deze voor zijn meester te hebben verkregen.
350. Ulpianus, Over het Edict, Boek IX.
Een agent die door een voogd is aangesteld, moet in elk geval zekerheid stellen; maar de agent van een gemeente, het hoofd
van een universiteit of de curator van goederen die met toestemming van de schuldeisers is aangesteld, is niet persoonlijk
verplicht zekerheid te stellen.
351. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXX.
Soms, bij overeenkomst, wordt een beding voor de bekrachtiging van een handeling tussengevoegd; bijvoorbeeld, wanneer
een agent ofwel verkoopt, verhuurt, of huurt, of aan hem betaling wordt gedaan:
352. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Of hij sluit een contract, of doet welke zaak dan ook, in naam van een persoon die afwezig is.
353. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXX.
Want wie een contract sluit, bedingt gewoonlijk de bekrachtiging om zich in een zekerder positie te bevinden.
354. Een daad bekrachtigen is goedkeuren en erkennen wat door een valse agent is gedaan.
355. Julianus zegt dat het belangrijk is te weten wanneer de principaal de betaling aan zijn agent moet bekrachtigen. Moet dit
gebeuren zodra hij ervan op de hoogte wordt gesteld? Het tijdstip moet met een zekere speelruimte worden opgevat, en mag
niet een te lang of te kort interval zijn, dat beter kan worden begrepen dan door woorden uitgedrukt. Wat zou dan de regel
zijn, indien hij de bekrachtiging niet onmiddellijk, maar achteraf zou doen? Dit heeft niet tot gevolg, dat de uitoefening van
zijn vorderingsrecht wordt belemmerd, en omdat hij het in de eerste plaats niet heeft bekrachtigd, zegt hij, dat hij nog steeds
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recht heeft op zijn vordering. Indien hij dus zou opeisen wat reeds aan zijn agent was betaald, kan hij een vordering instellen
op grond van het beding, net alsof hij achteraf niet had verklaard dat hij de betaling zou bekrachtigen. Ik denk echter dat de
schuldenaar het recht zal hebben om een vordering in te stellen op grond van bedrog.
356. Of iemand nu dagvaardt, of gebruik maakt van een schuldvergelijking, het beding dat de opdrachtgever de handeling zal
bekrachtigen, wordt onmiddellijk van kracht. Want op welke wijze deze ook zijn afkeuring kan laten blijken over hetgeen
door de lasthebber is gedaan, het beding zal van kracht worden.
357. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Als de bepaling dat de principaal de handeling zal bekrachtigen van kracht wordt, kan ik een vordering instellen voor al mijn
belangen in de zaak, dat wil zeggen voor alles wat ik heb verloren en alles wat ik had kunnen winnen.
358. Wanneer een legaat aan een lasthebber wordt betaald zonder rechterlijke machtiging, zegt Pomponius, dat hij zekerheid
moet geven voor de bekrachtiging.
359. Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Als iemand aan een van de medeschuldenaren belooft, dat de principaal de betaling zal bekrachtigen, en dat het niet weer zal
worden opgeëist, moet worden gezegd, dat het beding van kracht wordt, als het geld wordt opgeëist door een partij bij
dezelfde verbintenis.
360. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Labeo verstaat onder "niet opnieuw zal worden opgeëist": voor het gerecht zal worden opgeëist. Maar als de schuldenaar
voor het gerecht wordt gedaagd, en er zekerheid wordt gesteld dat hij zal verschijnen, en de rechtszaak nog niet is begonnen,
denk ik niet dat het beding over het verder opeisen van het geld van kracht wordt, want de eiser eist het niet werkelijk op,
maar is slechts van plan het te doen. Maar wanneer het geld betaald is zonder vonnis, wordt het beding van kracht; want als
iemand een verrekening of een aftrek tegen de eiser gebruikt, is het juist te zeggen dat hij kan worden geacht een eis te
hebben gedaan, en dat het beding dat het geld niet voor een tweede keer zal worden opgeëist, van kracht wordt. Want zelfs
indien een erfgenaam, tegen wie vonnis is gewezen, de vordering niet zou doen, zal hij, indien hij een van deze dingen doet,
krachtens het testament aansprakelijk zijn.
361. Pomponius, Over Plautius, Boek III.
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Als een som geld die niet verschuldigd was, aan een vertegenwoordiger wordt betaald, kan er onmiddellijk een procedure
tegen de vertegenwoordiger worden gestart op grond van deze bepaling, om bekrachtiging door de principaal af te dwingen,
zodat kan worden bepaald of wat ten onrechte is betaald, moet worden teruggevorderd van de principaal, als hij het heeft
bekrachtigd, of dat er een persoonlijke vordering tegen de vertegenwoordiger moet worden ingesteld, als de principaal de
transactie niet bekrachtigt.
362. Wanneer een agent een stuk land opeist en zekerheid stelt (zoals gebruikelijk is) dat zijn principaal zijn daad zal
bekrachtigen, en de principaal het land daarna verkoopt en de koper het opeist, zegt Julianus dat de bepaling dat de transactie
bekrachtigd zal worden, van kracht wordt.
363. Marcellus, Digest, Boek XXI.
Titius spande een rechtszaak aan voor tien aurei in naam van een schuldeiser tegen de schuldenaar van deze laatste, en de
opdrachtgever bekrachtigde een deel van de vordering. Men moet zeggen, dat een deel van de verplichting tenietgaat, alsof
hij tien aurei bedongen of geïnd had, en de schuldeiser niet alles, maar een deel van de transactie had goedgekeurd. Als ik dus
tien aurei heb bedongen, of Stichus, wat ik wil, en Titius eist er tijdens mijn afwezigheid vijf, en ik bekrachtig zijn daad, dan
wordt wat gedaan is als geldig beschouwd.
364. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVI.
Wanneer een vertegenwoordiger zekerheid heeft gesteld dat zijn principaal of diens erfgenaam zijn daad zal bekrachtigen, en
een van de erfgenamen van de principaal bekrachtigt die, maar de ander niet, dan bestaat er geen twijfel over dat het beding
van kracht wordt, voor zover het dat deel van de daad betreft dat bekrachtigd is, omdat het van kracht wordt voor iets waarin
de bedinggever belang heeft. Want zelfs indien de opdrachtgever zelf de handeling gedeeltelijk bekrachtigt, wordt het beding
slechts gedeeltelijk van kracht, omdat het slechts betrekking heeft op datgene waarbij de eiser belang heeft. Daarom kan de
vordering onder dit beding verschillende malen worden ingesteld, al naar gelang het belang van de eiser: omdat hij de
vordering instelt; vanwege zijn kosten; vanwege de personen die hij vertegenwoordigt; en omdat hij, wanneer het vonnis
tegen hem wordt uitgesproken, moet betalen. Want het kan gebeuren bij een beding ter voorkoming van dreigende schade,
dat de bedinggever meerdere vorderingen instelt; zoals in de obligatie is bepaald: "Indien iets valt, wordt verdeeld, wordt
uitgegraven of wordt aangelegd, zal aansprakelijkheid het gevolg zijn." Veronderstel dan, dat de schade herhaaldelijk wordt
veroorzaakt. Het lijdt geen twijfel dat een vordering kan worden ingesteld, want als een vordering pas kan worden ingesteld
wanneer alle mogelijke schade is geleden, volgt hieruit bijna onvermijdelijk dat dit niet kan gebeuren voordat de door de
bepaling voorgeschreven tijd is verstreken, waarbinnen zekerheid was gesteld voor alle onmiddellijke schade die zou kunnen
worden veroorzaakt. Dit is niet juist.
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365. Paulus, Over Sabinus, Boek XIII.
Wat ook het belang van de bedinggever moge zijn, het is inbegrepen in de overeenkomst waarbij een vertegenwoordiger
bepaalt dat zijn principaal zijn daad zal bekrachtigen. Dezelfde regel geldt voor alle bedingen die betrekking hebben op
bedrog.
366. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Waar rechten van actie voortkomen uit de rechtszaken die een advocaat aanspant, zowel als uit de bedingen die hij wenst in
te voeren, moet hij zekerheid geven voor bekrachtiging. Wanneer dus een advocaat een beding van dubbele
schadevergoeding invoert, is hij verplicht zekerheid te stellen, dat het zal worden bekrachtigd. Indien een gemachtigde echter
een beding tegen dreigende schade invoert, moet hij zekerheid stellen, dat zijn principaal het zal bekrachtigen.
367. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Het is juist dat zekerheid voor bekrachtiging door de principaal niet wordt geëist in gevallen waarin iemand in een aan de
Keizer voorgelegd verzoekschrift uiteenzet dat hij een lasthebber heeft aangesteld om voor hem in deze aangelegenheid op te
treden. Indien echter van de gemachtigde zekerheid voor de betaling van het vonnis wordt geëist, zal hij zich aan de
duidelijke regel van het recht moeten houden.
368. Julianus, Digest, Boek LVI.
Wanneer een agent, zonder vonnis, geld int dat niet verschuldigd is, en zijn principaal de betaling niet bekrachtigt, maar een
procedure start om hetzelfde geld te innen, zullen de borgsommen aansprakelijk zijn; en het recht op de persoonlijke actie op
grond waarvan de agent verantwoordelijk zou zijn geweest als het beding niet was tussengekomen, zal teniet worden gedaan.
Want telkens wanneer geld wordt betaald aan een agent, en zijn principaal de betaling niet bekrachtigt, denk ik dat het gevolg
is dat het recht op persoonlijke vordering tot terugvordering tenietgaat, en dat de enige procedure waartoe hij die het geld
betaalde dat niet verschuldigd was, gerechtigd zal zijn, tegen de agent, die procedure zal zijn die gebaseerd is op het beding.
Bovendien moeten de borgsommen de kosten van de rechtszaak betalen. Indien echter de principaal de betaling bekrachtigt,
worden de borgsommen vrijgegeven; hetzelfde geld kan echter van de principaal worden teruggevorderd door middel van
een persoonlijke vordering.
369. Wanneer een lasthebber geld int dat aan zijn lastgever verschuldigd is, zonder een proces aan te spannen, geldt dezelfde
regel, met dit verschil dat indien de lastgever de transactie heeft bekrachtigd, hij het geld daarna niet meer kan opeisen.
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370. Indien een lasthebber een som geld int die niet verschuldigd was, door het vonnis te laten uitvoeren, kan men zeggen
dat, of de lastgever zijn daad nu bekrachtigt of niet, de zekerheden niet aansprakelijk zijn, hetzij omdat de lastgever niets kon
bekrachtigen, hetzij omdat de lasthebber er geen belang bij had dat de bekrachtiging geschiedde; vandaar dat hij die de
lasthebber betaalt, schade lijdt. Het is echter beter te stellen dat, indien de principaal de transactie niet bekrachtigt, de borgen
aansprakelijk zijn.
371. Wanneer echter een lasthebber die daartoe geen opdracht had gekregen, een gerechtelijke procedure instelt om
verschuldigde bedragen te innen, is het beter te oordelen dat de zekerheden voor het gehele bedrag aansprakelijk zijn, indien
de principaal de transactie niet bekrachtigt.
372. Maar wanneer de lasthebber een behoorlijke eis stelt, moet hij niet worden gedwongen te garanderen dat de lastgever
geen voordeel zal hebben van de onrechtvaardigheid van de rechter; want borgsommen zijn nooit aansprakelijk voor enige
schade veroorzaakt door de onrechtmatige handeling van een rechter. In dit geval is het beter te oordelen dat de borg slechts
aansprakelijk is voor de kosten van het geding.
373. Marcellus: Indien de opdrachtgever de transactie niet bekrachtigt, maar de zaak verliest nadat deze aanhangig is
gemaakt, dient niets dan de kosten in de overeenkomst tot bekrachtiging te worden opgenomen.
374. Julianus: Als zonder rechterlijke uitspraak legaten worden betaald aan de gemachtigde van iemand die al dood is, wordt
het beding van kracht tenzij de erfgenaam de transactie bekrachtigt, dat wil zeggen, als de legaten opeisbaar waren; want dan
is het ongetwijfeld in het belang van de bedingende partij om de betaling door de erfgenaam te laten bekrachtigen, zodat hij
niet gedwongen wordt twee keer dezelfde legaten te betalen.
375. Indien in een beding tot bekrachtiging uitdrukkelijk is bepaald, dat Lucius Titius de transactie zal bekrachtigen, terwijl
het duidelijk de bedoeling was, dat de bekrachtiging van de erfgenaam en van de andere belanghebbenden achterwege zou
blijven, kan moeilijk worden aangenomen, dat de bedingingingsclausule met betrekking tot bedrog van kracht wordt.
Wanneer de voornoemde personen door onoplettendheid zijn weggelaten, zal een beroep op het bedrogbeding ongetwijfeld
opgaan.
376. Wanneer een advocaat een rechtszaak aanspant met betrekking tot een nalatenschap, en daarna zijn kiezer een stuk land
opeist dat deel uitmaakt van die nalatenschap, wordt de bepaling voor bekrachtiging van kracht, omdat, als hij een echte
advocaat was, een exceptie op grond van het gezag van gewijsde zou werken als een belemmering voor zijn kiezer. Het
beding tot bekrachtiging wordt echter in het algemeen van kracht in gevallen waarin, indien de echte advocaat zou optreden,
de vordering, indien ingesteld door de kiezer, van geen enkel nut zal zijn, hetzij van rechtswege, hetzij door het inroepen van
een exceptie.
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377. Wanneer iemand, in naam van een vader, een vordering instelt voor geleden schade, omdat zijn zoon werd geslagen of
geslagen, zal hij gedwongen zijn ook de zoon in het beding op te nemen; en vooral omdat de vader kan overlijden voordat hij
ervan op de hoogte is gesteld dat zijn advocaat een procedure heeft aangespannen; en dus zal het recht van vordering voor
schade terugkeren naar de zoon.
378. Indien een kleinzoon letsel wordt toegebracht, en de advocaat van de grootvader uit dien hoofde een vordering wegens
geleden letsel instelt, moet niet alleen de zoon, maar ook de kleinzoon in het beding worden opgenomen. Want wat belet
zowel de vader als de zoon te sterven voordat zij weten dat de advocaat de vordering heeft ingesteld? In dit geval zou het
billijk zijn, dat de borgsommen niet aansprakelijk worden gesteld, indien de kleinzoon een vordering wegens geleden schade
zou instellen.
379. Dezelfde, Over Minicius, Boek V.
Een agent, die een rechtszaak aanspande om een som geld te innen, gaf zekerheid dat niet meer zou worden geëist. Als, nadat
vonnis is gewezen, een andere persoon verschijnt, die hetzelfde geld opeist in de hoedanigheid van gemachtigde, aangezien
hij die de tweede eis stelde niet werkelijk een gemachtigde was, en om deze reden kon worden uitgesloten door een exceptie
op grond van het feit dat hij geen bevoegdheid had, rijst de vraag of de borgsommen van de eerste gemachtigde aansprakelijk
zijn. Julianus is van mening dat zij niet aansprakelijk zijn. In de overeenkomst was immers bepaald dat hij die het recht heeft
een vordering in te stellen om de schuld op te eisen of te innen, dit niet zal doen; en dat allen die belang hebben bij de zaak,
de transactie zullen bekrachtigen. Maar hij, die geen lasthebber is, wordt geacht geen vorderingsrecht te hebben, of
gerechtigd te zijn om welke vordering dan ook in te stellen.
380. Africanus, Vragen, Boek V.
Het is noodzakelijk dat het bezit van eigendom, als het door iemand anders dan de erfgenaam wordt erkend, binnen de
gestelde tijd wordt bekrachtigd, zodat het kan worden opgeëist. Daarom kan het niet bekrachtigd worden nadat de honderdste
dag is verstreken.
381. Indien echter degene die de eis heeft gesteld, komt te overlijden, of krankzinnig wordt, laat ons dan zien, of zij al dan
niet bekrachtigd kan worden, want in het algemeen moet zij bekrachtigd worden; evenzo waar, in dit geval, de bekrachtiging
plaats heeft op een tijdstip, waarop de persoon, die het bezit opeist, er niet door gebaat kan zijn. Het gevolg hiervan is dat,
zelfs indien de zaakwaarnemer berouw zou hebben over het feit dat hij de eis heeft gesteld, bekrachtiging niet kan
plaatsvinden; hetgeen absurd is. Daarom is het beter te zeggen dat geen van deze oorzaken de bekrachtiging belemmert.

3447

382. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
Een vader eiste, in afwezigheid van zijn dochter, een bruidsschat op die door hem was gegeven, en stelde zekerheid dat zij de
transactie zou bekrachtigen, maar zij stierf voordat zij dit deed. Men ontkende dat het beding van kracht was geworden, want
hoewel het waar was dat zij zijn daad niet had bekrachtigd, had haar echtgenoot er toch geen belang bij dat de bruidsschat op
hem overging, want de gehele bruidsschat moest na de dood van zijn dochter aan de vader worden teruggegeven.
383. Een agent, die geld had geïnd van een schuldenaar die door verjaring kon worden vrijgelaten, gaf zekerheid dat zijn
principaal zijn daad zou bekrachtigen; en vervolgens, nadat de schuldenaar door verjaring was vrijgelaten, bekrachtigde de
principaal de daad. Men oordeelde dat de schuldenaar, nadat hij eenmaal was vrijgelaten, een vordering tegen de
gemachtigde kon instellen; en het bewijs hiervan is, dat als er geen beding was tussengekomen, een persoonlijke vordering
tot terugvordering tegen de gemachtigde kon worden ingesteld; maar het beding was ingevoerd in plaats van een dergelijke
vordering.
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Boek XLVII
1. Betreffende overtredingen van particulieren.
2. 2. Betreffende diefstallen.
3. Diefstal van hout dat aan een gebouw is bevestigd.
4. Wanneer iemand die volgens de bepalingen van een testament (...)
5. 5. Inzake diefstal, gepleegd tegen scheepskapiteins, herbergiers en landheren.
6. Over diefstallen waarvan beweerd wordt dat ze gepleegd zijn door een hele groep slaven.
7. 7. In verband met bomen die heimelijk zijn omgehakt.
8. Over diefstal van eigendom met geweld, en onordelijke bijeenkomsten.
9. 9. Betreffende brand, verwoesting en schipbreuk, wanneer een boot of schip met geweld wordt ingenomen.
10. 10. Aangaande verwondingen en lasterlijke laster.
11. 11. Wat betreft de willekeurige bestraffing van misdaden.
12. Over het schenden van graven.
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13. Betreffende afpersing.
14. Betreffende hen die vee stelen.
15. Betreffende de bedriegerij.
16. Betreffende hen die misdadigers onderdak verlenen.
17. Over dieven die in badkuipen stelen.
18. 18. Wat betreft hen die uit de gevangenis ontsnappen, en plunderaars.
19. Betreffende de plundering van landgoederen.
20. Betreffende stellionatus.
21. Betreffende de verwijdering van grenzen.
22. Betreffende verenigingen en vennootschappen.
23. Betreffende volksacties.

Tit. 1. Betreffende overtredingen door particulieren.

1. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLV.
Het Burgerlijk Recht schrijft voor dat erfgenamen niet meer strafvorderlijk aansprakelijk zijn dan andere erfgenamen, en
daarom kunnen zij niet worden aangesproken voor diefstal. Maar hoewel zij niet aansprakelijk zijn in een vordering wegens
diefstal, zullen zij toch in een zijn om hen te dwingen het eigendom in kwestie te produceren, als zij het in bezit hebben, of
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als zij bedrog hebben gepleegd om te voorkomen dat zij het in bezit hebben; want als het eenmaal is geproduceerd, zullen zij
tot terugvordering ervan kunnen worden aangesproken. Zij kunnen ook persoonlijk worden aangesproken.
(1) Het staat ook vast dat een erfgenaam een vordering wegens diefstal kan instellen, aangezien de vervolging van bepaalde
misdrijven aan erfgenamen is toevertrouwd. Evenzo heeft een erfgenaam recht op de vordering die de wet van Aquilius hem
toekent, maar een vordering wegens opgelopen letsel zal niet in zijn voordeel worden ingesteld.
(2) Niet alleen in de vordering van diefstal, maar ook in andere vorderingen die voortvloeien uit strafbare feiten, of ze nu
civiel of praetorisch zijn, wordt besloten dat de misdaad de persoon volgt.
2. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wanneer verschillende strafbare feiten tegelijkertijd plaatsvinden, leidt dit niet tot straffeloosheid voor een van hen, want de
ene misdaad vermindert de straf voor een andere niet.
3. Daarom, wanneer iemand een man berooft en hem doodt, is hij aansprakelijk voor een diefstalvordering, omdat hij hem
beroofd heeft, en voor de Aquiliaanse vordering, omdat hij hem gedood heeft; en geen van deze vorderingen vernietigt de
andere.
4. Hetzelfde moet gezegd worden als hij hem met geweld beroofd heeft en hem daarna gedood heeft, want hij zal
aansprakelijk zijn voor een vordering wegens beroving met geweld, zowel als volgens de wet van Aquilius.
5. Wanneer een persoonlijke rechtszaak wordt aangespannen voor een slaaf die diefstal heeft gepleegd, rees de vraag, of er
ook een volgens de Aquiliaanse wet kon worden aangespannen. Pomponius zegt, dat dit mogelijk is, omdat de vordering
volgens de wet van Aquilius een andere waardebepaling vereist dan de vordering tot terugvordering van het gestolen goed;
want de wet van Aquilius omvat de grootste waarde van het gestolen goed gedurende het jaar, dat aan de overtreding
voorafgaat; maar de persoonlijke vordering tot terugvordering wegens diefstal gaat niet verder terug dan tot het tijdstip van
de voeging van de zaak. Indien echter een slaaf deze overtredingen heeft begaan, onverschillig onder welke noxale procedure
hij kan worden overgeleverd, vervalt het andere vorderingsrecht.
6. Evenzo, als iemand een gestolen slaaf met een gesel slaat, zal hij aansprakelijk zijn voor twee vorderingen; die van diefstal
en die van opgelopen letsel; en als hij hem zou doden, zal hij aansprakelijk zijn voor drie vorderingen.
7. 7. Indien iemand een slavin van een ander heeft gestolen en haar heeft bedorven, zal hij twee vorderingen hebben; want hij
kan worden vervolgd, omdat hij de slavin heeft bedorven en ook omdat hij haar heeft gestolen.
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8. 8. Bovendien, als iemand een slavin verwondt die hij heeft gestolen, dan zijn er twee processen tegen hem mogelijk: het
proces dat is toegestaan door de wet van Aquilius, en het proces van diefstal.
(0) Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Wanneer iemand een rechtsvordering wenst in te stellen op grond van een strafbaar feit, en van plan is dit te doen voor zijn
eigen geldelijk voordeel, moet hij zijn toevlucht nemen tot de gewone procedure, en kan hij niet worden gedwongen om de
schuldige te vervolgen voor het misdrijf. Indien hij echter de straf volgens de buitengewone procedure wenst te vorderen,
moet hij de aanklacht van het misdrijf ondertekenen.

Tit. 2. Betreffende diefstallen.

4. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Labeo zegt dat het woord "diefstal" is afgeleid van de term "zwart", omdat het misdrijf in het geheim en in het verborgene
wordt gepleegd, en meestal 's nachts; of van het woord "fraude", zoals Sabinus beweert; of van de werkwoorden "nemen" en
"wegvoeren"; of van de Griekse term die dieven aanduidt als fwras. En inderdaad, de Grieken zelf leidden het woord af van
het werkwoord wegvoeren.
5. 5. Vandaar dat de enkele bedoeling om een diefstal te plegen, nog geen dief maakt.
6. Wie dus ontkent, dat bij hem een waarborgsom is gestort, wordt niet dadelijk vatbaar voor een diefstalvordering, maar
eerst wanneer hij het voorwerp heeft verborgen met de bedoeling het zich toe te eigenen.
7. Diefstal is het bedrieglijk hanteren van iets met de bedoeling er voordeel uit te trekken; dat geldt hetzij voor het voorwerp
zelf, hetzij voor het gebruik of het bezit ervan, wanneer dit door het natuurrecht verboden is.
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(0) Gaius, Over het Edict, Boek XIII.
Er zijn twee soorten diefstal: manifeste en niet-manifeste.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Een duidelijke dief is iemand die de Grieken ep' autofwrw noemen; dat wil zeggen, iemand die betrapt wordt met de gestolen
goederen.
(23) Het maakt weinig verschil door wie hij betrapt wordt, door degene aan wie het goed toebehoort, of door een ander.
(24) Maar is hij alleen een duidelijke dief wanneer hij op heterdaad betrapt wordt, of wanneer hij ergens anders betrapt
wordt? De betere mening is, zoals ook Julianus zegt, dat zelfs als hij niet wordt betrapt op de plaats waar hij de misdaad heeft
begaan, hij toch een klaarblijkelijke dief is als hij met het gestolen goed in beslag wordt genomen voordat hij het heeft
vervoerd naar de plaats waar hij het van plan was mee te nemen.
3584. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Onder de plaats waar iemand van plan is gestolen goed mee te nemen, moet worden verstaan de plaats waar hij verwachtte
die dag te verblijven met de opbrengst van de diefstal.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Als hij dus op een openbare of een particuliere plaats wordt gearresteerd, voordat hij het gestolen goed naar de bestemming
die hij op het oog had, heeft vervoerd, wordt hij als een klaarblijkelijke dief beschouwd; mits hij wordt gepakt met het
gestolen goed in zijn bezit. Dit werd ook door Cassius verklaard.
23. Als hij echter het gestolen voorwerp naar de plaats heeft vervoerd waar hij het wilde brengen, ook al wordt hij met het
voorwerp in zijn bezit in beslag genomen, dan is hij geen manifeste dief.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Want hoewel diefstal vaak gepleegd wordt door het louter hanteren van een voorwerp, toch is in het begin, dat wil zeggen op
het moment dat de diefstal gepleegd werd, de tijd vastgesteld om te bepalen of de dader een manifeste dief is of niet.
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11. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Als iemand in dienstbaarheid een diefstal pleegt, en betrapt wordt na te zijn gemanumitteerd, laat ons dan zien of hij een
manifeste dief is. Pomponius, in het Negentiende Boek over Sabinus, zegt dat hij niet vervolgd kan worden als een manifeste
dief, omdat de oorsprong van een diefstal gepleegd terwijl hij in slavernij was, niet die van een manifeste diefstal was.
12. Pomponius zegt, op dezelfde plaats, zeer juist, dat de dief geen manifeste dief wordt, tenzij hij betrapt wordt. Bovendien,
als ik een diefstal pleeg door iets uit uw huis weg te nemen, en u zich verborgen hebt om te voorkomen dat ik u zou doden,
zelfs als u mij de diefstal hebt zien plegen, dan nog is het geen openlijke diefstal.
13. Celsus voegt echter aan het resultaat van de opsporing toe, dat als je de dief op heterdaad hebt zien stelen, en je rent naar
voren om hem te arresteren, en hij slaat op de vlucht, hij een manifeste dief is.
14. 14. Hij meent dat het weinig verschil maakt of de eigenaar van het eigendom, een buurman, of een voorbijganger, een
dief vangt.
13. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Wat een niet-manifeste diefstal is, wordt gemakkelijk duidelijk; want wat juist daarom niet manifest is, is niet-manifest.
0. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Iemand die een vordering wegens diefstal kan instellen, heeft geen recht op een verdere procedure die gebaseerd is op de
voortdurende omgang met de voorwerpen die de dief heeft weggenomen, zelfs niet op het terugvorderen van enige aanwas
die aan het eigendom kan toekomen nadat het gestolen is.
15. Indien ik een vordering zou instellen om het goed van de dief terug te krijgen, heb ik nog steeds recht op een persoonlijke
vordering. Men kan echter zeggen, dat het de plicht is van de rechter, die van de zaak kennis neemt, de teruggave van het
eigendom niet te bevelen, tenzij de eiser de persoonlijke vordering afwijst. Indien echter de gedaagde, nadat tegen hem
vonnis is gewezen in de persoonlijke vordering, de vastgestelde schadevergoeding betaalt, zodat hij absoluut van zijn
aansprakelijkheid is ontslagen; of (wat de betere mening is) indien de eiser bereid is de schadevergoeding terug te geven, en
de slaaf niet aan hem wordt afgestaan, moet de bezitter vonnis tegen hem laten wijzen voor het bedrag dat door de
wederpartij in rechte is bezworen.
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(0) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Hij die er belang bij had dat het goed niet gestolen werd, heeft recht op een vordering wegens diefstal.
16. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
De belanghebbende heeft recht op de vordering wegens diefstal als het een eervolle zaak is.
(1) Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
Daarom heeft een volhouder die kledingstukken heeft ontvangen om ze te herstellen en te reinigen, altijd recht op een
vordering, omdat hij verantwoordelijk is voor de bewaring ervan. Als hij echter niet solvabel is, kan de eigenaar van het
eigendom een aanklacht indienen, want wie niets te verliezen heeft, loopt geen risico.
0. 0. De vordering van diefstal wordt niet toegestaan aan een bezitter te kwader trouw, ofschoon hij er belang bij heeft dat het
goed niet wordt gestolen, omdat het voor zijn risico is. Niemand kan een vorderingsrecht verwerven op grond van
oneerlijkheid, en daarom wordt de vordering van diefstal alleen toegekend aan een bezitter te goeder trouw, en niet aan
iemand die het eigendom te kwader trouw in bezit heeft.
1. Indien het gestolen voorwerp in pand is gegeven, kennen wij ook een vordering wegens diefstal toe aan de schuldeiser,
hoewel het geen deel uitmaakt van zijn eigendom. Verder wordt de vordering tot diefstal niet alleen tegen een vreemdeling
ingesteld, maar ook tegen de eigenaar van het voorwerp zelf, zoals Julianus heeft gezegd. Het staat vast dat het ook wordt
toegekend aan de eigenaar, en dat hij dus niet aansprakelijk is voor de vordering wegens diefstal, maar dat hij die wel kan
instellen. Maar is de schuldeiser altijd belanghebbende, of is dit alleen het geval wanneer de schuldenaar insolvent is?
Pomponius meent dat het altijd in zijn belang is om het onderpand te hebben, welke mening Papinianus overneemt in het
Twaalfde Boek der Vragen. Het is beter te zeggen dat dit te allen tijde het belang van de schuldeiser blijkt te zijn; en dit werd
vaak door Julianus verklaard.

(1) Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Iemand aan wie op grond van een beding een goed toekomt, heeft geen recht op een vordering wegens diefstal als het
gestolen wordt, ook al kan het aan de schuldenaar te wijten zijn dat hij het hem niet heeft afgeleverd.
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIX.
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Wanneer een gekocht goed niet wordt afgeleverd aan degene die het gekocht heeft, zegt Celsus dat deze geen recht heeft op
een vordering wegens diefstal, maar dat de verkoper deze vordering kan instellen. Het zal zeker nodig zijn dat hij de koper
opdraagt de diefstalvordering in te stellen, evenals de persoonlijke vordering en de vordering om het eigendom terug te
krijgen, en als er door middel van deze procedures iets wordt verkregen, moet hij het aan de koper afleveren; deze mening is
juist, en wordt door Julianus aanvaard. Het is duidelijk dat het risico van het eigendom moet worden gedragen door de koper,
op voorwaarde dat de verkoper er de leiding over had voordat hij het leverde.
23. Bovendien heeft de koper geen recht op een vordering wegens diefstal vóór de levering, en de vraag is gesteld of de
koper zelf, indien hij het goed zou stelen, aansprakelijk is voor een vordering wegens diefstal? Julianus zegt in het
drieëntwintigste boek van de Digest dat als een koper, nadat hij de prijs van het goed heeft betaald, het steelt en de verkoper
de bewaring ervan heeft gegarandeerd, hij geen vordering wegens diefstal kan instellen. Het is echter duidelijk, dat indien hij
het goed steelt voordat hij het geld heeft betaald, hij een vordering wegens diefstal kan instellen, net als wanneer hij een
onderpand heeft gestolen.
24. Ook pachters van land kunnen, hoewel zij geen eigenaar van het goed zijn, maar omdat zij er belang bij hebben, een
vordering wegens diefstal instellen.
25. Laten wij vervolgens onderzoeken of de persoon bij wie het eigendom in bewaring was gegeven, een vordering wegens
diefstal kan instellen. Aangezien hij zich garant heeft gesteld tegen bedrog, is men redelijkerwijs van mening, dat hij geen
recht heeft op een vordering wegens diefstal; want welk belang heeft hij, indien hij niet bedrieglijk heeft gehandeld? Indien
hij bedrieglijk heeft gehandeld, is het goed voor zijn risico, maar hij kan geen vordering wegens diefstal instellen op grond
dat hij bedrieglijk heeft gehandeld.
26. Julianus, in het tweeëntwintigste Boek van de Digest, zegt ook dat, omdat het met betrekking tot alle dieven geregeld is,
dat zij geen vordering wegens diefstal kunnen instellen wegens het eigendom dat zij zelf hebben gestolen; evenmin kan hij,
bij wie eigendom in bewaring is gegeven, een vordering wegens diefstal instellen, hoewel hij voor het eigendom
verantwoordelijk is geworden, als hij het heeft gehanteerd met de bedoeling om het te stelen.
27. Papinianus bespreekt het punt, dat als ik twee slaven in onderpand krijg voor tien aurei, en een van hen wordt gestolen, en
de andere die overblijft is niet minder waard dan tien aurei, of ik dan alleen recht heb op een vordering wegens diefstal ten
bedrage van vijf aurei, omdat ik zeker ben van de andere vijf in de persoon van de overblijvende slaaf; of, inderdaad, omdat
deze laatste kan sterven, moet worden geoordeeld dat ik recht heb op een vordering voor tien, zelfs als de overblijvende slaaf
van grote waarde is. Ik neig naar de laatste mening, want wij moeten niet het pand beschouwen dat niet is genomen, maar het
pand dat is gestolen.
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28. Hij heeft ook gezegd, dat als mij tien aurei toekomen en een slaaf, die daarvoor in pand is gegeven, is gestolen, en ik door
een vordering wegens diefstal tien aurei heb teruggekregen, ik geen recht meer heb op een nieuwe vordering wegens diefstal,
als de slaaf een tweede maal wordt gestolen, omdat ik geen belang meer heb, als ik eenmaal heb verkregen, wat mij
toekwam. Dit is het geval, wanneer de diefstal buiten mijn schuld is gepleegd, want indien ik schuld had, daar ik een belang
had, omdat ik aansprakelijk zou zijn in een pandrechtsvordering, kan ik de vordering wegens diefstal instellen. Indien mij
echter geen schuld treft, dan lijdt het geen twijfel, dat een vordering ten gunste van den eigenaar van het eigendom zal
worden ingesteld, die niet aan den schuldeischer zal worden toegekend. Deze mening keurt Pomponius goed in het Tiende
Boek over Sabinus.
29. Dezelfde autoriteiten beweren, dat indien twee slaven tegelijk gestolen worden, de schuldeiser recht heeft op een
vordering wegens diefstal voor beide slaven; niet voor het gehele bedrag, maar voor de mate van zijn rente, geschat door het
bedrag, dat hem verschuldigd is, te delen met betrekking tot elk van de slaven. Indien echter de twee slaven afzonderlijk zijn
gestolen, en de schuldeiser het gehele bedrag op grond van een van hen heeft geïnd, kan hij niets op grond van de andere
terugvorderen.
30. Pomponius, in het Tiende Boek over Sabinus, zegt ook dat als hij aan wie ik iets voor gebruik heb uitgeleend, bedrog
pleegt met betrekking tot het uitgeleende goed, hij de vordering wegens diefstal niet kan instellen.
31. Pomponius is dezelfde mening toegedaan met betrekking tot een persoon die, op aanwijzing van iemand, het goed voor
transport heeft ontvangen.
32. De vraag rijst of een vader recht heeft op een vordering wegens diefstal wanneer eigendom voor gebruik aan zijn zoon is
uitgeleend. Julianus zegt dat een vader onder deze omstandigheden geen vordering kan instellen, omdat hij niet
verantwoordelijk moet zijn voor de bewaring van het eigendom; net zoals hij zegt dat iemand die borg staat voor iemand aan
wie eigendom voor gebruik is uitgeleend, geen recht heeft op een vordering wegens diefstal. Want hij is van mening dat niet
iedereen, zonder onderscheid, in wiens belang het is dat het eigendom niet verloren gaat, recht heeft op een vordering wegens
diefstal, maar alleen hij die aansprakelijk is omdat het zijn schuld was dat hetzelfde eigendom vernietigd werd. Ook Celsus
keurt deze mening goed in het Twaalfde Boek van de Digest.
33. Is iemand die een slaaf heeft verkregen door een onzekere pacht, gerechtigd tot een vordering wegens diefstal als de slaaf
gestolen wordt, is een vraag die gesteld kan worden. En aangezien een civiele procedure niet tegen hem kan worden
aangespannen, omdat eigendom in precaire pacht gelijkenis vertoont met een schenking, en daarom een interdict
noodzakelijk lijkt, zal hij geen recht hebben op een vordering wegens diefstal. Ik denk dat het duidelijk is dat hij, nadat een
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interdict is uitgesproken, een garantie moet bieden tegen nalatigheid, en dat hij dus een vordering wegens diefstal kan
instellen.
34. Wanneer iemand een goed heeft gepacht, heeft hij recht op een vordering wegens diefstal, mits het door zijn nalatigheid
is gestolen.
35. Wanneer een zoon onder vaders toezicht wordt bestolen, is het duidelijk dat zijn vader een vordering wegens diefstal kan
instellen.
36. Indien een voorwerp voor gebruik is uitgeleend en degene aan wie het is uitgeleend overlijdt, kan, hoewel diefstal niet
tegen een nalatenschap kan worden gepleegd en de erfgenaam van degene aan wie het voorwerp is uitgeleend dus geen
vordering kan instellen, de uitlener toch de vordering wegens diefstal instellen. Dezelfde regel geldt voor in pand gegeven of
gehuurde goederen, want hoewel de vordering wegens diefstal niet door een nalatenschap wordt verkregen, wordt zij toch
door de belanghebbenden bij die nalatenschap verkregen.
37. De vordering wegens diefstal is niet alleen gericht tegen hem aan wie het goed was uitgeleend, wegens dat goed, maar
ook wegens alles wat ermee in verband staat, omdat hij verantwoordelijk was voor de bewaring ervan. Want als ik u een slaaf
uitleen om hem te gebruiken, dan kunt gij een vordering instellen wegens diefstal van zijn kleding, hoewel ik u niet de
kleding heb uitgeleend die hij droeg. Evenzo, indien ik u lastdieren uitleen, en een veulen volgt een hunner, dan meen ik, dat
een vordering wegens diefstal zal worden ingesteld wegens het stelen van het veulen, hoewel het niet bij de uitlening was
inbegrepen.
38. De vraag rees, wat dan de aard is van de vordering wegens diefstal, die wordt toegekend aan degene, aan wie een goed
voor gebruik is uitgeleend? Ik denk, dat een vordering wegens diefstal zal worden ingesteld ten gunste van allen, die
verantwoordelijk zijn voor het eigendom van anderen, of het nu is uitgeleend voor gebruik, verhuurd of verpand, mits het is
gestolen; maar een persoonlijke vordering zal alleen worden ingesteld ten gunste van hem, die de eigenaar is.
39. Als een brief, die ik u heb gezonden, wordt onderschept, wie heeft dan het recht de vordering wegens diefstal in te
stellen? En in de eerste plaats moet worden vastgesteld, aan wie de brief toebehoorde, hetzij aan degene, die hem verzonden
heeft, hetzij aan hem, aan wie hij werd verzonden. Als ik de brief gaf aan een slaaf van degene aan wie hij was gestuurd,
werd hij onmiddellijk door deze laatste verkregen. Indien ik hem aan zijn gemachtigde gaf, is dit eveneens het geval, want
daar het bezit door middel van een vrije persoon kan worden verkregen, is de brief dadelijk zijn eigendom geworden; en dit
geldt vooral, indien hij er belang bij had hem te hebben. Indien ik echter een brief heb gezonden, die aan mij zou worden
teruggezonden, blijft hij van mij, omdat ik niet bereid was er afstand van te doen of het bezit ervan over te dragen. Wie kan
dan de vordering wegens diefstal instellen? Hij die er belang bij heeft dat de brief niet wordt gestolen, dat wil zeggen degene
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die baat heeft gehad bij wat erin stond. Men kan zich dus afvragen of ook hij een vordering wegens diefstal kan instellen, aan
wie de brief werd overhandigd om naar zijn bestemming te worden gebracht. Hij kan dit doen indien hij verantwoordelijk
was voor de bewaring van de brief, en indien hij er belang bij had de brief te bezorgen, kan hij een vordering wegens diefstal
instellen. Veronderstel dat in de brief staat dat iets aan hem moet worden afgeleverd of voor hem moet worden gedaan; dan
kan hij een vordering wegens diefstal instellen, indien hij de verantwoordelijkheid voor de aflevering op zich heeft genomen,
of een beloning heeft ontvangen voor het vervoeren van de brief. In dit geval lijkt hij op een herbergier of op de kapitein van
een schip; want wij kennen hun een vordering wegens diefstal toe, indien zij solvabel zijn, daar zij verantwoordelijk zijn voor
eigendom.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Een schuldeiser, wiens pand is gestolen, heeft niet alleen een belang ter hoogte van zijn vordering, maar hij kan een
vordering wegens diefstal instellen voor de gehele waarde van het gestolen goed, maar hij moet aan de schuldenaar alles
teruggeven wat zijn schuld te boven gaat en kan worden teruggevorderd in een vordering wegens pandrecht.
23. De eigenaar van het goed die iets heeft gestolen waarvan een ander het vruchtgebruik geniet, is tegenover de
vruchtgebruiker aansprakelijk in een vordering wegens diefstal.
24. Pomponius zegt, dat iemand, die u een voorwerp in bruikleen heeft gegeven, het zal stelen; hij zal niet aansprakelijk zijn
in een vordering wegens diefstal, omdat u geen belang bij de zaak hebt, want een vordering op grond van de bruikleen van
het voorwerp kan niet tegen u worden ingesteld; vandaar, dat als u het voorwerp hebt behouden wegens een of andere
uitgave, die u in verband daarmee hebt gedaan, u recht zult hebben op een vordering wegens diefstal, zelfs tegen de eigenaar
zelf, als hij het zou stelen, omdat in dit geval het voorwerp de plaats inneemt van een pandrecht.
0. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Het is geen regel van de wet dat een vader geen vordering wegens diefstal kan instellen tegen zijn zoon, die onder zijn
toezicht staat, maar het vormt een belemmering door de aard van de zaak; omdat wij geen vordering kunnen instellen tegen
degenen die onder uw toezicht staan, net zo min als zij een vordering tegen ons kunnen instellen.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIX.
Onze slaven en onze kinderen kunnen inderdaad van ons stelen, maar zij zijn niet vatbaar voor een vordering wegens diefstal;
zoals hij die de zaak van een dief kan beslissen, geen vordering tegen hem hoeft in te stellen. Daarom werd hem door de oude
wetgevers geen rechtsvordering toegekend.
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(0) Daarom rees de vraag, of een slaaf, indien hij vervreemd of gemanumitteerd was, een vordering wegens diefstal kon
instellen. Men heeft besloten dat hij niet aansprakelijk is, want een vordering die in het begin niet bestaat, kan later niet tegen
een dergelijke dief worden ingesteld. Het is echter duidelijk, dat indien hij zich, na te zijn gemanumitteerd, enig goed toeeigent, hij aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijke vordering, omdat hij dan een echte diefstal pleegt.
(1) Wanneer echter een slaaf die ik gekocht heb, en die aan mij geleverd was, aan mij wordt teruggegeven krachtens een
voorwaardelijke clausule van de koop, moet hij niet geacht worden ooit aan mij te hebben toebehoord, maar is hij van mij
geweest, en heeft hij opgehouden dat te zijn. Daarom zegt Sabinus dat, als hij een diefstal pleegt, zijn positie zodanig is dat
degene die hem heeft teruggegeven, geen recht heeft op een vordering wegens diefstal. Maar hoewel hij een dergelijke
vordering niet kan instellen, moet toch, wanneer hij wordt teruggezonden, de waarde van het gestolen goed worden geschat
en in de vordering tot zijn terugzending worden opgenomen.
(2) Indien een voortvluchtige slaaf van zijn meester steelt, is de vraag gesteld of deze laatste ook een vordering kan instellen
tegen degene die te goeder trouw over hem beschikte voordat hij in de macht van zijn meester werd teruggebracht. Dit punt
geeft aanleiding tot enige moeilijkheid; want al kan ik geacht worden de slaaf in bezit te hebben gehad gedurende de tijd dat
hij voortvluchtig was, toch zal ik niet aansprakelijk zijn voor een vordering wegens diefstal, omdat hij niet in mijn macht
was. Want Julianus zegt dat wanneer ik hem leek te bezitten, dit geen enkel voordeel had, behalve dat het mij in staat stelde
hem door usucaptie te verwerven. Daarom zegt Pomponius, in het Zeventiende Boek over Sabinus, dat de vordering wegens
diefstal in het voordeel is van de eigenaar wiens slaaf op de vlucht was.
0. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer gezegd wordt, dat de schade de persoon volgt, dan is dit in zoverre waar, dat het vorderingsrecht hem volgt, die de
schade begaat, wanneer het zich in den beginne tegen iemand voordoet. Daarom, als uw slaaf iets van mij steelt, en ik hem,
nadat ik zijn eigenaar geworden ben, verkoop, zijn de Cassianen van mening dat ik geen vordering kan instellen tegen de
schuldenaar.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
Bij een vordering wegens diefstal is het voldoende dat het eigendom zodanig wordt beschreven dat men kan begrijpen wat
het is.
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23. Het is niet nodig om het gewicht van vaten te vermelden, daarom is het voldoende om te zeggen een schotel, een bord of
een kom. Het materiaal waaruit het voorwerp is samengesteld, moet echter worden vermeld, dat wil zeggen of het van zilver
is, of van goud, of van iets anders.
24. Indien iemand een vordering indient voor onbewerkt zilver, moet hij zeggen: een zilveren staaf, en het gewicht daarvan
opgeven.
25. 25. Het aantal munten, dat van de eigenaar gestolen is, moet vermeld worden, bijvoorbeeld zoveel aurei, of meer.
26. 26. De vraag rijst, of de kleur van een kledingstuk vermeld moet worden. Het is juist, dat dit moet geschieden, want
evenals bij een diefstal van een bord een gouden schaal wordt vermeld, zo moet bij een kledingstuk de kleur worden vermeld.
Het is duidelijk, dat indien iemand zweert, dat hij de kleur niet met zekerheid kan aanwijzen, de noodzakelijkheid van het
geval hem moet verontschuldigen.
27. Wanneer iemand eigendom in pand geeft, en het daarna steelt, zal hij aansprakelijk zijn in een proces wegens diefstal.
28. De eigenaar wordt niet alleen geacht schuldig te zijn aan diefstal van in pand gegeven goederen, wanneer hij ze
wegneemt van de schuldeiser die ze bezit of in bezit heeft, maar ook wanneer hij ze wegneemt op een tijdstip waarop hij ze
niet bezat; bijvoorbeeld wanneer hij het in pand gegeven artikel verkoopt; want het is vaststaand, dat hij onder zulke
omstandigheden diefstal pleegt. Ook Julianus is deze mening toegedaan.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als koper in onderpand wordt gegeven, en er wordt verklaard dat het goud is, dan wordt er een oneerbare daad, maar geen
diefstal, gepleegd. Als goud in pand wordt gegeven en daarna, onder het voorwendsel van wegen of verzegelen, messing in
de plaats van het goud wordt gesteld, pleegt degene die dat doet diefstal, want hij heeft zich het in pand gegeven goed
toegeëigend.
(23) Indien gij te goeder trouw mijn eigendom koopt en ik het van u steel, of zelfs indien gij recht hebt op het vruchtgebruik
daarvan en ik het terzijde leg met de bedoeling het mij toe te eigenen, zal ik u wegens diefstal aansprakelijk stellen, hoewel ik
de eigenaar van het eigendom ben. In deze gevallen echter wordt de vruchtgebruikmaking niet verhinderd, zoals in geval van
diefstal; want indien een ander het gestolen heeft, en het goed komt weer in mijn macht, dan blijft de vruchtgebruikmaking
doorlopen.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XL.
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De volgende vraag doet zich vaak voor, namelijk: wanneer iemand een maat graan van een hoop wegneemt, steelt hij dan het
hele graan of alleen de hoeveelheid die hij zich toe-eigent? Ofilius meent dat hij de hele hoop steelt, want Trebatius zegt dat
iemand die het oor van iemand aanraakt, geacht wordt hem in zijn geheel te hebben aangeraakt; dus als iemand een vat opent
en er een beetje wijn uithaalt, wordt hij geacht niet alleen gestolen te hebben wat hij eruit heeft gehaald, maar alles. Het is
echter waar, dat hij onder deze omstandigheden slechts aansprakelijk is in een diefstalzaak voor de hoeveelheid, die hij heeft
weggenomen. Want als iemand een kast opent, die hij niet kan wegnemen, alles weglegt wat erin zit en dan vertrekt, en
daarna, teruggekeerd, een van de voorwerpen wegneemt en wordt betrapt voordat hij zijn bestemming heeft bereikt, is hij
schuldig aan zowel een klaarblijkelijke als een niet klaarblijkelijke diefstal van hetzelfde voorwerp. Want hij, die overdag
groeiend graan afsnijdt en het terzijde legt met de bedoeling het weg te nemen, is zowel een klaarblijkelijke als een niet
klaarblijkelijke dief, wat datgene betreft, wat hij heeft afgesneden.
1024. Indien iemand, die een zak met twintig sestertiën heeft gedeponeerd, een andere zak zou ontvangen, waarin hij weet
dat er dertig in zitten, door de vergissing van degene die hem die zak heeft gegeven, die dacht dat zijn twintig daarin zaten,
wordt besloten dat hij aansprakelijk zal zijn voor de diefstal van tien sestertiën.
1025. Wanneer iemand koper steelt, terwijl hij denkt dat hij goud steelt, of omgekeerd, of hij denkt dat de waarde van het
artikel minder is, terwijl het meer is, pleegt hij diefstal van wat hij wegnam, volgens het Achtste Boek van Pomponius over
Sabinus. Ulpianus is dezelfde mening toegedaan.
1026. Als iemand echter twee zakken steelt, de ene van tien en de andere van twintig aurei, waarvan hij dacht dat de ene van
hem was en de andere waarvan hij wist dat die van iemand anders was, dan zeggen wij dat hij alleen de zak steelt waarvan hij
dacht dat die van een ander was, net als wanneer hij twee bekers steelt, waarvan hij dacht dat de ene van hem was en de
andere waarvan hij wist dat die van iemand anders was, want hij steelt er maar één van.
1027. Maar als hij denkt dat het handvat van een beker hem toebehoort, en het is in werkelijkheid van hem, dan zegt
Pomponius dat hij schuldig is aan het stelen van de hele beker.
1028. Als iemand echter een zesde deel van een maat tarwe uit een geladen schip steelt, pleegt hij dan diefstal van de hele
lading, of alleen van het zesde deel van de maat tarwe? Deze vraag is meer van toepassing op een graanschuur, die vol is, en
het is zeer ernstig te oordelen, dat een diefstal van de gehele lading gepleegd is. En wat zou de regel zijn in het geval van een
wijnreservoir, of een waterreservoir, of wat in dat van een schip, geladen met wijn, daar er vele zijn, waarin wijn wordt
geschonken? En wat zal men zeggen van hem, die van den wijn gedronken heeft; moet men hem beschouwen, dat hij dien
geheel gestolen heeft? De betere mening is, dat wij moeten zeggen, dat hij niet alles gestolen heeft.
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1029. Als men veronderstelt, dat twee kruiken wijn in een pakhuis staan, en dat één daarvan wordt gestolen, dan heeft de
diefstal betrekking op die ene, en niet op het gehele pakhuis; evenals wanneer één van verscheidene draagbare voorwerpen in
een graanschuur wordt weggenomen.
1030. Iemand die een kamer binnengaat met de bedoeling een diefstal te plegen, is geen dief, hoewel hij met dat doel kan zijn
binnengekomen. Wat is dan de regel? Waarvoor is hij aansprakelijk? Hij kan beschuldigd worden van het plegen van schade
of geweld, als hij met geweld is binnengekomen.
1031. Evenzo, als hij iets van groot gewicht heeft geopend of gebroken, dat hij niet heeft kunnen wegnemen, kan men hem
niet voor het gehele bedrag aan diefstal aanklagen, maar alleen voor wat hij heeft weggenomen, omdat hij niet in staat was
het geheel weg te nemen. Indien hij dus een deksel heeft weggenomen, dat hij niet kon wegnemen, om toegang te verkrijgen
tot bepaalde voorwerpen, en zich daarna een gedeelte daarvan heeft toegeëigend, hoewel hij misschien wel in staat was de
daarin aanwezige voorwerpen afzonderlijk weg te nemen, maar niet de gehele inhoud tezamen kon nemen, wordt hij geacht
alleen datgene te hebben gestolen, wat hij heeft weggenomen, en niet de andere. Indien hij in staat was de gehele houder te
verwijderen, zeggen wij, dat hij deze in zijn geheel heeft gestolen, ofschoon hij misschien het deksel heeft losgemaakt om
enkele of een bepaald aantal van de daarin aanwezige voorwerpen mee te nemen. Dit was ook de mening van Sabinus.
1032. Als twee of meer personen een balk stelen, die een van hen alleen niet kan optillen, dan moet gezegd worden dat zij
allen schuldig zijn aan het stelen ervan, hoewel geen van hen alleen de balk had kunnen hanteren of verwijderen, en dit is
onze praktijk. Want men kan niet stellen, dat ieder naar evenredigheid een diefstal heeft gepleegd, maar dat zij allen het
geheel hebben gestolen. Hieruit volgt dat ieder van hen aansprakelijk is voor diefstal.
1033. En hoewel een persoon aansprakelijk kan zijn voor diefstal van goederen die hij niet heeft weggenomen, kan toch geen
persoonlijke vordering tegen hem worden ingesteld, omdat een dergelijke vordering niet kan worden ingesteld om goederen
terug te krijgen die zijn weggevoerd. Dit was ook de mening van Pomponius.
30. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer een dief iets breekt of vernietigt, wat hij niet heeft aangeraakt met het doel het te stelen, kan er geen vordering
wegens diefstal tegen hem worden ingesteld op deze grond.
0. Als bijvoorbeeld in een kist is ingebroken met de bedoeling parels te stelen, en die zijn met dit oneerlijke doel gehanteerd,
dan lijkt het erop dat de dader alleen die parels wilde stelen; wat juist is. Want de andere voorwerpen, die werden verplaatst
om bij de parels te komen, werden niet gehanteerd met het oogmerk om ze te stelen.
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1. Wie een zilveren schotel schraapt, is een dief van het geheel, en hij is vatbaar voor een vordering wegens diefstal ten
belope van het belang van de eigenaar.
32. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Een kind onder de puberteit kan een diefstal plegen als het in staat is tot misdaad, zoals Julianus verklaart in het
tweeëntwintigste Boek van de Digest. Evenzo kan tegen een kind beneden de puberteit een vordering wegens geleden letsel
worden ingesteld, omdat de diefstal door hem is gepleegd; maar dit laat een wijziging toe, want wij denken niet dat de
vordering volgens de wet van Aquilius die kan worden ingesteld tegen een kind beneden de puberteit, dat in staat is tot
schuld, van toepassing is op zuigelingen. Wat Labeo zegt, is ook waar, namelijk dat wanneer diefstal is gepleegd met behulp
van een kind beneden de puberteit, het niet aansprakelijk zal zijn.
0. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Julianus zegt dat een persoonlijke vordering tot terugvordering niet tegen hem kan worden ingesteld.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
De regel die door de meeste autoriteiten wordt aangenomen, dat de diefstal van een stuk land niet kan worden gepleegd, is
waar.
23. Daarom rijst de vraag: als iemand van een stuk land is verdreven, kan dan een persoonlijke vordering tot terugvordering
worden ingesteld tegen hem die hem heeft verdreven? Labeo ontkent dat dit kan. Maar Celsus meent dat een persoonlijke
vordering kan worden ingesteld om het bezit terug te krijgen, net zoals wanneer roerende goederen worden gestolen.
24. Het lijdt geen twijfel dat een vordering van diefstal kan worden ingesteld wanneer iets van het land wordt verwijderd,
bijvoorbeeld bomen, stenen, zand of vruchten, die iemand heeft meegenomen met de bedoeling ze te stelen.
(23) Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als wilde bijen zwermen op een boom van uw land, en iemand verwijdert ofwel de bijen ofwel hun honing, dan is hij u niet
aansprakelijk voor diefstal, omdat ze niet van u waren, en het staat vast dat ze behoren tot die dingen die te land of ter zee, of
in de lucht, in beslag genomen kunnen worden.
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23. Het staat ook vast, dat een pachter, die pacht in geld betaalt, een vordering wegens diefstal kan instellen tegen iemand,
die zijn staande gewassen steelt, omdat zij hem zouden zijn gaan toebehoren, zodra hij ze had verzameld.
27. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wie zich rekeningenboeken of geschreven akten toe-eigent, is aansprakelijk voor diefstal, niet alleen voor de waarde van de
rekeningenboeken, maar ook voor het belang dat de eigenaar erin had, wat betrekking heeft op de schatting van de bedragen
die in de rekeningen waren opgenomen, dat wil zeggen, als ze zoveel geld bedroegen; bijvoorbeeld, als ze een rekening van
tien aurei bevatten, zeggen we dat deze som verdubbeld moet worden. Indien er echter geen schuldvorderingen in de
boekhouding waren opgenomen, omdat zij betaald waren, zou dan niet alleen de schatting van de waarde van de
boekhouding zelf in aanmerking moeten worden genomen? Want welk ander belang zou de eigenaar daarbij kunnen hebben?
Omdat schuldenaars soms wensen dat de rekeningen aan hen worden teruggegeven, omdat zij zeggen dat zij nietverschuldigde bedragen hebben betaald, kan worden gesteld dat het in het belang van de schuldeiser is om de rekeningen te
bewaren, opdat daarover geen onenigheid kan ontstaan. En in het algemeen moet worden gezegd, dat in dit soort gevallen het
dubbele van de waarde van de betrokken rente wordt gevraagd.
(23) Vandaar dat, wanneer iemand die over andere bewijzen en bankregisters beschikt, een biljet van hem heeft laten stelen,
men zich kan afvragen of het dubbele van het bedrag van het biljet moet worden geschat, dan wel of dit niet moet gebeuren
op grond van het feit dat hij er geen belang bij heeft. Want welk belang kan hij hebben wanneer de schuld op een andere
wijze kan worden bewezen; bijvoorbeeld wanneer zij in twee verschillende rekeningen is opgenomen. Want de schuldeiser
wordt niet geacht iets verloren te hebben, als er toevallig een ander bewijs van de schuld is, dat hem zekerheid geeft.
(24) Evenzo moet, wanneer een ontvangstbewijs wordt gestolen, worden gezegd dat er grond zal zijn voor een vordering
wegens diefstal ten belope van het belang van de eigenaar. Het lijkt mij echter dat hij er geen belang bij heeft, indien uit
andere bewijzen blijkt dat het geld is betaald.
(25) Indien de dader echter dergelijke documenten niet heeft verwijderd, maar delen ervan heeft uitgewist, is er niet alleen
grond voor een vordering wegens diefstal, maar ook voor een procedure volgens de wet van Aquilië, want een ieder die een
goed heeft beschadigd, wordt geacht het te hebben "gebroken".
23. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als hij echter iets steelt, is hij alleen aansprakelijk voor het belang dat de eigenaar erbij had dat het voorwerp niet gestolen
werd, want door het te beschadigen, voegt hij niets toe aan de straf.
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23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Bovendien kan een vordering tot afgifte van het voorwerp worden ingesteld, evenals een interdict voor het bezit van het
voorwerp.
39. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Als het testament verminkt is.
(1) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer echter iemand een schilderij of een boek beschadigt, is hij aansprakelijk voor een vordering wegens onrechtmatige
schade, net alsof hij het voorwerp had vernietigd.
40. Als iemand steelt of doorhalingen aanbrengt in de registers van de akten van de Republiek of van enige gemeente, stelt
Labeo dat hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering wegens diefstal. Hij zegt hetzelfde met betrekking tot andere openbare
eigendommen, of eigendommen van verenigingen.
0. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Sommige autoriteiten zijn van mening dat bij een diefstalzaak alleen een schatting van de rekening moet worden gemaakt,
omdat als het bedrag van de schuld bewezen kan worden voor een rechter die bevoegd is een diefstalzaak aan te spannen, het
ook bewezen kan worden voor een rechter die bevoegd is een zaak aan te spannen om het geld te innen. Indien het bedrag
echter niet kan worden bewezen voor de rechter die bevoegd is van de vordering wegens diefstal kennis te nemen, kan het
bedrag van de geleden schade niet worden aangetoond. Toch kan het gebeuren dat de eiser, nadat de diefstal is gepleegd, de
rekeningen kan terugvorderen, zodat hij kan bewijzen hoeveel schade hij zou hebben geleden indien hij ze niet had
teruggevorderd.
(1) De voornaamste vraag met betrekking tot de wet van Aquilius is, hoe de waarde van het belang van de partij kan worden
vastgesteld. Want als het op een andere manier kan worden bewezen, lijdt hij geen schade. Wat is dan de regel, als hij geld
leent onder een voorwaarde, en intussen de getuigen op wie hij zich beroept voor het bewijs, sterven voordat de voorwaarde
vervuld is? Of stel, dat ik een som geld heb opgeëist, die ik heb uitgeleend, en omdat ik de getuigen, die de overeenkomst
hebben ondertekend, niet kan overleggen, verlies ik mijn zaak; als ik een vordering wegens diefstal instel, kan ik gebruik
maken van hun herinnering en hun aanwezigheid om te bewijzen, dat ik het geld heb uitgeleend.
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0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Een voogd heeft weliswaar het recht om de zaken van zijn voogd te beheren, maar hij heeft niet de bevoegdheid om zich
diens eigendom toe te eigenen. Als hij dus iets wegneemt dat aan de voogd toebehoort met de bedoeling het te stelen, pleegt
hij een diefstal en kan het goed niet door usucaptie worden verkregen; maar hij zal aansprakelijk zijn voor een vordering
wegens diefstal, hoewel tegen hem ook een vordering wegens voogdij kan worden ingesteld. Wat gezegd is met betrekking
tot een voogd, geldt ook voor de curator van een minderjarige, evenals voor andere curatoren.
23. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Wie een dief helpt, is niet altijd zelf een manifeste dief; daarom komt het voor dat hij die hulp verleende, aansprakelijk is
voor niet-manifeste diefstal, en hij die op heterdaad betrapt werd, schuldig is aan manifeste diefstal van hetzelfde goed.
23. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIX.
Als iemand een voorwerp in ontvangst neemt om het te vervoeren, terwijl hij weet dat het gestolen is, staat het vast dat als hij
wordt gearresteerd met het voorwerp in zijn bezit, hij de enige manifeste dief is; maar als hij niet wist dat het gestolen was, is
geen van de partijen een manifeste dief; de laatste omdat hij geen dief is, en de dief zelf, omdat hij niet werd gearresteerd met
het voorwerp in zijn bezit.
0. Als een uwer slaven wijn heeft gedronken en weggedragen, en een ander is betrapt bij het drinken van de wijn, dan zult gij
de eerste aansprakelijk stellen voor niet manifeste diefstal, en de tweede voor manifeste diefstal.
65536. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wie een slaaf overhaalt om te vluchten, is geen dief; want wie een ander slechte raad geeft, pleegt geen diefstal, net zomin als
wanneer hij hem overhaalt om zich van een hoogte naar beneden te werpen, of om zichzelf gewelddadig aan te pakken; want
dit soort dingen maken geen diefstal mogelijk. Als hij hem echter overhaalt om weg te lopen, zodat iemand anders hem kan
bestelen, dan is hij aansprakelijk voor diefstal, omdat de misdaad met zijn hulp en raad is begaan. Pomponius gaat nog verder
en zegt dat degene die hem overhaalt, ook al is hij in de tussentijd niet aansprakelijk voor diefstal, hij toch aansprakelijk
wordt op het moment dat iemand de gevluchte slaaf steelt, omdat de diefstal geacht wordt met zijn hulp en raad te zijn
gepleegd.
65536. Ook is beslist, dat een ieder, die zijn zoon, of een slaaf, of zijn vrouw helpt een diefstal te plegen, aansprakelijk is
voor diefstal; hoewel tegen hem zelf geen vordering wegens diefstal kan worden ingesteld.
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65537. Pomponius zegt ook dat wanneer een voortvluchtige slaaf iets meeneemt, hij die hem daartoe heeft aangezet, een
vordering wegens diefstal tegen hem kan krijgen, wegens het gestolen goed; omdat hij de dief met raad en daad heeft
bijgestaan. Dit wordt ook gezegd door Sabinus.
65538. Als twee slaven elkaar raad geven, en beiden tegelijk weglopen, is de een niet de dief van de ander. Maar wat als zij
elkaar verbergen? Dan kan het gebeuren, dat zij beiden dief van elkander zijn. Men kan ook zeggen, dat de een de dief van de
ander is, want als andere personen elk van hen bestelen, zijn zij aansprakelijk als wederzijds behulpzaam; zoals Sabinus heeft
verklaard, dat zij ook aansprakelijk zijn voor het stelen van het eigendom dat zij hebben weggedragen.
65536. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIX.
Als je een tamme pauw die uit mijn huis is ontsnapt volgt totdat hij verloren is, kan ik een vordering wegens diefstal tegen je
instellen, zodra iemand hem in beslag neemt.
65536. Paulus.
Als een zoon onder vaders toezicht wordt gestolen, is het duidelijk dat zijn vader recht heeft op een vordering wegens
diefstal.
(65536) Dezelfde, Over Sabinus, Boek IX.
Een moeder wier zoon gestolen is, heeft geen recht op een vordering wegens diefstal.
(65536) Hoewel een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld voor rekening van vrije personen, zal een persoonlijke
vordering tot terugvordering toch nooit liegen.
65536. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Het is waar dat als iemand een slavin, die een hoer is en aan een ander toebehoort, heeft weggevoerd of haar heeft verborgen,
dit geen diefstal zal zijn; want niet de daad, maar het motief voor het begaan ervan moet in aanmerking worden genomen.
Het motief voor het begaan van deze daad was wellust, en geen diefstal. Daarom zal ook hij, die de deur van eene hoer heeft
opengebroken, ten einde gemeenschap met haar te hebben, niet voor diefstal aansprakelijk zijn, indien hij geene dieven heeft
binnengeleid; hoewel zij, binnengedrongen zijnde, het eigendom der vrouw hebben weggevoerd. Maar is hij, die eene slavin
verborgen heeft, met het doel haar te bevredigen, volgens de wet der Favian aansprakelijk? Ik denk van niet, en toen mij een
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dergelijk geval werd voorgelegd, gaf ik dit oordeel: want degene die de vrouw heeft gestolen, begaat een oneerbaarder daad,
en hij betaalt voor de schande daarvan, maar hij is zeker geen dief.
65536. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Wie lastdieren meeneemt naar een grotere afstand dan was afgesproken toen ze aan hem werden uitgeleend, of wie gebruik
maakt van eigendom dat aan een ander toebehoort tegen de toestemming van de eigenaar, pleegt een diefstal.
65536. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer iemand, terwijl hij in handen van de vijand is, iets van hem gestolen krijgt, en terugkeert door het recht van
postliminium, kan men zeggen dat hij recht heeft op een vordering wegens diefstal.
65536. Het staat vast dat een arrogator een vordering wegens diefstal kan instellen, zelfs indien het goed van de persoon die
hij arrogeerde is gestolen voordat dit gebeurde. Als de diefstal achteraf is gepleegd, is er geen twijfel dat hij de vordering kan
instellen.
65537. De vordering wegens diefstal is niet tenietgegaan zolang de dief leeft, of hij die het strafbare feit pleegt nu zijn eigen
meester is wanneer een vordering tegen hem wordt ingesteld, of dat hij onder toezicht van een ander staat, en de vordering
wegens diefstal wordt ingesteld tegen degene aan wiens gezag hij is onderworpen; en dit is de reden dat er gezegd wordt dat
de misdaad de persoon volgt.
65538. Als iemand, nadat hij schade heeft aangericht, slaaf wordt van de vijand, laten we dan eens kijken of de
rechtsvordering dan tenietgaat. Pomponius zegt dat zij zal worden uitgewist, en als de gevangene terugkeert door de wet van
postliminium, of door welk ander recht dan ook, zal de actie herleven; en dit is onze praktijk.
65536. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als een slaaf het bevel over een schip overneemt zonder toestemming van zijn meester, moet de algemene regel tegen hem
worden toegepast voor alles wat in het schip verloren is gegaan; zodat datgene waarvoor de slaaf verantwoordelijk is, uit zijn
peculium kan worden gehaald, en elke nalatigheid van de eigenaar zelf bovendien moet worden goedgemaakt door een
noxale actie. Daarom zal, indien de slaaf gemanumitteerd wordt, het recht om de actie De peculio in te stellen nog een jaar
tegen een meester blijven bestaan, maar de noxale actie zal hem volgen.
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131072. Soms zijn zowel de gemanumitteerde slaaf als degene die hem zijn vrijheid heeft gegeven aansprakelijk voor
diefstal, als deze laatste de slaaf heeft gemanumitteerd om te voorkomen dat tegen hem een vordering wegens diefstal zou
worden ingesteld. Wanneer echter de meester wordt aangeklaagd, zegt Sabinus dat de gemanumitteerde slaaf van rechtswege
wordt vrijgelaten, net alsof het zo besloten was dat dit het geval zou zijn.
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer een valse schuldeiser (d.w.z. iemand die zich voordoet als schuldeiser) iets ontvangt, pleegt hij een diefstal, en het
betaalde geld wordt niet zijn eigendom.
23. Een vals agent wordt ook geacht een diefstal te plegen. Neratius zegt echter dat men zich moet afvragen of deze
opvatting, die voor verschillende constructies vatbaar is, wel juist is. Want wanneer een schuldenaar aan een lasthebber geld
betaalt met de bedoeling, dat het aan zijn schuldeiser zal worden afgeleverd, en de lasthebber eigent zich dat toe, dan is
bovengenoemde mening juist, omdat het geld aan de schuldenaar blijft toebehoren, terwijl de lasthebber het niet heeft
ontvangen in naam van hem aan wie de schuldenaar wilde dat het zou worden betaald, en door het zonder toestemming van
zijn lastgever achter te houden, pleegt hij ongetwijfeld een diefstal. Indien echter de schuldenaar het geld betaalt opdat het
eigendom wordt van de gemachtigde, zegt Neratius, dat deze geenszins een diefstal pleegt, daar hij het geld ontvangt met
toestemming van zijn principaal.
24. Wanneer iemand iets ontvangt wat hem niet toekomt, en een ander delegeert aan wie de betaling moet worden gedaan, zal
er geen vordering wegens diefstal worden ingesteld, mits de betaling wordt gedaan tijdens de afwezigheid van de
voornoemde persoon. Indien hij echter aanwezig is, is de zaak anders, en pleegt hij diefstal.
25. Als iemand geen valse verklaring heeft afgelegd met betrekking tot zichzelf persoonlijk, maar zich schuldig maakt aan
bedrog in zijn beweringen, is hij eerder bedrieglijk dan schuldig aan diefstal; bijvoorbeeld, als hij zegt dat hij rijk is, en wat
hij heeft ontvangen zal investeren in koopwaar; dat hij solvabele borgstellingen zal geven; of dat hij onmiddellijk tot betaling
zal overgaan; want in al deze gevallen maakt hij zich eerder schuldig aan bedrog dan aan diefstal, en daarom zal hij niet
aansprakelijk zijn voor diefstal; maar omdat hij bedrog heeft gepleegd, zal, als er geen andere vordering tegen hem kan
worden ingesteld, er een wegens bedrog zijn.
26. Wanneer iemand, met de bedoeling het te stelen, het eigendom van een ander wegneemt, dat hij open en bloot had laten
liggen, is hij aansprakelijk voor diefstal, of hij nu wist of niet wist aan wie het eigendom toebehoorde; want het vermindert de
schuld van diefstal niet, dat iemand onwetend is wie de eigenaar van het eigendom was.
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27. Indien de eigenaar het voorwerp in de steek heeft gelaten, steel ik het niet, ook al heb ik het voornemen het te doen; want
een diefstal wordt niet gepleegd tenzij er iemand is van wie het voorwerp gestolen kan worden. Maar in het geval dat het van
niemand gestolen is, heeft men de mening van Sabinus en Cassius gevolgd, die van mening waren dat eigendom onmiddellijk
ophoudt van ons te zijn zodra wij het in de steek laten.
28. Als het eigendom in werkelijkheid niet is achtergelaten, maar hij die het neemt denkt van wel, dan is hij niet
aansprakelijk voor diefstal.
29. Als het goed niet verlaten is, en hij denkt van niet, maar hij neemt het liggende als het ware bloot, niet om er voordeel
mee te doen, maar om het terug te geven aan degene aan wie het toebehoort, dan is hij niet aansprakelijk voor diefstal.
30. Als hij dus niet weet aan wie het toebehoort en het desondanks wegneemt om het terug te geven aan wie het opeist of kan
bewijzen dat het zijn eigendom is, laat ons dan zien of hij aansprakelijk is voor diefstal. Ik denk van niet, want de meesten
doen dit met de bedoeling een bord op te hangen met de mededeling, dat zij het voorwerp gevonden hebben en het zullen
teruggeven aan degene die het opeist. Zulke personen tonen aan dat zij niet de bedoeling hebben te stelen.
31. Wat moet er gebeuren als hij een beloning eist voor het vinden van het voorwerp? Dit wordt niet als diefstal beschouwd,
hoewel het niet erg eervol van hem is iets te eisen.
32. Wanneer iemand vrijwillig iets weggooit, of het heeft weggegooid, maar niet met de bedoeling het als achtergelaten te
beschouwen, en u neemt het weg, vraagt Celsus, in het Twaalfde Boek van de Digest, of u schuldig bent aan diefstal. En hij
zegt dat als u dacht dat het voorwerp was achtergelaten, u niet aansprakelijk zult zijn, maar als u dat niet dacht, kan er op dit
punt twijfel bestaan; toch houdt hij vol dat u niet aansprakelijk zult zijn, omdat hij zegt dat het voorwerp niet is weggenomen
van hem die het vrijwillig weggooide.
33. Wanneer iemand een voorwerp wegvoert, dat van een schip overboord is geworpen, is hij dan schuldig aan diefstal? In dit
geval is de vraag, of het voorwerp als achtergelaten werd beschouwd. Indien hij, die het overboord wierp, dit deed met de
bedoeling het achter te laten, hetgeen in het algemeen moet worden aangenomen, daar hij wist, dat het verloren zou gaan,
maakt hij, die het vindt, het tot zijn eigendom en is hij niet schuldig aan diefstal. Wanneer hij echter dit voornemen niet had,
maar het overboord wierp met het doel het te behouden, kan hij die het vindt, indien het zou worden gered, er van worden
beroofd. Wanneer deze dit wist en het voorwerp in zijn bezit heeft met het oogmerk het te stelen, is hij schuldig aan diefstal;
maar wanneer hij het behouden heeft met het oogmerk het voor de eigenaar te bewaren, zal hij niet aansprakelijk zijn voor
diefstal. Indien hij echter dacht, dat het voorwerp eenvoudig overboord was geworpen, zal hij nog steeds niet aansprakelijk
zijn voor diefstal.
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34. Zelfs indien ik slechts de helft van de eigendom van een slaaf zou verwerven, die tevoren iets van mij gestolen had, is de
betere mening, dat het vorderingsrecht zal uitdoven, wanneer ik slechts de eigendom van de helft van genoemde slaaf
verkregen heb; omdat, zelfs in het begin, iemand die een halve eigendom van een slaaf had, geen vordering wegens diefstal
kon instellen. Het is duidelijk, dat, indien mijn vruchtgebruik van genoemde slaaf begint te bestaan, moet worden gezegd, dat
het recht van vordering wegens diefstal niet is tenietgegaan, omdat de vruchtgebruiker niet de eigenaar is.
0. Pomponius, Over Sabinus, Boek XIX.
Als een vals gemachtigde in opdracht van een schuldenaar geld ontvangt van een ander, een schuldenaar van genoemde
schuldenaar, is hij jegens de schuldenaar aansprakelijk voor diefstal, en behoort het geld aan laatstgenoemde toe.
23. Als ik mijn eigendom aan u overlever als het uwe, en u weet dat het het mijne is, dan is de betere mening dat u schuldig
bent aan diefstal, als u dit deed met de bedoeling om er voordeel uit te halen.
24. Als een slaaf, die behoort tot een nalatenschap die nog niet is aanvaard, iets van de erfgenaam steelt, en door het
testament van zijn meester wordt gemanumitteerd, zal een vordering wegens diefstal tegen hem worden ingesteld, omdat de
erfgenaam op geen enkel moment zijn meester was.
23. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLI.
Wanneer een partner goederen steelt die gemeenschappelijk bezit zijn (want een diefstal van partnerschapsgoederen kan
worden gepleegd), kan zonder enige twijfel worden gezegd dat een vordering wegens diefstal zal worden ingesteld.
23. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Alle autoriteiten hebben besloten dat een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld tegen de dief, zelfs als het gestolen
goed is vernietigd. Dus na de dood van een slaaf die iemand heeft gestolen, blijft het recht om diefstal aan te klagen
onaangetast. Ook de manumissie doet dit recht niet teniet, want de manumissie is niet anders dan de dood, omdat zij de slaaf
uit de macht van zijn meester lijkt te onttrekken. Het maakt dus niet uit op welke wijze de slaaf aan de macht van zijn
meester wordt onttrokken, de vordering wegens diefstal kan nog steeds tegen de dief worden ingesteld; en dit is onze
praktijk. Deze vordering is niet mogelijk omdat de slaaf nu van zijn meester gescheiden is, maar omdat hij van hem
gescheiden is ten voordele van de dief. Deze regel is ook toegepast op een persoonlijke vordering tot teruggave van het
eigendom; want deze kan worden ingesteld tegen een dief, zelfs als het eigendom om de een of andere reden is vernietigd.
Dit moet ook worden gezegd wanneer het voorwerp in handen van de vijand is gevallen, want het staat vast dat op grond
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daarvan een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld. Indien het echter, na als verlaten te zijn beschouwd, door de
eigenaar wordt teruggevonden, kan hij alsnog een vordering wegens diefstal instellen.
(1) Indien een slaaf, waarop een vruchtgebruik rust, wordt gestolen, kan zowel de vruchtgebruiker als de eigenaar een
vordering wegens diefstal instellen. De vordering wordt dus verdeeld tussen de eigenaar en de vruchtgebruiker, en de
vruchtgebruiker vordert de winst, of het bedrag van het belang dat hij erbij had, dat er geen diefstal gepleegd werd, dat wil
zeggen een dubbele schadevergoeding; en de eigenaar vordert het belang dat hij erbij had, dat zijn eigendom hem niet
ontnomen werd.
(2) Wanneer wij zeggen dubbele schadevergoeding, moeten wij dit verstaan in die zin, dat een vordering tot viervoudige
schadevergoeding zal worden ingesteld, indien de diefstal kennelijk is.
(3) Deze vordering kan worden ingesteld ten gunste van een persoon die alleen recht heeft op het gebruik van de slaaf.
(4) Indien iemand veronderstelt, dat deze slaaf ook in pand gegeven is, dan heeft dit tot gevolg, dat ook hij, die hem in pand
gekregen heeft, recht heeft op de vordering wegens diefstal. Bovendien, indien de slaaf meer waard is dan het in pand
gegeven bedrag, kan zelfs de schuldenaar de vordering wegens diefstal instellen.
(5) De vorderingen die ten gunste van deze personen openstaan, zijn zo verschillend van aard, dat indien iemand van hen de
dief van de aansprakelijkheid voor de schade heeft bevrijd, gezegd moet worden, dat hij alleen voor zichzelf het
vorderingsrecht heeft verloren, maar dat het blijft bestaan voor zover het de anderen betreft. Want als men veronderstelt, dat
een slaaf, die gemeenschappelijk bezit is, gestolen is, en een van zijn meesters ontslaat de dief van de aansprakelijkheid voor
de schade, dan zal de ander, die dit niet gedaan heeft, recht hebben op een vordering wegens diefstal.
(6) De eigenaar kan de vordering tot diefstal ook tegen de vruchtgebruiker instellen, als deze iets heeft gedaan om het goed te
verbergen of zich het toe te eigenen.
(7) Het is zeer juist geoordeeld, dat hij, die meent het goed met toestemming van de eigenaar in bezit te hebben gekregen,
geen dief is. Want hoe kan hij schuldig zijn aan bedrog, die denkt, dat de eigenaar zijn toestemming zal geven, of zijn mening
nu onjuist of waar is? Daarom is alleen hij een dief, die iets tegen de wil van de eigenaar neemt en weet, dat hij dit doet.
(8) Anderzijds, als ik denk dat ik iets doe tegen de wil van de eigenaar, en deze zou eigenlijk gewillig moeten zijn, dan wordt
de vraag gesteld of er grond zal zijn voor een vordering wegens diefstal. Pomponius zegt dat ik een diefstal pleeg. Het is
echter waar dat als ik bereid ben dat hij gebruik maakt van het eigendom, ook al is hij zich daar misschien niet van bewust,
hij niet schuldig zal zijn aan diefstal.
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(9) Indien het gestolen goed aan de eigenaar wordt teruggegeven, en een tweede maal wordt weggenomen, zal een andere
vordering wegens diefstal opkomen.
2. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Als het eigendom van het gestolen goed op welke manier dan ook is veranderd, dan is de vordering voor diefstal ten gunste
van de werkelijke eigenaar, zoals bijvoorbeeld ten gunste van de erfgenaam en de praetoriaanse bezitter van het goed, maar
ook van een adoptievader en een legataris.
3. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Een zekere man verloor een zilveren vaas en spande een proces aan wegens diefstal. Toen er een geschil ontstond over het
gewicht van de vaas, en de eiser verklaarde dat het gewicht groter was dan het in werkelijkheid was, liet de dief de vaas zien.
Degene aan wie de vaas toebehoorde, nam hem van de dief weg, maar deze werd desondanks veroordeeld tot een dubbele
schadevergoeding, hetgeen een zeer juiste beslissing was. Want in de strafvordering is niet alleen het gestolen goed begrepen,
ongeacht of de vordering wegens klaarblijkelijke diefstal, of die wegens niet klaarblijkelijke diefstal wordt ingesteld.
4. Wie een dief kent, is zelf geen dief, of hij hem nu aanwijst of niet, want er is een groot verschil tussen een dief verbergen
en hem niet aanwijzen. Hij die hem kent is niet aansprakelijk voor diefstal, maar hij die hem verbergt is daarvoor
aansprakelijk.
5. Hij, die een slaaf neemt met toestemming van zijn meester, is noch een dief noch een ontvoerder, zoals volkomen duidelijk
is. Want wie die handelt in overeenstemming met de wil van de eigenaar van het eigendom kan een dief genoemd worden?
6. Indien de meester het verboden heeft, en hij neemt de slaaf weg, doch niet met de bedoeling hem te verbergen, is hij geen
dief; indien hij hem verbergt, begint hij dan een dief te zijn. Wie dus een slaaf wegneemt, maar hem niet verbergt, is geen
dief, ook al doet hij dit tegen de wil van de meester. Wij begrijpen echter, dat de meester verbiedt, dat dit geschiedt, ook
wanneer hij van het feit niet op de hoogte is, dat wil zeggen, wanneer hij er niet mee instemt.
7. Als ik u een kledingstuk geef om het te laten reinigen tegen een vergoeding, en u leent het, zonder mijn medeweten of
toestemming, uit aan Titius, en Titius steelt het, dan zal een vordering wegens diefstal ook in uw voordeel zijn, omdat u
verantwoordelijk bent voor de bewaring van het eigendom; en ik zal recht hebben op een vordering tegen u, omdat u het niet
had mogen uitlenen, en door dat te doen, een diefstal hebt gepleegd. Dit is een geval waarin een dief een vordering wegens
diefstal kan instellen.
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8. Wanneer een zwangere slavin wordt gestolen of zwanger wordt, terwijl zij in handen van de dief is, is haar kind een
gestolen goed, of het nu geboren wordt, terwijl zij in de macht van de dief is, of terwijl zij in handen is van een bezitter te
goeder trouw. In het laatste geval kan echter geen vordering wegens diefstal worden ingesteld. Maar als zij zwanger wordt
terwijl zij in handen is van een bezitter te goeder trouw, en een kind krijgt terwijl zij daar is, zal het gevolg zijn dat het kind
geen gestolen goed is, maar dat het zelfs kan worden verkregen door usucaptie. Dezelfde regel moet in acht worden genomen
met betrekking tot vee en hun nageslacht, als in het geval van een kind van een vrouwelijke slavin.
9. Hengstveulens, geboren uit gestolen merries, behoren onmiddellijk toe aan een bonafide koper, en dit is redelijk, omdat zij
in de winst zijn begrepen, maar het kind van de vrouwelijke slaaf is daarin niet begrepen.
10. Een dief verkocht gestolen goederen, en de eigenaar van die goederen perste de dief het geld af dat hij ervoor had betaald.
Terecht werd geoordeeld, dat hij het geld had gestolen, en hij zal zelfs aansprakelijk zijn voor de vordering wegens met
geweld ontvreemd eigendom; want niemand twijfelt eraan, dat hetgeen in ruil voor gestolen eigendom is verkregen, zelf niet
gestolen is. Daarom is geld, verkregen als prijs voor gestolen goed, niet gestolen.
11. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Het komt voor dat degene die er belang bij heeft dat het eigendom behouden blijft, niet gerechtigd is tot de vordering wegens
diefstal. Zo kan een schuldeiser geen vordering instellen wegens diefstal van een goed dat aan zijn schuldenaar toebehoort,
hoewel deze anders misschien niet in staat is te betalen wat hij heeft geleend. Het gaat hier echter om goederen die niet in
pand zijn gegeven. Evenzo kan een echtgenote geen vordering wegens diefstal instellen met betrekking tot een goed dat haar
in pand is gegeven, maar haar echtgenoot kan dit wel doen.
12. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Bij de diefstalvordering wordt niet de schadevergoeding verviervoudigd of verdubbeld, maar de werkelijke prijs van het goed
zelf. Indien echter het eigendom heeft opgehouden te bestaan op het ogenblik van het vonnis, moet dit toch worden gedaan.
Dezelfde regel geldt als het goed op het ogenblik van de uitspraak in waarde is verminderd, want de waardebepaling zal
betrekking hebben op het ogenblik waarop de diefstal werd gepleegd. Indien het goed waardevoller is geworden, zal het
dubbele van de waarde worden geschat op het tijdstip waarop het het meest waard was; want het is juister te zeggen dat de
diefstal op dat tijdstip is gepleegd.
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13. Celsus beweert, dat een diefstal met hulp en raad gepleegd is, niet alleen wanneer dit geschiedt opdat de partijen samen
zouden stelen, maar ook wanneer deze bedoeling niet bestond, en wanneer de diefstal gepleegd werd door motieven van
vijandschap.
14. Pedius zegt zeer juist dat, aangezien niemand een diefstal pleegt zonder bedrog, hulp en raad om die te plegen niet
kunnen worden gegeven zonder bedrog.
15. Als raadgever wordt beschouwd, hij die overhaalt, aanzet en inlichtingen geeft tot het plegen van de diefstal. Hij verleent
hulp die zijn diensten en hulp verleent voor het heimelijk wegnemen van het goed.
16. Hij die vee een rode doek toont en op de vlucht jaagt, opdat het in de handen van dieven valt, en dit doet met bedrieglijk
opzet, is vatbaar voor een vordering wegens diefstal. Ook al doet hij dit niet met het oogmerk om een diefstal te plegen, zo'n
gevaarlijke scherts mag niet ongestraft blijven. Daarom zegt Labeo dat een vordering in factum tegen hem moet worden
ingesteld.
17. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Want als het vee zich van een verhoging zou laten vallen, zal een rechtsvordering wegens onrechtmatige schade worden
toegewezen, zoals onder de wet van Aquilius.
18. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Als iemand hulp of raad geeft aan een vrouw die het eigendom van haar man steelt, is hij aansprakelijk voor diefstal.
19. Zelfs als hij samen met haar diefstal pleegt, zal hij aansprakelijk zijn voor de vordering wegens diefstal, terwijl zij niet
aansprakelijk zal zijn.
20. Indien zij zelf aan de dief hulp verleent, zal zij niet aansprakelijk zijn voor diefstal, maar voor het bedrieglijk wegnemen
van eigendom.
21. Het lijdt geen twijfel, dat zij aansprakelijk zal zijn voor diefstal gepleegd door haar slaaf.
22. Hetzelfde moet gezegd worden van een zoon onder vaders toezicht, die in het leger dient; want hij zal niet aansprakelijk
zijn voor een diefstal, gepleegd op zijn vader; maar hij zal aansprakelijk zijn voor de daad van zijn castrenslaaf, als deze
laatste van zijn vader steelt.

3476

23. Als mijn zoon, die een castrens peculium heeft, iets van u steelt, laat ons dan zien of ik een rechtsvordering in billijkheid
tegen hem kan instellen, daar hij goederen heeft, waarmee hij het vonnis kan voldoen. Men kan volhouden dat de
rechtsvordering kan worden ingesteld.
24. Zal de vader echter aansprakelijk zijn jegens zijn zoon indien deze iets uit zijn castrense peculium heeft weggenomen? is
een vraag die wij moeten overwegen. Ik denk dat hij aansprakelijk zal zijn, want hij steelt niet alleen iets van zijn zoon, maar
hij kan ook worden aangesproken in een proces wegens diefstal.
25. Mela zegt dat een schuldeiser die een pand niet teruggeeft nadat zijn geld aan hem betaald is, aansprakelijk is voor
diefstal, als hij het pand achterhoudt met het doel het te verbergen, wat ik geloof dat waar is.
26. Wanneer er zwavelmijnen in een veld zijn, en iemand haalt de zwavel daaruit, dan zal de eigenaar recht hebben op een
vordering wegens diefstal en daarna kan de huurder, door een procedure op grond van zijn pacht, afdwingen dat de vorige
vordering aan hem wordt toegewezen.
27. Indien uw slaaf, of uw zoon, kleding ontvangt om die te reinigen, en die wordt gestolen, rijst de vraag of u recht zult
hebben op een vordering wegens diefstal. Als het peculium van de slaaf gestolen is, kunt gij een vordering wegens diefstal
instellen, maar als het niet gestolen is, moet gezegd worden, dat een dergelijke vordering niet zal opkomen.
28. Indien echter iemand gestolen goed koopt, niet wetende dat dit het geval is, en hij wordt er op oneerlijke wijze van
beroofd, dan zal hij recht hebben op een vordering wegens diefstal.
29. Labeo zegt, dat als iemand een meelhandelaar opdraagt aan iemand meel te geven, die daar in zijn naam om vraagt, en
een voorbijganger, die dat gehoord heeft, in zijn naam om meel vraagt en het ontvangt, er een vordering wegens diefstal van
de meelhandelaar tegen degene, die de vordering gedaan heeft, en niet van mij, want de meelhandelaar deed zaken voor
zichzelf en niet voor mij.
30. 30. Wanneer iemand mijn voortvluchtige slaaf als de zijne ontvangt van een duumvir, of van een andere magistraat die
bevoegd is om personen uit de gevangenis of uit hechtenis vrij te laten, is hij dan aansprakelijk voor een diefstal? Het staat
vast, dat indien hij zich borg heeft gesteld, de eigenaar een vordering tegen hen moet instellen. Indien hij echter geen borg
heeft gesteld, maar de slaaf aan de eiser heeft overgegeven, als aan iemand die in ontvangst neemt wat hem toebehoort, zal de
eigenaar gerechtigd zijn tot een vordering wegens diefstal tegen de ontvoerder.
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31. Indien iemand gouden of zilveren munten, of enig ander goed, uit de hand van een ander slaat, zal hij aansprakelijk zijn
voor diefstal, indien hij dit deed met de bedoeling, dat een derde ze zou nemen, en hij ze zou wegdragen.
32. Wanneer iemand een zilveren staaf steelt, die mij toebehoort, en er bekers van maakt, kan ik hetzij een proces aanspannen
wegens diefstal van de staaf, hetzij een persoonlijk proces aanspannen tot terugvordering van het eigendom. Hetzelfde geldt
voor druiven en hun ongegist sap en hun pitten; want de vordering wegens diefstal van druiven, hun ongegist sap en hun
pitten, kan worden ingesteld, evenals een persoonlijke vordering.
33. Een slaaf, die beweert, dat hij vrij is, opdat hem geld zal worden geleend, pleegt geen diefstal, want hij beweert slechts,
dat hij een solvabele schuldenaar is. Hetzelfde geldt voor iemand, die zich als gezinshoofd voordoet, opdat hem
gemakkelijker geld kan worden geleend, terwijl hij in werkelijkheid een zoon is, die onder vaders toezicht staat.
34. Julianus zegt in het tweeëntwintigste boek van de Digest dat als iemand geld van mij ontvangt om mijn schuldeiser te
betalen, en hij, omdat hij zelf dezelfde som aan dezelfde schuldeiser verschuldigd is, het in zijn eigen naam betaalt, hij
diefstal pleegt.
35. Als Titius een goed verkoopt dat aan een ander toebehoort, en de prijs daarvan van de koper ontvangt, wordt hij niet
geacht dit geld gestolen te hebben.
36. Als een van twee beherende vennoten een pand ontvangt, en het wordt gestolen, zegt Mela, dat alleen hij, die het pand
ontving, recht heeft op een vordering wegens diefstal, en dat zijn vennoot er geen recht op zal hebben.
37. Niemand kan een diefstal plegen door woorden, of door geschriften; want het is een aanvaard beginsel dat een diefstal
niet gepleegd kan worden zonder het voorwerp in kwestie te hanteren. Daarom wordt het geven van hulp of advies pas
strafbaar wanneer het voorwerp daarna wordt aangeraakt.
38. Als iemand mijn ezel opwekt om hem ertoe te bewegen zijn eigen merries te dekken, met het doel veulens te fokken, is
hij niet aansprakelijk voor diefstal, tenzij hij ook de bedoeling had te stelen. Ik gaf deze mening aan mijn vriend Herennius
Modestinus, die mij vanuit Dalmatië raadpleegde, met betrekking tot hengsten waarop merries voor dit doel waren gebracht
door een man die naderhand aansprakelijk werd gesteld voor diefstal; als hij de intentie had om te stelen, maar als hij dat niet
had, zou een actie in factum liegen.
39. Omdat ik bereid was geld te lenen aan Titius, die een eerbaar en solvabel man was, hebt u een andere Titius in zijn plaats
gesteld, die arm was, waarbij u mij voorstelde dat hij de rijke Titius was, en nadat u het geld had ontvangen, hebt u het met
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hem verdeeld. U bent aansprakelijk voor diefstal, omdat het met uw hulp en advies is gepleegd, en Titius zal ook
aansprakelijk zijn voor diefstal.
40. Als iemand u, bij het doen van een aankoop, zwaarder dan wettige gewichten leent, zegt Mela, dat hij tegenover de
verkoper aansprakelijk zal zijn wegens diefstal, en dat u dat ook zult zijn, als u van de feiten op de hoogte was; want u hebt
het artikel niet met toestemming van de verkoper ontvangen, daar hij in het gewicht bedrogen was.
41. Als iemand mijn slaaf overhaalt om zijn naam van een akte te schrappen, bijvoorbeeld van een koopakte, dan zegt Mela,
en ik denk, dat er een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld.
42. Als mijn slaaf is overgehaald om mijn registers te kopiëren, denk ik dat een vordering wegens corruptie van een slaaf kan
worden ingesteld tegen degene die hem heeft overgehaald; en als hij ze zelf kopieert, moet een vordering wegens fraude
worden toegekend.
43. Wanneer een parelsnoer gestolen is, moet het aantal ervan vermeld worden. Wanneer een vordering wordt ingesteld
wegens diefstal van wijn, moet het aantal kruiken worden vermeld, dat werd weggenomen. Indien vazen zijn toegeëigend,
moet het aantal worden vermeld.
44. Als mijn slaaf, die het vrije beheer van zijn peculium heeft, een overeenkomst sluit (maar niet met het doel van
schenking), met iemand die zijn peculium heeft gestolen, wordt hij geacht een wettige transactie te hebben aangegaan; want
hoewel een vordering wegens diefstal voor zijn meester kan worden verkregen, maakt zij toch deel uit van het peculium van
de slaaf. Indien aan de slaaf de volledige straf van het dubbele van de waarde van de diefstal wordt betaald, is er geen twijfel
dat de dief zal worden vrijgelaten. Het gevolg hiervan is, dat indien de slaaf van de dief heeft ontvangen wat hem als
genoegdoening voor het gestolen goed voorkomt, de transactie ook als wettig zal worden beschouwd.
45. Wanneer iemand zweert, dat hij geen diefstal heeft gepleegd, en hij naderhand het gestolen goed hanteert, vervalt het
recht van vordering wegens diefstal, maar dat om het goed te vervolgen, blijft voor de eigenaar behouden.
46. Wanneer een gestolen slaaf tot erfgenaam is benoemd, kan de eiser ook de waarde van de nalatenschap verkrijgen in een
vordering wegens diefstal, mits de slaaf is overleden voordat hij op bevel van zijn meester in de nalatenschap is getreden.
Hetzelfde resultaat kan worden verkregen door het instellen van een persoonlijke vordering tot terugvordering van de
overleden slaaf.
47. Indien een slaaf, die onder voorwaarde vrij moet zijn, wordt gestolen, of enig goed dat voorwaardelijk is nagelaten, wordt
toegeëigend en de voorwaarde naderhand moet worden vervuld, voordat de nalatenschap is ingegaan, kan de vordering
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wegens diefstal niet worden ingesteld, omdat het belang van de erfgenaam heeft opgehouden te bestaan. Terwijl de
voorwaarde hangende is, moet de waarde van de slaaf echter worden geschat als de prijs waarvoor hij zou kunnen worden
verkocht.
48. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Wanneer iemand met gebruikmaking van geweld iets steelt uit een huis waar op dat moment niemand was, kan hij worden
gedagvaard tot het viervoudige van de waarde van het gestolen goed, alsmede tot een vordering wegens niet zichtbare
diefstal, indien hij niet wordt gearresteerd terwijl hij het goed wegdraagt.
49. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Hij die een deur breekt met het doel letsel toe te brengen (hoewel het eigendom als gevolg daarvan door anderen kan worden
weggenomen), zal niet schuldig zijn aan diefstal, want de wens en de bedoeling van de dader maken een onderscheid in het
geval van misdaad.
50. Als een slaaf van de uitlener van een voor gebruik bestemd voorwerp het steelt, en hij van wie het is afgenomen solvabel
is, zegt Sabinus dat tegen hem een vordering uit leen kan worden ingesteld, evenals een tegen de meester wegens de door de
slaaf gepleegde diefstal. Wanneer echter de meester over het geld beschikt, dat hij heeft geïnd, vervalt de vordering wegens
diefstal. Dezelfde regel geldt, wanneer de vordering uit leen wordt afgewezen.
51. Indien uw slaaf een goed steelt, dat aan u voor gebruik is uitgeleend, zal geen vordering wegens diefstal tegen u worden
ingesteld, maar alleen een vordering wegens uitlening, omdat het goed voor uw risico was.
52. Wie vrijwillig de zaken van anderen doet, heeft geen recht op de vordering wegens diefstal, hoewel het eigendom door
zijn schuld verloren kan zijn gegaan; maar tegen hem kan vonnis worden gewezen in een rechtsgeding, gebaseerd op
vrijwillige zaakwaarneming, als de eigenaar zijn vorderingsrecht aan hem overdraagt. Dezelfde regel is van toepassing op
iemand die de zaken beheert in de plaats van een voogd, evenals op een voogd die gehouden is tot zorgvuldigheid; zoals
bijvoorbeeld wanneer verschillende testamentaire voogden zijn benoemd, en een van hen alleen, na zekerheid te hebben
gesteld, het beheer van de trust op zich neemt.
53. Als u mijn eigendom bezit door de schenking van een ander, en ik steel het, dan zegt Julianus, dat u de vordering wegens
diefstal alleen tegen mij kunt instellen, als het in uw belang was om het bezit te behouden; bijvoorbeeld, als u een slaaf hebt
verdedigd, die in een boosdoener werd gegeven, of als u hem hebt verzorgd toen hij ziek was, dan hebt u een gegronde reden
om hem te behouden tegen degene die hem opeist.
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54. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Als een schuldeiser gebruik maakt van een onderpand is hij aansprakelijk voor diefstal.
55. De mening is gegeven dat iemand die iets voor eigen gebruik heeft ontvangen en het aan een ander uitleent, schuldig is
aan diefstal. Het is dus voldoende duidelijk, dat er diefstal wordt gepleegd, ook al gebruikt iemand het eigendom van een
ander tot zijn eigen voordeel, en het maakt geen verschil, dat men zegt, dat hij niet met dit doel handelt. Want het is een vorm
van geldelijk voordeel het eigendom van een ander weg te geven, en een andere om voor zichzelf een verplichting te
verkrijgen uit hoofde van het daaruit voortvloeiende voordeel. Daarom is hij schuldig aan diefstal, die heimelijk een
voorwerp wegneemt met het doel het aan een ander te geven.
56. De Wet van de Twaalf Tafelen staat niet toe, dat een dief, die overdag op diefstal wordt betrapt, gedood wordt, tenzij hij
zich met een wapen verdedigt. Onder de term "wapen" wordt verstaan een zwaard, een knots, een steen, en tenslotte alles wat
gebruikt kan worden om letsel toe te brengen.
57. Daar de vordering tot diefstal betrekking heeft op de vervolging van de straf, terwijl de persoonlijke vordering en die tot
terugvordering van het eigendom voor dit laatste doel worden aangewend, is het duidelijk, dat indien het eigendom wordt
teruggevorderd, het recht van de vordering tot diefstal onaangetast blijft, maar dat die van de beide andere vorderingen
tenietgaat; daar daarentegen, nadat de straf van dubbele of viervoudige schadevergoeding is betaald, het recht om een
vordering tot terugvordering van het eigendom in te stellen, en dat van de persoonlijke vordering, onaangetast blijven.
58. Wie willens en wetens gereedschap uitleent om een deur of een kast open te breken, of willens en wetens een ladder
uitleent om op te klimmen, ook al heeft hij aanvankelijk geen raad gegeven tot het plegen van een diefstal, zal toch vatbaar
zijn voor een vordering wegens diefstal.
59. Indien een voogd, die de zaken van zijn trust beheert, of een curator, een compromis sluit met een dief, vervalt het recht
tot het instellen van een vordering wegens diefstal.
60. Ulpianus, Disputaties, Boek III.
Wanneer een schuldeiser een hem verpand goed meeneemt, wordt hij niet geacht het te hanteren om het te stelen, maar om
zich van zijn eigen onderpand te ontdoen.
61. Julianus, Digest, Boek XXII.
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Onder bepaalde omstandigheden wordt een dief, ook al blijft de verplichting van zijn straf bestaan, opnieuw aansprakelijk, en
kan hij meerdere malen worden aangeklaagd voor de diefstal van hetzelfde goed. Het eerste geval doet zich voor wanneer het
recht op bezit wordt gewijzigd; bijvoorbeeld wanneer het goed opnieuw in handen van de eigenaar komt, en dezelfde persoon
het steelt, hetzij van dezelfde eigenaar, hetzij van hem aan wie hij het heeft uitgeleend of verkocht. Indien echter de eigenaar
wordt veranderd, zal hij een tweede straf moeten betalen.
62. Wie een dief voor de Prefect van de Nachtwacht of de Gouverneur van een Provincie brengt, wordt geacht een weg
gekozen te hebben om zijn eigendom terug te krijgen. Indien de zaak daar wordt beëindigd en, door de veroordeling van de
dief, het gestolen geld wordt teruggevorderd, lijkt de kwestie van diefstal te zijn teruggebracht tot een eenvoudige
schadevergoeding; vooral als de dief niet alleen werd opgedragen het gestolen goed terug te geven, maar de rechter
bovendien nog iets anders beval. Wanneer hem echter niet meer is bevolen dan het teruggeven van het gestolen goed, en de
rechter niets anders tegen hem heeft uitgesproken, omdat de dief het gevaar van een grotere straf liep, moet worden begrepen
dat de diefstalkwestie is afgedaan.
63. Indien goederen die deel uitmaken van een peculium, na te zijn gestolen, weer in het bezit komen van de slaaf, wordt het
gebrek dat aan de diefstal kleeft opgeheven, en begint het goed in dit geval tot het peculium te behoren, en door de slaaf te
worden bezeten.
64. Wanneer echter een slaaf heimelijk goederen wegneemt, die tot zijn peculium behoren, met de bedoeling ze te stelen,
zolang hij ze behoudt, wordt zijn toestand niet veranderd, want zijn meester wordt niets ontnomen. Indien hij het echter aan
een ander overhandigt, pleegt hij een diefstal.
65. Iemand die een voogdij beheert, heeft het recht een compromis te sluiten met een dief, en als hij het gestolen goed onder
zich blijft houden, houdt het op zulks te zijn, omdat de voogd de plaats van de eigenaar inneemt. Hetzelfde moet worden
gezegd van de curator van een krankzinnige; aangezien hij in die mate de plaats van de eigenaar inneemt, dat hij, zelfs door
het aan de krankzinnige toebehorende goed af te geven, geacht wordt het te vervreemden. De voogd en de curator van een
krankzinnige kunnen echter in eigen naam een vordering instellen tot teruggave van het gestolen goed.
66. Indien twee uwer slaven kleding en zilverwerk stelen, en wegens een der slaven tegen u een proces wordt aangespannen
tot terugvordering van de gestolen kleding, en vervolgens wegens de andere tegen u een proces wordt aangespannen tot
terugvordering van het zilverwerk, moet geene uitzondering tegen u worden toegestaan, omdat reeds een proces is
aangespannen tot terugvordering van de gestolen kleding.
67. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Boek IV.
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Als iemand een uitgraving maakt om er krijt uit te halen, en het wegneemt, is hij een dief, niet omdat hij het krijt heeft
uitgegraven, maar omdat hij het heeft weggenomen.
68. Julianus, Over Urseius Ferox, Boek IV.
Indien een eigendom van een zoon onder vaders toezicht wordt gestolen, kan hij een rechtsvordering instellen nadat hij hoofd
van een huishouden is geworden. Als aan hem verpachte goederen zijn gestolen, kan hij ook een rechtsvordering instellen,
nadat hij zelfstandig is geworden.
69. Dezelfde, Over Minicius, Boek III.
Wanneer iemand die een voorwerp voor gebruik heeft uitgeleend, het steelt, kan er geen vordering wegens diefstal tegen hem
worden ingesteld, omdat hij alleen heeft genomen wat van hem was, en de andere partij bij de transactie zal worden ontheven
van elke aansprakelijkheid die uit de uitlening voortvloeit. Dit moet echter alleen worden geacht betrekking te hebben op
gevallen waarin degene aan wie het goed was uitgeleend, geen reden had om het te behouden. Want indien hij voor het
uitgeleende voorwerp noodzakelijke kosten heeft gemaakt, heeft hij er meer belang bij het voorwerp te behouden dan een
vordering in te stellen op grond van het uitgeleende voorwerp, en daarom zal hij recht hebben op een vordering wegens
diefstal.
70. Africanus, Vragen, Boek VII.
Een vrouwelijke gevluchte slavin wordt tot op zekere hoogte geacht zelf te stelen, en ook door haar kind mee te nemen pleegt
zij een diefstal.
71. Dezelfde, Vragen, Boek VIII.
Wanneer een slaaf die gemeenschappelijk bezit heeft, iets van een van zijn meesters steelt, staat vast dat een vordering tot
verdeling moet worden ingesteld; en het is aan het oordeel van de rechter om te bevelen dat de andere meester de schade
vergoedt, of zijn aandeel in de slaaf toewijst. Het gevolg hiervan schijnt te zijn, dat, zelfs indien hij zijn aandeel heeft
vervreemd, ook tegen de koper een vordering kan worden ingesteld, aangezien in sommige opzichten een vordering tot
schadevergoeding de persoon volgt. Deze regel mag echter niet zover worden doorgedreven, dat men meent, dat zelfs indien
de slaaf vrij zou worden, hij een rechtsvordering tegen hem kan instellen; evenmin als een rechtsvordering zou kunnen
worden ingesteld, indien hij geheel aan de andere meester toebehoorde. Hieruit blijkt dus duidelijk, dat, indien de slaaf zou
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overlijden, de eiser niets op deze grond kan verhalen, tenzij de andere mede-eigenaar enig voordeel heeft verkregen uit het
gestolen goed.
72. Hij zegt dat een ander gevolg hiervan is, dat als een slaaf, die u mij in onderpand hebt gegeven, iets van mij steelt, ik u
door het instellen van de tegengestelde pandvordering kan dwingen de schade te vergoeden, of de slaaf aan mij over te geven
bij wijze van herstel.
73. Hetzelfde moet gezegd worden ten aanzien van een slaaf, van wie was overeengekomen, dat hij onder bepaalde
omstandigheden zou worden teruggegeven, zodat zelfs de koper verplicht zal zijn alle toevoegingen en winsten terug te
geven; en anderzijds zal de verkoper verplicht zijn, hetzij de schade te vergoeden, hetzij de slaaf aan mij over te geven bij
wijze van schadeloosstelling voor de geleden schade, tenzij een vordering voor een groter bedrag kan worden ingesteld.
74. Wanneer iemand willens en wetens een dief in onderpand geeft aan iemand die daarvan niet op de hoogte is, kan hij
gedwongen worden alle schade te vergoeden; want dit is in overeenstemming met de goede trouw.
75. Bij de vordering tot koop moet echter in elk geval in aanmerking worden genomen, wat voor een slaaf de verkoper hem
voorstelde te zijn.
76. Maar met betrekking tot de vordering in mandaat zegt hij, dat hij betwijfelt of niet ook moet worden geoordeeld, dat alle
schade moet worden vergoed. En inderdaad, dit beginsel moet nog meer dan in de voorgaande gevallen in acht worden
genomen; zodat, indien degene die de opdracht tot de koop van een bepaalde slaaf heeft gegeven, niet wist dat hij een dief
was, hij niettemin verplicht zal zijn alle geleden schade te vergoeden; want het zal volkomen billijk zijn voor de lasthebber
om te beweren dat hij de schade niet zou hebben geleden als hij de opdracht niet had ontvangen. Dit is nog duidelijker in het
geval van een borgstelling, want hoewel het anders billijk zou lijken dat niemand meer schade zou lijden dan de slaaf zelf
waard is, is het veel billijker dat de plicht die de een ten behoeve van de ander vervult, en niet ten behoeve van hem die hem
op zich heeft genomen, de laatste geen schade mag berokkenen. En zoals in de eerder genoemde overeenkomsten van koop,
pacht en verpanding is bepaald, dat degene die willens en wetens zwijgt, moet worden gestraft, zo moet in deze
overeenkomsten de nalatigheid van hen voor wier voordeel zij zijn aangegaan, alleen voor henzelf schadelijk zijn. Want het
is zeker de schuld van de mandataris, die de wederpartij opdroeg, die-en-die slaaf voor zichzelf te kopen, en het is ook de
schuld van hem, die het eigendom in bewaring gaf, dat zij niet ijveriger waren in het waarschuwen omtrent de hoedanigheid
van de slaaf, die in bewaring werd gegeven.
77. Met betrekking tot een lening voor gebruik is er echter reden voor een andere mening, daar alleen het gemak van hem, die
om het gebruik van het eigendom verzocht, in het geding is. Daarom kan hij, die het goed heeft uitgeleend om het te
gebruiken, zoals in een huurcontract, niets verliezen buiten de waarde van de slaaf, indien hij niet schuldig is aan bedrog.
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Bovendien moeten wij in dit geval wat toegeeflijker zijn bij de uitlegging van bedrog, omdat (zoals reeds is gezegd) degene
die het goed uitleent er geen voordeel bij heeft.
78. Ik meen, dat dit waar is, indien hem geen blaam treft, die op zich nam het mandaat uit te voeren, of de bewaargeving op
zich te nemen, wanneer de eigenaar hem zelf een zilveren bord of een som geld in bewaring gaf; maar anderzijds, wanneer de
eigenaar niets van dien aard deed, moet een andere mening worden aangenomen.
79. Ik heb u een stuk land verpacht, en (zoals gebruikelijk is) werd overeengekomen dat ik recht zou hebben op de oogst bij
wijze van onderpand voor de pacht. Hij zegt, dat als u ze heimelijk wegneemt, er een aanklacht wegens diefstal tegen u kan
worden ingediend. Maar als u de oogst verkoopt aan iemand anders voordat ze verzameld zijn, en de koper verwijdert ze, dan
zal het resultaat zijn dat we moeten stellen dat ze gestolen zijn; want zolang ze vastzitten aan de grond, maken ze deel uit van
de grond, en behoren ze dus toe aan de pachter, omdat hij geacht wordt ze te verzamelen met toestemming van de eigenaar;
wat zeker niet juist gezegd kan worden in het huidige geval. Want hoe kunnen zij eigendom van de pachter worden, wanneer
de koper ze in zijn eigen naam verzamelt?
80. Een slaaf, die onder voorwaarde van betaling van tien aurei werd vrijverklaard, werd door de erfgenaam verdedigd in een
rechtsgeding tegen noxalen. Terwijl de zaak nog hangende was, verkreeg de slaaf, nadat hij de tien aurei aan de erfgenaam
had betaald, zijn vrijheid. De vraag rees of hij moest worden ontslagen tenzij hij aan de eiser de tien aurei gaf die de
erfgenaam had ontvangen. Men oordeelde dat rekening moest worden gehouden met de bron waaruit het geld was verkregen.
Indien het geld ergens anders vandaan kwam dan uit de peculium, moest de erfgenaam het betalen; immers, indien de slaaf
nog niet zijn vrijheid had verkregen en bij wijze van schadeloosstelling was overgeleverd, zou hij het geld hebben betaald
aan degene aan wie hij was uitgeleverd. Indien echter het geld ontleend was aan zijn peculium, omdat hij aan de erfgenaam
betaalde wat deze hem niet had mogen geven, moet een tegengestelde beslissing worden gegeven.
81. Marcianus, Regels, Boek IV.
Hij die een voortvluchtige slaaf de weg wijst, pleegt geen diefstal.
82. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De gouverneur van een provincie kan niet voorkomen dat iemand die wegens diefstal is veroordeeld, met schande wordt
gebrandmerkt.
83. Neratius, Perkamenten, Boek I.
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Titius, een erfgenaam, was belast met de erfenis van een slaaf aan Seius, de genoemde slaaf pleegde een diefstal tegen Titius,
voordat de nalatenschap werd betreden. Als Seius, na de inbreng van de nalatenschap, de nalatenschap zou willen hebben,
zou Titius een vordering wegens diefstal tegen hem kunnen instellen wegens de daad van de slaaf, omdat deze, toen hij de
misdaad beging, niet aan Titius toebehoorde; en zelfs al zou iemand van mening zijn dat, als de slaaf was gaan toebehoren
aan hem tegen wie hij de diefstal pleegde, het recht om een vordering wegens diefstal in te stellen zou zijn vervallen, zodat
zelfs als hij was vervreemd, geen vordering op deze grond zou kunnen worden ingesteld. De slaaf is pas eigendom van Titius
geworden nadat de nalatenschap was ingegaan, omdat legaten rechtstreeks overgaan van degene die ze nalaat op degene aan
wie ze worden nagelaten.
84. Ulpianus, Over het Edict van de Curule Ediles, Boek I.
Wie zich een eigendom van een ander heeft toegeëigend met de bedoeling er voordeel uit te halen, ook al kan hij het, na zich
te hebben bedacht, later aan de eigenaar teruggeven, is een dief; want niemand houdt door berouw op verantwoordelijk te zijn
voor zo'n misdaad.
85. Paulus, Over Plautius, Boek VII.
Wanneer iemand die een voorwerp in onderpand heeft gegeven, het verkoopt, hoewel hij de eigenaar is, pleegt hij een
diefstal, of hij het nu aan de schuldeiser heeft geleverd of zich er slechts door een speciale overeenkomst aan heeft
verbonden. Julianus is dezelfde mening toegedaan.
86. Als iemand van wie een goed gestolen is, het aan mij nalaat, terwijl het in handen van de dief is, en deze laatste eigent het
zich later toe, heb ik dan recht op een vordering wegens diefstal? Volgens de mening van Octavenus zal een dergelijke
vordering alleen in mijn voordeel uitvallen wanneer de erfgenaam geen recht heeft op een vordering in zijn naam; want het
staat vast dat, ongeacht op welke wijze de eigendom van een goed kan worden gewijzigd, de eigenaar gerechtigd zal zijn de
vordering wegens diefstal in te stellen.
87. De oude autoriteiten gaven het als hun mening, dat wanneer iemand een muilezeldrijver wegens bedrog voor het gerecht
daagt, en zijn muilezels intussen sterven, hij aansprakelijk zal zijn wegens diefstal.
88. Julianus zegt, dat wanneer een slaaf is aangesteld voor het innen van geld, en dit int nadat hij is gemanumitteerd, hij
aansprakelijk zal zijn voor diefstal. Dezelfde regel geldt voor het geval van een voogd aan wie geld wordt betaald na de
puberteit.
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89. Als gij mij Titius hebt aanbevolen als zijnde solvabel, en als zijnde iemand aan wie ik geld kan lenen, en ik doe navraag
over hem, en gij stelt mij naderhand iemand anders voor als Titius, dan zult gij schuldig zijn aan diefstal; want ik geloof dat
hij Titius is, en in elk geval als hij die mij gebracht is van het bedrog op de hoogte was. Als u er niet van op de hoogte was,
zult u niet schuldig zijn aan diefstal, en hij die hem heeft geïntroduceerd, blijkt niet zijn hulp te hebben verleend, want er is
geen diefstal gepleegd; maar een vordering in factum zal worden toegewezen tegen degene die hem heeft gebracht.
90. Als ik met u beding niets te doen om te voorkomen dat de slaaf Eros aan mij wordt gegeven vóór die-en-die kalends,
hoewel het in mijn belang is dat hij niet wordt gestolen, toch zult u, als hij wordt gestolen, niet aansprakelijk zijn krachtens
het beding; mits niets door u werd gedaan om te voorkomen dat hij aan mij wordt gegeven, en ik zal niet gerechtigd zijn tot
een vordering wegens diefstal.
91. Celsus, Digest, Boek XII.
Niemand pleegt een diefstal door te ontkennen dat een borg bij hem is gestort. Want de ontkenning zelf is geen misdrijf,
hoewel het daar heel dicht bij komt. Maar als de persoon het bezit verwerft om zich het toe te eigenen, pleegt hij een diefstal.
Het maakt geen verschil, of de borg een ring aan zijn vinger had, of het doosje, dat de ring bevatte, indien, toen het bij de
borg werd gedeponeerd, deze het zich wilde toe-eigenen.
92. Indien een voorwerp, dat gij beloofd hebt op een bepaalde dag onder een boete terug te geven, van u wordt gestolen, en
gij om die reden verplicht zijt het verlies te dragen, zal ook dit in aanmerking worden genomen bij het instellen van de
vordering wegens diefstal.
93. Een gestolen kind is opgegroeid in de handen van de dief. Deze is schuldig aan het stelen van zowel de jeugd als het kind,
en toch is er maar één diefstal; daarom is hij aansprakelijk voor een dubbele schadevergoeding; er wordt een schatting
gemaakt van de grootste waarde die het kind op enig moment na de diefstal had. Aangezien de vordering tot diefstal slechts
eenmaal kan worden ingesteld, wat heeft dit dan te betekenen voor de hierboven gestelde vraag? Immers, indien het kind van
de dief is gestolen en vervolgens door hem van de andere misdadiger is teruggekregen, zelfs indien hij twee diefstallen heeft
gepleegd, kan de vordering tegen de dief niet meer dan eenmaal worden ingesteld. Ik twijfel er niet aan, dat men eerder de
waarde van de jongeling dan die van de zuigeling moet schatten; want wat zou zo belachelijk zijn, de toestand van de dief als
verbeterd te beschouwen door de voortzetting van zijn misdaad?
94. Indien de verkoop van een slaaf nietig wordt verklaard, kan de koper niet de vordering van diefstal tegen de verkoper
instellen, omdat de slaaf, na zijn aankoop en voordat hij werd teruggegeven, iets gestolen heeft.

3487

95. Wanneer een gestolen slaaf een diefstal pleegt tegen de dief zelf, wordt besloten dat de dief uit dien hoofde recht zal
hebben op een vordering tegen de eigenaar, uit vrees dat de misdaden van zulke slaven straffeloos voor zichzelf kunnen
worden begaan, en een bron van winst kunnen zijn voor hun meesters, aangezien het peculium van dit soort slaven dikwijls
wordt verhoogd door hun diefstallen.
96. Als een pachter, na het verstrijken van zijn pachttermijn, langer dan een jaar blijft en de oogst binnenhaalt zonder
toestemming van de eigenaar, laten we dan eens kijken of er geen vordering wegens diefstal van de oogst en het oogstjaar
tegen hem kan worden ingesteld. Ik denk niet dat er enige twijfel over bestaat dat hij een dief is, en als hij het gestolen goed
verbruikt, kan een vordering worden ingesteld om de waarde ervan terug te vorderen.
97. Marcellus, Digest, Boek VIII.
Julianus ontkent dat diefstal van goederen die tot een nalatenschap behoren gepleegd kan worden, tenzij de overledene het in
onderpand gaf, of het uitleende;
98. Scaevola, Vragen, Boek IV.
Of wanneer het vruchtgebruik aan een ander toebehoort.
99. Marcellus, Digest, Boek VIII.
Want hij was van mening, dat in deze gevallen diefstal van een goed uit een nalatenschap gepleegd kon worden, en dat het
vruchtgebruik onderbroken kon worden; en dat daarom een vordering wegens diefstal ten gunste van de erfgenaam zou zijn.
100. Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Wanneer een persoon aan wie een voorwerp voor gebruik is uitgeleend, het steelt, kan tegen hem zowel een vordering
wegens diefstal als een vordering wegens bruikleen worden ingesteld, en als de vordering wegens diefstal wordt ingesteld,
vervalt het recht op de vordering wegens bruikleen; en als de vordering wegens bruikleen wordt ingesteld, kan een exceptie
worden ingeroepen tegen de vordering wegens diefstal.
101. Wanneer een goed wordt gehouden door iemand in de hoedanigheid van erfgenaam, zal de bezitter niet gerechtigd zijn
tot de vordering wegens diefstal, hoewel hij het goed door usucaptie kan verkrijgen; omdat hij die er belang bij heeft dat het
niet wordt gestolen, de vordering wegens diefstal kan instellen. Dit schijnt echter het belang te zijn van degene die de schade
zou lijden, en niet van hem die er geldelijk voordeel bij zou hebben.
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102. Modestinus, Opinies, Boek VII.
Sempronia stelde een verzoekschrift op met de bedoeling het aan een centurio te geven, opdat het voor de rechtbank zou
worden ingediend; maar zij gaf het niet aan hem. Lucius las het voor de rechtbank voor als officieel aan hem gegeven.
Aangezien het niet naar behoren was ingediend, of aan de centurio overhandigd, aan welk vergrijp is hij schuldig die
veronderstelde voor het gerecht een verzoekschrift voor te lezen dat gestolen was uit het huis van degene die het had
opgesteld, en die het niet voor dat doel had overhandigd? Modestinus antwoordde, dat als hij, die het genomen had, dit
heimelijk deed, hij een diefstal beging.
103. Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Als iemand die een pand ontvangt, het verkoopt zonder dat er een afspraak is gemaakt over de verkoop tijdens de verpanding,
of als hij het vervreemdt voordat de dag van verkoop is aangebroken en de schuld niet wordt betaald, maakt hij zich schuldig
aan diefstal.
104. Dezelfde, Epistels, Boek IV.
Ik bezit, te goeder trouw, een gestolen slavin, die ik voor twee aurei heb gekocht. Attius heeft haar van mij gestolen, en haar
eigenaar en ikzelf hebben een proces tegen hem aangespannen wegens diefstal. Ik vroeg, welke schadevergoeding voor beide
partijen zou moeten worden vastgesteld? Het antwoord was het dubbele van het bedrag van zijn rente voor de koper, en voor
de meester het dubbele van de waarde van de vrouw. Het feit, dat de boete wegens diefstal aan twee personen wordt betaald,
behoeft geen moeilijkheden op te leveren, want ofschoon dit geschiedt wegens hetzelfde eigendom, wordt zij betaald aan de
koper krachtens zijn bezit, en aan de eigenaar op grond van zijn eigendom.
105. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXI.
Als iemand die zich voordeed als gemachtigde mij ertoe zou brengen te beloven te betalen, hetzij aan hem, hetzij aan degene
aan wie hij mij heeft afgevaardigd, kan ik geen vordering wegens diefstal tegen hem instellen, want er is geen voorwerp dat
kan worden gehanteerd met de bedoeling het te stelen.
106. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXVIII.
Wie een goed, dat aan hem is uitgeleend of bij hem in bewaring is gegeven, anders gebruikt dan hij het had moeten
ontvangen, zonder de bedoeling dit te doen tegen de toestemming van de eigenaar, is niet aansprakelijk voor diefstal; noch
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zal hij, onder welke omstandigheid dan ook, aansprakelijk zijn voor een vordering wegens bewaargeving. Zal hij
aansprakelijk zijn voor een vordering tot uitlening? Het antwoord hangt af van de mate van zijn schuld, dat wil zeggen van de
vraag of hij reden had om te geloven dat de eigenaar hem niet zou hebben toegestaan het voorwerp te gebruiken zoals hij
deed.
107. Als iemand een diefstal pleegt tegen een ander, en een derde steelt van hem wat hij zich zelf heeft toegeëigend, dan kan
de eigenaar van het goed de laatste dief aanklagen; maar de eerste dief kan dat niet, omdat het belang van de eigenaar en niet
dat van de eerste dief in het geding is, aangezien het gestolen goed veilig is. Dit heeft Quintus Mucius gezegd, en het is waar;
want hoewel het in het belang van de dief is dat het eigendom veilig is, omdat hij persoonlijk aansprakelijk is, kan toch de
belanghebbende een vordering tegen hem instellen, als zijn belang op een goede titel berust. Wij zijn het niet eens met
Servius, die van mening was dat, indien geen eigenaar van het gestolen goed was verschenen of later zou verschijnen, de dief
recht zou hebben op de diefstalvordering, omdat het dan niet meer zou kunnen worden opgevat als toebehorend aan degene
die er geldelijk voordeel mee wilde behalen. De eigenaar kan dus tegen beiden een vordering wegens diefstal instellen, en
indien hij tegen de ene een vordering instelt, blijft zijn recht om een dergelijke vordering tegen de andere in te stellen,
bestaan. Dezelfde regel geldt voor een persoonlijke vordering, want beiden zijn aansprakelijk voor verschillende daden.
108. Dezelfde, over verschillende passages, Boek XIII.
Wanneer iemand een zak met geld steelt, is hij ook aansprakelijk voor het stelen van de zak, hoewel hij misschien niet de
bedoeling had dit te doen.
109. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
Wanneer iemand een voorwerp geeft om te onderzoeken, en hij die het ontvangt neemt het risico, kan hij zelf de vordering
voor diefstal instellen.
110. Dezelfde, Vragen, Boek IX.
Wanneer een schuldenaar een onderpand steelt, kan hij, in geen geval, hetgeen hij betaald heeft, terugvorderen in een
vordering wegens diefstal.
111. Idem, Vragen, Boek XII.
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Als ik een slaaf verkoop, maar niet lever, en hij wordt zonder enige schuld van mij gestolen, dan is de betere mening dat ik
recht zal hebben op een vordering wegens diefstal; en ik word geacht belanghebbende te zijn, hetzij omdat het eigendom in
mijn handen was, hetzij omdat ik verplicht zal zijn mijn rechten van vordering over te dragen.
112. Wanneer echter de vordering van diefstal is uitgesteld wegens de eigendom, hoewel zij niet ligt, tenzij wij een belang
hebben, toch moet mijn voordeel worden verwezen naar de taxatie van het voorwerp zelf, zelfs indien ik geen ander belang
heb. Dit wordt bewezen in het geval van slaven die onder een bepaalde voorwaarde vrij moeten worden, en wanneer een
legaat voorwaardelijk wordt nagelaten. In de andere gevallen, waarin men iets anders tracht te bewijzen, kan het bedrag niet
gemakkelijk worden vastgesteld. Omdat de waardebepaling alleen afhangt van het voordeel, aangezien de vordering wegens
diefstal ontstaat zonder dat de eigendom in aanmerking wordt genomen, kan in dit soort gevallen de vordering wegens
diefstal dus niet worden verwezen naar de waardebepaling van het voorwerp.
113. Indien ik een vordering tot voortbrenging van eigendom heb ingesteld, met de bedoeling een keuze te maken uit een
slaaf die aan mij is nagelaten, en een van de slaven die tot de nalatenschap behoort, is gestolen, zal de erfgenaam recht
hebben op een vordering wegens diefstal, omdat hij belang heeft bij de zaak, en het maakt geen verschil of de slaaf bewaakt
had moeten worden.
114. Het maakt niet uit hoe een rover een diefstal pleegt, hij moet als een kennelijke dief worden beschouwd.
115. Hij echter, door wiens bedrieglijke handeling een roof gepleegd wordt, is niet aansprakelijk voor diefstal, maar voor
roof met geweld.
116. Als Titius, in wiens naam een vals gemachtigde geld heeft geïnd dat niet verschuldigd was, de betaling bekrachtigt, kan
Titius inderdaad zelf een vordering instellen voor gedane zaken; maar hij die het geld heeft betaald dat niet verschuldigd was,
heeft recht op een persoonlijke vordering op die grond tegen Titius, en de vordering voor diefstal zal ook tegen de vals
gemachtigde zijn. Maar als Titius wordt aangesproken, kan hij zich niet op oneigenlijke wijze beroepen op een exceptie van
bedrog, om het recht van persoonlijke vordering wegens diefstal aan hem toe te wijzen. Indien echter het geld verschuldigd
was, en Titius de betaling bekrachtigt, vervalt het recht op diefstal, omdat de schuldenaar is bevrijd.
117. Een vals gemachtigde kan ook diefstal van geld plegen, als hij de schuldenaar van een ander bedriegt, door de naam aan
te nemen van een echte gemachtigde van de schuldeiser. Dit geldt ook voor het geval van iemand die beweert dat geld aan
hem verschuldigd is als erfgenaam van de schuldeiser, Sempronius, terwijl hij niet de erfgenaam is.
118. Iemand die gewend was de zaken van Titius te behartigen, betaalde een vals gemachtigde van zijn schuldeiser in zijn
naam, en Titius bekrachtigde de betaling. Het vorderingsrecht wegens diefstal zal niet ontstaan ten gunste van Titius, want
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zodra het geld is betaald, kan de vordering worden ingesteld door degene die het heeft betaald, daar noch het eigendom noch
het bezit van het geld aan Titius toebehoort. Titius heeft echter het recht een persoonlijke vordering in te stellen voor de
terugvordering van geld dat niet verschuldigd was, en hij die het geld heeft betaald, kan de vordering wegens diefstal
instellen. Indien Titius wordt aangesproken op vrijwillige betaling, moet het geld hem worden toegekend bij vonnis van de
rechtbank.
119. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Ieder die geld steelt dat aan een gemeente of een stad toebehoort, is vatbaar voor een vordering wegens diefstal, en niet voor
het misdrijf van peculatie.
120. Paulus, Opinies, Boek II.
Een voller of een kleermaker die kleding ontvangt om die te reinigen en te herstellen en er gebruik van maakt, wordt
daardoor geacht een diefstal te hebben gepleegd, omdat de kleding niet voor dat doel door hem ontvangen is.
121. Bij diefstal van gewassen uit landerijen kan zowel de pachter als de eigenaar de vordering wegens diefstal instellen,
omdat het in het belang van beiden was, het goed terug te krijgen.
122. Ieder, die een slavin, die geen prostituee is, voor losbandige doeleinden steelt, zal een vordering wegens diefstal kunnen
instellen; en als hij haar verbergt, kan hij gestraft worden volgens de wet van Favian.
123. 123. Ieder die rekeningen of biljetten steelt, is strafbaar wegens diefstal, voor het bedrag dat daarin is opgenomen. Het
maakt geen verschil, of zij al dan niet geannuleerd zijn, want door middel daarvan kan bewezen worden, dat de schuld
betaald werd.
124. Neratius, Opinies, Boek I.
Wanneer iemand, denkend dat iemand dood is, die in werkelijkheid nog leeft, bezit neemt van diens eigendom als diens
erfgenaam, pleegt hij geen diefstal.
125. Als men, nadat men in eigen naam tegen een man een vordering wegens diefstal is begonnen, een andere tegen hem
instelt voor een of ander voorwerp dat door zijn slaaf is gestolen, kan hij zich niet op een exceptie beroepen op grond van het
feit dat beide diefstallen op hetzelfde moment zijn gepleegd.
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126. Paulus, Over Neratius, Boek II.
Hoewel gestolen goed niet door usucaptie kan worden verkregen, tenzij het aan de eigenaar wordt teruggegeven; toch, als de
getaxeerde waarde in rechte aan de laatste wordt betaald, of hij het goed aan de dief verkoopt, moet gezegd worden dat het
recht van usucaptie niet wordt onderbroken.
127. Dezelfde, Handboeken, Boek II.
Hij, die er belang bij heeft, dat het goed niet wordt gestolen, heeft recht op de vordering wegens diefstal, indien hij het ook
met toestemming van de eigenaar in bezit heeft; dat wil zeggen, wanneer bijvoorbeeld het goed. aan hem is verpacht. Maar
hij, die vrijwillig als voogd optreedt, evenals een gewone voogd of curator, kan geen vordering wegens diefstal instellen
wegens een goed, dat door zijn schuld is gestolen. Evenzo kan hij, aan wie een slaaf verschuldigd is, hetzij krachtens een
beding, hetzij krachtens een testament, hoewel hij er belang bij heeft, de vordering wegens diefstal niet instellen; evenmin
kan hij dat doen, die zich borg heeft gesteld voor een pachter.
128. Tryphoninus, Disputaties, Boek IX.
Als een gestolen of met geweld verkregen goed in handen van de eigenaar komt, en hij is daarvan niet op de hoogte, dan
wordt het niet geacht weer in zijn macht te zijn gekomen. Indien dus na een dergelijk bezit het eigendom aan een bonafide
koper wordt verkocht, kan er geen sprake zijn van usucaptie.
129. Paulus, Decreten, Boek I.
Een vordering wegens diefstal kan worden ingesteld ten gunste van een schuldeiser voor de waarde van een onderpand, maar
niet voor het bedrag van de schuld. Maar als de schuldenaar zelf het onderpand steelt, is het tegendeel waar; zodat de
vordering wegens diefstal kan worden ingesteld voor het bedrag van het verschuldigde geld, en voor de rente daarover.
130. Hetzelfde, over samenlopende vorderingen.
Wanneer iemand een vordering wegens diefstal met geweld instelt, kan hij niet ook een vordering wegens diefstal instellen.
Maar als hij er de voorkeur aan geeft een vordering in te stellen wegens diefstal met dubbele schadevergoeding, kan hij ook
een vordering instellen wegens diefstal met geweld, mits de viervoudige waarde van het eigendom niet overschreden wordt.
131. Dezelfde, Over de straffen voor burgers.
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Als een vrijgelatene of een klant een diefstal pleegt tegen zijn beschermheer, of een dagloner steelt van degene die hem in
dienst heeft, zal er geen grond zijn voor een vordering van diefstal.
132. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IX.
Een voller werd vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens de eigenaar in een vordering tot aanwerving. Labeo ontkent dat een
vordering wegens diefstal mogelijk is. Nogmaals, als hij een vordering wegens diefstal instelt voordat de vordering tot
aanneming tegen hem is ingesteld, en voordat er vonnis is geveld met betrekking tot de dief, moet hij door de vordering tot
aanneming worden vrijgesproken, en moet de dief ook worden vrijgesproken voor zover het hem betreft. Indien niets van
dien aard voordien heeft plaatsgehad, moet vonnis worden gewezen tegen de dief ten gunste van de volmaker, en dit is het
geval, omdat deze slechts recht heeft op de vordering wegens diefstal ten belope van zijn belang.
133. Niemand kan hulp en raad geven aan een ander die zelf niet van plan is een diefstal te plegen.
93. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek II.
Indien iemand, wetende dat van hem goederen worden gestolen, dit niet verhindert, kan hij geen vordering wegens diefstal
instellen. Paulus: Het tegendeel is zeker waar. Want als iemand weet dat er van hem gestolen wordt, en hij zwijgt omdat hij
het niet kan verhinderen, dan kan hij een klacht indienen wegens diefstal. Maar als hij het had kunnen voorkomen, maar dat
niet heeft gedaan, kan hij toch een vordering wegens diefstal instellen. Op deze wijze zijn patroons gewend om diefstallen te
plegen tegen hun vrijgelatenen, en ook iemand die recht heeft op een zodanige achting of eerbied, dat hij zich daardoor niet
door een ander in zijn tegenwoordigheid kan laten weerstaan, is gewend om een diefstal te plegen.
134. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Men moet bedenken dat diefstallen in het algemeen strafrechtelijk vervolgd worden, en dat hij die een vervolging instelt, de
aanklacht ondertekent, niet opdat het vonnis openbaar wordt, maar omdat blijkt dat de vrijpostigheid van de dader door
buitengewone straffen moet worden beteugeld. Een ieder echter, die dit wenscht, kan een burgerlijke rechtsvordering
instellen, indien hij dit wenscht.

Tit. 3. Betreffende de diefstal van hout dat aan een gebouw is bevestigd.
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135. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
De wet van de Twaalf Tafelen staat niet toe dat een balk die gestolen is van een huis wordt losgemaakt, of een staak van een
wijnstok wordt verwijderd, of dat er een rechtszaak wordt aangespannen om deze terug te vorderen; welke bepaling door de
wet met wijsheid is ingesteld om te voorkomen dat gebouwen worden afgebroken, of dat de teelt van wijnstokken onder dit
voorwendsel wordt verstoord. Maar wanneer iemand wordt veroordeeld wegens het verenigen van deze dingen, staat de wet
een vordering tot dubbele schadevergoeding tegen hem toe.
136. Onder het begrip "balk" vallen alle materialen waaruit een huis is samengesteld, en alles wat nodig is voor wijnstokken.
Daarom zijn sommige autoriteiten van mening, dat dakpannen, steen, baksteen en andere bouwmaterialen (want het woord
"balk" is afgeleid van het werkwoord "bedekken"), alsmede kalk en zand, onder deze benaming vallen. Ook bij wijnstokken
valt alles wat nodig is voor de teelt onder deze term, zoals bijvoorbeeld staken en stutten.
137. Een vordering tot het vervaardigen van eigendom wordt echter toegestaan, want hij die, wetende dat het eigendom aan
een ander toebehoort, het in zijn eigen gebouw opneemt of het ermee verbindt, kan niet worden vrijgepleit, want wij klagen
niet aan als de bezitter, maar als iemand die bedrog heeft gepleegd om niet in het bezit te zijn.
138. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Als u echter veronderstelt dat een proces is aangespannen voor gestolen timmerhout dat aan een huis is vastgemaakt, kan de
vraag rijzen of een proces voor de terugvordering van het eigendom onafhankelijk zal zijn. Ik twijfel er niet aan dat dit het
geval is.

Tit. 4. Wanneer iemand die volgens de bepalingen van een testament vrij moet zijn, na de dood van zijn meester en voordat
de nalatenschap wordt betreden, wordt gezegd iets te hebben gestolen of bedorven.
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139. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Als door bedrog van een slaaf, die na de dood van zijn meester en voordat de nalatenschap is ingegaan, is bevolen om vrij te
zijn, een daad is begaan met betrekking tot het eigendom van degene die hem heeft bevolen om vrij te zijn, om te voorkomen
dat een deel van dat eigendom in handen van de erfgenaam zou komen, zal een proces voor dubbele schadevergoeding tegen
hem worden toegewezen binnen het beschikbare jaar.
140. Deze vordering berust echter (zoals Labeo zegt) eerder op natuurlijke dan op burgerlijke billijkheid. Want aangezien een
civiele vordering niet van toepassing is, is het volgens het natuurrecht niet meer dan rechtvaardig dat de overtreder,
aangemoedigd door de hoop op straffeloosheid, niet ongestraft blijft; omdat hij, in de verwachting snel zijn vrijheid te
verkrijgen, gelooft dat hij niet als slaaf kan worden gestraft, noch als vrije man kan worden veroordeeld, omdat hij steelt van
het landgoed, dat wil zeggen van zijn eigenaar; de meester of de meesteres kunnen geen aanklacht wegens diefstal tegen de
slaaf indienen, ook al zou hij later vrij worden, of vervreemd worden, tenzij hij daarna ook het eigendom heeft gehanteerd
met de bedoeling het te stelen. Daarom vond de Praetor dat de sluwheid en schaamteloosheid van hen die landgoederen
beroven, bestraft moest worden met een vordering tot dubbele schadevergoeding.
141. Een dergelijke vrijgelatene zal niet aansprakelijk zijn, tenzij hem wordt verweten dat hij bedrieglijk iets heeft verkwist.
De schuld en nalatigheid van een slaaf na het verkrijgen van zijn vrijheid wordt verontschuldigd; maar grove nalatigheid lijkt
erg veel op bedrog. Als hij dus zonder bedrog enige schade heeft aangericht, kan deze vordering niet worden ingesteld;
hoewel hij anders volgens de wet van Aquilius aansprakelijk zou zijn voor het veroorzaken van schade van welke aard ook.
Daarom heeft deze vordering bepaalde beperkingen, zodat de slaaf zich niet alleen schuldig moet hebben gemaakt aan bedrog
na de dood van zijn meester, maar ook voordat de nalatenschap is ingegaan. Maar als hij geen bedrog pleegt, of dit doet
tijdens het leven van zijn meester, zal hij niet aansprakelijk zijn voor deze actie. Sterker nog, zelfs na de dood van zijn
meester en de aanvaarding van de nalatenschap is de vordering niet ontvankelijk, want wanneer de nalatenschap eenmaal is
betreden, kan hij als vrije man worden aangesproken.
142. Wat moet er echter gebeuren, indien hij zijn vrijheid onder voorwaarde heeft verkregen? In dat geval is hij nog niet vrij,
maar kan hij als slaaf gestraft worden; en daarom moet gezegd worden, dat deze vordering niet ontvankelijk zal zijn.
143. Wanneer echter zijn vrijheid reeds verkregen is, moet gezegd worden, dat deze rechtsvordering onmiddellijk kan en
moet worden ingesteld tegen hem, die vrij geworden is.
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144. Wanneer een slaaf, die absoluut nagelaten is, een of andere onwettige daad tegen de nalatenschap begaat, voordat deze
is ingegaan, moet gezegd worden, dat er grond voor deze vordering zal zijn, om de reden, dat de eigendom van de slaaf
veranderd is.
145. En in het algemeen zeggen wij, dat in een geval, waarin de eigendom van de slaaf wordt gewijzigd of verloren gaat, of
hij zijn vrijheid verwerft binnen korte tijd nadat de nalatenschap is ingegaan, in dit geval deze vordering moet worden
toegewezen.
146. Wanneer aan een slaaf de vrijheid is geschonken op grond van een trust en hij heeft een overtreding begaan tegen de
nalatenschap, kan de erfgenaam dan niet worden belet hem te manumitteren voordat hij genoegdoening heeft gegeven? En
inderdaad is door de goddelijke Marcus en door onze keizer en zijn vader in de geschriften dikwijls verklaard, dat onder deze
omstandigheden de onvoorwaardelijk door een trust toegekende vrijheid niet zal worden verhinderd. De Goddelijke Marcus
heeft echter in een Rescript verklaard, dat onmiddellijk een scheidsrechter moet worden aangewezen, voor wie de rekening
moet worden afgelegd. Dit Rescript heeft betrekking op de rekenschap die moet worden afgelegd voor daden die de slaaf in
de loop van zijn beheer heeft verricht. Ik denk dus, dat in dit geval de vordering ontvankelijk is.
147. Voordat de nalatenschap wordt aangegaan, moeten wij verstaan, voordat zij door één persoon alleen wordt aangenomen,
want zodra één persoon dat doet, is de vrijheid verkregen.
148. Wanneer een kindskind tot erfgenaam wordt benoemd, en de vrijheid wordt verleend, zodra hij een plaatsvervanger
heeft, en intussen enige schade wordt begaan, indien deze plaatsvindt tijdens het leven van de minderjarige, zal er geen grond
voor deze vordering zijn. Indien dit echter geschiedt na zijn dood, en voordat iemand hem opvolgt, zal er grond voor zijn.
149. Deze vordering is niet alleen mogelijk met betrekking tot goederen die tot de nalatenschap van de erflater behoren, maar
ook wanneer het in het belang van de erfgenaam is dat er geen fraude wordt gepleegd om te voorkomen dat de goederen in
zijn handen komen. Daarom behandelt Scaevola de kwestie vollediger, want als de slaaf een goed heeft gestolen dat de
erflater in onderpand heeft gekregen, kan deze praetoriaanse vordering worden ingesteld; omdat wij het geval van het goed in
ruimere zin opvatten als het nut. Want als de Praetor, wegens de bestaande toestand van dienstbaarheid, deze vordering in de
plaats heeft gesteld van de vordering wegens diefstal, is het waarschijnlijk dat hij deze in de plaats heeft gesteld in alle
gevallen waarin een vordering wegens diefstal kon worden ingesteld. Met andere woorden, deze vordering geldt zowel voor
in pand gegeven goederen als voor goederen die in het bezit zijn van bezitters te goeder trouw. Dezelfde regel geldt voor
voorwerpen die aan de erflater zijn uitgeleend.
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150. Evenzo, indien deze slaaf, die het vooruitzicht van zijn vrijheid heeft, gewassen steelt, die na de dood van de erflater
zijn verzameld, zal er grond voor deze vordering zijn. Wanneer het gaat om de kinderen van slaven, of de vermeerdering van
vee, geboren na de dood van de erflater, moet hetzelfde oordeel worden gegeven.
151. Bovendien, als een kind beneden de leeftijd van puberteit, na de dood van zijn vader, de eigendom van goederen
verkrijgt, en de nalatenschap van de minderjarige wordt gestolen voordat deze is betreden, moet worden gezegd dat er grond
zal zijn voor deze actie.
152. Deze vordering kan ook worden ingesteld met betrekking tot enig goed waarvan het in het belang van de erfgenaam was
zich dat niet te hebben toegeëigend.
153. Deze vordering geldt niet alleen voor diefstallen, maar ook voor alle gevallen van schade, die de slaaf aan de
nalatenschap heeft toegebracht.
154. Scaevola zegt, dat diefstal van bezit kan plaatsvinden, want als er geen bezitter is, kan diefstal niet gepleegd worden;
daarom kan diefstal niet gepleegd worden tegen een nalatenschap, omdat deze geen bezit heeft, wat inderdaad een kwestie
van feit en bedoeling is. De erfgenaam heeft geen bezit voordat hij de feitelijke macht over het goed verkrijgt, want de
nalatenschap draagt hem alleen datgene over waaruit zij is samengesteld, en bezit maakt daar geen deel van uit.
155. Het is waar, dat, indien de erfgenaam op een andere wijze datgene kan verkrijgen, waarop hij recht heeft, de
Praetoriaanse Actie niet moet worden toegekend, daar de beslissing berust op hetgeen de persoon belang heeft bij de
verkrijging.
156. Naast deze vordering staat vast, dat ook een vordering tot terugvordering vatbaar zal zijn, daar deze vordering gelijkt op
een vordering tot diefstal.
157. Het moet gezegd worden, dat deze vordering ook ten gunste van de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden vatbaar zal
zijn.
158. Wanneer verscheidene slaven hun vrijheid hebben ontvangen, en op boosaardige wijze enige schade hebben
toegebracht, kan ieder van hen voor het gehele bedrag, dat wil zeggen voor dubbele schadevergoeding, worden
aangesproken; en aangezien zij wegens het misdrijf worden vervolgd als in het geval van diefstal, zal geen van hen worden
vrijgelaten, zelfs al zou één betaling doen nadat hij is aangesproken.
159. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
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Als, korte tijd voordat de verleende vrijheid plaatsvindt, de slaaf heimelijk een of ander voorwerp wegneemt, of het bederft,
machtigt de onwetendheid van de eigenaar deze actie niet; en daarom, hoewel de erfgenaam geen enkele informatie mag
hebben dat de slaaf vrij zal zijn onder een voorwaarde, of een andere meester niet op de hoogte mag zijn dat eigendom is
toegeëigend of bedorven door zijn slaaf, kan hij zich niet beroepen op enige actie nadat de slaaf eenmaal zijn vrijheid heeft
verkregen, hoewel in veel andere gevallen rechtvaardige onwetendheid kan worden aangevoerd als een excuus.
160. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIII.
Labeo meende dat wanneer een slaaf, die onder een voorwaarde was gemanumitteerd, heimelijk een of ander voorwerp
wegnam, en de voorwaarde spoedig werd vervuld, hij aansprakelijk zou zijn voor deze actie.

Tit. 5. Betreffende diefstal gepleegd tegen scheepskapiteins, herbergiers en landheren.

161. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Een vordering wordt ingesteld tegen hen die de controle hebben over schepen, herbergen en andere plaatsen van openbaar
vermaak, wanneer beweerd wordt dat iets gestolen is door een van hen, of door personen in hun dienst; of de diefstal nu
gepleegd is met behulp en op advies van de eigenaar zelf, of de eigenaar van het schip, of van hen die aan boord waren met
het oog op de scheepvaart.
162. Wij verstaan de woorden "voor de navigatie" als betrekking hebbend op degenen die in dienst zijn om een schip te
navigeren, dat wil zeggen, de zeelieden.
163. Deze vordering strekt ook tot dubbele schadevergoeding.
164. Want wanneer goederen in een herberg of op een schip verloren gaan, is de eigenaar of huurder van het schip, of de
verhuurder, aansprakelijk krachtens het edict van de Praetor; zodat het in de macht ligt van degene, van wie de goederen
gestolen zijn, om tegen de eigenaar op grond van de Praetoriaanse wet, of tegen de dief op grond van de burgerlijke wet, te
procederen, al naar gelang hij verkiest.
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165. Als de herbergier of de eigenaar van het schip het voorwerp heeft ontvangen "om er veilig voor te zorgen", kan de
eigenaar van het voorwerp de vordering wegens diefstal niet instellen, maar hij die de verantwoordelijkheid voor het veilig
bewaren op zich heeft genomen, is gerechtigd de vordering in te stellen.
166. De eigenaar van het schip kan zich echter van de door de daad van zijn slaaf veroorzaakte aansprakelijkheid bevrijden
door deze laatste als vergoeding voor de veroorzaakte schade over te leveren. Waarom zou dan de eigenaar, die toestond, dat
zo'n slechte slaaf op zijn schip bleef, niet worden veroordeeld? En waarom wordt hij voor het geheel aansprakelijk gesteld
voor de daad van een vrije man, en niet voor die van de slaaf? Tenzij hij, toen hij een vrije man in dienst nam, de plicht had
zich van zijn karakter te vergewissen; maar hij zou, wat zijn slaaf betreft, moeten worden vrijgesteld, net als in het geval van
een slechte huisgenoot, indien hij bereid is hem over te geven ter vergoeding van de door hem veroorzaakte schade. Indien
hij echter een slaaf van een ander in dienst heeft genomen, zal hij aansprakelijk zijn, zoals in het geval van een vrije man.
167. Een herbergier is verantwoordelijk voor de daden van hen, die in zijn huis zijn voor de uitoefening van zijn bedrijf,
alsmede voor alle vaste logés; hij is echter niet verantwoordelijk voor de daden van reizigers, daar een herbergier de reizigers
niet kan uitkiezen, noch hen kan uitsluiten, terwijl zij hun reis voortzetten. Hij selecteert echter tot op zekere hoogte zijn
vaste logés, zo hij hen niet afwijst, en hij moet aansprakelijk zijn voor hun daden. Op dezelfde wijze is de kapitein van een
schip niet aansprakelijk voor de daden van zijn passagiers.

Tit. 6. Betreffende diefstallen beweerdelijk gepleegd door een geheel van slaven.

168. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
De Praetor voerde dit zeer nuttige Edict in om een meester in staat te stellen zich te wapenen tegen de misdaden van zijn
slaven; bijvoorbeeld, wanneer verscheidene van hen diefstal hadden gepleegd, konden zij het vermogen van hun meester niet
vernietigen, als hij gedwongen werd hen allen over te geven bij wijze van genoegdoening voor de gepleegde schade, of de
getaxeerde waarde van ieder van hen voor het gerecht te betalen. Als hij dus wil erkennen, dat zijn slaven aansprakelijk zijn
voor de door hen veroorzaakte schade, heeft hij krachtens dit Edict de keus, allen die aan de diefstal hebben deelgenomen,
over te geven; of, als hij er de voorkeur aan geeft hun geschatte waarde aan te bieden, kan hij evenveel aanbieden als een
vrije man zou moeten doen, als hij een diefstal had gepleegd, en zijn slaven behouden.
169. Deze bevoegdheid wordt aan de meester verleend, wanneer de diefstal buiten zijn weten is gepleegd. Indien hij echter
van de diefstal op de hoogte was, wordt hem dit voorrecht niet verleend, omdat hij zowel in eigen naam als in naam van elk
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van zijn slaven kan worden aangesproken, en hij zich niet van aansprakelijkheid kan bevrijden door de geschatte waarde
eenmaal te betalen, hetgeen een vrije man kan doen. Onder "bewust" wordt verstaan, dat hij van het misdrijf op de hoogte
was en het had kunnen voorkomen, want wij moeten kennis ook als de wil beschouwen. Indien hij echter op de hoogte was
van de diefstal en deze had kunnen voorkomen, moet gezegd worden dat hij recht heeft op het voordeel van het Edict.
170. Wanneer verscheidene slaven door hun nalatigheid schade hebben veroorzaakt, is het niet meer dan billijk, dat aan hun
meester hetzelfde voorrecht wordt toegekend.
171. Wanneer verscheidene slaven hetzelfde voorwerp stelen, en een vordering tegen de meester wordt ingesteld wegens een
van hen, moet de vordering tegen de anderen opgeschort blijven totdat de eiser, door het eerste vonnis, evenveel heeft
teruggekregen als hij zou hebben gedaan, indien een vrijgelatene de diefstal had gepleegd:
172. Julianus, Digest, Boek XXIII.
Dat wil zeggen, dubbele schadevergoeding bij wijze van straf, en eenvoudige schadevergoeding in de persoonlijke actie.
173. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Als de meester evenveel betaalt als hij zou hebben gedaan als een enkele vrije man de diefstal had gepleegd, vervalt het recht
op een vordering met betrekking tot de anderen, niet alleen tegen de meester zelf, maar ook tegen de koper, als een van de
slaven, die samen de diefstal hadden gepleegd, zou worden verkocht. Dezelfde regel is van toepassing indien de slaaf wordt
gemanumitteerd. Indien het geld eerst van de gemanumitteerde slaaf is geïnd, dan zal de vordering worden toegewezen tegen
de meester van alle slaven; want men kan niet zeggen, dat wat door de gemanumitteerde slaaf is betaald, als het ware door
allen is betaald. Ik denk dat het duidelijk is dat als de koper zou betalen, een vordering tegen de verkoper moet worden
afgewezen; want de betaling werd tot op zekere hoogte gedaan door de verkoper, op wie soms verhaal kan worden genomen
in zo'n geval, en vooral als hij verklaarde dat de slaaf die werd verkocht niet verplicht was om te worden overgegeven bij
wijze van herstel van schade, en niet schuldig was aan diefstal.
174. Indien een rechtsvordering wordt ingesteld tegen een legataris wegens een nagelaten slaaf, of tegen een persoon aan wie
hij is geschonken, kan dan ook een rechtsvordering worden ingesteld tegen de eigenaar wegens de andere slaaf? is een vraag
die kan worden gesteld. Ik denk dat dit moet worden toegegeven.
175. De verlichting van dit Edict wordt niet alleen verleend aan hem die, slaven bezittend en tegen hem vonnis hebbend,
slechts zoveel betaalt alsof een enkele vrije man de schade had begaan, maar zij komt ook hem ten goede die veroordeeld is
omdat hij bedrog heeft gepleegd om het bezit te ontlopen.
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176. Julianus, Digest, Boek XXII.
De vordering waartoe een erflater gerechtigd is, zal ten gunste komen van de erfgenamen van hem tegen wie verscheidene
slaven van hetzelfde huishouden een diefstal hebben gepleegd; dat wil zeggen, zij zullen allen niet meer terugkrijgen dan zij
zouden hebben gedaan als een vrije man de diefstal had gepleegd.
177. Marcellus, Digest, Boek VIII.
Een aantal slaven in gemeenschappelijk bezit heeft een diefstal gepleegd met medeweten van een van hun meesters. Een
vordering wegens diefstal kan voor hen allen worden ingesteld tegen de eigenaar die van de misdaad op de hoogte was, maar
tegen de andere eigenaar alleen voor zover het Edict dat toestaat. Indien de eerste eigenaar betaalt, kan hij zijn aandeel op de
andere verhalen, maar niet het bedrag dat voor het geheel van de slaven verschuldigd is. Wanneer een slaaf, die
gemeenschappelijk bezit heeft, schade berokkent op bevel van een van zijn meesters, en de ander betaalt, kan hij zich op zijn
partner verhalen wegens schade aan het gemeenschappelijk bezit, mits hij hem kan aanklagen volgens de wet van Aquilius,
of de wet van de Twaalf Tafelen. Indien ik dus twee slaven gemeenschappelijk bezit, kan een vordering worden ingesteld
tegen de meester die wist dat de schade was toegebracht, en wel aan beide slaven, maar hij kan van zijn partner niet meer
terugvorderen dan indien hij voor één alleen had betaald. Indien hij echter een vordering zou willen instellen tegen de
meester die niet wist dat schade was toegebracht, kan hij slechts een dubbele schadevergoeding vorderen. Laten wij zien, of
een vordering tegen zijn partner, wegens de andere slaaf, niet moet worden toegewezen, alsof hij in naam van hen allen had
betaald. In dit geval zou de beslissing van de Praetor strenger moeten zijn, en zou geen lankmoedigheid moeten worden
betoond aan degene die op de hoogte was van de daad van de slaven.
178. Scaevola, Vragen, Boek IV.
Als mijn mede-erfgenaam een dubbele schadevergoeding heeft geïnd wegens een diefstal gepleegd door een aantal slaven,
denkt Labeo dat het mij niet zal worden belet een vordering tot dubbele schadevergoeding in te stellen; en dat er op deze
manier fraude wordt gepleegd tegen het Edict; en dat het onrechtvaardig is dat onze erfgenamen meer innen dan wij zelf
hadden kunnen doen. Hij zegt ook dat als de overledene minder dan een dubbele schadevergoeding heeft ontvangen, zijn
erfgenamen niet meer dan een gelijk deel kunnen vorderen; maar ik denk dat de betere opvatting is dat de erfgenamen voor
hun deel kunnen vorderen, en dat beide erfgenamen samen niet meer dan een dubbele schadevergoeding kunnen krijgen,
inclusief wat de overledene heeft ontvangen.
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Tit. 7. Betreffende bomen die heimelijk zijn omgehakt.

179. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Wanneer bomen heimelijk worden omgehakt, zegt Labeo dat een vordering moet worden toegewezen volgens de wet van
Aquilius, zowel als volgens de wet van de Twaalf Tafelen. Trebatius is echter van mening, dat beide vorderingen zo moeten
worden toegewezen, dat de rechter bij het uitspreken van de tweede vordering het in de eerste vordering verkregen bedrag
aftrekt en voor het overige vonnis wijst.
180. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
Men moet bedenken dat zij die bomen, en vooral wijnstokken omhakken, ook als dieven worden gestraft.
181. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Het grootste aantal oude autoriteiten was van mening dat wijnstokken onder de term "bomen" vielen.
182. Ivy, zowel als riet, worden niet ten onrechte bomen genoemd.
183. 183. Hetzelfde kan gezegd worden van wilgen.
184. Maar wanneer iemand, om wilgen te planten, takken in de grond heeft gestoken, en deze worden omgehakt of
verscheurd, voordat zij wortel hebben geschoten, dan zegt Pomponius zeer juist, dat de rechtsvordering wegens het
omhakken van bomen niet kan worden ingesteld, omdat dat niet juist een boom kan worden genoemd, die nog niet wortel
heeft geschoten.
185. Als iemand een boom uit een kwekerij weghaalt, dat wil zeggen met zijn wortels, hoewel hij misschien nog niet in de
grond is vastgegroeid, zegt Pomponius in het Negentiende Boek over Sabinus, dat hij als een boom moet worden beschouwd.
186. Daarom kan ook dat beschouwd worden als een boom waarvan de wortels opgehouden hebben te leven, hoewel hij nog
in de aarde blijft. Deze mening wordt ook door Labeo gevolgd.
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187. Labeo meent, dat een boom met recht zo genoemd kan worden, die, door de wortels uitgerukt, niet vervangen kan
worden, of die zodanig verwijderd is, dat dit wel kan.
188. Olijfspruiten moeten als bomen worden beschouwd, of zij nu wortels hebben uitgeworpen of niet.
189. Een vordering kan dus worden ingesteld wegens alle bomen, die wij hierboven hebben opgesomd.
190. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen.
Men kan er zeker niet aan twijfelen, dat, wanneer een scheut nog zo klein is, dat hij op een grasspriet lijkt, hij niet onder het
getal der bomen moet worden gerekend.
191. Paulus, Over Sabinus, Boek IX.
Omhakken is niet alleen omhakken, maar omhakken met de bedoeling om te vellen; omgorden is de schors verwijderen;
weghakken is eronder doorhakken ; want men kan niet worden verstaan een boom te hebben omgehakt die hem met een zaag
heeft doorgezaagd.
192. In deze procedure is de oorzaak van de vordering dezelfde als in die volgens de wet van Aquilius.
193. 193. Hij, die het vruchtgebruik van het land heeft, kan deze rechtsvordering niet instellen.
194. 194. Hij, die land, dat aan den Staat toebehoort, gepacht heeft, kan dit geding aanspannen, even als het geding
betreffende de zorg voor het regenwater en het geding tot vaststelling der grenzen.
195. Pomponius, Over Sabinus, Boek XX.
Wanneer verscheidene personen dezelfde boom stiekem hebben omgehakt, kan de rechtsvordering tegen ieder van hen
worden ingesteld voor het gehele bedrag.
196. Wanneer echter dezelfde boom aan verscheidene personen toebehoort, kan de boete slechts eenmaal door hen allen
tezamen worden geïnd.
197. Wanneer een boom zijn wortels in de grond van een buurman heeft uitgestrekt, kan deze deze ze niet afsnijden, maar hij
kan een vordering instellen om aan te tonen, dat de boom hem niet toebehoort; evenals hij dat kan doen, wanneer een balk, of
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een vooruitspringend dak zich over zijn terrein uitstrekt. Wanneer een boom wordt gevoed door wortels in de grond van een
buurman, behoort hij niettemin toe aan hem, uit wiens grond hij zijn oorsprong heeft.
198. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Bomen worden geacht heimelijk gekapt te zijn, wanneer zij geveld zijn zonder medeweten van de eigenaar, en met de
bedoeling dit voor hem te verbergen.
199. Pedius zegt, dat deze handeling er niet een van diefstal is, daar het mogelijk is dat iemand bomen stiekem omhakt
zonder de bedoeling om diefstal te plegen.
200. Indien iemand een boom bij zijn wortels uitrukt of uitroeit, zal hij niet aansprakelijk zijn voor deze handeling, want hij
heeft hem niet omgehakt, noch weggezaagd, noch afgehakt. Hij zal echter wel aansprakelijk zijn volgens de wet van
Aquilius, omdat hij hem gebroken heeft.
201. Ook al is de boom niet in zijn geheel omgehakt, toch zal de vordering naar behoren worden ingesteld alsof hij wel was
omgehakt.
202. Iemand is aansprakelijk volgens deze vordering, of hij nu bomen met zijn eigen handen omgordt, afzaagt of omhakt, of
dat hij zijn slaaf opdraagt dit te doen. Dezelfde regel geldt, wanneer hij een vrije man zulk een bevel geeft.
203. Wanneer een meester zijn slaaf geen bevel heeft gegeven, maar deze de daad vrijwillig heeft begaan, zegt Sabinus, dat
een vordering tot doodslag zal openstaan, zoals bij andere overtredingen. Deze mening is juist.
204. Deze vordering, hoewel zij strafvorderlijk is, is eeuwigdurend, en wordt niet toegestaan tegen een erfgenaam, maar zij
zal worden toegestaan ten gunste van een erfgenaam en andere opvolgers.
205. Het vonnis in een zaak van deze aard omvat dubbele schadevergoeding.
206. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Bij de berekening van het belang van de eigenaar om de schade niet te laten begaan, moet de waarde van de bomen zelf
worden afgetrokken, en moet worden getaxeerd wat overblijft.
207. Wie een boom clandestien omhakt, hakt hem stiekem om.
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208. 208. Als hij dus een boom omhakt en weghaalt met het doel er voordeel uit te trekken, is hij aansprakelijk voor de
diefstal van het hout, en ook voor een persoonlijke vordering, alsmede voor een vordering tot het voortbrengen van
eigendom.
209. Wie, met medeweten van de eigenaar, een boom met geweld omhakt, is niet aansprakelijk voor deze rechtsvordering.
210. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Wanneer een pachter bomen omhakt, kan tegen hem een proces worden aangespannen op grond van de pachtovereenkomst;
maar het is duidelijk dat de eiser genoegen moet nemen met een enkele vordering.
211. Julianus, Over Minicius, Boek III.
Wanneer twee delen van één boom boven de grond zijn verenigd, worden zij als één boom beschouwd. Maar als het punt van
vereniging niet zichtbaar is, zijn er evenveel bomen als er stammen boven de grond zijn.
212. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
Wanneer echter een proces krachtens de wet van Aquilius is aangespannen wegens omgehakte bomen, en het vonnis
krachtens het interdict Quod vi aut clam is uitgesproken, wordt de gedaagde ontslagen, indien hij krachtens het eerste vonnis
een voldoende betaling heeft gedaan; maar een proces krachtens de wet van de Twaalf Tafelen kan nog steeds worden
aangespannen.
213. Javolenus, Over Cassius, Boek XV.
Wie een veld verkoopt, kan niettemin een vordering instellen wegens het kappen van bomen voordat de koop gesloten is.

Tit. 8. Betreffende de diefstal van eigendom door geweld, en wanordelijke samenscholingen.

214. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
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Ieder die zich met geweld een goed toe-eigent, is aansprakelijk voor de vordering van niet-manifeste diefstal met dubbele
schadevergoeding, en voor de vordering van diefstal met geweld met viervoudige schadevergoeding. Als de vordering voor
diefstal met geweld eerst wordt ingesteld, wordt die voor diefstal afgewezen. Indien de vordering tot diefstal eerst wordt
ingesteld, wordt de andere niet geweigerd, maar kan slechts worden teruggevorderd wat het in de eerste vordering begrepen
bedrag te boven gaat.
215. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
De Praetor zegt: "Als van iemand wordt gezegd dat hij door onwettig bijeengekomen personen kwaadwillig is geschaad, of
dat zijn eigendom met geweld is afgenomen, dan zal ik een vordering toestaan tegen degene van wie wordt beweerd dat hij
deze dingen heeft gedaan. Evenzo, indien een slaaf wordt gezegd deze daden te hebben begaan, zal ik een rechtsvordering
tegen zijn meester toestaan."
216. Met dit Edict heeft de Praetor voorzieningen getroffen tegen onwettige daden die met geweld zijn begaan. Want als
iemand kan bewijzen dat hij geweld heeft ondergaan, kan hij door middel van een openbare rechtsvordering tegen geweld
optreden, en sommige autoriteiten zijn van mening dat de particuliere rechtsvordering de openbare niet mag schaden. Het
lijkt echter meer beschikbaar te zijn, en hoewel het de werking van de Lex Julia kan doorkruisen met betrekking tot geweld
in de privésfeer, mag een vordering toch niet worden geweigerd aan hen die het particuliere middel kiezen.
217. Hij die een roofoverval met geweld pleegt, pleegt het misdrijf niet alleen kwaadwillig, zoals in het Edict staat, maar ook
wanneer hij met geweld goederen in beslag neemt, nadat hij zijn plan heeft beraamd en gewapende mannen heeft verzameld
met het doel schade aan te richten.
218. Daarom, of hij nu zelf mannen verzamelt, of gebruik maakt van degenen die al door een ander zijn verzameld om roof te
plegen, hij wordt geacht met kwaadwilligheid te hebben gehandeld.
219. Onder mensen die bijeengebracht zijn, moeten wij verstaan mensen die bijeengebracht zijn met het doel schade te
berokkenen.
220. Er wordt niet bijgezegd om welke soort mannen het gaat; het maakt dus niet uit of het vrije of slaven zijn.
221. Als slechts één man wordt opgeroepen, zeggen wij toch, dat er mannen bijeen zijn gebracht.
222. Nogmaals, als u veronderstelt dat slechts één de schade heeft veroorzaakt, denk ik niet dat de woorden van het Edict niet
van toepassing zullen zijn, want als er staat: "Personen onwettig bijeen," moeten we dit zo opvatten dat, of één alleen zich
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schuldig maakt aan geweld, of dat hij handelt in gezelschap van anderen die bijeen zijn en zij ofwel gewapend ofwel
ongewapend zijn, hij aansprakelijk zal zijn krachtens dit Edict.
223. De vermelding van kwaadwilligheid omvat ook geweld, want hij die geweld gebruikt, handelt kwaadwillig. Het volgt
echter niet noodzakelijk, dat hij, die kwaadwillig is, geweld gebruikt; vandaar dat kwaadwilligheid geweld suggereert, en hij,
die een daad begaat zonder geweld, maar bedrieglijk, is evenzeer inbegrepen.
224. De Praetor zegt "schade". Dit woord verwijst naar elke vorm van schade, zelfs die welke clandestien is. Ik denk echter
niet dat alle clandestiene schade hieronder valt, maar alleen die schade die met geweld gepaard gaat. Want iemand zal een
passende definitie geven, als hij zou zeggen, dat hij, die alleen en zonder geweld schade heeft aangericht, niet onder dit Edict
valt, en dat, als die schade is aangericht door bijeengekomen personen, zelfs zonder geweld, mits kwaadwilligheid aanwezig
was, zij onder de termen van dit Edict zal vallen.
225. Maar noch de daad van diefstal, noch die, waarin de wet van Aquilius voorziet, moet onder dit Edict begrepen worden,
hoewel zij er soms mee samenvallen; want Julianus zegt, dat hij, die roof pleegt met geweld, een meer gewetenloze dief is;
en dat hij, die enige schade pleegt met behulp van verzamelde personen, ook volgens de wet van Aquilius aansprakelijk
gesteld kan worden.
226. "Of zijn eigendom wordt gezegd te zijn genomen door geweld." Wanneer de Praetor zegt: "Eigendom met geweld
genomen", moeten we dit zo opvatten dat het ook geldt wanneer slechts één artikel met geweld is verkregen.
227. Indien iemand niet zelf mensen bijeenbrengt, maar zich onder hen bevindt, en hetzij iets met geweld wegneemt, hetzij
enige schade toebrengt, zal hij krachtens deze actie aansprakelijk zijn. Maar heeft dit Edict alleen betrekking op schade die
bedrieglijk of met geweld is begaan door mannen die door de beklaagde bijeen zijn geroepen, of heeft het ook betrekking op
beroving met geweld, of schade die door voornoemde mannen is begaan, hoewel zij door een ander bijeen zijn geroepen, is
een vraag die is gesteld. Het is beter te oordelen dat dit ook het geval is, zodat al deze dingen eronder begrepen zijn, evenals
elke schade gepleegd door personen die door een ander bijeengeroepen zijn, zodat hij die hen bijeengeroepen heeft, zowel als
hij die zich bij hen gevoegd heeft, geacht kan worden eronder begrepen te zijn.
228. In deze actie wordt de werkelijke prijs van het goed binnen het beschikbare jaar verviervoudigd, maar niet het bedrag
van de rente van de eiser.
229. Deze vordering kan ook worden ingesteld met betrekking tot een huishouden, zonder dat hoeft te worden aangetoond
wie van de leden van dat huishouden de diefstal met geweld heeft gepleegd, of zelfs maar de schade. De term "huishouding"
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omvat ook de slaven, dat wil zeggen zij die in dienst zijn, hoewel beweerd kan worden dat zij vrij zijn, of de slaven zijn van
anderen die te goeder trouw in dienst zijn.
230. Ik denk niet dat de eiser door middel van deze vordering de meester kan vervolgen wegens zijn slaven, omdat het
voldoende zal zijn dat de meester eenmaal het viervoudige van het betrokken bedrag aanbiedt.
231. In het kader van deze rechtsvordering tot schadevergoeding moet geen afstand worden gedaan van het gehele aantal
slaven, maar alleen van die slaven, of van hem, van wie bewezen is dat hij de schade heeft veroorzaakt.
232. 232. Deze vordering wordt gewoonlijk aangeduid als een vordering wegens met geweld ontnomen eigendom.
233. Hij alleen is aansprakelijk, die zich aan bedrog schuldig heeft gemaakt. Daarom, als iemand met geweld het zijne in
beslag neemt, zal hij niet aansprakelijk zijn voor het met geweld in beslag nemen van eigendom, maar hij zal op een andere
wijze worden beboet. Indien echter iemand met geweld beslag legt op zijn eigen slaaf, die een ander te goeder trouw in bezit
heeft, zal hij op dezelfde wijze niet aansprakelijk zijn, omdat hij zijn eigen eigendom wegneemt. Maar wat als hij een
voorwerp wegneemt dat aan hem bezwaard was? Hij zal aansprakelijk zijn.
234. De vordering tot geweldpleging wordt niet toegewezen tegen een kind beneden de puberteit, dat niet tot misdrijven in
staat is, tenzij zijn slaaf of zijn slaven het misdrijf zouden hebben begaan; en wanneer dit het geval is, zal hij aansprakelijk
zijn in een vordering wegens geweldpleging door zijn slaaf, of door een aantal van zijn slaven.
235. Als een landbouwer van de inkomsten mijn vee wegdrijft, denkend dat ik een of andere overtreding van de belastingwet
begaan heb, al kan hij zich vergissen, toch kan ik geen vordering tegen hem instellen voor eigendom dat met geweld is
afgenomen, zegt Labeo, want hij is niet schuldig aan bedrog. Wanneer hij echter het vee opsluit, zodat het niet kan eten, en
het van honger laat omkomen, kan een praetoriaanse vordering worden ingesteld volgens de wet van Aquilius.
236. Wanneer iemand het vee, dat hij met geweld heeft weggenomen, opsluit, kan men hem daarvoor aanklagen.
237. Bij deze vordering wordt niet alleen nagegaan of datgene wat met geweld in beslag is genomen, deel uitmaakt van het
eigendom van de eiser, want of dat nu wel of niet het geval is, als er enig verband mee bestaat, zal er grond zijn voor deze
procedure. Dus, of het goed nu uitgeleend is voor gebruik, of verhuurd, of zelfs verpand, of bij mij in bewaring gegeven, en
het er dus in mijn belang is dat het niet wordt weggenomen, of als iets ervan te goeder trouw in mijn bezit is; of als ik er een
vruchtgebruik of enig ander recht op heb, zodat het er in mijn belang is dat het niet met geweld wordt weggenomen, moet
gezegd worden dat ik recht heb op deze vordering, niet dat het eigendom, maar alleen datgene wat van mijn eigendom, dat
wil zeggen van mijn stof, is weggenomen, kan worden teruggevorderd.
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238. En in het algemeen moet worden aangenomen, dat een vordering wegens diefstal in mijn voordeel zal zijn voor hetgeen
in al deze gevallen clandestien is gedaan, en dat ik op deze grond een vorderingsrecht zal hebben. Iemand kan echter zeggen
dat wij geen recht hebben op een vordering wegens diefstal wegens eigendom dat in bewaring is gegeven, maar met
betrekking daartoe heb ik toegevoegd: "Indien het in ons belang is dat het eigendom niet met geweld wordt afgenomen",
want dan heb ik recht op een vordering wegens diefstal.
239. Als ik bij een depot verantwoordelijk ben voor nalatigheid, of als ik de waarde van het depot heb ontvangen, maar niet
als vergoeding, dan is het beter om te stellen, dat zelfs als de vordering wegens diefstal op grond van het depot niet
ontvankelijk is, er wel een vordering wegens met geweld ontvreemd bezit kan worden ingesteld; want er is slechts een heel
klein verschil tussen iemand die heimelijk handelt en iemand die met geweld ontvreemdt, omdat de eerste zijn misdaad
verbergt, en de ander zijn misdaad openbaar maakt en zelfs in het openbaar begaat. Daarom, als iemand bewijst dat hij
slechts een matig belang bij de zaak heeft, moet hij een vordering hebben voor eigendom dat met geweld is genomen.
240. Als mijn voortvluchtige slaaf artikelen koopt om zelf te gebruiken, en deze worden met geweld weggenomen, om de
reden dat de genoemde artikelen tot mijn eigendom behoren, kan ik een vordering instellen wegens beroving met geweld.
241. Wanneer goederen met geweld zijn weggenomen, kan een vordering wegens diefstal of onrechtmatige beschadiging
worden ingesteld, of er zal een persoonlijke vordering openstaan, of er kan een procedure worden ingesteld tot
terugvordering van elk artikel.
242. Deze vordering zal worden ingesteld ten gunste van de erfgenaam en andere rechtverkrijgenden. Zij zal echter niet
worden toegestaan tegen erfgenamen en andere rechtverkrijgenden, omdat een strafvordering tegen hen niet kan worden
ingesteld. Laten wij nagaan of de vordering moet worden toegewezen voor iets waardoor zij geldelijk zijn bevoordeeld. Ik
denk dat de Praetor de vordering tegen de erfgenamen niet heeft toegezegd voor wat in hun handen komt, omdat hij dacht dat
de persoonlijke vordering voldoende was.
243. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Als een slaaf zich het eigendom met geweld toeëigent, en er wordt een vordering tegen hem ingesteld als hij vrij is, hoewel
hij de bevoegdheid heeft om zijn meester aan te klagen, kan er wettelijk geen vordering worden ingesteld tegen de
gemanumitteerde slaaf nadat een jaar is verstreken; omdat, ongeacht tegen wie een vordering had kunnen worden ingesteld,
de eiser zal worden uitgesloten. Indien binnen een jaar een vordering tegen de meester wordt ingesteld en daarna een
vordering tegen de gemanumitteerde slaaf, zegt Labeo dat een exceptie op grond van res judicata zal werken als een beletsel.
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244. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
De Praetor zegt: "Wanneer men zegt dat iemand van een menigte kwaadwillig schade heeft aangericht, zal ik een vordering
tot dubbele schadevergoeding tegen hem toestaan binnen het jaar vanaf het moment dat een proces had kunnen worden
aangespannen, en na verloop van een jaar een vordering tot eenvoudige schadevergoeding."
245. Dit Edict wordt ingevoerd onder verwijzing naar schade gepleegd door een lid van een wanordelijke menigte.
246. Labeo zegt dat de term "menigte" een soort oproerige samenkomst aanduidt, en dat het is afgeleid van een Griekse term
die "tumult maken" betekent.
247. Hoe groot is het aantal mensen dat als een menigte wordt beschouwd? Als twee personen ruzie maken, is er geen sprake
van een menigte, omdat van twee personen niet kan worden gezegd dat zij een menigte vormen. Indien er echter een groter
aantal is, bijvoorbeeld tien of vijftien personen, dan kunnen zij een menigte worden genoemd. Maar wat als het er maar drie
of vier zijn? Dan is er geen sprake van een menigte. Labeo zegt terecht dat er een groot verschil is tussen een oproer en een
ruzie; want een oproer is het tumult en de opschudding die een menigte veroorzaakt, en een ruzie wordt door slechts twee
mensen veroorzaakt.
248. Niet alleen hij die schade veroorzaakt in een tumultueuze samenkomst is aansprakelijk volgens dit Edict, maar ook hij
die zich kwaadwillig heeft ingespannen opdat schade zou voortvloeien uit de handelingen van de samenkomst, of hij nu
aanwezig was of niet, want kwaadwilligheid kan zich openbaren zelfs als de persoon afwezig is.
249. Men moet zeggen, dat ook hij aansprakelijk is krachtens dit Edict, die zich bij de menigte voegde, en de schade
adviseerde te begaan; mits echter hij zelf aanwezig was, toen het geschiedde, en daar met kwade opzet was, want het kan niet
ontkend worden, dat de schade door de menigte is begaan door zijn kwaadwillige bemoeienis.
250. Wanneer iemand bij zijn aankomst een menigte ophitst of verenigt, hetzij door zijn geschreeuw, hetzij door enige
handeling, hetzij door iemand te beschuldigen, hetzij door medelijden op te wekken, en door zijn kwaadwillig gedrag schade
wordt toegebracht, zal hij aansprakelijk zijn, zelfs al had hij niet de bedoeling de menigte op te roepen. Want het is waar dat
door zijn kwaadwilligheid schade is toegebracht aan de menigte, en de Praetor eist niet dat zij door de persoon zelf
bijeengebracht is, maar dat de schade is toegebracht door de kwaadwillige uitlokking van iemand die er deel van uitmaakt.
Het volgende verschil bestaat tussen dit Edict en het vorige, namelijk: in het eerste spreekt de Praetor van schade met
kwaadwilligheid begaan door personen die op tumultueuze wijze bijeengekomen zijn, of beroving met geweld door hen
gepleegd waar zij niet bijeengekomen waren; maar in het tweede heeft hij het over schade met kwaadwilligheid begaan door
een menigte, hoewel de beschuldigde persoon deze niet heeft bijeengeroepen, maar waar deze werd opgehitst door zijn
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geschreeuw, of zijn taalgebruik, of omdat hij medelijden opwekte, zelfs als een ander de menigte bijeenbracht, omdat hij er
zelf deel van uitmaakte.
251. Daarom, wegens de gruwelijkheid van de daad, stelt het eerste Edict een straf voor van viervoudige schadevergoeding,
en het laatste van dubbele schadevergoeding.
252. Beiden kennen echter de bevoegdheid toe om binnen een jaar een rechtsvordering in te stellen, maar na het verstrijken
van dat jaar kan slechts een eenvoudige schadevergoeding worden gevorderd.
253. Bovendien spreekt dit edict van veroorzaakte schade en verloren voorwerpen, maar niet van beroving met geweld; toch
kan krachtens het eerste edict een vordering wegens beroving met geweld worden ingesteld.
254. Men spreekt van verloren voorwerpen, die iemand heeft laten vernielen, b.v. doorsnijden, of in stukken breken.
255. Nogmaals, deze vordering is in factum, en wordt toegekend voor het dubbele van de waarde van het eigendom, die
betrekking heeft op de werkelijke prijs ervan en de schatting die op dit moment is gemaakt, wordt altijd binnen een jaar
verdubbeld.
256. De eiser moet bewijzen, dat de schade is veroorzaakt door een menigte. Als de schade echter op een andere manier dan
door een menigte is veroorzaakt, is deze vordering niet ontvankelijk.
257. Als, toen Titius mijn slaaf sloeg, zich een menigte verzamelde, en de slaaf daardoor iets verloor, kan ik een vordering
instellen tegen degene die hem sloeg, ook al was de menigte verantwoordelijk voor het verlies, en begon hij hem te slaan
opdat schade zou worden toegebracht. De vordering is echter niet ontvankelijk, indien een andere oorzaak voor het slaan
bestond.
258. Wanneer echter iemand zelf een menigte verzamelt, en de slaaf in haar tegenwoordigheid slaat met het doel hem schade
te berokkenen, en niet met de bedoeling schade te berokkenen, zal het Edictum van toepassing zijn; want het is waar, dat hij,
die iemand ten onrechte slaat, kwaadwilligheid vertoont, en dat hij, die voor het berokkenen van schade verantwoordelijk is,
die ook begaat.
259. De Praetor verleent een vordering tegen een slaaf, en tegen een geheel van slaven.
260. Wat wij gezegd hebben over het recht van erfgenamen en andere rechtverkrijgenden om een vordering in te stellen
wegens met geweld ontnomen eigendom, kan hier herhaald worden.
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261. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Het is niet in het voordeel van degene die schuldig is aan diefstal met geweld om het eigendom terug te geven voordat het
vonnis is uitgesproken, met de bedoeling om de straf te ontlopen.
262. Venuleius, Stipulaties, Boek XVII.
De wet verbiedt dat eigendom dat met geweld in bezit of genomen is, door usucaptie verkregen wordt, voordat het weer in
het bezit van de eigenaar, of diens erfgenaam komt.

Tit. 9. Betreffende brand, verwoesting en schipbreuk, wanneer een boot of een schip met geweld is genomen.

263. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
De Praetor zegt: "Wanneer beweerd wordt dat iemand bij een brand, bij de verwoesting van een gebouw, bij een schipbreuk,
of bij een aanval op een boot of een schip, zich iets met geweld heeft toegeëigend, of zich op frauduleuze wijze eigendom
heeft toegeëigend, of enig verlies heeft veroorzaakt, zal ik een vordering tot viervoudige schadevergoeding toekennen binnen
een jaar na het tijdstip waarop een vordering kan worden ingesteld, en, wanneer het jaar verstreken is, zal ik een vordering tot
dubbele schadevergoeding toekennen. Ik zal ook de actie tegen een slaaf, en een geheel van slaven toestaan."
264. Het voordeel van dit Edict is duidelijk, en de strengheid ervan is volkomen te rechtvaardigen, daar het in het belang van
het publiek is, dat onder zulke omstandigheden niets wordt gestolen. En hoewel deze misdaden strafrechtelijk kunnen worden
vervolgd, bepaalt de Praetor toch zeer terecht dat civiele vorderingen kunnen worden ingesteld, wanneer dit soort misdrijven
zijn gepleegd.
265. Hoe moeten we de woorden "bij een brand" opvatten? Betekenen ze bij de brand zelf, of alleen op de plaats waar de
brand is ontstaan? De beste opvatting is, dat zij betekenen: vanwege de brand, d.w.z. dat het goed werd gestolen vanwege de
verwarring die de brand teweegbracht, of de angst die er het gevolg van was; net zoals wij gewend zijn te zeggen "in de
oorlog verloren", met betrekking tot alles wat door de oorlog verloren is gegaan. Als dus iets wordt gestolen uit de velden in
de nabijheid van de plaats waar de brand heeft plaats gehad, moet worden gezegd dat er grond is voor de toepassing van het
Edict, omdat het waar is dat het vanwege de brand is gestolen.
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266. Evenzo heeft de term "verwoesting" betrekking op het tijdstip waarop de afbraak van het huis plaatsvond, en niet alleen
wanneer iemand eigendommen uit het gevallen gebouw wegnam, maar ook als hij iets uit de aangrenzende huizen wegnam.
267. Indien er een vermoeden was van brand, of van afbraak van een huis, en noch de brand, noch de afbraak heeft plaats
gehad, laat ons dan zien of er grond zal zijn voor de toepassing van dit Edict. De betere mening is, dat er geen grond voor zal
zijn, omdat er noch wegens de brand, noch wegens de afbraak van het huis iets is genomen.
268. De Praetor zegt ook: "Als er iets wordt meegenomen bij een schipbreuk," en in dit geval rijst de vraag of dit betekent dat
iemand iets meeneemt op het moment van de schipbreuk, of dat hij het op een ander moment meeneemt, namelijk nadat de
schipbreuk heeft plaatsgevonden; want alles wat na een schipbreuk op de wal wordt geworpen, wordt geacht tot het schip te
behoren. De betere mening is, dat dit betrekking heeft op het tijdstip van de schipbreuk,
269. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Evenals naar de plaats.
270. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
Wanneer iemand met geweld goederen in beslag neemt op de plaats waar de schipbreuk plaatsvindt of heeft plaatsgevonden,
wordt hij geacht binnen de voorwaarden van dit Edict te vallen. Wie echter na de schipbreuk op de kust geworpen
voorwerpen meeneemt, bevindt zich in een zodanige positie, dat hij eerder als een dief moet worden beschouwd, dan dat hij
krachtens dit Edict aansprakelijk is; evenals iemand die zich een voorwerp toe-eigent dat van een voertuig is gevallen, en
iemand die op de kust geworpen voorwerpen weghaalt, niet geacht worden deze met geweld te hebben weggenomen.
271. Vervolgens zegt de Praetor: "Bij een aanval op een boot of een schip." Hij wordt geacht goederen met geweld te hebben
weggenomen, die, gedurende een slag of een gevecht, gericht tegen een schip of een boot, hetzij hetzelve met geweld in
beslag neemt, hetzij dit doet, terwijl rovers het vaartuig aan het buitmaken zijn.
272. Labeo zegt dat het alleen maar rechtvaardig is dat, als iets met geweld wordt buitgemaakt tijdens een aanval op een huis
in de stad of op een huis op het land, er reden zal zijn om op grond van dit Edict te handelen, want we kunnen niet minder op
zee dan op het land door rovers worden lastiggevallen en aangevallen.
273. Niet alleen hij die het goed met geweld in beslag heeft genomen, maar ook hij die het ontvangen heeft, is aansprakelijk
in de bovengenoemde gevallen, want ontvangers van gestolen goederen zijn niet minder schuldig dan de agressors zelf. Het
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woord "op bedrieglijke wijze" is echter toegevoegd, omdat niet iedereen die in dergelijke omstandigheden een goed ontvangt,
onmiddellijk schuldig is, maar alleen hij die het met bedrieglijke opzet ontvangt. Maar wat als hij het heeft ontvangen zonder
de feiten te kennen? Of wat als hij het heeft ontvangen met het doel er voor te zorgen, en het veilig te bewaren voor de
persoon die het heeft verloren? Hij moet zeker niet verantwoordelijk worden gesteld.
274. Niet alleen hij die het goed met geweld heeft weggenomen, maar ook hij die het heeft weggenomen, of het opzij heeft
gelegd met de bedoeling het weg te nemen, of het heeft verwond, of het heeft verborgen, is aansprakelijk in deze rechtszaak.
275. Het is echter duidelijk, dat het één ding is, eigendom met geweld te nemen, en het andere, het zich heimelijk toe te
eigenen, daar alles heimelijk kan worden toegeëigend zonder geweld, maar eigendom niet met geweld kan worden genomen
zonder de aanwending van geweld.
276. Een ieder, die met geweld goederen van een gestrand schip wegneemt, is volgens dit Edict aansprakelijk. Aan de grond
lopen is wat de Grieken ecebrasvy noemen.
277. Wat de Praetor zegt met betrekking tot het veroorzaken van schade is alleen van toepassing wanneer de schade
kwaadwillig is begaan, want als kwaadwilligheid ontbreekt, zal het Edict niet van toepassing zijn. Hoe moet dus worden
verstaan wat Labeo heeft gezegd, namelijk: als ik, om mijzelf te beschermen tegen een uitslaande brand, een gebouw van
mijn buurman afbraak, moet dan een vordering tegen mij en mijn slaven worden toegewezen? Want als ik dit gedaan heb om
mijn eigen huis te beschermen, dan ben ik zeker vrij van kwaadwilligheid. Daarom denk ik dat wat Labeo zei niet waar is.
Maar kan een aanklacht worden ingediend onder de wet van Aquilius? Ik denk het niet, want iemand die zichzelf wil
beschermen, handelt niet onrechtvaardig als hij niet anders kan. Ook Celsus was deze mening toegedaan.
278. In de tijd van Claudius werd het volgende decreet van de Senaat uitgevaardigd: "Als iemand bij schipbreuk de roeren
van een schip, of een van de roeren, verwijdert, is hij aansprakelijk voor het innemen van het hele schip." Eveneens werd bij
een ander decreet van de Senaat bepaald, dat zij, door wier bedrog of raad schipbreukelingen met geweld werden
overmeesterd, om hulp aan het schip of aan iemand aan boord, die in gevaar verkeerde, te verhinderen, zouden worden
gestraft met de straffen van de Corneliaanse wet op de moordenaars. En bovendien dat zij die met geweld iets buit maakten,
of bedrieglijk iets verkregen uit de ellendige fortuinen van de schipbreukeling, zouden worden verplicht om zoveel in de
schatkist te storten als door het Edict van de Praetor kon worden verhaald.
279. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Pedius zegt dat van hem die met geweld bezit neemt terwijl de terreur heerst die tijdens een schipbreuk heerst, gezegd kan
worden dat hij het in de schipbreuk heeft genomen.

3515

280. De goddelijke Antoninus verklaarde als volgt, in een Rescript dat betrekking had op hen die schuldig zijn aan
plundering tijdens een schipbreuk: "Wat u mij schreef over de schipbreuk van een schip of een boot, werd gedaan om vast te
stellen welke straf volgens mij moet worden opgelegd aan hen die iets uit het schip hebben gestolen. Ik denk dat dit
gemakkelijk kan worden vastgesteld, want er is een groot verschil tussen personen die eigendom wegnemen dat op het punt
staat verloren te gaan, en personen die op misdadige wijze beslag leggen op datgene wat gered kan worden. Daarom zult u,
als blijkt dat een aanzienlijke buit met geweld is verkregen, na veroordeling vrije mensen voor drie jaar verbannen, na hen te
hebben gegeseld; of, als zij van lagere rang zijn, zult u hen voor dezelfde tijd veroordelen tot arbeid aan de openbare werken;
en slaven zult u veroordelen tot de mijnen, na hen te hebben gegeseld. Wanneer de goederen geen grote waarde hebben, kunt
u de vrije mensen ontslaan, nadat u hen met roeden hebt gegeseld, en de slaven, nadat u hen hebt gegeseld. En in elk geval
moet in andere gevallen, evenals in die van deze beschrijving, de toestand van de personen en de aard van het eigendom
zorgvuldig worden overwogen, zodat niet meer strengheid of toegeeflijkheid kan worden uitgeoefend dan de omstandigheden
vereisen."
281. Deze vorderingen worden toegekend aan de erfgenamen, zowel als tegen hen, naar gelang van het bedrag van de
goederen, die in hun handen komen.
282. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Als iemand iets dat uit een schipbreuk, een brand of de verwoesting van een huis is gered, stiekem wegneemt of met geweld
wegneemt en ergens anders neerlegt, is hij aansprakelijk, hetzij voor diefstal, hetzij voor een zaak die met geweld is
weggenomen; vooral als hij niet wist dat het uit een schipbreuk, een brand of de verwoesting van een gebouw afkomstig was.
Wanneer iemand een goed meeneemt, dat bij een schipbreuk verloren is gegaan en dat op de kust ligt, waar het door de
golven is weggeslingerd, zijn vele autoriteiten dezelfde mening toegedaan, en deze is juist, indien er enige tijd is verlopen
sedert de schipbreuk. Zo niet, dan maakt het, indien dit geschiedde op het tijdstip zelf van de schipbreuk, geen verschil uit, of
de goederen uit de zee zelf, uit het wrak, of van de kust zijn gehaald. Hetzelfde onderscheid moet worden gemaakt wanneer
de goederen zijn weggenomen uit een boot of een schip in nood.
283. Callistratus, Over het Monitory Edict, Boek I.
Een schip is in nood als het geplunderd wordt, of onder water loopt, of opengebroken wordt, of als er een gat in gemaakt
wordt, of als zijn kabels doorgesneden worden, of zijn zeilen gescheurd, of zijn ankers door de zee meegesleurd worden.
284. Dezelfde, Vragen, Boek II.
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Vele voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat eigendommen tijdens een schipbreuk worden gestolen, of om
te voorkomen dat vreemden binnenkomen en er bezit van nemen. Want de Goddelijke Hadrianus bepaalde in een Edict dat
zij die land aan de kust van de zee bezaten, wanneer een schip binnen de grenzen van een van hen zwaar beschadigd of
gebroken was, erop moesten toezien dat er niets uit het wrak werd gestolen; en dat de Gouverneurs van de provincies tegen
hen rechtsvorderingen moesten instellen ten gunste van hen die op zoek waren naar het eigendom waarvan zij waren beroofd,
om hen in staat te stellen alles terug te krijgen waarvan zij konden bewijzen dat het tijdens de schipbreuk van hen was
afgenomen door hen die er bezit van hadden. De Gouverneur moet degenen, van wie bewezen is, dat zij de goederen hebben
weggenomen, streng straffen, zoals rovers. En om het bewijs van het plegen van dit soort misdaden te vergemakkelijken,
stond hij toe dat degenen die klaagden dat zij schade hadden geleden, zich voor de prefect begaven om hun getuigenis af te
leggen en de schuldigen te zoeken, zodat zij in ketenen of onder borgtocht naar de gouverneur konden worden gestuurd, in
verhouding tot de ernst van hun overtredingen. Hij gelastte ook dat van de eigenaar van de goederen waarvan beweerd werd
dat ze gestolen waren, een borgsom zou worden geëist om niet van de vervolging af te zien. De Senaat verordonneerde ook
dat noch een soldaat, noch een particulier, noch een vrijgelatene, noch een slaaf van de Keizer, zich mocht bemoeien met het
verzamelen van door schipbreuk vergane voorwerpen.
285. Neratius, Opinies, Boek II.
Als uw boot door de kracht van de stroom op mijn land is meegevoerd, kunt u hem niet verwijderen, tenzij u mij borg stelt
voor de schade die erdoor veroorzaakt kan zijn.
286. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek IV.
Ieder die een huis in brand steekt, of een hoop graan bij een huis, zal worden geketend, gegeseld en door vuur ter dood
gebracht, mits hij de daad willens en wetens heeft begaan. Indien het echter per ongeluk is gebeurd, dat wil zeggen door
nalatigheid, zal hij worden bevolen de schade te vergoeden; of, indien hij onvermogend is, zal hij een lichte kastijding
ontvangen. Elk soort gebouw valt onder de term huis.
287. Ulpianus, Opinies, Boek I.
De waakzaamheid van de gouverneurs van de provincies moet naarstig worden uitgeoefend om te voorkomen dat vissers 's
nachts lichten ontsteken om zeelieden te misleiden, en daarmee te kennen geven dat zij een haven naderen, en op die manier
schepen en opvarenden in gevaar brengen, en voor zichzelf een afschuwelijke buit klaarmaken.
288. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
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Wanneer een brand per ongeluk plaatsvindt, is het te vergeven, tenzij er zo'n grove nalatigheid was dat het lijkt op illegaliteit
of bedrog.
289. Ulpianus, Over de plicht van Proconsul, Boek VIII.
Het staat vast dat iedereen zijn schipbreukelingen kan innen, en dit werd door keizer Antoninus en zijn Goddelijke Vader in
een Rescript verklaard.
290. Personen van lage rang die opzettelijk brand stichten in een stad, zullen voor wilde beesten worden geworpen, en die
van hogere stand zullen de dood moeten ondergaan, of anders worden verbannen naar een eiland.

Tit. 10. Betreffende kwetsuren en lasterlijke laster.

291. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
Iets wat in strijd met de wet wordt gedaan, wordt een verwonding genoemd, want alles wat onwettig is, wordt als schadelijk
beschouwd. Dit is, in het algemeen, het geval, maar, in het bijzonder, wordt een verwonding gedefinieerd als een belediging.
Soms wordt met de term "schade" schade bedoeld die door nalatigheid is veroorzaakt, zoals wij in de wet van Aquilius
plegen te zeggen. Op andere momenten noemen we onrechtvaardigheid een verwonding, zoals wanneer iemand een
onrechtmatige of onbillijke beslissing heeft genomen, en dit wordt een verwonding genoemd omdat het in strijd is met de wet
en rechtvaardigheid als zijnde niet wettig. De term "belediging" is afgeleid van het werkwoord "verachten".
292. Labeo zegt dat een verwonding kan worden veroorzaakt door een ding, of door woorden. Door een ding, wanneer de
handen worden gebruikt; door woorden, wanneer de handen niet worden gebruikt, en de belediging wordt begaan door het
spreken.
293. Elke verwonding betreft ofwel de persoon ofwel de eer van hem die het voorwerp ervan is, en heeft de neiging om hem
berucht te maken. Het is gericht tegen de persoon, wanneer hij geslagen wordt; tegen zijn eer, wanneer een matrone beroofd
wordt van haar verzorger; en het neigt ertoe iemand berucht te maken, wanneer zijn of haar bescheidenheid wordt aangetast.
294. Nogmaals, een verwonding wordt begaan tegen iemand door een persoon zelf, of door anderen: door de persoon zelf,
wanneer zij rechtstreeks wordt begaan tegen het hoofd, of de moeder van een gezin; door anderen, wanneer zij indirect wordt
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begaan, zoals bijvoorbeeld tegen mijn kinderen, mijn slaven, mijn vrouw, of mijn schoondochter. Want de schade betreft ons,
wanneer zij gericht is tegen hen, die aan ons gezag onderworpen zijn, of recht hebben op onze genegenheid.
295. Als een verwonding wordt begaan tegen het lichaam van een overledene, van wiens nalatenschap wij de erfgenamen
zijn, of de praetoriaanse bezitters, kunnen wij een vordering wegens verwonding in onze eigen naam instellen; want een
verwonding die op deze wijze wordt begaan, betreft onze reputatie. Dezelfde regel geldt, als de reputatie van hem, wiens
erfgenamen wij zijn, wordt aangetast.
296. Als iemand een zoon met zijn eigen toestemming verkoopt, heeft zijn vader recht op een vordering wegens schade in
zijn eigen naam, maar de zoon niet, omdat er geen schade wordt toegebracht aan iemand die instemt.
297. Wanneer een verwonding wordt begaan tegen de begrafenis van een erflater, of zijn lijk, en dit geschiedt nadat de
nalatenschap is ingegaan, moet worden gezegd dat zij, tot op zekere hoogte, is begaan tegen de erfgenaam, want het is altijd
in het belang van de laatste om de reputatie van de overledene te beschermen. Als de daad gepleegd is voordat de
nalatenschap is ingegaan, zal de daad eerder door de nalatenschap worden verworven en door haar op de erfgenaam worden
overgedragen. Tenslotte zegt Julianus dat er geen twijfel over bestaat dat als het lichaam van de erflater wordt vastgehouden
voordat de nalatenschap is ingegaan, het vorderingsrecht door de nalatenschap zal worden verkregen. Hij meent ook dat
dezelfde regel van toepassing is als een slaaf die tot de nalatenschap behoort, iets wordt aangedaan voordat de nalatenschap is
ingegaan, omdat het vorderingsrecht door de nalatenschap aan de erfgenaam wordt toegekend.
298. Labeo zegt dat als iemand, voordat de nalatenschap is ingegaan, een slaaf slaat die er deel van uitmaakt en die bij
testament is gemanumitteerd, de erfgenaam een vordering wegens schade kan instellen. Maar als hij wordt geslagen nadat de
nalatenschap is ingegaan, of hij nu weet dat hij vrij is of niet, kan hij de rechtszaak aanspannen.
299. Maar of hij nu weet dat het mijn zoon of mijn vrouw is, of dat hij dat niet weet, Neratius zegt dat ik recht zal hebben op
deze actie in mijn naam.
300. Neratius zegt ook, dat uit één verwonding soms een vorderingsrecht tegen drie personen zal ontstaan, en dat het
vorderingsrecht van de een niet wordt uitgewist door dat van de ander; zoals bijvoorbeeld, wanneer een verwonding is
begaan tegen mijn vrouw, die een dochter is onder vaderlijk toezicht, de vordering wegens verwonding ten gunste van mij,
van haar vader, en van de vrouw zelf zal zijn.
301. Paulus, Over het Edict, Boek L.
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Wanneer een verwonding is begaan tegen een echtgenoot, kan zijn vrouw de vordering niet instellen, omdat het gepast is
voor vrouwen om te worden verdedigd door hun echtgenoten, en niet voor echtgenoten door hun echtgenotes.
302. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
Er wordt gezegd, bij wijze van wederkerigheid, dat wie een verwonding kan lijden, die ook kan begaan.
303. Er zijn echter sommige personen die dit niet kunnen, bijvoorbeeld een krankzinnige, en een minderjarige die niet tot
misdadigheid in staat is, omdat zij wel verwondingen kunnen lijden, maar ze niet kunnen begaan; want aangezien een
verwonding alleen kan plaatsvinden met de bedoeling van hem die haar begaat, en het resultaat zal zijn dat zulke personen, of
zij nu hun toevlucht nemen tot slagen, of beledigende taal gebruiken, niet worden geacht verwondingen te hebben begaan.
304. Vandaar, dat iemand een verwonding kan lijden zonder deze waar te nemen, maar hij kan er geen begaan, tenzij hij er
zich van bewust is, zelfs al weet hij niet tegen wie zij begaan wordt.
305. Daarom, indien iemand een ander slaat bij wijze van scherts, of terwijl hij met hem twist, zal hij niet aansprakelijk zijn
voor het begaan van een verwonding.
306. Wanneer iemand een vrije man slaat, denkende dat hij zijn slaaf was, is hij in zulk een positie, dat hij niet aansprakelijk
zal zijn voor een gedane verwonding.
307. Paulus, Over het Edict, Boek L.
Als ik, terwijl ik van plan was mijn slaaf met mijn vuist te slaan, u onopzettelijk zou slaan, terwijl u bij hem in de buurt
stond, zal ik niet aansprakelijk zijn voor het toegebrachte letsel.
308. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
De Corneliaanse wet met betrekking tot verwondingen heeft betrekking op een persoon die een proces wil aanspannen
wegens verwonding, omdat hij zegt dat hij geslagen en geslagen is, of dat zijn huis met geweld is binnengedrongen. Deze wet
bepaalt dat in zo'n geval niet als rechter kan optreden hij die hetzij schoonzoon, schoonvader, stiefvader, stiefzoon, neef is,
hetzij door verwantschap of aanverwantschap nauwer verbonden is met de eiser, of die de beschermheer of de vader is van
een van de bovengenoemde personen. De Corneliaanse wet kent dus een vordering toe voor twee oorzaken, namelijk
wanneer iemand geslagen of geslagen is, of wanneer zijn huis met geweld is binnengedrongen. Het is dus duidelijk dat elk
letsel dat door de handen kan worden toegebracht, onder de Corneliaanse wet valt.
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309. Tussen slaan en slaan bestaat het volgende verschil, zo zegt Ofilius: slaan is het veroorzaken van pijn, slaan is het
toebrengen van slagen zonder pijn.
310. Onder het woord "huis" moeten we niet alleen het huis verstaan dat eigendom is van de eiser, maar ook het huis waarin
hij woont. Daarom is deze wet van toepassing, of de benadeelde in zijn eigen huis woont, of in een huis dat hij heeft gehuurd,
of dat hij gratis bewoont, of een huis waar hij toevallig te gast is.
311. Wat moet men doen, wanneer men in een huis op het platteland woont, of in een huis omringd door tuinen? Dezelfde
regel moet toegepast worden.
312. Als de eigenaar een stuk land verhuurt, en het wordt met geweld betreden, kan de huurder, en niet de verhuurder, de
vordering instellen.
313. Wanneer echter iemand het land van een ander betreedt, dat door de eigenaar wordt bebouwd, ontkent Labeo, dat deze
vordering door de eigenaar van het land kan worden ingesteld, volgens de wet van Cornelia, omdat hij niet overal, d.w.z. in al
zijn boerderijen, zijn woonplaats kan hebben. Ik denk dat deze wet van toepassing is op elke woning waar het hoofd van een
huishouden verblijft, ook al heeft hij er misschien niet zijn domicilie. Want stel dat iemand naar Rome gaat om er zijn studie
te vervolgen, dan woont hij zeker niet in Rome, en toch moet gezegd worden dat als zijn huis met geweld wordt betreden, er
grond zal zijn voor de toepassing van de wet van Cornelia. Daarom is zij niet van toepassing op tijdelijke onderkomens, noch
op stallen. Zij is echter wel van toepassing op hen die zeer korte tijd in een plaats verblijven, hoewel zij er misschien niet hun
domicilie hebben.
314. De vraag wordt gesteld, of het hoofd van een huisgezin de vordering tot schadevergoeding volgens de wet van Cornelia
kan instellen, indien een zoon onder zijn toezicht een letsel heeft opgelopen. Men heeft beslist, dat hij dit niet kan doen. Deze
regel geldt in alle gevallen. De Praetoriaanse vordering wegens letsel zal echter in het voordeel van de vader zijn, en die van
de Corneliaanse wet in het voordeel van de zoon.
315. Een zoon die onder vaders toezicht staat, kan om een van deze redenen de vordering volgens de Corneliaanse wet
instellen, en hij hoeft niet te voorzien dat zijn vader zijn daad zal bekrachtigen; want Julianus heeft verklaard dat een zoon
die een vordering wegens letsel instelt volgens een andere wet, niet kan worden gedwongen om zekerheid te geven voor
bekrachtiging.
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316. Volgens deze wet is het de eiser toegestaan de eed af te leggen, opdat de gedaagde kan zweren dat hij geen schade heeft
toegebracht. Sabinus zegt echter in zijn werk over Assessoren, dat zelfs Praetors het voorbeeld van de wet moeten volgen. En
dit is het feit.
317. Wanneer iemand iets schrijft met het doel een ander te belasteren, of het samenstelt, of publiceert, of kwaadwillig
bewerkstelligt dat dit gebeurt, ook al wordt het gepubliceerd in naam van iemand anders, of zonder naam, dan kan hij volgens
deze wet vervolgd worden, en als hij veroordeeld wordt, zal hij onbekwaam verklaard worden om voor het gerecht te
getuigen.
318. Hij die enig opschrift of iets anders publiceert, ook al is het geschreven, met het doel een ander te belasteren, zal
krachtens het decreet van de Senaat dezelfde straf ondergaan als iemand die een van deze dingen heeft laten kopen of
verkopen.
319. Een ieder, hetzij vrij of slaaf, die inlichtingen geeft over de schuldige, zal door de rechter beloond worden in verhouding
tot de rijkdom van de beschuldigde; en wanneer de informant een slaaf is, kan hem misschien zijn vrijheid worden verleend.
Want waarom niet, als het algemeen welzijn door zijn informatie wordt bevorderd?
320. Paulus, Over het Edict, Boek LV.
Dit decreet van de Senaat is noodzakelijk, wanneer de naam van hem tegen wie de daad is gepleegd, niet wordt genoemd.
Dan heeft de Senaat, om reden dat het bewijs moeilijk is, gewild dat de misdaad door een openbare vervolging wordt bestraft.
Indien echter de naam van de persoon wordt genoemd, kan hij een vordering wegens schade instellen volgens het
gewoonterecht, want het mag hem niet worden belet een particuliere vordering in te stellen omdat dit een openbare
vervolging schaadt, aangezien het particuliere belangen betreft. Het is duidelijk, dat indien een openbare vervolging wordt
ingesteld, een particuliere vordering moet worden afgewezen, en omgekeerd.
321. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
De Praetor bepaalt in zijn Edict als volgt: "Wie een vordering wegens schade instelt, moet duidelijk aangeven welke schade
hij heeft geleden", want wie een vordering instelt die een ander berucht kan maken, moet geen vage beschuldiging uiten die
een onderscheid toelaat dat de goede naam van een ander kan aantasten, maar hij moet de schade die hij beweert te hebben
geleden, duidelijk aanwijzen en specificeren.
322. Wanneer men zegt, dat een slaaf gedood is met het doel hem schade toe te brengen, moet de Praetor dan niet toestaan,
dat de openbare rechtsvordering wordt benadeeld door de particuliere van de wet van Cornelia, zoals iemand een aanklacht
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zou willen indienen, omdat men vergif heeft gegeven om een man te doden? Hij zal dus correcter handelen, als hij een
dergelijke vordering niet toestaat. Wij zijn echter gewend te zeggen, dat in zaken die publiekelijk kunnen worden vervolgd,
het instellen van een particuliere vordering niet moet worden verhinderd. Dit is slechts het geval wanneer de vordering die in
het openbaar moet worden ingesteld, niet van vitaal belang is. Wat moeten we dan zeggen met betrekking tot de wet van
Aquilius, want deze vordering heeft daar hoofdzakelijk betrekking op? De slaaf die gedood werd, was niet het voornaamste
voorwerp van de vordering, die hoofdzakelijk werd ingesteld wegens de door zijn eigenaar geleden schade; maar in de
vordering wegens schade wordt een vordering ingesteld wegens moord en vergiftiging, met het oog op het opleggen van
straf, en niet voor het herstel van schade. Maar wat als iemand een vordering wegens verwonding wil instellen, omdat hij met
een zwaard op het hoofd is geslagen? Labeo zegt, dat het hem niet belet mag worden, omdat het niet gaat om een zaak, die
een openbare bestraffing vereist. Dit is niet waar, want wie betwijfelt dat de agressor vervolgd kan worden volgens de wet
van Cornelia?
323. Bovendien moet de aard van de door de persoon geleden schade nauwkeurig worden aangegeven, opdat men kan nagaan
of een vonnis moet worden uitgesproken tegen een beschermheer ten gunste van zijn vrijgelatene. Want men moet bedenken,
dat een vordering wegens letsel niet altijd, maar slechts in enkele gevallen aan een vrijgelatene tegen zijn beschermheer
wordt toegekend, wanneer het letsel dat hij heeft geleden afschuwelijk is; bijvoorbeeld wanneer het een letsel is, dat aan een
slaaf kan worden toegebracht. Bovendien staat men toe, dat een beschermheer zijn vrijgelatene een lichte straf oplegt; en de
Praetor zal zijn klacht niet in behandeling nemen, als zijnde het oplopen van een verwonding, tenzij hij onder de indruk is
van de gruwelijkheid van de daad. Want de Praetor mag niet toestaan dat de slaaf van gisteren, die de vrijgelatene van
vandaag is, klaagt dat zijn meester hem heeft beledigd, of hem licht heeft geslagen, of hem heeft gecorrigeerd. Het zal echter
volkomen billijk zijn, dat de Praetor hem te hulp komt, als zijn meester hem gegeseld heeft, of hem zwaar geslagen, of
ernstig verwond.
324. Indien een van verscheidene kinderen, die niet aan het vaderlijk gezag onderworpen zijn, een vordering tegen zijn vader
wenst in te stellen, kan een vordering wegens verwonding niet onbezonnen worden ingesteld, tenzij de gruwelijkheid van de
daad daartoe zou moeten aanzetten; maar zeker zijn zij, die onder vaderlijk gezag staan, niet gerechtigd tot deze vordering,
zelfs indien de verwonding gruwelijk was.
325. Wanneer de Praetor zegt: "Moet positief verklaren welke verwonding is opgelopen", hoe moet dit dan worden opgevat?
Labeo is van mening dat hij iets positiefs verklaart als hij de naam van de verwonding noemt, zonder enige dubbelzinnigheid
(bijvoorbeeld: "of dit of dat"), maar beweert dat hij zo-en-zoveel verwonding heeft opgelopen.
326. Als u mij meerdere verwondingen toebrengt, bijvoorbeeld wanneer u door een wanordelijke menigte mijn huis
binnendringt en mij daardoor tegelijkertijd beledigt en slaat, rijst de vraag of ik voor elke verwonding een afzonderlijke
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vordering tegen u kan instellen. Marcellus, in overeenstemming met de mening van Neratius, keurt het goed dat alle
verwondingen die iemand op hetzelfde moment heeft opgelopen, in een enkele vordering worden verenigd.
327. Onze Keizer heeft in een Rescript verklaard dat op dit moment civiele vorderingen kunnen worden ingesteld voor alle
soorten van letsel, zelfs die van gruwelijke aard zijn.
328. Onder een gruwelijke verwonding verstaan wij een verwonding die meer dan gewoonlijk beledigend en ernstig is.
329. Labeo zegt dat een gruwelijke verwonding wordt begaan met betrekking tot de persoon, of de tijd, of de zaak. Een
verwonding aan de persoon wordt gruwelijker wanneer zij begaan wordt tegen een magistraat, een ouder, of een
beschermheer. Met betrekking tot de tijd, wanneer zij wordt begaan tijdens de spelen, en in het openbaar, of in aanwezigheid
van de Praetor, of in privé, want hij beweert dat er een groot verschil is, aangezien een verwonding gruwelijker is wanneer zij
in het openbaar wordt begaan. Labeo zegt dat een verwonding afschuwelijk is met betrekking tot de zaak, zoals bijvoorbeeld
wanneer een wond wordt toegebracht, of iemand in het gezicht wordt geslagen.
330. Paulus, Over het Edict, Boek LV.
De grootte van de wond maakt de gruwelijkheid uit, en soms de plaats waar de wond is toegebracht, bijvoorbeeld wanneer
het oog is getroffen.
331. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Terwijl wij spreken over het punt dat de verwonding gruwelijk wordt door het ding zelf, rijst de vraag of, om gruwelijk te
zijn, zij op het lichaam moet zijn toegebracht, of dat zij dat kan zijn als zij niet lichamelijk is, bijvoorbeeld wanneer kleding
wordt gescheurd, of een verzorger wordt weggevoerd, of beledigende taal wordt gebezigd. Pomponius zegt dat een
verwonding gruwelijk kan worden genoemd zonder dat er een slag wordt toegebracht, waarbij de gruwelijkheid afhankelijk is
van de persoon.
332. Wanneer echter iemand een ander in het theater of op een andere openbare plaats slaat en verwondt, begaat hij een
gruwelijke verwonding, ook al is die niet ernstig.
333. Het maakt weinig verschil of de verwonding wordt toegebracht aan het hoofd van een huishouden, of aan een zoon die
onder vaders toezicht staat, want zij zal als gruwelijk worden beschouwd.
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334. Indien een slaaf een gruwelijke verwonding toebrengt en zijn meester is aanwezig, kan tegen deze laatste een proces
worden aangespannen. Indien zijn meester afwezig is, moet de slaaf aan de Gouverneur worden overgeleverd, die hem zal
doen geselen. Wanneer iemand onbescheiden avances maakt, hetzij naar een vrouw of een man, hetzij naar een vrijgeborene,
hetzij naar een vrijgelatene, zal hij een vordering wegens verwonding kunnen instellen. Als de zedigheid van een slaaf wordt
aangetast, kan een vordering wegens verwonding worden ingesteld.
335. Paulus, Over het Edict, Boek LV.
Men zegt dat de bescheidenheid van een persoon wordt aangetast wanneer men probeert een deugdzaam persoon verdorven
te maken.
336. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Niet alleen is hij vatbaar voor een vordering wegens verwonding die de verwonding begaat, d.w.z. hij die de slag toediende,
maar ook hij die, hetzij door kwaadwilligheid, hetzij door zijn toedoen, iemand met de vuist doet slaan, b.v. op de wang.
337. De vordering wegens letsel is gegrond op recht en rechtvaardigheid. Zij wordt tenietgedaan door oneerlijkheid; want als
iemand een verwonding opgeeft, dat wil zeggen, als hij er, nadat hij die heeft geleden, niet aan terugdenkt, en later berouw
krijgt over het feit dat hij dat heeft nagelaten, kan hij die niet doen herleven. Volgens deze opvatting wordt de billijkheid
geacht alle aanhouding van een handeling op te heffen, wanneer iemand zich verzet tegen wat rechtvaardig is. Daarom, als
een overeenkomst met betrekking tot een schade wordt aangegaan, of een compromis wordt gesloten, of een eed wordt geëist
in de rechtszaal, zal de vordering wegens schade niet voortbestaan.
338. Een ieder kan de vordering tot schadevergoeding instellen, hetzij door hemzelf, hetzij door een ander; bijvoorbeeld door
een gemachtigde, een voogd, of andere personen, die gewoon zijn voor anderen op te treden.
339. Indien iemand door mijn toedoen letsel wordt toegebracht, zijn volgens de meeste autoriteiten zowel ik, die het bevel
gaf, als de persoon die het ontving, aansprakelijk voor de vordering wegens letsel.
340. Proculus zegt zeer juist dat als ik u inhuur om een verwonding te begaan, een aanklacht tegen ieder van ons kan worden
ingediend, omdat de verwonding door mijn toedoen is begaan.
341. Hij zegt dat dezelfde regel van toepassing is, als ik mijn zoon opdracht geef om u een verwonding toe te brengen.
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342. Atilicinus zegt echter dat als ik iemand ertoe beweeg een verwonding te begaan die anders niet bereid zou zijn mij te
gehoorzamen, een vordering wegens verwonding tegen mij kan worden ingesteld.
343. Hoewel de vordering wegens verwonding niet is toegestaan aan een vrijgelatene tegen zijn patroon, kan zij worden
ingesteld door de echtgenoot van een vrijgelatene, in haar naam, tegen haar patroon; want de echtgenoot, wanneer zijn vrouw
enig letsel heeft geleden, wordt geacht de vordering in haar naam in te stellen; welke mening Marcellus aanvaardt. Ik heb
echter een aantekening bij hem gemaakt, dat ik niet denk dat dit voor iedere verwonding geldt. Want waarom zou lichte
kastijding van een vrijster, zelfs als zij gehuwd is, of sterke taal, die niet obsceen is, aan een persoon ontzegd moeten
worden? Maar als de vrouw getrouwd was met een vrije man, zouden wij zeggen dat een vordering wegens verwonding in
elk geval moet worden toegekend aan de man tegen de beschermheer. Dit is de mening van vele autoriteiten. Het is dus
duidelijk dat onze vrijgelatenen niet alleen geen vordering tot schadevergoeding tegen ons kunnen instellen voor
verwondingen die zij zichzelf hebben toegebracht, maar zelfs niet voor zulke die zijn toegebracht aan hen die er belang bij
hebben dat zij geen schade lijden.
344. Het is duidelijk dat indien de zoon van een vrijgelatene of zijn vrouw een vordering wegens opgelopen letsel willen
instellen, hun dit niet mag worden geweigerd omdat de vordering niet aan de vader of de echtgenoot is toegekend, aangezien
zij in hun eigen naam een vordering instellen.
345. Het lijdt geen twijfel, dat iemand, van wie gezegd wordt, dat hij slaaf is en die beweert, dat hij vrij is, de vordering
wegens schade kan instellen tegen iemand, die beweert, dat hij zijn meester is. Dit is waar, of hij van vrij te zijn hem in
slavernij wil brengen, of dat de slaaf zijn vrijheid wenst te verkrijgen, want wij gebruiken deze wet zonder enig onderscheid
te maken.
346. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld om iemand van vrijheid tot slavernij te brengen, van wie de eiser weet dat hij
vrij is, en hij doet dit niet uit hoofde van uitzetting, om het voor zichzelf te behouden; dan zal hij aansprakelijk zijn voor de
rechtsvordering wegens schade.
347. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
De vordering wegens geleden schade wordt niet toegewezen ten gunste van, of tegen een erfgenaam. Dezelfde regel is van
toepassing wanneer een verwonding is toegebracht aan mijn slaaf, want in dit geval zal de vordering voor de schade niet
worden toegekend aan mijn erfgenaam. Maar nadat de erfgenamen eenmaal in het krijt zijn getreden, gaat dit recht van
vordering zelfs over op de rechtverkrijgenden.
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348. Wie een beroep doet op een openbare wet, doet dat niet met het doel schade toe te brengen, want de uitvoering van de
wet brengt geen schade toe.
349. Wanneer iemand wordt gearresteerd omdat hij het bevel van de Praetor niet heeft opgevolgd, is hij niet in staat een
vordering in te stellen wegens schade die op het bevel van de Praetor is gebaseerd.
350. Indien iemand mij ten onrechte voor een tribunaal van de magistraat dagvaardt, om mij te ergeren, kan ik de vordering
wegens letsel tegen hem instellen.
351. Als iemand, wanneer eerbewijzen moeten worden verleend, dit niet mag laten gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij een
standbeeld of iets anders van dien aard, is hij dan aansprakelijk voor de vordering tot schadevergoeding? Labeo zegt, dat hij
niet aansprakelijk zal zijn, ook al doet hij dit misschien uit belediging; want hij zegt, dat het veel verschil uitmaakt, wanneer
iets geschiedt bij wijze van belediging, of wanneer iemand niet toestaat, dat ter ere van een ander een handeling wordt
verricht.
352. Labeo zegt ook, dat wanneer een persoon recht had op een gezantschap, en de duumvir deze plicht aan een ander
oplegde, de vordering wegens schade niet kan worden ingesteld op grond van opgedragen arbeid; want het is één ding een
persoon een plicht op te leggen, en een ander hem een letsel toe te brengen. Deze regel moet ook worden toegepast op andere
ambten en functies die ten onrechte worden toegekend. Indien dus iemand een beslissing zou nemen met het doel schade te
berokkenen, zou hetzelfde oordeel moeten gelden.
353. Geen enkele handeling van een magistraat, verricht uit hoofde van zijn rechterlijk gezag, doet de vordering wegens
schade gelden.
354. Wanneer iemand mij belet te vissen of een net in zee uit te werpen, kan ik dan de vordering tot schadevergoeding tegen
hem instellen? Sommige autoriteiten, waaronder Pomponius, zijn van mening dat ik dat kan doen. Maar de meerderheid is
van mening, dat het geval te vergelijken is met dat van iemand die zich niet in het openbaar mag baden, zich niet in een
theater mag opstellen, zich niet op een openbare plaats mag begeven, daar niet mag gaan zitten, zich niet met anderen mag
verenigen, of wanneer iemand mij niet toestaat mijn eigen bezit te gebruiken, kan ik een vordering wegens schade tegen hem
instellen. De ouden kenden een interdict toe aan een ieder die deze openbare plaatsen pachtte, want het was noodzakelijk om
te voorkomen dat geweld tegen hem zou worden gebruikt waardoor hij zijn pacht niet zou kunnen genieten. Maar als ik
iemand belet te vissen voor mijn huis of boerderij, wat moet er dan gezegd worden? Ben ik dan aansprakelijk voor schade of
niet? De zee, de kust en de lucht zijn immers gemeenschappelijk voor iedereen, en in de uittreksels is vaak gezegd dat
niemand kan worden belet te vissen of vogels te jagen, maar wel dat hem kan worden belet zich op het land van een ander te
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begeven. Niettemin is ten onrechte en zonder wettig gezag aangenomen, dat het een ieder verboden kan worden te vissen
voor mijn huis of voor mijn boerenwoning; wanneer iemand dit wordt belet, kan hij dus nog steeds een vordering wegens
schade instellen. Ik echter kan een ieder beletten te vissen in een meer dat mijn eigendom is.
355. Paulus, Over Plautius, Boek XIII.
Het is duidelijk dat als iemand een particulier recht heeft op een deel van de zee, hij recht heeft op het interdict Uti possidetis,
als hem wordt verhinderd dit uit te oefenen, omdat het hier gaat om een particuliere zaak en niet om een openbare, omdat het
gaat om het genot van een recht dat berust op een particuliere titel en niet op een openbare; want interdicten zijn ingevoerd
om particuliere en niet om openbare redenen.
356. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVII.
Labeo stelt ook de vraag of er, als iemand de geest van een persoon vervreemdt door drugs of door enig ander middel, reden
is voor een vordering wegens schade. Hij zegt dat de vordering tot schadevergoeding tegen hem kan worden ingesteld.
357. Wanneer iemand niet geslagen is, maar de handen dreigend tegen hem zijn opgeheven, en hij herhaaldelijk gealarmeerd
is geweest bij het vooruitzicht slagen te ontvangen, zonder dat hij werkelijk geslagen is, zal de dader aansprakelijk zijn voor
een billijke vordering wegens opgelopen letsel.
358. De Praetor zegt: "Ik zal een ieder aanklagen die een ander zou hebben mishandeld, of dit zou hebben laten doen, op een
wijze die in strijd is met de goede zeden."
359. Labeo zegt, dat luidruchtig misbruik door verscheidene individuen een schade vormt.
360. De uitdrukking "luidruchtig misbruik door meerdere personen" zou afgeleid zijn van de termen "tumult" of
"vergadering", d.w.z. de vereniging van meerdere stemmen, want waar die verenigd zijn, krijgt het deze benaming, net alsof
iemand had gezegd een "vergadering van stemmen".
361. Maar wat de Praetor eraan toevoegt, namelijk: "In strijd met de goede zeden", toont aan dat hij niet al het verenigde
rumoer opmerkte, maar alleen datgene wat in strijd is met de goede zeden, en wat de neiging heeft om iemand berucht of
verafschuwd te maken.
362. Hij zegt ook dat de uitdrukking "in strijd met de goede zeden" niet moet worden opgevat als betrekking hebbend op die
van degene die de overtreding begaat, maar in het algemeen als in strijd met de zeden van deze gemeenschap.
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363. Labeo zegt, dat het beledigende rumoer van vele stemmen niet alleen kan worden aangeheven tegen een persoon die
aanwezig is, maar ook tegen iemand die afwezig is. Als dus iemand onder zulke omstandigheden naar uw huis komt terwijl u
er niet bent, kan men zeggen dat er een rumoer van vele stemmen is ontstaan. Dezelfde regel geldt voor uw logement, of voor
uw winkel.
364. Niet alleen wordt hij geacht een opschudding te hebben veroorzaakt, die zelf geschreeuw heeft geuit, maar ook hij, die
anderen heeft aangezet tot geschreeuw, of die hen daartoe heeft gezonden.
365. De woorden: "Een ander mishandeld," zijn niet zonder oorzaak toegevoegd, want als het geroep werd opgeworpen tegen
een persoon die niet was aangewezen, kon er geen vervolging zijn.
366. Als iemand probeert op te roepen tot rumoer tegen een ander, maar daarin niet slaagt, is hij niet aansprakelijk.
367. Hieruit blijkt, dat elke vorm van mishandeling niet het rumoer van verschillende stemmen is, maar alleen datgene, wat
met luidruchtigheid wordt geuit.
368. Of een of meer personen deze uitdrukkingen in een wanordelijke menigte hebben geuit, het is een verenigd rumoer.
Maar alles wat niet is uitgesproken in een tumultueuze bijeenkomst of op luide toon, kan niet goed een verenigd rumoer
worden genoemd, maar spraak met het oog op smaad.
369. Indien een astroloog of iemand die onwettige waarzeggerij belooft, na te zijn geraadpleegd, zou zeggen dat een ander
een dief was, terwijl hij dat in werkelijkheid niet was, kan tegen hem geen rechtsvordering wegens geleden schade worden
ingesteld, maar hij kan worden vervolgd op grond van de keizerlijke grondwetten.
370. De vordering wegens schade, die op algemeen rumoer berust, wordt noch tegen, noch ten gunste van erfgenamen
toegestaan.
371. Als iemand jonge meisjes aanspreekt die gekleed zijn in slavenkleren, wordt hij geacht schuldig te zijn aan een licht
vergrijp; en nog minder, als zij gekleed zijn als prostituees, en niet als achtenswaardige vrouwen. Daarom, indien een vrouw
niet gekleed is als een achtenswaardige matrone, zal een ieder, die haar aanspreekt of haar vrouwelijke bediende wegneemt,
niet aansprakelijk zijn voor de vordering wegens letsel.
372. Onder een bediende verstaan wij iemand die iemand begeleidt en volgt (zoals Labeo zegt), of het nu een vrijgelatene of
een slaaf, een man of een vrouw is. Labeo definieert een begeleider als iemand die is aangesteld om een persoon te volgen
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om hem of haar gezelschap te houden, en die wordt ontvoerd, hetzij in een openbare plaats, hetzij in een privé-ruimte.
Leraars worden tot de begeleiders gerekend.
373. Hij wordt geacht een bediende te hebben ontvoerd (zoals Labeo zegt), niet waar hij daartoe een begin heeft gemaakt,
maar waar hij de bediende absoluut van zijn meester of meesteres heeft weggenomen.
374. Bovendien wordt hij niet alleen geacht een bediende te hebben ontvoerd, die dit met gebruikmaking van geweld doet,
maar ook hij, die de bediende overhaalt haar meesteres te verlaten.
375. Niet alleen hij die daadwerkelijk een bediende ontvoert, is krachtens dit Edict aansprakelijk, maar ook ieder die een van
hen aanspreekt of volgt.
376. Aanspreken" is het aanvallen van de deugd van een ander door vleiende woorden. Dit is geen ophef maken van tumult,
maar is een schending van de goede zeden.
377. Hij, die zich van schuttingtaal bedient, tast niet de deugd van iemand aan, maar is aansprakelijk voor de vordering
wegens letsel.
378. Hij die een vrouw aanspreekt en haar deugdzaamheid aantast door te spreken, hij die haar volgt en haar in stilte en
onophoudelijk achtervolgt, want een onophoudelijke achtervolging brengt soms een zekere mate van oneer teweeg.
379. Men moet echter bedenken, dat een ieder, die een ander volgt of aanspreekt, niet onder dit Edict kan worden
aangesproken; want hij, die dit voor de grap doet, of met het doel een of andere eervolle dienst te bewijzen, zal niet onder de
bepalingen van dit Edict vallen, maar alleen hij, die in strijd met de goede zeden handelt.
380. Ik ben van mening dat ook een man die verloofd is, deze vordering wegens verwonding moet kunnen instellen; want
elke belediging van zijn toekomstige vrouw wordt beschouwd als een verwonding van hemzelf.
381. De Praetor zegt: "Niets mag worden gedaan met het doel een persoon schandelijk te maken, en als iemand deze bepaling
overtreedt, zal ik hem straffen naar de omstandigheden van het geval."
382. Labeo zegt, dat dit Edict overbodig is, omdat men een algemene rechtsvordering kan instellen voor toegebrachte schade,
maar het schijnt Labeo zelf toe (en dit is juist), dat de Praetor, na dit punt onderzocht te hebben, er speciaal de aandacht op
heeft willen vestigen; want waar openlijk verrichte handelingen niet uitdrukkelijk genoemd worden, schijnen zij
verwaarloosd te zijn.
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383. In het algemeen verbood de Praetor alles wat iemand berucht zou maken; vandaar dat alles wat iemand doet of zegt, wat
de neiging heeft een ander in diskrediet te brengen, grond is voor een vordering wegens geleden schade. Dat zijn bijna alle
dingen die schande veroorzaken; zoals bijvoorbeeld het gebruik van rouwkleding of kleding die smerig is, of het laten
groeien van het haar of de baard, of het schrijven van gedichten, of het publiceren of zingen van iets dat iemands
bescheidenheid kan schaden.
384. Wanneer de Praetor zegt: "Indien iemand deze bepaling overtreedt, zal ik hem straffen naar de omstandigheden van het
geval", dan moet dit zo worden verstaan, dat de straf door de Praetor zwaarder zal zijn; dat wil zeggen, dat hij zal worden
beïnvloed hetzij door het persoonlijke karakter van hem die de vordering wegens verwonding instelt, hetzij door dat van hem
tegen wie de vordering is ingesteld, hetzij door de zaak zelf, en de aard van de verwonding zoals die door de eiser wordt
aangevoerd.
385. Als iemand de reputatie van een ander aantast door middel van een gedenkteken dat aan de keizer of aan iemand anders
wordt aangeboden, kan volgens Papinianus de vordering wegens schade worden ingesteld.
386. Hij zegt ook dat hij die het resultaat van een vonnis verkoopt, voordat er geld is betaald, veroordeeld kan worden
wegens schade, nadat hij op bevel van de gouverneur is gegeseld, omdat het duidelijk is dat hij een schade heeft begaan tegen
degene wiens vonnis hij te koop heeft aangeboden.
387. Wanneer iemand beslag legt op het eigendom van een ander, of zelfs op een enkel voorwerp, met het doel hem schade
toe te brengen, zal hij aansprakelijk zijn voor een vordering wegens letsel.
388. Evenzo, als iemand de verkoop van een onderpand heeft aangekondigd, en verklaart dat hij op het punt staat het te
verkopen, alsof hij het van mij heeft gekregen, en dit doet met het doel mij te beledigen, zegt Servius dat er een vordering
wegens schade kan worden ingesteld.
389. Als iemand, om een ander te kwetsen, hem aanwijst als zijn schuldenaar, terwijl hij dat niet is, is hij aansprakelijk, voor
de vordering wegens letsel.
390. De Praetor zegt: "Als iemand gezegd wordt de slaaf van een ander in strijd met de goede zeden te hebben geslagen, of
hem zonder bevel van zijn meester te hebben gemarteld, zal ik een vordering tegen hem toestaan. Evenzo zal ik, wanneer
iemand een andere onwettige daad zou hebben gepleegd, een vordering toestaan nadat de juiste reden is aangetoond."
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391. Als iemand een slaaf een verwonding toebrengt op zodanige wijze, dat deze zijn meester een verwonding toebrengt, ben
ik van mening, dat de meester de vordering wegens verwonding in eigen naam kan instellen; maar als hij dit niet heeft
gedaan met het doel de meester te beledigen, moet de Praetor de verwonding, die de slaaf zelf is toegebracht, niet ongestraft
laten, en zeker niet als deze door slagen of door foltering is toegebracht; want het is duidelijk, dat de knecht eronder geleden
heeft.
392. Indien een mede-eigenaar een gemeenschappelijk gehouden slaaf slaat, is het duidelijk, dat hij niet aansprakelijk zal zijn
voor deze rechtsvordering, daar hij dit deed krachtens het recht van een meester.
393. Indien een vruchtgebruiker dit doet, kan de eigenaar een vordering tegen hem instellen; of indien de eigenaar het deed,
kan de vruchtgebruiker hem dagvaarden.
394. Hij voegt er aan toe: "Tegen de goede zeden", hetgeen betekent, dat ieder, die een slaaf slaat, niet aansprakelijk is, maar
ieder, die hem tegen de goede zeden slaat, is aansprakelijk. Wanneer echter iemand dit doet met het oog op zijn verbetering
of reformatie, zal hij niet aansprakelijk zijn.
395. Als dus een stadsmagistraat mijn slaaf met een zweep zou verwonden, vraagt Labeo of ik hem kan aanklagen omdat hij
hem in strijd met de goede zeden heeft geslagen. En hij zegt dat de rechter moet onderzoeken wat mijn slaaf heeft gedaan om
hem te laten afranselen; bijvoorbeeld, als hij onbeschaamd spotte met zijn ambt, of met de insignes van zijn rang, dan moet
hij ontslagen worden van aansprakelijkheid.
396. "Slaan" wordt ten onrechte toegepast op iemand die met zijn vuist slaat.
397. Onder "folteren" moeten wij verstaan de kwelling en het lichamelijk lijden en de pijn die worden aangewend om de
waarheid te achterhalen. Daarom rechtvaardigt een louter verhoor of een matige mate van angst niet de toepassing van dit
Edict. Onder de term "foltering" vallen al die zaken die betrekking hebben op de toepassing van foltering. Wanneer dus
geweld en foltering worden aangewend, wordt dit als foltering opgevat.
398. Indien echter de foltering wordt toegepast op bevel van de meester zelf, en de grenzen daarvan worden overschreden,
zegt Labeo dat hij aansprakelijk is.
399. De Praetor zegt: "Wanneer enige andere onwettige handeling zou hebben plaatsgevonden, zal ik een vordering toestaan,
nadat de juiste reden is aangetoond." Als een slaaf dus ernstig is geslagen, of ondervraagd, kan zonder verder onderzoek
vonnis worden gewezen tegen de schuldige. Indien hij echter enig ander letsel heeft geleden, zal de vordering niet
ontvankelijk zijn, tenzij een behoorlijke reden wordt aangetoond.
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400. Daarom belooft de Praetor de vordering wegens letsel niet in naam van de slaaf, voor elke soort van oorzaak. Want als
hij licht is geslagen, of niet op grove wijze is mishandeld, zal hij het niet toestaan. Als zijn reputatie is aangetast door een
daad, of door geschreven verzen, denk ik dat het onderzoek van de Praetor moet worden uitgebreid tot het karakter van de
slaaf. Want er is een groot verschil tussen de karakters van slaven: sommigen zijn spaarzaam, ordelijk en zorgvuldig; anderen
zijn gemeen, of werkzaam in onbeduidende beroepen, of hebben een onverschillige reputatie. En wat als de slaaf geketend is,
of een slecht karakter heeft, of gebrandmerkt is met schande? Daarom moet de Praetor niet alleen rekening houden met de
verwonding die is begaan, maar ook met de reputatie van de slaaf tegen wie die verwonding zou zijn begaan, en zo zal hij de
vordering toestaan of afwijzen.
401. Soms valt de aan de slaaf toegebrachte verwonding terug op zijn meester, en soms ook niet; want als iemand, denkend
dat hij aan een ander en niet aan mij toebehoorde, een man zou slaan die beweerde dat hij vrij was, en hij zou hem niet
geslagen hebben als hij geweten had dat hij van mij was, dan zegt Mela dat hij niet aangeklaagd kan worden omdat hij een
verwonding tegen mij begaan heeft.
402. Indien iemand een vordering wegens letsel zou instellen wegens een slaaf die geslagen was, en daarna een vordering
wegens onrechtmatige schade, zegt Labeo, dat dit niet hetzelfde is, omdat de ene vordering betrekking heeft op schade
veroorzaakt door nalatigheid, en de andere op belediging.
403. Indien ik het vruchtgebruik van een slaaf heb, en gij de eigendom van hem hebt, en hij is geslagen of gefolterd, zal ik, en
niet de eigenaar, gerechtigd zijn de vordering wegens geleden schade in te stellen. Dezelfde regel is van toepassing, indien gij
mijn slaaf hebt geslagen, die ik te goeder trouw bezat, want de meester heeft het betere recht een vordering wegens geleden
schade in te stellen.
404. Nogmaals, als iemand een vrije man slaat die mij te goeder trouw als slaaf diende, moet worden nagegaan of hij hem
sloeg met het doel mij te beledigen, en als hij dat deed, zal een vordering wegens letsel in mijn voordeel zijn. Daarom kennen
wij een vordering wegens verwonding toe aan de slaaf van een ander, die mij te goeder trouw dient, wanneer de verwonding
is begaan met het oogmerk mij te beledigen; want wij kennen die toe aan de meester van de slaaf zelf. Als hij mij echter
aanraakt en slaat, kan ik ook een vordering wegens verwonding instellen. Hetzelfde onderscheid moet gemaakt worden ten
opzichte van de vruchtgebruiker.
405. Als ik een slaaf sla die aan verschillende meesters toebehoort, is het volkomen duidelijk dat zij allen gerechtigd zullen
zijn de vordering wegens geleden schade in te stellen.
406. Paulus, Over het Edict, Boek XLV.
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Het is echter niet rechtvaardig, zoals Pedius zegt, dat het vonnis wordt uitgesproken voor een grotere som dan de waarde van
het aandeel van de eigenaar, en daarom is het de plicht van de rechter om een schatting te maken van de verschillende
aandelen.
407. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
Als ik dit echter gedaan heb met de toestemming van één alleen, en denkend dat hij de enige eigenaar van de slaaf was, dan
zal de vordering wegens schade ten gunste van niemand zijn. Indien ik wist, dat de slaaf aan verscheidene personen
toebehoorde, dan zal de vordering niet ten gunste komen van de eigenaar, die mij toestond de slaaf te slaan, maar zij zal ten
gunste komen van de anderen.
408. Wanneer een marteling is toegebracht op bevel van een voogd, een lasthebber of een curator, moet worden gezegd dat
de vordering wegens letsel niet ontvankelijk zal zijn.
409. Mijn slaaf is gegeseld door onze magistraat op uw verzoek, of op uw klacht. Mela is van mening dat een vordering tot
schadevergoeding tegen u moet worden toegewezen voor een bedrag dat de rechtbank billijk zal achten. En Labeo zegt dat
als de slaaf sterft, zijn meester hem kan aanklagen, omdat er sprake is van schade door verwonding. Deze mening werd
overgenomen door Trebatius.
410. Sommige verwondingen die door vrije mensen worden toegebracht, lijken gering en van geen belang, maar wanneer ze
door slaven worden toegebracht, zijn ze ernstig; want de belediging neemt toe door de persoon die ze heeft toegebracht.
411. Wanneer een slaaf een verwonding toebrengt, is het duidelijk dat hij een overtreding begaat. Daarom is het redelijk,
zoals in het geval van andere misdrijven, dat onder zulke omstandigheden een rechtsvordering wegens geleden schade wordt
toegewezen. De meester kan echter, indien hij daaraan de voorkeur geeft, de slaaf voor het gerecht brengen om hem te laten
afranselen, en op die manier degene die het letsel heeft opgelopen tevreden stellen. De meester zal hem niet behoeven over te
geven om hem te laten afranselen, maar hem zal de bevoegdheid worden verleend zijn slaaf daartoe over te geven; of, indien
de benadeelde er geen genoegen mee neemt hem te laten afranselen, moet de slaaf bij wijze van genoegdoening worden
overgegeven, of moet het bedrag van de ter terechtzitting getaxeerde schadevergoeding worden betaald.
412. De Praetor zegt: "Naar het goeddunken van de rechter", dat wil zeggen dat van een goed burger, opdat hij de maat van
de straf kan opleggen.
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413. Indien, voordat de meester de slaaf voor de rechter brengt om hem te laten afranselen, teneinde de klager tevreden te
stellen, hetgeen op gezag van een magistraat is geschied, de klager daarna aandringt op het instellen van een vordering
wegens letsel, moet hij niet worden gehoord, want hij die tevreden is gesteld, heeft afstand gedaan van het letsel dat hij heeft
opgelopen; want indien hij vrijwillig heeft gehandeld, kan zonder twijfel worden gezegd, dat het recht op het instellen van
een vordering wegens letsel niet minder zal zijn uitgewist, dan wanneer het door tijdsverloop teniet zou zijn gedaan.
414. Indien een slaaf op bevel van zijn meester letsel toebrengt, kan deze zeker worden aangesproken, zelfs in eigen naam.
Wanneer echter wordt verklaard, dat de slaaf is gemanumitteerd, kan volgens Labeo tegen hem een rechtsvordering worden
ingesteld, omdat het letsel de persoon volgt en een slaaf zijn meester niet in alle dingen moet gehoorzamen. Maar indien hij
iemand zou doden op bevel van zijn meester, wordt hij vrijgesteld van de werking van de wet van Cornelia.
415. Het is duidelijk wanneer hij een of andere daad begaat met het doel zijn meester te verdedigen, dat hij reden in zijn
voordeel heeft, en dat hij zich op een uitzondering kan beroepen als hij vervolgd wordt voor wat hij gedaan heeft.
416. Als de slaaf, in wie ik het vruchtgebruik heb, mij iets aandoet, kan ik een vordering instellen tegen zijn eigenaar, noch
zou mijn toestand slechter worden, omdat ik alleen het vruchtgebruik in hem heb, dan wanneer ik het niet had. De regel is
anders wanneer de slaaf gemeenschappelijk bezit is, want dan zullen wij geen vordering toekennen aan de andere medeeigenaar, om de reden dat hij zelf aansprakelijk is tegenover één voor schade.
417. De Praetor zegt: "Als iemand beweerd wordt een verwonding te hebben begaan tegen een persoon die onder het gezag
van een ander staat, en hij aan wiens gezag hij is onderworpen, of iemand die in zijn naam als gemachtigde kan optreden, niet
aanwezig is, zal ik, als er een behoorlijke reden wordt aangetoond, een vordering toekennen aan hem die beweerdelijk de
verwonding heeft opgelopen."
418. Wanneer een zoon die onder vaders gezag staat, letsel heeft opgelopen, en zijn vader aanwezig was, maar geen
vordering kan instellen omdat hij krankzinnig is, of vanwege een andere aandoening van de geest, denk ik dat een vordering
wegens letsel zal worden toegewezen; want in dit geval wordt de vader geacht afwezig te zijn.
419. Als de vader aanwezig is, maar niet wil procederen, hetzij omdat hij het wil uitstellen, hetzij omdat hij van de schade wil
afzien, hetzij omdat hij die wil vergeven, dan is de betere mening dat de zoon geen vordering kan instellen; want als de vader
afwezig is, wordt de vordering aan de zoon toegewezen, omdat het waarschijnlijk is dat zijn vader de vordering zou hebben
ingesteld als hij aanwezig was geweest.
420. Maar soms menen wij, dat zelfs als de vader de schade verontschuldigt, de vordering aan de zoon moet worden
toegewezen, bijvoorbeeld als het karakter van de vader verachtelijk en abject is, en dat van de zoon eervol; want een vader
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die uiterst verachtelijk is, moet de belediging die zijn zoon door zijn eigen vernedering wordt aangedaan, niet op haar juiste
waarde schatten. Stel bijvoorbeeld, dat de vader iemand is, voor wie volgens de wet en het verstand een curator moet worden
aangesteld door de Praetor.
421. Indien echter de vader, nadat de zaak is aangebracht, vertrekt of nalaat de zaak te vervolgen, of van mindere rang is, dan
moet gezegd worden, dat het recht van vordering op de zoon kan overgaan, indien daarvoor een geldige reden wordt
aangetoond. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de zoon geëmancipeerd is.
422. De Praetor gaf de voorkeur aan de gemachtigde van de vader boven de personen zelf die de schade hadden geleden.
Wanneer echter de gemachtigde de zaak verwaarloost, samenspant met de andere partijen, of niet in staat is degenen te
vervolgen die de schade hebben veroorzaakt, zal de vordering eerder ten gunste komen van hem die de schade heeft geleden.
423. Wij verstaan onder een lasthebber niet een persoon die speciaal tot advocaat is benoemd om een vordering wegens
schade te voeren, maar het is voldoende als het beheer van alle goederen aan hem is toevertrouwd.
424. Waar de Praetor echter zegt, dat, indien de juiste oorzaak is aangetoond, een vordering zal worden toegekend aan hem,
die de schade zou hebben geleden, moet dit zo worden verstaan, dat bij het onderzoek moet worden vastgesteld, hoe lang de
vader afwezig is geweest, en wanneer hij verwacht wordt terug te keren, en of degene, die een vordering wegens schade wil
instellen, indolent is, of geheel waardeloos, en niet in staat om enige zaken te doen, en daarom niet geschikt is om deze
vordering in te stellen.
425. Wanneer hij daarna zegt: "Wie de schade heeft geleden", moet dit soms zo worden opgevat, dat zijn vader het recht
heeft om de rechtsvordering in te stellen; bijvoorbeeld wanneer de schade is toegebracht aan een kleinzoon, en zijn vader
aanwezig was, maar zijn grootvader niet. Julianus zegt dat de vordering wegens verwonding eerder aan de vader dan aan de
kleinzoon zelf moet worden toegekend, omdat hij van mening is dat het de plicht van de vader is, zelfs zolang de grootvader
leeft, om zijn zoon tegen alles te beschermen.
426. Julianus zegt ook dat de zoon de vordering niet alleen zelf kan instellen, maar ook een advocaat kan aanstellen om dat te
doen. Anders, zegt hij, als wij hem niet toestaan een advocaat te benoemen, en hij toevallig door ziekte verhinderd is te
verschijnen, en er niemand is om de vordering voor de schade te voeren, moet deze worden afgewezen.
427. Hij zegt ook, dat wanneer een kleinzoon letsel wordt toegebracht en er niemand is om in naam van de grootvader een
proces aan te spannen, het de vader moet worden toegestaan dit te doen en een advocaat te benoemen; want de bevoegdheid
om een advocaat te benoemen is toegekend aan allen die het recht hebben om in eigen naam een proces aan te spannen.
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Bovendien beweert hij, dat een zoon moet worden geacht de zaak in eigen naam aanhangig te maken, want wanneer zijn
vader dit nalaat, zal de Praetor hem toestemming geven de zaak aanhangig te maken.
428. Indien een zoon onder toezicht van zijn vader de vordering wegens schade instelt, zal deze niet in het voordeel van zijn
vader zijn.
429. Hij zegt ook, dat een vordering wegens verwonding wordt toegestaan aan een zoon onder vaders toezicht, wanneer er
niemand is, die in naam van de vader kan handelen, en dat hij in dit geval wordt beschouwd als het hoofd van het
huishouden. Wanneer hij dus geëmancipeerd is, of tot testamentair erfgenaam wordt benoemd, of zelfs wanneer hij onterfd is
of de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen, wordt hem de bevoegdheid verleend om de zaak te voeren; Want het zou
volkomen absurd zijn, dat iemand, aan wie de Praetor zou toestaan de zaak aan te spannen, terwijl hij onder het gezag van
zijn vader stond, onbekwaam zou worden gemaakt om zijn verwondingen te wreken, nadat hij eenmaal hoofd van een
huishouding was geworden, en dat dit voorrecht zou worden overgedragen aan zijn vader, die hem in de steek had gelaten,
voor zover het in zijn macht lag dit te doen; of (wat nog ongeoorloofder is) dat het wordt overgedragen aan de erfgenamen
van de vader, die ongetwijfeld geen enkel belang hebben bij een letsel, toegebracht aan een zoon die onder vaders toezicht
staat.
430. Paulus, Over het Edict, Boek LV.
Het is noch juist noch rechtvaardig dat iemand veroordeeld wordt omdat hij kwaad spreekt over iemand die schuldig is; want
het is zowel noodzakelijk als opportuun dat de overtredingen van schuldigen bekend worden.
431. 431. Wanneer een slaaf een ander iets aandoet, moet een aanklacht worden ingediend, alsof hij zijn meester iets had
aangedaan.
432. Als een gehuwde dochter onder vaders toezicht een verwonding oploopt, kunnen zowel haar man als haar vader een
vordering wegens verwonding instellen. Pomponius stelt zeer juist, dat het vonnis tegen de verweerder moet worden
uitgesproken ten gunste van de vader voor een bedrag gelijk aan wat het zou zijn geweest als zij weduwe was geweest; en ten
gunste van de echtgenoot, voor hetzelfde bedrag, net alsof zij onafhankelijk was geweest; omdat de schade die door elke
partij is geleden, zijn eigen onderscheiden waardering heeft. Daarom, als de gehuwde vrouw onder niemands toezicht staat,
kan zij de vordering niet instellen, omdat haar man die in haar naam kan instellen.
433. Als mij een verwonding wordt toegebracht door iemand voor wie ik onbekend ben, of als iemand denkt dat ik Lucius
Titius ben, terwijl ik Gaius Seius ben, zal de hoofdzaak hier de voorkeur hebben, namelijk het feit dat hij mij wilde
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verwonden. Want ik ben een zeker individu, hoewel hij kan denken dat ik iemand anders ben dan ikzelf, en daarom zal ik
recht hebben op een vordering wegens letsel.
434. Maar wanneer iemand meent, dat een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, het hoofd van een huishouding is, kan hij
niet geacht worden een verwonding tegen de vader van deze laatste te hebben begaan, evenmin als tegen de echtgenoot,
wanneer hij meent, dat zijn vrouw weduwe is, omdat de verwonding niet persoonlijk op de betrokkenen is gericht, en niet
door een eenvoudige inspanning van het verstand van hun kinderen op hen kan worden overgebracht; aangezien de bedoeling
van hem, die de verwonding toebrengt, zich niet verder uitstrekt dan tot de benadeelde, die als het hoofd van de huishouding
wordt beschouwd.
435. Indien hij echter wist, dat hij een zoon was, die onder vaders toezicht stond, maar toch niet wist, wiens zoon hij was, dan
zou ik (zo zegt hij) stellen, dat de vader in eigen naam een vordering tot schadevergoeding zou kunnen instellen, evenals een
echtgenoot dat zou kunnen, indien hij wist, dat de vrouw gehuwd was; want hij, die van deze dingen op de hoogte is, beoogt
door middel van de zoon, of de echtgenote, een schade toe te brengen aan een vader of echtgenoot, wie ook.
436. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Als mijn schuldeiser, die ik bereid ben te betalen, mijn zekerheden aanvalt om mij schade te berokkenen, zal hij aansprakelijk
zijn voor een vordering wegens schade.
437. Modestinus, Opinies, Boek XII.
Als Seia, met het doel om schade toe te brengen, het huis van haar afwezige schuldenaar verzegelt, zonder het gezag van de
magistraat die het recht en de macht heeft om dit toe te staan, gaf hij het als zijn mening dat de vordering wegens schade kon
worden ingesteld.
438. Javolenus, Epistels, Boek IX.
De schatting van de geleden schade moet niet dateren van het tijdstip waarop het vonnis is uitgesproken, maar van het tijdstip
waarop de schade is toegebracht.
439. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek I.
Als een vrije man als voortvluchtige slaaf wordt gearresteerd, kan hij een vordering wegens schade instellen tegen degene die
hem in beslag neemt.
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440. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Ofilius zegt dat een ieder die het huis van een ander binnentreedt tegen de wil van de eigenaar, ook al kan deze voor het
gerecht worden gedaagd, recht heeft op een vordering wegens letsel tegen hem.
441. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek XV.
Wanneer iemand door een ander wordt verhinderd zijn eigen slaaf te verkopen, kan hij een vordering wegens geleden schade
instellen.
442. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
Als iemand gemeenschap heeft met een slavin, zal een vordering wegens schade worden toegekend aan haar meester, maar
als hij de slavin verbergt, of iets anders doet met de bedoeling om te stelen, zal hij ook aansprakelijk zijn voor een vordering
wegens diefstal; of, als iemand gemeenschap heeft met een jong meisje dat nog niet volwassen was, denken sommige
autoriteiten dat de vordering volgens de wet van Aquilië ook zal gelden.
443. Paulus, Over het Edict, Boek XIX.
Als iemand mijn slaaf of mijn zoon belachelijk maakt, zelfs met zijn toestemming, zal ik toch geacht worden een schade te
hebben opgelopen; zoals bijvoorbeeld als hij hem meeneemt naar een taveerne, of hem ertoe aanzet dobbelstenen te werpen.
Dit zal altijd het geval zijn wanneer degene die hem overhaalt, dit doet met de bedoeling mij te kwetsen. Kwade raad kan
echter gegeven worden door iemand die niet weet wie de meester is, en vandaar wordt de actie voor het corrumperen van een
slaaf noodzakelijk.
444. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVII.
Als het standbeeld van uw vader, opgericht op zijn monument, gebroken wordt doordat er stenen naar gegooid worden, dan
zegt Labeo dat een rechtszaak wegens grafschennis niet kan worden aangespannen, maar die wegens verwonding wel.
445. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIV.
De vordering wegens verwonding tast ons eigendom niet aan voordat de zaak is aangebracht.
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446. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Als u een slaaf manumiteert of vervreemdt, op wiens rekening u recht heeft op een vordering wegens schade, behoudt u het
recht om de vordering in te stellen.
447. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Wie betwijfelt dat, nadat een slaaf is gemanumitteerd, er geen vordering kan worden ingesteld voor een letsel dat hij in
diensttijd heeft opgelopen?
448. Indien aan een zoon een verwonding is toegebracht, terwijl het vorderingsrecht zowel door de zoon als door de vader zal
worden verkregen, moet niet voor beiden dezelfde schatting worden gemaakt:
449. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Omdat de schade die de zoon is toegebracht groter kan zijn dan die welke de vader is toegebracht, vanwege de hogere rang
van de eerstgenoemde.
450. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Het is magistraten niet toegestaan iets te doen waardoor een verwonding kan worden veroorzaakt. Daarom, als een
magistraat, hetzij als particulier, hetzij in zijn magistratelijke hoedanigheid, behulpzaam is bij het begaan van schade, kan hij
voor schade worden aangeklaagd. Maar moet men wachten tot hij zijn ambt heeft neergelegd, of kan men hem dagvaarden
zolang hij zijn ambt uitoefent? De betere mening is, dat indien hij een magistraat is, die niet wettig voor het gerecht kan
worden gedaagd, moet worden gewacht totdat hij zijn ambt heeft neergelegd. Is hij echter een van de lagere magistraten, dat
wil zeggen een van degenen die niet met de hoogste rechtsmacht of autoriteit zijn bekleed, dan kan hij worden gedagvaard,
zelfs zolang hij zijn rechterlijke ambt nog uitoefent.
451. Paulus, Over Sabinus, Boek X.
Wanneer iets gedaan wordt in overeenstemming met de voorschriften van de goede zeden ter bescherming van de belangen
van de Staat, en dit veroorzaakt een belediging, dan zal hij niettemin, om reden dat de magistraat niet handelde met de
bedoeling om schade te berokkenen, maar met het oog op de verdediging van de majesteit van de Republiek, niet
aansprakelijk zijn voor een vordering wegens schade.
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452. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XIII.
Wanneer meerdere slaven samen iemand hebben geslagen, of een tumultueus rumoer tegen hem hebben veroorzaakt, is ieder
van hen afzonderlijk schuldig aan de overtreding, en de schade is des te groter, omdat het door slaven is begaan; en er zijn
inderdaad evenveel verwondingen als er personen zijn die er verantwoordelijk voor zijn.
453. Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek III.
Wanneer iemand een gruwelijke daad begaat die, vanwege zijn schandelijke karakter en armoede, een vonnis kan negeren dat
tegen hem is uitgesproken in een proces wegens verwonding, moet de Praetor al zijn strengheid aanwenden bij de vervolging
van de zaak, en de bestraffing van degenen die de verwonding hebben begaan.
454. Julianus, Digest, Boek XLV.
Als ik in naam van een zoon een rechtszaak wil aanspannen tegen zijn vader, en deze stelt een advocaat aan, dan wordt de
zoon niet geacht te worden verdedigd, tenzij hij zekerheid stelt voor de betaling van het vonnis; en daarom moet een
rechtszaak tegen hem worden toegestaan, net alsof hij niet door zijn vader werd verdedigd.
455. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
De Keizerlijke Constituties bepalen dat alles wat op publieke monumenten is geplaatst met het doel een ander te belasteren,
moet worden verwijderd.
456. De vordering tot schadevergoeding kan zelfs civielrechtelijk worden ingesteld volgens de Corneliaanse wet, en het
bedrag van het vonnis kan door de rechter worden geschat.
457. Scaevola, Regels, Boek IV.
Bij decreet van de Senaat is bepaald dat niemand het standbeeld van de keizer mag dragen om iemands vijandschap op te
wekken, en dat wie dit overtreedt in het openbaar in de boeien zal worden geslagen.
458. Venuleius, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Niemand mag in het openbaar smerige kleding of lang haar dragen onder de naam van een beschuldigde, tenzij hij door
verwantschap zo nauw met hem verbonden is dat hij niet gedwongen kan worden tegen zijn wil tegen hem te getuigen.
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459. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De goddelijke Severus schreef aan Dionysius Diogenes, als volgt: "Iedereen die veroordeeld is voor een gruwelijke
verwonding kan niet tot de Orde der Decurios behoren; en de dwaling van een gouverneur of van iemand anders die een
andere beslissing heeft genomen over het punt in kwestie zal u niet baten, evenmin als die van degenen die, in strijd met de
gevestigde wet, hebben geoordeeld dat u nog steeds uw lidmaatschap van de Orde der Decurios behield."
460. Neratius, Perkamenten, Boek III.
Een vader, tegen wiens zoon een verwonding is begaan, mag niet verhinderd worden zijn eigen verwonding en die van zijn
zoon aan te klagen, door twee verschillende procedures.
461. Paulus, Zinnen, Boek V.
Partijen die een zaak voeren, mogen hun stem niet verheffen tegen de rechter, anders worden zij met schande gebrandmerkt.
462. Gaius, Regels, Boek III.
Ieder die tegen een ander een vordering tot schadevergoeding instelt met het doel hem te ergeren, zal veroordeeld worden
door een buitengewone procedure, dat wil zeggen dat hij ofwel verbanning, deportatie, ofwel uitzetting uit zijn orde zal
moeten ondergaan.
463. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IX.
Als de eigenaar van een lager gelegen huis rook veroorzaakt in het gebouw van zijn bovenliggende buurman, of als een
buurman die een hoger gelegen huis bewoont iets op dat van een ander, dat lager gelegen is, gooit of giet, zegt Labeo dat een
vordering wegens schade niet kan worden ingesteld. Ik denk dat dit niet waar is, mits het naar beneden is gegooid op het
terrein van de buurman met het doel hem te verwonden.
464. Hermogenianus, Epitomes, Boek V.
Wat de verwondingen betreft, is het tegenwoordig gebruikelijk om naar willekeur te vonnissen, al naar gelang de
omstandigheden en de persoon. Slaven die gegeseld zijn, worden aan hun meesters teruggegeven; vrije mensen van lagere
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rang worden met roeden gegeseld; en anderen worden gestraft met tijdelijke verbanning, of met het verbieden van bepaalde
bezittingen.

Tit. 11. Betreffende de willekeurige bestraffing van misdaden.

465. Paulus, Zinnen, Boek IV.
De verleiders van gehuwde vrouwen, evenals andere verstoorders van de huwelijksrelatie, ook al zijn zij niet in staat hun
misdaden te voltooien, worden willekeurig gestraft op grond van de neiging van hun destructieve hartstochten.
466. Er is sprake van een inbreuk op de goede zeden, bijvoorbeeld wanneer iemand mest op een ander gooit, of hem met vuil
of modder besmeurt, of water, kanalen of reservoirs verontreinigt, of iets anders vervuilt met het doel het publiek te schaden;
en op personen van deze aard is het gebruikelijk de meest veroordelende straf toe te passen.
467. Wie een jongen overhaalt zich aan ontucht over te geven, hetzij door hem opzij te leiden, hetzij door zijn bediende te
corrumperen, of wie een vrouw of meisje tracht te verleiden, of iets doet met het doel haar tot losbandigheid aan te zetten,
hetzij door zijn huis uit te lenen, hetzij door haar geld te betalen, om haar over te halen, en het misdrijf is volbracht, zal met
de dood worden gestraft, en als het niet is volbracht, zal hij naar een eiland worden gedeporteerd. Bedienden, die bedorven
zijn, zullen de uiterste straf ondergaan.
468. Ulpianus, Opinies, Boek IV.
Onwettige bijeenkomsten mogen niet worden geprobeerd, zelfs niet door veteraan soldaten, onder het voorwendsel van
religie, of dat van het uitvoeren van een gelofte.
469. Dezelfde, Over overspel, Boek III.
De rechtsvorderingen wegens verduistering en uitbuiting van landgoederen houden een aanklacht in, maar het zijn geen
strafvervolgingen.
470. Marcianus, Regels, Boek I.

3543

De goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard dat een vrouw die opzettelijk bij zichzelf een abortus
laat plegen, door de gouverneur tot tijdelijke verbanning moet worden veroordeeld; want het kan als oneervol worden
beschouwd dat een vrouw ongestraft haar man van kinderen berooft.
471. Ulpianus, Over de plichten van de Proconsul, Boek V.
Naast de aanklacht wegens het corrumperen van een slaaf, die door het Eeuwigdurend Edict wordt toegestaan, wordt streng
gestraft een ieder van wie bewezen is dat hij op instigatie van een slaaf een toevluchtsoord aan de voet van een standbeeld
heeft gezocht, met het doel zijn meester te belasteren.
472. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
Degenen die gewend zijn elke gelegenheid aan te grijpen om de prijs van voedsel te verhogen, worden dardanarii genoemd,
en de Keizerlijke Decreten en Constituties hebben voorzieningen getroffen om hun gierigheid te onderdrukken. In de
decreten is dit als volgt geregeld: "Bovendien moet gij er zorg voor dragen, dat er geen dardanarii zijn van welke soort
goederen dan ook, en dat zij geen maatregelen nemen om koopwaar, die zij hebben gekocht, op te slaan; of, dat de rijkeren
onder hen niet onwillig zijn, in afwachting van een onproductief seizoen, hun goederen tegen redelijke prijzen van de hand te
doen, opdat de prijs van levensmiddelen niet wordt verhoogd." De straffen die aan zulke personen worden opgelegd, lopen
echter sterk uiteen, want over het algemeen krijgen zij, als zij koopman zijn, alleen een verbod om handel te drijven, en soms
worden zij gedeporteerd, maar degenen van lage rang worden veroordeeld tot de openbare werken.
473. De prijs van voedsel wordt ook verhoogd door het gebruik van valse balansen, met betrekking waartoe de goddelijke
Trajanus een Edict heeft uitgevaardigd, door welk Edict hij zulke personen de straf van de Corneliaanse wet oplegt; net alsof
krachtens dat deel van deze wet, dat betrekking heeft op testamenten, iemand veroordeeld zou zijn omdat hij een vervalst
testament had geschreven, verzegeld of gepubliceerd.
474. De goddelijke Hadrianus veroordeelde ook tot deportatie een ieder die valse maten in zijn bezit had.
475. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Personen die zakken dragen, en die deze gebruiken voor verboden doeleinden, door delen van goederen te stelen of mee te
nemen, en ook degenen die derectarii genoemd worden, dat wil zeggen, die zich in appartementen begeven met de bedoeling
te stelen, moeten zwaarder gestraft worden dan gewone dieven, en daarom worden zij voor een termijn veroordeeld tot de
openbare werken, of zij worden gegeseld en daarna ontslagen, of zij worden voor een bepaalde tijd uitgezet.
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476. Hetzelfde, in hetzelfde boek.
Er zijn bovendien misdaden waarover de Gouverneur rechtsmacht heeft; zoals, wanneer iemand beweert dat documenten die
aan hem toebehoren verraderlijk aan een ander zijn gegeven, want de vervolging van dit misdrijf is door de Goddelijke
Broeders toegewezen aan de Prefect van de Stad.
477. Hetzelfde, in hetzelfde boek.
Er zijn bepaalde overtredingen die worden bestraft overeenkomstig de gebruiken van de provincies waar zij worden begaan;
zoals bijvoorbeeld in de provincie Arabië een bepaalde misdaad bekend is, die "het plaatsen van stenen" wordt genoemd en
waarvan de aard als volgt is: De meerderheid van het volk heeft de gewoonte stenen te plaatsen in het veld van een vijand,
die aangeven dat als iemand het veld bewerkt, hij de dood zal vinden door de strikken van degenen die de stenen daar hebben
neergelegd. Deze handelwijze veroorzaakt zulk een vrees, dat niemand het veld durft te naderen uit vrees voor de wreedheid
van hen, die de stenen op het land hebben gelegd. Gouverneurs hebben de gewoonte de uiterste straf op te leggen voor het
begaan van dit vergrijp, omdat het zelf de dood bedreigt.
478. Hetzelfde, in hetzelfde boek.
In Egypte wordt een ieder die dijken breekt of beschadigt (dit zijn dijken die het water van de Nijl tegenhouden) ook op
willekeurige wijze gestraft, al naar gelang hun burgerlijke staat en de omvang van het vergrijp. Sommigen van hen worden
veroordeeld tot de openbare werken, of tot de mijnen. Ook wie een plataan omhakt, kan naar gelang zijn rang tot de mijnen
worden veroordeeld, want ook dit vergrijp wordt willekeurig en met een zware straf bestraft, omdat deze bomen de dijken
van de Nijl verstevigen, waardoor de overstromingen van die rivier worden verdeeld en beheerst, en de vermindering van
haar volume wordt tegengehouden. De dijken, evenals de doorsneden kanalen, zijn grond voor de bestraffing van hen, die
hun werking belemmeren.
479. Paulus, Zinnen, Boek I.
Een vordering in verhouding tot de ernst van de overtreding zal worden toegewezen tegen bergbeklimmers die slangen bij
zich dragen en tentoonstellen, wanneer er schade ontstaat door angst voor deze reptielen.

Tit. 12. Betreffende de schending van graftombes.
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480. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek II.
De actie voor het schenden van een graf brandmerkt een persoon met schande.
481. Dezelfde, Over het Edict van de Praetor, Boek XVIII.
Wanneer iemand een graf vernielt, is de wet van Aquilius niet van toepassing, maar kan een proces worden aangespannen
onder het interdict Quod vi out clam. Deze mening werd ook door Celsus verkondigd met betrekking tot een standbeeld dat
van een monument was afgerukt. Hij vraagt ook of het, als het niet met lood was vastgezet, of op enigerlei wijze aan het graf
was bevestigd, als een deel van het monument moet worden beschouwd, of als een deel van ons eigendom. Celsus zegt dat
het een deel van het monument is, als een bergplaats van beenderen, en dat daarom het interdict Quod vi aut clam, van
toepassing zal zijn.
482. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek V.
De Praetor zegt: "Als men zegt dat een graf door iemand met kwade opzet is geschonden, zal ik een actie in factum tegen
hem toestaan, zodat hij veroordeeld kan worden voor een bedrag dat rechtvaardig lijkt, ten gunste van de belanghebbende.
Als er geen belanghebbende is, of als die er wel is en hij weigert een aanklacht in te dienen, en iemand anders is daartoe
bereid, zal ik hem een vordering van honderd aurei toekennen. Indien meerdere personen een proces willen aanspannen,
verleen ik de bevoegdheid daartoe aan degene wiens zaak het meest rechtvaardig lijkt. Als iemand met kwade bedoelingen
een grafkelder bewoont of een ander bouwwerk maakt dan wat voor een graf bestemd is, zal ik een vordering van
tweehonderd aurei toekennen aan iedereen die bereid is het in zijn eigen naam aan te spannen."
483. Uit de eerste woorden van dit Edict blijkt, dat hij, die met kwaadwillig opzet een grafschennis pleegt, daardoor gestraft
wordt. Als er dus geen kwade opzet is, is de straf niet van toepassing. Vandaar dat zij die niet tot misdadigheid in staat zijn,
zoals bijvoorbeeld kinderen beneden de puberteit, alsmede personen die het graf niet benaderd hebben met de bedoeling het
te schenden, vrijgesteld zijn.
484. Onder het begrip sepulcre verstaat men elke plaats van sepultuur.
485. Als iemand een lijk in een erfelijk graf legt, ook al is het de erfgenaam, is hij toch aansprakelijk voor de overtreding van
een graf, als hij dat tegen de wens van de erflater heeft gedaan; want het is een erflater toegestaan te bepalen, dat niemand in
zijn graf begraven zal worden, zoals in het Rescript van keizer Antoninus staat, want zijn wens moet worden nageleefd.
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Indien hij dus zegt, dat slechts een der erfgenamen daarin personen kan bijzetten, moet dit in acht worden genomen, zodat
alleen de aangewezen erfgenaam dit kan doen.
486. Bij een Edict van de Goddelijke Severus is bepaald, dat lijken mogen worden overgebracht, die niet voor alle tijden op
één plaats zijn begraven; en bij dit Edict is bepaald, dat het vervoer van de lijken niet mag worden vertraagd, noch dat er aan
mag worden getornd, noch dat het vervoer van de lijken over grondgebied, dat tot de steden behoort, mag worden verhinderd.
De Goddelijke Marcus heeft echter in een Rescript verklaard, dat zij, die lijken over de wegen door dorpen of steden
vervoerden, geen straf riskeerden, hoewel dit niet mocht geschieden zonder toestemming van hen, die het recht hebben dit te
verlenen.
487. De goddelijke Hadrianus stelde door een Rescript een straf van veertig aurei vast tegen hen die lijken in steden
begroeven, en hij beval dat de boete aan de schatkist moest worden betaald. Hij gaf ook opdracht dezelfde straf op te leggen
aan magistraten die dit lieten gebeuren; en hij beval dat de plaats bij opbod werd verkocht en het lijk moest worden
verwijderd. Maar wat als de gemeentelijke wet begraving in een stad toestaat? Laten we eens kijken of dit recht door de
keizerlijke voorschriften teniet is gedaan, want voorschriften zijn van algemene toepassing. De keizerlijke rescripties moeten
worden gehandhaafd en zijn overal geldig.
488. Waar iemand in een grafkelder woont of een gebouw op de grond heeft, kan wie dat wenst de rechtsvordering instellen.
489. Landvoogden zijn gewoon strenger op te treden tegen hen die lijken plunderen, vooral als zij gewapend gaan; want als
zij het vergrijp gewapend als rovers begaan, worden zij capitiair gestraft, zoals de goddelijke Severus in een Rescript heeft
bepaald; maar als zij het ongewapend begaan, kan elke straf worden opgelegd tot en met veroordeling tot de mijnen.
490. Zij, die de rechtsmacht hebben over de rechtsvordering wegens schending van een grafkelder, moeten het bedrag van de
rente schatten naar evenredigheid van de toegebrachte schade, als naar evenredigheid van het voordeel, dat door degene, die
zich aan de schending heeft schuldig gemaakt, is verkregen; of naar evenredigheid van de schade, die daaruit is
voortgevloeid; of naar evenredigheid van de vermetelheid van hem, die de overtreding heeft begaan. Toch moet het vonnis
voor een kleinere som worden uitgesproken wanneer de belanghebbenden de aanklagers zijn, dan wanneer een vreemde het
geding heeft aangespannen.
491. Als het recht van scheiding aan verscheidene personen toebehoort, moeten wij dan een vordering aan allen toekennen, of
aan degene die de meeste ijver aan de dag heeft gelegd? Labeo zegt zeer juist, dat de vordering aan allen moet worden
toegewezen, omdat zij is ingesteld voor het individuele belang van een ieder.
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492. Als de belanghebbende niet wenst te procederen wegens schending van het grafrecht, maar, nadat hij zich vóór de
voeging heeft bedacht, zegt dat hij wenst door te gaan, zal hij worden gehoord.
493. Als een slaaf in een graf woont, of er een huis bouwt, zal een vordering wegens schennis niet gelden, en de Praetor
belooft deze vordering tegen hem. Indien hij er echter niet woont, maar de plaats als een toevluchtsoord gebruikt, zal een
vordering wegens schadelijke daden worden toegewezen, mits hij de grond in bezit blijkt te houden.
494. Deze actie is een populaire actie.
495. Paulus, Over het Edict van de Praetor, Boek XXVII.
De graven van vijanden zijn in onze ogen geen religieuze plaatsen, en daarom kunnen wij gebruik maken van alle stenen die
daaruit verwijderd zijn, voor welk doel dan ook, zonder aansprakelijk te zijn voor de actie wegens het schenden van een
graftombe.
496. Pomponius, Over Plautius, Boek IX.
Het is onze gewoonte te stellen, dat de eigenaars van land, waarin zij plaatsen van begrafenis hebben ingericht, het recht van
toegang tot de graven hebben, zelfs nadat zij het land hebben verkocht. Want de wetten betreffende de verkoop van
onroerende goederen bepalen, dat aan de zich daarop bevindende graven een recht van overpad is voorbehouden, alsmede het
recht om deze te benaderen en te omringen voor het houden van begrafenisplechtigheden.
497. Julianus, Digest, Boek X.
De vordering wegens het schenden van een grafkelder wordt in de eerste plaats toegekend aan hem aan wie het eigendom
toebehoort, en als hij niet optreedt en iemand anders wel, ook al is de eigenaar misschien afwezig voor zaken voor de staat,
moet de vordering niet een tweede keer worden toegekend tegen iemand die de vastgestelde schadevergoeding heeft betaald.
De toestand van degene die voor de Staat afwezig was, kan niet worden geacht te zijn verslechterd, daar deze vordering niet
zozeer zijn particuliere zaken betreft, als wel de openbare wraak.
498. Marcianus, Instituten, Boek III.
Het is verboden de toestand van een graf te verslechteren, maar het is geoorloofd een monument dat in verval is geraakt, te
herstellen en te ruïneren, maar zonder de lichamen die erin liggen aan te raken.
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499. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
De misdaad van het schenden van een grafkelder kan worden beschouwd als vallend onder de voorwaarden van de Juliaanse
wet met betrekking tot openbaar geweld, en dat deel waarin is bepaald dat hij zal worden gestraft die iemand verhindert
begrafenisceremonies te vieren, of een lijk te begraven; omdat hij die een grafkelder schendt, een daad begaat die het
begraven verhindert.
500. Dezelfde, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Een geldboete wordt ook toegekend voor het schenden van een grafkelder.
501. Papinianus, Vragen, Boek VIII.
De vraag rees of het recht om een grafschennis aan te klagen toekomt aan de noodzakelijke erfgenaam, wanneer hij zich niet
heeft bemoeid met de goederen van de nalatenschap. Ik was van mening dat hij deze vordering, die is ingesteld in
overeenstemming met wat goed en rechtvaardig is, heel goed kan instellen. En als hij deze vordering instelt, hoeft hij niet
bang te zijn voor de schuldeisers van de nalatenschap; want hoewel deze vordering ervan is afgeleid, is er toch niets
ontvangen door de wil van de overledene, noch is er iets verkregen uit het nastreven van het eigendom, maar alleen als
gevolg van de straf die de wet oplegt.
502. Paulus, Zinnen, Boek V.
Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van graven, en die lichamen of beenderen hebben verwijderd,
worden gestraft met de uiterste straf als ze van lage rang zijn; degenen van hogere rang worden gedeporteerd naar een eiland;
anderen worden ofwel verbannen, of veroordeeld tot de mijnen.

Tit. 13. Betreffende afpersing.

503. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Indien afpersing wordt gepleegd onder een voorgewend bevel van de Gouverneur, zal de Gouverneur van de provincie
bevelen dat het eigendom dat door terreur is overgegeven, wordt teruggegeven, en zal hij het misdrijf bestraffen.
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504. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
De vervolging van afpersing is niet openbaar, maar als iemand geld heeft ontvangen omdat hij een ander met een
strafrechtelijke beschuldiging heeft bedreigd, kan de vervolging openbaar worden krachtens de Decreten van de Senaat,
waarbij allen worden veroordeeld tot de straf van de wet van Cornelia, die hebben deelgenomen aan de aanklacht tegen
onschuldigen, en geld hebben ontvangen als tegenprestatie voor het al dan niet beschuldigen van anderen, of voor het al dan
niet afleggen van getuigenis tegen hen.

Tit. 14. Betreffende hen, die vee stelen.

505. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
De goddelijke Hadrianus heeft op het Concilie van Baetica in een Rescript met betrekking tot veedieven verklaard: "Wanneer
zij die vee wegdrijven het strengst worden gestraft, worden zij gewoonlijk tot het zwaard veroordeeld." Zij worden echter
niet overal met de zwaarste straf gestraft, maar alleen op die plaatsen waar dit soort misdrijven het vaakst wordt begaan;
anders worden zij veroordeeld tot dwangarbeid in de openbare werken, en soms slechts tijdelijk.
506. Als veedieven worden beschouwd zij, die het vee uit de weiden of uit de kudden weghalen en er als het ware op azen; en
zij oefenen het stelen van vee als een gewoon beroep uit, wanneer zij paarden of vee wegnemen uit de kudden, waarvan zij
deel uitmaken. Indien echter iemand een os wegdrijft, die verloren is, of paarden, die alleen gelaten zijn, behoort hij niet tot
deze categorie, maar is slechts een gewone dief.
507. Wie echter een zeug, een geit of een schaap wegdrijft, moet niet zo streng gestraft worden als iemand, die grotere dieren
steelt.
508. Hoewel Hadrianus voor dit vergrijp de straf van de mijnen, of die van arbeid aan de openbare werken, of die van het
zwaard heeft ingesteld; toch mogen zij, die niet tot de laagste stand der maatschappij behoren, deze straf niet ondergaan, want
zij moeten òf gedegradeerd worden, òf uit hun orde worden verbannen. Zij echter, die gewapend vee wegdrijven, worden niet
ten onrechte voor wilde beesten geworpen.
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509. Ieder, die vee wegdrijft, waarvan het eigendom in geschil is, moet aan een burgerlijk onderzoek worden onderworpen,
gelijk Saturninus zegt; maar deze regel moet alleen worden aangenomen, wanneer geen voorwendsel voor het stelen van het
vee wordt gezocht, maar de beschuldigde, door goede redenen daartoe aangezet, werkelijk geloofde, dat het vee hem
toebehoorde.
510. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
De misdaad van het wegdrijven van vee is niet onderworpen aan openbare vervolging, omdat het eerder als diefstal moet
worden aangemerkt; maar omdat de meeste overtreders van deze beschrijving gewapend gaan, als ze worden gearresteerd,
worden ze gewoonlijk strenger gestraft op deze grond.
511. Callistratus, Over juridische onderzoeken, Boek VI.
Schapen, in verhouding tot het aantal dat wordt weggedreven, maken iemand ofwel tot een gewone dief, ofwel tot een toeeigenaar van vee. Sommige autoriteiten zijn van mening dat tien schapen een kudde vormen, net als vier of vijf varkens, als
ze van een kudde worden weggedreven; maar een veedief begaat deze misdaad als hij maar één paard of os steelt.
512. Hij moet ook zwaarder gestraft worden die een tamme kudde uit een stal wegdrijft, en niet uit een bos, of één die deel
uitmaakt van een grotere kudde.
513. Zij, die zich dikwijls aan dit vergrijp hebben schuldig gemaakt, hoewel zij misschien slechts een of twee dieren tegelijk
hebben weggenomen, worden niettemin als veedieven aangemerkt.
514. Degenen die dit soort overtreders onderdak verlenen, moeten volgens een brief van de goddelijke Trajanus gestraft
worden met een verbanning uit Italië voor tien jaar.

Tit. 15. Betreffende de bedriegerij.

515. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek VI.
Een prevaricator is iemand die voor beide partijen kiest, en de tegenpartij bijstaat door zijn eigen zaak te verraden. Deze
term, zegt Labeo, is afgeleid van een wisselende wedstrijd, want hij handelt op deze manier die, schijnbaar aan de ene kant,
in feite de andere partij bevoordeelt.
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516. Een prevaricator, zo genoemd, is iemand die als aanklager optreedt bij een strafvervolging. Van een advocaat wordt
echter niet juist gezegd dat hij een getalmaar is. Wat moet er dan met hem gebeuren als hij zich aan dit vergrijp schuldig
maakt, hetzij in een particuliere, hetzij in een openbare procedure, dat wil zeggen als hij zijn eigen kant heeft verraden? Het
is gebruikelijk, dat hij willekeurig wordt gestraft.
517. Ulpianus, Over de plichten van de Proconsul, Boek IX.
Er zij aan herinnerd, dat thans degenen, die zich aan dit vergrijp schuldig maken, met een willekeurige straf worden gestraft.
518. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Het vonnis wegens voorbarigheid is of openbaar of door gewoonte ingevoerd.
519. Indien de verdachte zich in een strafzaak tegen de aanklager verzet met de bewering dat hij reeds door een ander van
hetzelfde misdrijf is beschuldigd en vrijgesproken, bepaalt de Juliaanse wet op de openbare vervolgingen dat hij niet kan
worden vervolgd voordat het door de eerste aanklager ten laste gelegde misdrijf en het daarop betrekking hebbende vonnis
zijn onderzocht. De beslissing in dergelijke zaken wordt derhalve geacht te behoren tot de categorie van de openbare
vervolgingen.
520. Wanneer het misdrijf van de bedrieglijkheid door een advocaat zou zijn begaan, kan geen openbare vervolging worden
ingesteld; en het maakt geen verschil of hij dit misdrijf in een openbare of in een particuliere procedure zou hebben begaan.
521. Als dus iemand ervan beschuldigd wordt van een openbare vervolging te hebben afgezien, zal de zaak niet openbaar
zijn, omdat geen enkele wet daarin heeft voorzien; en een openbare beschuldiging is niet toegestaan door dat decreet van de
Senaat dat de straf van vijf pond goud voorschrijft tegen iedereen die van een zaak afziet.
522. Dezelfde, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Als iemand tegen wie geen proces wegens laster kan worden aangespannen, wordt veroordeeld wegens het zijn van een
getalm in een strafzaak, wordt hij berucht.
523. Venuleius Saturninus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Een beschuldiger die veroordeeld is wegens opschepperij kan daarna geen aanklacht volgens de wet indienen.
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524. Paulus, Over openbare vervolgingen.
In een Rescript van onze Keizer en zijn Vader is bepaald dat in het geval van misdaden die als buitengewoon worden
bestreden, de onderhandelaars worden gestraft met dezelfde straf als die waaraan zij zouden zijn blootgesteld, als zij zelf de
wet hadden overtreden waardoor de beklaagde door hun verraderlijke toedoen werd vrijgesproken.
525. Ulpianus, Over belastingen, Boek IV.
In alle gevallen, behalve die waarin het vergieten van bloed in het geding is, wordt een ieder die de informant corrumpeert als
veroordeelde beschouwd, volgens het decreet van de Senaat.

Tit. 16. Betreffende degenen die misdadigers herbergen.

526. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De herbergiers van misdadigers vormen een van de ergste klassen van overtreders, want zonder hen zou geen misdadiger
lang verborgen kunnen blijven. De wet schrijft voor dat zij gestraft moeten worden als rovers. Zij moeten in dezelfde klasse
worden ingedeeld, want wanneer zij rovers kunnen grijpen, laten zij hen gaan, nadat zij geld of een deel van de gestolen
goederen hebben ontvangen.
527. Paulus, Over de bestraffing van burgers.
Personen door wie een dief, die hetzij hun bloedverwant is, hetzij hun aanverwant, verborgen wordt gehouden, moeten noch
ontslagen worden, noch streng gestraft worden, want hun misdaad is niet zo ernstig als die van hen die rovers verbergen die
op geen enkele wijze met hen verbonden zijn.

Tit. 17. Betreffende dieven die in baden stelen.
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528. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
Nachtelijke dieven moeten willekeurig berecht en gestraft worden als er een goede reden voor is, mits we ervoor zorgen dat
er geen grotere straf wordt opgelegd dan die van arbeid aan de openbare werken. Dezelfde regel geldt voor dieven die stelen
in badhuizen. Als de dieven zich echter met wapens verdedigen, of als zij hebben ingebroken, of iets dergelijks hebben
gedaan, maar niemand hebben geslagen, zullen zij tot de mijnen worden veroordeeld, en degenen met een hogere
maatschappelijke positie zullen worden verbannen.
529. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Als zij overdag diefstal plegen, moeten zij op de gewone manier berecht worden.
530. Paulus, Over de bestraffing van soldaten.
Een soldaat die betrapt is op het stelen van een badkuip moet oneervol uit de dienst ontslagen worden.

Tit. 18. Betreffende hen die uitbreken uit de gevangenis, en plunderaars.

531. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript, gericht aan Aemilius Tiro, verklaard dat personen die uitbreken uit de
gevangenis de dood moeten ondergaan. Saturninus is ook van mening dat zij die uit de gevangenis ontsnapt zijn, hetzij door
de deuren open te breken, hetzij door samen te spannen met anderen die met hen opgesloten waren, hoofdelijk gestraft
moeten worden, maar als zij ontsnapt zijn door de nalatigheid van de bewakers, moeten zij een lichtere straf ondergaan.
532. Overvallers, die meer gruwelijke dieven zijn (want dat is de betekenis van het woord) moeten veroordeeld worden tot
arbeid aan de openbare werken, hetzij voor het leven, hetzij voor een bepaalde termijn van jaren; zij echter, die van hogere
rang zijn, moeten tijdelijk uit hun orde worden ontslagen, of gedwongen worden te vertrekken buiten de grenzen van hun
land; maar aan hen is geen speciale straf opgelegd door de Keizerlijke Rescripties. Daarom kan de bevoegde magistraat naar
eigen goeddunken vonnis wijzen, wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd.
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533. Op dezelfde wijze worden dieven die zakken dragen, directarii, en zij die in gebouwen inbreken, gestraft. Keizer Marcus
verordonneerde dat een Romeinse ridder die geld had gestolen, nadat hij door een muur was gebroken, voor de duur van vijf
jaar verbannen moest worden uit de provincie van Afrika, vanwaar hij kwam, evenals uit de stad en uit Italië. Het is echter
nodig om, nadat de juiste reden is aangetoond, een beslissing te nemen met betrekking tot zowel degenen die in huizen
inbreken, als de andere hierboven genoemde overtreders, afhankelijk van de omstandigheden van de misdaad; met dien
verstande dat niemand zal worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die van arbeid aan de openbare werken, als hij een
plebejer is, en als hij van hogere rang is, geen zwaardere straf zal ondergaan dan die van verbanning.
534. Paulus, Over de plichten van de prefect van de nachtwacht.
Er worden verschillende straffen opgelegd aan personen die in huizen inbreken, want degenen die 's nachts inbreken zijn het
gruwelijkst, en daarom worden zij gewoonlijk gegeseld en tot de mijnen veroordeeld. Wie echter overdag inbreekt, krijgt
eerst zweepslagen en wordt daarna veroordeeld tot dwangarbeid voor het leven of voor een bepaalde tijd.

Tit. 19. Betreffende de plundering van landgoederen.

535. Marcianus, Instituten, Boek III.
Wanneer iemand het landgoed van een ander plundert, is het gebruikelijk dat hij willekeurig wordt gestraft, door middel van
de beschuldiging van het plunderen van een landgoed, zoals is bepaald in een Rescript van de Goddelijke Marcus.
536. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Bij het vervolgen van de misdaad van het plunderen van een landgoed, moet de Gouverneur van de provincie gerechtelijke
kennis nemen van hetzelfde; want wanneer de vordering voor diefstal niet kan worden ingesteld, blijft alleen een beroep op
de Gouverneur over.
537. Het is duidelijk dat het misdrijf van plundering van een nalatenschap alleen kan worden vervolgd onder omstandigheden
waarin de vordering tot diefstal niet openstaat, dat wil zeggen voordat de nalatenschap is betreden, of nadat deze is betreden,
maar voordat het goed door de erfgenaam in bezit is genomen; want het is duidelijk dat in dit geval de vordering tot diefstal
niet openstaat, hoewel er geen twijfel over bestaat dat een vordering tot overlegging van het goed kan worden ingesteld,
indien iemand dit wenst om het te kunnen opeisen.
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538. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat iedereen die de misdaad van het plunderen van een
landgoed buitengewoon wilde vervolgen, dit kon doen ofwel voor de prefect van de stad of de gouverneur; ofwel kon hij het
landgoed opeisen van de bezitters door middel van de gewone gang van zaken.
539. Paulus, Opinies, Boek III.
Het eigendom van een landgoed behoort aan alle erfgenamen gezamenlijk toe, en daarom wordt hij die een aanklacht indient
wegens het misdrijf van plundering van het landgoed, en in het gelijk wordt gesteld, ook geacht zijn mede-erfgenaam te
hebben bevoordeeld.
540. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Een echtgenote kan niet beschuldigd worden van de misdaad van het plunderen van een landgoed, omdat de vordering van
diefstal niet tegen haar kan worden ingesteld.
541. Paulus, Over Neratius, Boek I.
Als u, niet wetende dat een bepaald goed tot een landgoed behoort, het wegneemt, zegt Paulus dat u een diefstal pleegt.
Diefstal van een goed dat tot een landgoed behoort, is niet meer gepleegd dan diefstal van een goed dat geen eigenaar heeft,
en de mening van degene die het steelt, verandert het karakter van de handeling in geen enkel opzicht.

Tit. 20. Betreffende stellionatus.

542. Papinianus, Opinies, Boek I.
De actie van Stellionatus valt niet onder openbare vervolgingen of onder particuliere acties.
543. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VIII.
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Een vonnis voor dit vergrijp brandmerkt niemand met schande, maar het wordt gevolgd door buitengewone straffen.
544. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
De beschuldiging van Stellionatus valt onder de jurisdictie van de gouverneur.
545. Men moet bedenken dat zij die een frauduleuze daad hebben gepleegd voor deze misdaad vervolgd kunnen worden, dat
wil zeggen, als er geen andere misdaad is waarvan zij beschuldigd kunnen worden, want wat in het privaatrecht aanleiding
geeft tot een vordering wegens fraude is de basis voor een strafrechtelijke vervolging in een aanklacht van Stellionatus.
Vandaar dat, telkens wanneer het misdrijf geen naam heeft, wij het Stellionatus noemen. Dit geldt echter in het bijzonder
voor iemand die door bedrog eigendom ruilt of in betaling geeft, waarbij het eigendom aan een ander is bezwaard, en hij dit
feit verbergt; want alle gevallen van deze aard omvatten stellionatus. En wanneer iemand een ander voorwerp in de plaats
heeft gesteld, of goederen die hij had moeten afgeven, terzijde heeft gelegd of heeft bedorven, is hij ook aansprakelijk voor
dit vergrijp. Evenzo kan iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, of heeft samengespannen om de dood van een
ander te bewerkstelligen, vervolgd worden voor Stellionatus. En in het algemeen zou ik zeggen dat wanneer de naam van een
misdaad ontbreekt, een aanklacht wegens dit misdrijf kan worden ingediend, maar het is niet nodig de verschillende gevallen
op te sommen.
546. Voor Stellionatus is echter geen straf wettelijk voorgeschreven, daar het volgens de wet geen misdrijf is. Het is echter
gebruikelijk dat het willekeurig wordt bestraft, op voorwaarde dat, in het geval van plebejers, de opgelegde straf niet
zwaarder is dan die van veroordeling tot de mijnen. Maar in het geval van hen die een hogere positie bekleden, moet de straf
van tijdelijke verbanning, of verbanning uit hun orde worden opgelegd.
547. Een ieder, die op bedrieglijke wijze koopwaar heeft verborgen, kan voor dit misdrijf speciaal worden vervolgd.
548. Modestinus, Over straffen, Boek III.
Wanneer iemand in een geschreven akte zweert dat het verpande eigendom hem toebehoort, en daarbij meineed pleegt, wordt
het Stellionatus, en daarom moet de schuldige in tijdelijke ballingschap worden gezonden.

Tit. 21. Betreffende de verwijdering van grenzen.
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549. Modestinus, Regels, Boek VIII.
De straf voor het verwijderen van grenzen is geen geldboete, maar moet worden geregeld overeenkomstig de sociale positie
van de schuldigen.
550. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek III.
De goddelijke Hadrianus verklaarde het volgende in een Rescript. Er kan geen twijfel over bestaan dat zij die monumenten
verwijderen die zijn geplaatst om grenzen vast te stellen, zich schuldig maken aan een zeer slechte daad. Bij het bepalen van
de strafmaat moet echter rekening worden gehouden met de rang en de intentie van degene die de misdaad heeft begaan,
want als personen met een hoge rang worden veroordeeld, lijdt het geen twijfel dat zij de daad hebben begaan met het doel
het land van anderen te bemachtigen, en zij kunnen voor een bepaalde tijd worden verbannen, afhankelijk van hun leeftijd;
dat wil zeggen, als de beschuldigde erg jong is, moet hij voor een langere tijd worden verbannen; als hij oud is, voor een
kortere tijd. Indien anderen hun zaken hebben gedaan en hun diensten hebben verleend, worden zij gestraft en veroordeeld tot
dwangarbeid op de openbare werken gedurende twee jaar. Indien zij echter de monumenten door onwetendheid of per
ongeluk hebben verwijderd, zal het voldoende zijn hen te laten geselen.
551. Dezelfde, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek V.
Een geldboete werd ingesteld door de landbouwwet die Gaius Caesar uitvaardigde tegen hen die op frauduleuze wijze
monumenten wegnamen buiten hun eigenlijke plaats en de grenzen van hun land; want daarin werd bepaald dat zij aan de
Publieke Schatkist vijftig aurei moesten betalen voor elke grensmarkering die zij wegnamen of verwijderden, en dat een
rechtsvordering moest worden toegestaan aan iedereen die dat wenste.
552. Bij een andere landbouwwet, door den goddelijken Nerva ingevoerd, is bepaald, dat, indien een mannelijke of
vrouwelijke slaaf, zonder medeweten van zijn meester, dit vergrijp met boos opzet begaat, hij met den dood zal worden
gestraft, tenzij zijn meester of meesteres er de voorkeur aan geeft, de boete te betalen.
553. Ook zij, die het uiterlijk van de plaats veranderen om de plaats van de grenzen onduidelijk te maken, zoals door van een
boom een struik te maken; of van een bos land te maken dat geploegd is; of die iets anders van dien aard doen, zullen gestraft
worden overeenkomstig hun karakter en hun rang, en het geweld waarmede hun daden werden begaan.

Tit. 22. Betreffende verenigingen en corporaties.
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554. Marcianus, Instituten, Boek III.
In de decreten van de keizers wordt de gouverneurs van de provincies opgedragen om de organisatie van corporatieve
verenigingen te verbieden, en zelfs niet toe te staan dat soldaten ze vormen in kampen. De meer behoeftige soldaten wordt
echter toegestaan hun soldij maandelijks in een gemeenschappelijk fonds te storten, op voorwaarde dat zij gedurende die tijd
slechts eenmaal bijeenkomen, uit vrees dat zij onder een dergelijk voorwendsel een onwettige vereniging oprichten, hetgeen
volgens een Rescript van de goddelijke Severus niet alleen te Rome, maar ook in Italië en in de provincies niet getolereerd
mag worden.
555. Het bijeenkomen voor godsdienstige doeleinden is echter niet verboden, indien daardoor geen daad wordt begaan tegen
het decreet van de Senaat, waarbij onwettige genootschappen zijn verboden.
556. Het is niet wettig lid te worden van meer dan één door de wet toegestane vereniging, zoals door de Goddelijke Broeders
is besloten. Als iemand lid wordt van twee verenigingen, wordt in een rescript bepaald dat hij de vereniging moet kiezen
waar hij het liefst bij wil horen, en dat hij van de vereniging waaruit hij zich terugtrekt, krijgt waar hij recht op heeft uit de
gemeenschappelijke bezittingen.
557. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
Een ieder die lid wordt van een onwettige vereniging, is onderworpen aan dezelfde straf als zij die veroordeeld zijn omdat zij
openbare plaatsen of tempels door middel van gewapende mannen in beslag hebben genomen.
558. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Als verenigingen onwettig zijn, worden zij ontbonden door de termen van keizerlijke mandaten en grondwetten, en decreten
van de Senaat. Wanneer zij ontbonden zijn, is het de leden toegestaan het geld of de goederen die zij gemeenschappelijk
bezitten, onder elkaar te verdelen, als die er zijn.
559. Met andere woorden, tenzij een vereniging of een orgaan van deze aard bijeenkomt met het gezag van het decreet van de
Senaat, of van de Keizer, is deze vergadering in strijd met de bepalingen van het decreet van de Senaat en de Keizerlijke
Mandaten en Constituties.
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560. Het is ook geoorloofd dat slaven worden toegelaten tot verenigingen van behoeftigen, met toestemming van hun
meesters; en zij die de leiding hebben over zulke verenigingen, worden er hierbij van op de hoogte gesteld dat zij geen slaaf
mogen toelaten tot een vereniging van behoeftigen zonder medeweten of toestemming van zijn meester, en dat zij, als zij dat
toch doen, een boete zullen krijgen van honderd aurei voor iedere toegelaten slaaf.
561. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek IV.
Leden zijn zij die behoren tot dezelfde vereniging die de Grieken hetaireian noemen. Zij zijn wettelijk gemachtigd met elkaar
alle overeenkomsten aan te gaan die zij wensen, mits zij niets doen dat in strijd is met de openbare wet.
De bepaling lijkt te zijn ontleend aan die van Solon, die als volgt luidt: "Indien het volk, of broeders, of zij die met elkaar
verbonden zijn om offers te brengen, of zeelieden, of zij die in hetzelfde graf begraven zijn, of leden van dezelfde
gemeenschap die in het algemeen samenleven, enig contract met elkaar hebben gesloten of sluiten, zal wat zij overeenkomen
standhouden, indien de openbare wetten het niet verbieden."

Tit. 23. Betreffende de handelingen van het volk.

562. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Wij noemen dat een volksvordering, die zowel de rechten van de partij die ze instelt, als die van het volk beschermt.
563. Dezelfde, Over het Edict, Boek I.
Wanneer verschillende personen tegelijk een volksvordering instellen, kiest de Praetor de meest geschikte van hen.
564. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Als een rechtszaak meerdere malen wordt aangespannen voor dezelfde zaak, terwijl het om dezelfde handeling gaat, kan de
gewone uitzondering van res judicata worden ingeroepen.
565. Bij volksvorderingen wordt aan de belanghebbende partij de voorkeur gegeven. 4. Paulus, Over het Edict, Boek III.
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Een volksvordering wordt toegekend aan een persoon wiens rechten onaangetast zijn, d.w.z. aan iemand die volgens het
Edict kan procederen.
566. Dezelfde, Over het Edict, Boek VIII.
Wanneer iemand wordt gedagvaard in een volksvordering, kan hij een advocaat aanstellen om hem te verdedigen, maar hij
die de rechtsvordering instelt, kan er geen aanstellen.
567. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
Volksvorderingen worden niet toegestaan aan vrouwen en minderjarigen, tenzij zij belang hebben bij de zaak.
568. Paulus, Over het Edict, Boek XLI.
Volksvorderingen gaan niet over op hem aan wie een landgoed is teruggegeven krachtens het Trebelliaanse Decreet van de
Senaat.
569. De persoon die gerechtigd is deze acties in te stellen, wordt niet geacht hierdoor geldelijk te zijn bevoordeeld.
570. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Alle volksvorderingen worden niet toegestaan tegen erfgenamen, noch wordt het recht om ze in te stellen verlengd tot na de
termijn van een jaar.
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Boek XLVIII
1. Over strafrechtelijke vervolging.
2. Betreffende beschuldigingen en inscripties.
3. Betreffende de bewaring en verschijning van personen ten laste in strafzaken.
4. Over de Juliaanse wet met betrekking tot het misdrijf van majesteitsschennis.
5. Over de Juliaanse wet betreffende de bestraffing van overspel.
6. De Juliaanse wet op het openbare geweld.
7. Betreffende de Juliaanse wet betreffende privé-geweld.
8. Wat betreft de Corneliaanse wet betreffende moordenaars en gifmengers.
9. De Pompeiaanse wet op vadermoordenaars.
10. Betreffende de Corneliaanse wet op bedrog en het Libonische decreet van de Senaat.
11. De Juliaanse wet op afpersing.
12. Betreffende de Juliaanse wet op provisie.
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13. Betreffende de Juliaanse wet op peculation, sacrilege, en balances.
14. Betreffende de Juliaanse wet met betrekking tot het onwettig zoeken van een ambt.
15. Betreffende de wet van Favia met betrekking tot ontvoerders.
16. Betreffende het Turpilliaanse decreet van de Senaat en het verwerpen van aanklachten.
17. Betreffende de veroordeling van personen die gezocht worden of afwezig zijn.
18. Betreffende foltering.
19. Betreffende straffen.
20. Betreffende de eigendommen van veroordeelde personen.
21. Betreffende de eigendommen van hen die zelfmoord hebben gepleegd of zichzelf hebben bedorven (..)
22. Betreffende personen die zijn verboden, gedegradeerd en gedeporteerd.
23. Betreffende personen tegen wie een vonnis is uitgesproken (..)
24. Betreffende de lijken van gestraften.

Tit. 1. Over de strafvervolging.

1. Macer, Over strafrechtelijke vervolgingen, Boek I.
Alle zaken waarbij misdaad in het spel is, zijn niet openbaar, maar alleen die zaken die afgeleid zijn van de wetten die
betrekking hebben op de vervolging van misdaden, zoals de Juliaanse wet op verraad; de Juliaanse wet op overspel; de
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Corneliaanse wet op moordenaars en vergiftigers; de Pompeiaanse wet op Parricide; de Juliaanse wet op de pauselijkheden;
de Corneliaanse wet op de testamenten; de Juliaanse wet op het privé-geweld; de Juliaanse wet op het openbare geweld; de
Juliaanse wet op de omkoping van kiezers; de Juliaanse wet op de afpersing; en de Juliaanse wet op de verhoging van de prijs
van levensmiddelen.
(1) Paulus, Over het Edict van de Praetor, Boek XV.
Sommige misdrijven zijn de doodstraf, en andere niet. De misdrijven die de doodstraf zijn, brengen de straf van verbanning
of verbanning met zich mee, dat wil zeggen, het verbod om water en vuur te gebruiken. Want door deze straffen gaan de
burgerrechten van de delinquent verloren; de andere straffen worden degradatie genoemd en geen verbanning, want dan
blijven de rechten van het burgerschap behouden. De straffen, die niet de hoofdstraffen zijn, zijn die, waarbij de straf hetzij
geldelijk, hetzij lichamelijk is.
0. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Een strafvervolging wordt nietig verklaard door de dood van de beklaagde van beide geslachten.
3. Paulus, Over het Edict, Boek XXXVII.
Het gebeurt soms dat een strafvervolging wordt geschaad, zoals bij de rechtsvordering volgens de wet van Aquilius; bij de
rechtsvordering wegens diefstal en de rechtsvordering wegens met geweld afgenomen goederen; bij het interdict Unde vi en
bij de rechtsvordering om de overlegging van een testament af te dwingen; want in deze gevallen gaat het om privéaangelegenheden.
(1) Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer iemand van een misdaad wordt beschuldigd, moet hij bewijzen dat hij niet schuldig is, en hij kan een ander niet
beschuldigen voordat hij zelf is vrijgesproken; want het staat in de keizerlijke constituties dat een beklaagde moet worden
vrijgesproken, niet door anderen van misdaad te beschuldigen, maar door zijn eigen onschuld.
4. Het is onzeker of iemand een aanklacht kan indienen wanneer hij is vrijgesproken, of wanneer hij straf heeft ondergaan;
want door onze Keizer en zijn Goddelijke Vader is besloten dat hij geen aanklacht kan beginnen nadat hij is veroordeeld. Ik
denk echter, dat dit alleen betrekking heeft op hen, die hetzij hun recht op burgerschap, hetzij hun vrijheid hebben verloren.
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5. Het is duidelijk dat beschuldigingen die zijn begonnen vóór de veroordeling, daarna kunnen worden voltooid. 6.
Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Wanneer iemand die van een misdaad beschuldigd werd, sterft en de straf is uitgewist, in welke toestand de beschuldiging
van de uitgewiste misdaad ook verkeert, kan de magistraat die bevoegd is voor het betrokken geldelijk belang, het onderzoek
voortzetten.
0. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Een veroordeling voor elke misdaad maakt een man niet berucht, maar alleen die welke het karakter hebben van een
openbare vervolging. Daarom vloeit de schande niet voort uit de veroordeling voor een misdaad die niet het voorwerp is van
een openbare vervolging, tenzij de misdaad het voorwerp kan zijn van een rechtszaak die, zelfs in het geval van een
particulier vonnis, de veroordeelde met schande brandmerkt, zoals bijvoorbeeld die van diefstal, die van roof met geweld, en
die van verwonding.
(256) Paulus, Openbare vervolgingen.
De orde van openbare vervolgingen voor halsmisdrijven is niet meer in gebruik; nog steeds bestaat de door de wetten
voorgeschreven straf, en de misdaden worden willekeurig bewezen.
6. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek I.
Men moet bedenken dat als iemand zijn eigen slaaf niet verdedigt, wanneer deze beschuldigd wordt van een halsmisdaad, hij
niet geacht wordt hem in de steek te hebben gelaten; en daarom, als de slaaf wordt vrijgesproken, wordt hij niet vrij, maar
blijft hij het eigendom van zijn meester.
(0) Papinianus, Definities, Boek II.
22. Zolang de zaak tussen de aanklager en de beklaagde voor het gerecht aanhangig is, wordt het excuus van afwezigheid om
gegronde redenen toegelaten; en hoewel de beklaagde drie dagen lang drie keer per dag is opgeroepen, mag hij niet worden
veroordeeld; of als de aanklager afwezig is en de beklaagde aanwezig, mag de eerste niet worden veroordeeld wegens
kwaadwillige vervolging.
23. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek X.
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Een slaaf kan worden verdedigd door een advocaat die door zijn meester is aangesteld, net zo goed als door zijn meester zelf.
23. Modestinus, Over straffen, Boek III.
De magistraat die op het punt staat de zaken van gevangenen te horen, moet de hulp inroepen van de meest illustere burgers,
evenals van de meest eminente advocaten, als zij allen in de voornaamste stad van de provincie wonen waar hij rechtsmacht
uitoefent. In een rescript is bepaald dat gevangenen zelfs op feestdagen kunnen worden verhoord, zodat hij degenen die
onschuldig zijn kan ontslaan, en de zaken van degenen die schuldig zijn en een zware straf verdienen, kan voortzetten.
23. Papinianus, Opinies, Boek XV.
Als de aanklager sterft, kan de zaak door een ander worden vervolgd, als de gouverneur van de provincie dat raadzaam acht.
23. Een gemachtigde zal bij de vervolging van een misdaad niet tot enig nut tussenbeide komen; en dit geldt nog sterker voor
de verdediging. De verontschuldigingen van afwezigen kunnen aan de rechters worden voorgelegd overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van de Senaat, en indien goede redenen worden aangevoerd, zal de beslissing worden uitgesteld.
0. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
De slaven van een schoonzoon die door zijn schoonvader beschuldigd was van het toedienen van vergif, besloot de
gouverneur van de provincie dat de vader zich schuldig had gemaakt aan kwaadwillige vervolging. Ik gaf als mijn mening
dat de vader van de overledene niet moest worden gerekend tot de personen die berucht zijn, want hoewel een
strafvervolging zou kunnen worden ingesteld door de kinderen voor de dood van de dochter, kon de vader de beschuldiging
zonder enig risico inbrengen.

Tit. 2. Betreffende de beschuldigingen en de opschriften.

65536. Pomponius, Over Sabinus, Boek I.
Het is een vrouw niet geoorloofd iemand in een strafzaak aan te klagen, tenzij zij dit doet wegens de dood van haar ouders of
kinderen, haar beschermheer of beschermvrouwe, en hun zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter.
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131072. Papinianus, Over overspel, Boek I.
Vrouwen mogen om bepaalde redenen een openbare aanklacht indienen, bijvoorbeeld als zij dat doen wegens de dood van
een van die personen van een van beide geslachten tegen wie zij, als zij dat niet willen, niet kunnen worden gedwongen om
als getuige te verschijnen, krachtens de bepalingen van de wet met betrekking tot openbare getuigenissen. De Senaat is tot
dezelfde conclusie gekomen met betrekking tot de Corneliaanse wet op het bewijs. Vrouwen mogen echter wel in het
openbaar getuigen bij een strafvervolging over het testament van een vrijgelatene van hun vader of hun moeder.
14. Bij de wet op de testamenten werd aan de voogden het recht toegekend om, met advies van hun voogden, een
rechtsvervolging in te stellen wegens de dood van hun vader, zoals een vrouwelijke voogd er een mag instellen wegens de
dood van haar grootvader, aangezien de goddelijke Vespasianus de voogden toestond een rechtsvervolging in te stellen met
betrekking tot het testament van hun vader; maar zij konden door middel van het interdict te werk gaan, net alsof het
testament niet was overgelegd.
15. Paulus, Over overspel, Boek III.
Het volgende is de vorm van een beschuldiging, met inscriptie: "De Consul, en de datum. Ten overstaan van zo-en-zo,
Praetor en Proconsul, verklaarde Lucius Titius dat hij Maevia beschuldigde op grond van de Lex Julia de Adulteriis; en
beweerde dat zij overspel pleegde met Gaius Seius, in zo-en-zo een huis, op zo-en-zo een maand, gedurende zo-en-zo een
consulaat." Eerst moet de plaats worden aangewezen waar het overspel heeft plaatsgehad, alsmede de persoon met wie het
zou zijn gepleegd, en de maand; want dit is bepaald in de Juliaanse wet betreffende de openbare vervolging, en in het
algemeen geldt het voor allen die tegen wie dan ook een aanklacht indienen. Als de aanklager niet wil, hoeft hij de dag en het
uur niet te vermelden.
(0) Wanneer de opschriften niet volgens de wet zijn opgemaakt, wordt de naam van de beklaagde doorgehaald, en de
aanklager is bevoegd de aanklacht te vernieuwen.
(1) Hij die het opschrift aanbiedt moet tekenen wat hij heeft verklaard, of een ander kan dat voor hem doen als hij niet kan
schrijven.
(2) Maar als hij een andere misdaad ten laste legt, bijvoorbeeld dat hij een huis heeft uitgeleend aan een matrone om het te
gebruiken voor losbandigheid, of dat hij een man heeft vrijgelaten die met haar betrapt was op overspel, of dat hij geld heeft
ontvangen nadat hij de schuldigen op heterdaad had verrast, of iets anders van deze beschrijving, dan moet dat in de akte
worden opgenomen.
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(3) Indien de aanklager overlijdt, of om een andere reden verhinderd wordt de aanklacht in te dienen, of iets van dien aard
zich voordoet, zal de naam van de beklaagde worden uitgewist, indien hij daarom verzoekt. Dit is bepaald in de Juliaanse wet
op de dwang, evenals in het decreet van de Senaat, zodat een ander de vervolging van de beklaagde opnieuw kan beginnen.
Laten we eens kijken binnen welke termijn dit kan gebeuren. Het kan gebeuren binnen dertig beschikbare dagen.
23. Ulpianus, Over overspel, Boek II.
Een man die in een strafvervolging veroordeeld is, heeft niet het recht zelf iemand te beschuldigen, tenzij hij krachtens het
vonnis bevoegd is een strafvervolging in te stellen voor de dood van zijn kinderen of zijn beschermers, of voor het verlies
van zijn eigen bezittingen. Het recht om zelf iemand aan te klagen is ook ontnomen aan hen die berucht zijn geworden door
kwaadwillige vervolging, en aan hen die de arena zijn binnengegaan om met wilde beesten te vechten, of die het beroep van
hansworst uitoefenen, of die vrouwen houden voor de prostitutie, of die veroordeeld zijn wegens bedrog of laster, of omdat
zij geld hebben ontvangen als tegenprestatie om iemand aan te klagen, of om zijn zaak te schaden.
(5376) Dezelfde, Over overspel, Boek III.
Het lijdt geen twijfel, dat ook slaven van overspel beschuldigd kunnen worden. Maar zij, die verboden zijn vrijen van
overspel te beschuldigen, zijn zelf verboden slaven te beschuldigen. Een meester kan echter, krachtens een Rescript van de
Goddelijke Marcus, een aanklacht indienen tegen zijn eigen slaaf voor dit vergrijp. Sinds de afkondiging van dit rescript is de
meester dus verplicht zijn slaaf aan te klagen, maar als zijn vrouw wettig getrouwd is, kan zij zich op een uitzondering in bar
beroepen.
23. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
De Proconsul moet alle beschuldigingen van gering belang aanhoren en duidelijk bespreken, en degene tegen wie ze worden
ingebracht ofwel vrijlaten, ofwel met roeden afranselen, of, als het slaven zijn, geselen.
(23) Dezelfde, Over de plichten van de Proconsul, Boek VII.
Wanneer iemand een ander van een misdaad beschuldigt, moet hij allereerst de beschuldiging ondertekenen. Deze regel is
ingevoerd om te voorkomen dat iemand een ander onbezonnen aanklaagt, terwijl hij weet dat zijn aanklacht, als die vals is,
niet onbestraft zal blijven.
18. Daarom moet iedere aanklager verklaren, welke misdaad het onderwerp van de aanklacht is, en ook, dat hij in de
vervolging zal volharden, totdat het vonnis is uitgesproken.
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19. 19. De Gouverneur moet niet toestaan dat dezelfde persoon opnieuw wordt beschuldigd van een misdaad waarvan hij is
vrijgesproken. Dit verklaarde de goddelijke Pius in een rescript, gericht aan Salvius Valens. Maar laten we eens kijken,
terwijl volgens dit Rescript een persoon niet door dezelfde persoon kan worden beschuldigd, of hij dat niet door een ander
kan worden. Als een zaak is beslist voor zover het bepaalde personen betreft, schaadt dit anderen niet; als hij die nu als
aanklager verschijnt, vervolgt wegens een of andere schade van hemzelf, en bewijst dat hij niet wist dat de aanklacht door
een ander was ingediend, is er mijns inziens alle reden om hem toe te staan de aanklacht in te dienen.
20. Als hij echter voor een andere misdaad vervolgd wordt door dezelfde aanklager, die hem in de eerste procedure belasterd
heeft, denk ik dat het hem, die eenmaal veroordeeld is wegens kwaadwillige vervolging, niet gemakkelijk toegestaan moet
worden een andere aanklacht in te dienen, hoewel de zoon van de aanklager dat wel moet worden toegestaan, als hij een
andere aanklacht indient tegen degene die zijn vader beschuldigd had, zoals de Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript
aan Julius Candidus.
21. Dezelfde keizer verklaarde in een Rescript dat slaven gestraft moeten worden op de plaats waar zij het strafbare feit
zouden hebben begaan, en als hun meester hen wil verdedigen, kan hij hen niet terug laten sturen naar zijn provincie, maar
moet hij hun verdediging op zich nemen op de plaats waar de onwettige daad is begaan.
22. De Goddelijke Pius heeft in een Rescript aan Pontius Proculus verklaard, dat, wanneer een heiligschennende daad in de
ene provincie was gepleegd, en daarna een minder ernstige misdaad in een andere provincie werd begaan, hij, na kennis te
hebben genomen van de in zijn eigen provincie gepleegde misdaad, de beklaagde moet terugzenden naar de provincie waar
hij zich aan heiligschennis schuldig had gemaakt.
0. Macer, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Wij zullen gemakkelijker begrijpen wie een aanklacht kan indienen, als wij weten wie dat niet mag doen. Daarom is het
sommige personen verboden een misdaad te vervolgen vanwege hun geslacht of hun leeftijd, zoals vrouwen of
minderjarigen. Velen zijn ongeschikt wegens hun eed, bijvoorbeeld zij die in het leger dienen; anderen kunnen niet voor het
gerecht worden gebracht wegens hun magistraatschap of hun macht, zolang zij die uitoefenen zonder bedrog te plegen. Weer
anderen zijn verboden als gevolg van hun eigen misdadigheid, bijvoorbeeld beruchte personen. Sommigen zijn uitgesloten
wegens oneervol gewin, zoals zij die twee door hen ondertekende aanklachten hebben ingediend tegen twee verschillende
personen; of die geld hebben ontvangen als tegenprestatie voor het al dan niet beschuldigen van anderen. Sommigen zijn
onbekwaam ten gevolge van hun toestand, zoals bijvoorbeeld vrijgelatenen niet kunnen optreden tegen hun beschermers.
23. Paulus, Zinnen, Boek V.
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Anderen zijn uitgesloten vanwege de verdenking van laster, bijvoorbeeld zij die, ondermijnd, een valse getuigenis hebben
afgelegd.
0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Sommigen kunnen geen aanklacht indienen wegens hun armoede, zoals zij die minder dan vijftig aurei hebben.
9472. Macer, Over Openbare Vervolgingen, Boek II.
Toch zijn al deze personen, als zij door hen opgelopen verwondingen, of de dood van naaste verwanten vervolgen, niet
uitgesloten van het indienen van een aanklacht.
23. Wanneer kinderen en vrijgelatenen hun belangen wensen te verdedigen, mag het hun niet belet worden, een klacht in te
dienen tegen de daden van hun ouders en beschermheren; bijvoorbeeld wanneer zij verklaren, dat zij met geweld uit het bezit
zijn verdreven, en dit niet doen om een aanklacht in te dienen wegens het misdrijf van geweld, maar opdat zij het bezit van
het eigendom terugkrijgen. Want het is een zoon weliswaar niet verboden zich over de daad van zijn moeder te beklagen, als
hij beweert, dat een kind door haar valselijk in de plaats is gesteld, opdat hij een mede-erfgenaam zou hebben, maar het zal
hem volgens de wet van Cornelia niet geoorloofd zijn zijn moeder aan te klagen.
24. Iemand kan een ander niet beschuldigen die al door een derde beschuldigd is; maar iemand die publiekelijk of privé
vrijgesproken is, of wiens aanklager van vervolging heeft afgezien, en uit een aantal beklaagden is verwijderd, mag door een
ander beschuldigd worden.
(23) Venuleius Saturninus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Het is niet geoorloofd de volgende personen aan te klagen, namelijk: de plaatsvervanger van de keizer, dat wil zeggen de
gouverneur van een provincie; volgens het besluit van Lentulus, genomen tijdens het consulaat van Sylla en Trio; noch de
plaatsvervanger van een gouverneur, voor een misdaad die hij begaan heeft voordat hij zijn ambt verkreeg; noch een
magistraat van het Romeinse volk; noch iemand die afwezig is voor zaken voor de staat; mits hij niet vertrokken is met het
doel de wet te omzeilen.
0. Personen die als overtreders zijn aangemerkt, kunnen van dit voorrecht gebruik maken, indien zij, nadat zij zijn ontslagen,
aanvoeren dat zij niet opnieuw in staat van beschuldiging mogen worden gesteld, hetgeen in overeenstemming is met de brief
van de goddelijke Hadrianus aan Glabrio, consul.
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1. De Juliaanse wet op de strafvordering bepaalt dat niemand twee personen tegelijk kan vervolgen, tenzij op grond van een
letsel dat hij zelf heeft opgelopen.
2. 2. Wanneer een aanklacht tegen een slaaf wordt ingediend, moet dezelfde regel in acht worden genomen als wanneer hij
vrij zou zijn, volgens een decreet van de Senaat dat werd uitgevaardigd toen Cotta en Messala consuls waren.
3. Slaven kunnen aangeklaagd worden op grond van alle wetten, met uitzondering van de Juliaanse wet betreffende geweld in
de privésfeer; omdat zij die op grond daarvan veroordeeld worden, gestraft worden met de confiscatie van het derde deel van
hun eigendom, welke straf niet aan een slaaf kan worden opgelegd. Hetzelfde moet gezegd worden van andere wetten,
waarbij hetzij een geldelijke, hetzij een hoofdelijke straf wordt opgelegd, die niet van toepassing is op slaven, zoals
bijvoorbeeld de degradatie. De Pompejaanse wet betreffende vadermoord wordt in deze categorie geplaatst, omdat de eerste
afdeling degenen omvat die hun ouders, hun bloedverwanten of hun beschermheren hebben gedood; hetgeen niet van
toepassing is op slaven, voor zover het de bepalingen van de wet betreft. Maar omdat hun aard gelijk is, worden zij op
dezelfde wijze gestraft. Ook Cornelius Sylla was de auteur van het besluit dat een slaaf niet valt onder de Corneliaanse wet
die betrekking heeft op verwondingen; maar hij wordt willekeurig gestraft met een zwaardere straf.
23. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek I.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat een vrouw gehoord moest worden door de Prefect van
Onderdak op grond van het algemeen welzijn, als zij een aanklacht indiende met betrekking tot de buitensporige prijs van
proviand. Het lijdt geen twijfel dat personen die berooid zijn verklaard, een dergelijk proces moeten kunnen aanspannen. Ook
soldaten, die de zaken van anderen niet kunnen vervolgen, omdat zij de vrede bewaken, kan het des te gemakkelijker worden
toegestaan deze aanklacht in te dienen. Wanneer slaven dit doen, moeten zij ook worden gehoord.
26. Paulus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
De Senaat verordonneerde dat niemand op grond van verschillende wetten van dezelfde misdaad beschuldigd kan worden.
27. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
Wanneer iemand, een aantal personen bijeengebracht hebbende, wordt beweerd schade te hebben berokkend met
kwaadwillige bedoelingen, mag de eiser niet gedwongen worden zijn burgerlijke rechtszaak op te geven ten behoeve van de
vervolging van het misdrijf.
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(1) Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Wanneer verschillende personen verschijnen die dezelfde man van een misdaad willen beschuldigen, moet de rechter een van
hen uitkiezen om de aanklacht in te dienen; dat wil zeggen, nadat de juiste reden is aangetoond door het onderzoeken van het
karakter, de rang, het belang, de leeftijd, de zeden, of enige andere juiste eigenschap van de aanklagers.
28. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Wanneer een meester zijn slaaf verdedigt voor een halsmisdaad, wordt hem bevolen zekerheid te stellen voor zijn
verschijning voor de rechtbank.
29. Dezelfde, Meningen, Boek XVII.
Titia dreigde te bewijzen dat het testament van haar broer Gaius vals was, maar voldeed niet binnen de door de gouverneur
van de provincie voorgeschreven tijd aan de formaliteiten die de aanklacht vereiste. Deze besliste een tweede maal dat zij
niet verder kon gaan met de beschuldiging van een vervalst testament. Titia ging tegen deze beslissingen niet in beroep, maar
stelde dat zij na het verstrijken van de termijn kon volhouden dat het testament nietig was. Aangezien Titia niet in beroep is
gegaan tegen de beslissing van de Gouverneur, vraag ik haar of zij nadien de beschuldiging van valsheid in geschrifte kon
hernieuwen. Het antwoord luidde dat niet duidelijk was aangegeven om welke reden zij zou moeten worden gehoord, indien
zij een procedure zou beginnen om het gezag van de beslissing te betwisten.
30. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek V.
De Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript dat de erfgenamen van een aanklager niet gedwongen mochten worden
om de misdaad te vervolgen.
31. Evenzo verklaarde de Goddelijke Hadrianus in een Rescript dat niemand gedwongen kon worden om meerdere
beschuldigden te vervolgen.
32. Modestinus, Over straffen, Boek II.
Straffen die het verlies van eigendom als gevolg van strafvervolging met zich meebrengen, gaan niet over op de erfgenamen,
tenzij er sprake is van samenloop en veroordeling; behalve in de gevallen van afpersing en verraad, waarvan is besloten dat
ze zelfs na de dood van de beklaagden, tegen wie eerder geen vervolging was ingesteld, nog vervolgd kunnen worden, zodat
hun bezittingen aan de schatkist geconfisqueerd kunnen worden ; In verband hiermee hebben de goddelijke Severus en
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Antoninus in een Rescript verklaard dat iemand die een dergelijke misdaad heeft begaan, geen van zijn goederen mag
vervreemden, noch zijn slaven mag vermannen. Maar wat de andere overtredingen betreft, kon de straf alleen aan de
erfgenaam worden opgelegd als de beschuldiging tijdens het leven van de schuldige was geuit, ook al volgde er geen
veroordeling.
33. Papinianus, Opinies, Boek XV.
Het is degene die beschuldigd wordt van een halsmisdaad niet verboden, vóór het vonnis enige zaak waarin hij belang kan
hebben, voor de schatkist te brengen.
0. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Een ieder die uit een andere provincie afkomstig is en van een misdaad beschuldigd wordt, moet vervolgd en veroordeeld
worden waar de misdaad bewezen is, hetgeen volgens onze voortreffelijke Keizer in algemene termen ook ten aanzien van
soldaten in acht genomen moet worden.

Tit. 3. Betreffende de bewaring en verschijning van afhankelijke personen in strafzaken.

23. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Wanneer beschuldigden in hechtenis moeten worden genomen, moet de Proconsul bepalen of zij naar de gevangenis moeten
worden gestuurd, of zij aan een soldaat moeten worden uitgeleverd, of dat zij onder de hoede van hun borg moeten worden
gesteld, of onder die van henzelf. Dit wordt gewoonlijk gedaan na overweging van de aard van de misdaad waarvan de
beklaagde beschuldigd wordt, of zijn voorname rang, of zijn grote rijkdom, of zijn veronderstelde onschuld, of zijn reputatie.
(23) Papinianus, Over overspel, Boek I.
Wanneer een slaaf beschuldigd wordt van een halsmisdaad, bepaalt de wet op de strafvervolging dat hij zekerheid moet
stellen voor zijn verschijning voor de rechtbank, ook al is zijn borg een vreemdeling. Indien hij niet op deze wijze wordt
verdedigd, moet hij in de openbare gevangenis worden geworpen, zodat hij zich kan verdedigen terwijl hij in bedwang is.
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0. Daarom wordt gewoonlijk de vraag besproken of de meester naderhand, door het stellen van zekerheid, zijn slaaf uit zijn
opsluiting mag bevrijden. Het Edict van Domitianus, waarbij wordt bepaald dat vrijlatingen, verkregen krachtens het Decreet
van de Senaat, niet van toepassing zijn op dit soort slaven, vergroot de reeds bestaande twijfel, want de wet zelf verbiedt hem
te ontslaan voordat zijn zaak is afgehandeld. Deze uitlegging, die enigszins hard is, is te streng wanneer zij wordt toegepast
op een slaaf wiens meester afwezig is, of die door armoede op dat ogenblik geen zekerheid kon stellen. Want men kan niet
zeggen, dat een slaaf zonder verdediging achterblijft, wiens meester aanwezig is, of bereid is hem te verdedigen, maar te arm
is om dit te doen. Dit kan des te gemakkelijker worden toegegeven, indien niet te lang is gewacht om zekerheid te vinden.
1. Zij, die wegens een ander vroeger gepleegd misdrijf ter terechtzitting moeten verschijnen, worden volgens een decreet van
de Senaat niet tot de beklaagden gerekend. Deze regel wordt ook in acht genomen in particuliere zaken, waarin de partijen
zich borg hebben gesteld, tenzij daardoor een tijdelijke vordering dreigt te vervallen door tijdsverloop.
(23) Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript, in het Grieks, aan het volk van Antiochië, dat iemand die bereid was borg te
staan voor zijn verschijning, niet in de gevangenis moest worden geplaatst, tenzij het duidelijk was dat hij een zo ernstige
misdaad had begaan dat hij niet mocht worden toevertrouwd aan de zorg van enige borg, of soldaten; maar dat hij de straf
van gevangenschap moest ondergaan voordat hij de straf onderging voor de misdaad waaraan hij schuldig is.
23. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Wanneer iemand een persoon die van een misdaad wordt beschuldigd, en voor wie hij verantwoordelijk is, niet overlevert,
wordt hij gestraft met een geldboete. Ik vind echter dat als hij hem door bedrog niet tevoorschijn brengt, hij ook willekeurig
veroordeeld moet worden. Maar indien in de obligatie of in het besluit van de Gouverneur geen bepaald bedrag is genoemd,
en het gebruik het niet vaststelt, moet de Gouverneur beslissen welke som geld moet worden betaald.
23. Venuleius Saturninus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Als de beklaagde heeft bekend, moet hij in de gevangenis worden gegooid totdat het vonnis over hem is uitgesproken.
23. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
De goddelijke Hadrianus heeft in een Rescript, gericht aan Julius Secundus, de volgende verklaring afgelegd: "Het is elders
in een Rescript vastgelegd dat geen krediet zal worden gegeven aan de brieven van hen die beschuldigden naar de
Gouverneur van een provincie sturen, als zijnde reeds veroordeeld." Hetzelfde is bepaald met betrekking tot Irenarchen,
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omdat is vastgesteld dat niet iedereen te goeder trouw een aanklacht tegen anderen indient. Maar er bestaat een afdeling van
het keizerlijk mandaat, waarin de goddelijke Pius, toen hij het bevel voerde in de provincie Asia, in de vorm van een edict
bekend maakte, dat wanneer Irenarchen dieven aanhielden, zij hen moesten ondervragen over hun medeplichtigen en
metgezellen, en dat zij de ondervragingen, op schrift gesteld en verzegeld, voor het onderzoek van de magistraat moesten
zenden. Daarom moesten zij, die onder zulke omstandigheden werden gezonden, opnieuw worden verhoord, ook al waren zij
met brieven gezonden, of door de Irenarchen binnengebracht. Zo verklaarden de goddelijke Pius en de andere keizers in
Rescripties dat men moest handelen als in een vooronderzoek, zelfs met betrekking tot hen die wel beschuldigd maar nog niet
veroordeeld waren, als iemand verscheen om hen te beschuldigen. Wanneer dus een beschuldiging is uitgesproken, moet de
Irenarch verschijnen en de aanklacht die hij op schrift heeft gesteld, vervolgen, en als hij dat ijverig en getrouw doet, moet
zijn optreden worden goedgekeurd; maar als hij zijn bewijs met weinig bekwaamheid levert, moet eenvoudig worden
vastgesteld dat de Irenarch een onvoldoende verslag heeft afgelegd. Als men echter vaststelt dat hij de vragen met kwade
opzet heeft gesteld en de antwoorden niet heeft gerapporteerd zoals ze werden gegeven, moet men hem tot voorbeeld stellen,
opdat hij daarna niet meer iets dergelijks zal proberen.
(23) Macer, Over de plichten van de gouverneur, Boek II.
De gouverneur van een provincie waar een misdaad is begaan, is gewoon zijn collega's aan te schrijven, waar men zegt dat de
schuldigen zich bevinden, en hun te vragen hen onder bewaking naar hem toe te sturen. Dit is ook voorgeschreven door
bepaalde rescripties.
23. Paulus, Over de straffen van soldaten.
Als een cipier, bedorven door geld, toestaat dat gevangenen ongeketend in hechtenis blijven, of toestaat dat wapens of vergif
in de gevangenis worden binnengebracht, moet hij door de rechter worden gestraft als onderdeel van zijn officiële plicht; en
als dit is gebeurd zonder medeweten van de cipier, moet hij uit zijn ambt worden ontheven wegens nalatigheid.
3328. Venuleius Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
Het is de regel dat als soldaten een misdaad begaan, zij moeten worden teruggestuurd naar de officier onder wie zij dienden.
De opperbevelhebber heeft het recht om alle soldaten onder zijn bevel te straffen.
(1) Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Om te voorkomen dat iemand gevangenen zonder voldoende reden ontslaat, is in de keizerlijke mandaten als volgt bepaald:
"Indien gij weet, dat gevangenen te vroeg en zonder gegronde reden door de magistraten zijn vrijgelaten, beveelt gij hen in
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bewaring te stellen en beboet gij hen, die hen hebben vrijgelaten; want wanneer de magistraten weten, dat zij zelf gestraft
zullen worden, indien zij gevangenen te gemakkelijk ontslaan, zullen zij dit niet meer doen zonder behoorlijk onderzoek."
42. Celsus, Digest, Boek XXXVII.
Het lijdt geen twijfel dat wanneer een man uit een provincie uit de gevangenis wordt gehaald, hij die de provincie regeert
waar de vervolging is ingesteld, kennis moet nemen van het vergrijp.
0. Het is gebruikelijk dat bepaalde rechters, wanneer een zaak is behandeld en een vonnis is gewezen, de beklaagde met de
papieren terugsturen naar de officier die het bevel voert in de provincie waar de beklaagde vandaan kwam. Dit moet alleen
gebeuren als er een goede reden voor is.
16777216. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek V.
Als soldaten hun gevangenen laten ontsnappen, zijn zij zelf verantwoordelijk, en lopen zij het risico gestraft te worden. Want
de goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Statilius Secundus, zijn plaatsvervanger, dat telkens wanneer
iemand uit de bewaring van soldaten ontsnapt, moet worden nagegaan of dit te wijten is aan grove nalatigheid van de
soldaten, of aan een ongeluk, en of één onder verscheidene, of verscheidene tegelijk zijn gevlucht; en de soldaten moeten
worden gestraft wanneer de gevangenen uit hun bewaring zijn ontsnapt, als dit door grove nalatigheid van hun kant is
gebeurd; zo niet, dan moet een uitspraak worden gedaan naar evenredigheid van de schuld die hen ten deel is gevallen.
Dezelfde keizer verklaarde in een Rescript aan Salvius, de gouverneur van Aquitanië, dat een ieder die een gevangene liet
ontsnappen, of hem opzettelijk zo vasthield dat hij kon ontsnappen, gestraft moest worden. Als dit echter gebeurde door het
drinken van wijn of door luiheid van de bewaker, moest hij worden gestraft en gedegradeerd tot de laagste militaire rang.
Maar als hij zijn gevangene door een ongeluk verloor, mocht er geen proces tegen hem worden aangespannen.
45. Wanneer een gevangene ontsnapt uit de handen van burgers, moet naar mijn mening hetzelfde onderzoek worden gedaan
als ik heb genoemd met betrekking tot soldaten.
46. Dezelfde, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Wanneer personen die in de gevangenis opgesloten zitten, samenspannen om hun ketenen te verbreken en te ontsnappen, is
besloten dat zij gestraft moeten worden zonder verwijzing naar de reden waarom zij opgesloten zaten. Ook al kunnen zij
onschuldig worden bevonden aan de misdaad waarvoor zij in hechtenis zijn genomen, toch moeten zij worden gestraft, en
degenen die hun samenzwering onthullen, moeten worden vrijgelaten.
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0. Herennius Modestinus, Over straffen, Boek IV.
Een gevangene moet niet gemakkelijk aan een nieuwe rekruut worden toevertrouwd, want als hij ontsnapt, zal hij die de
gevangene aan zijn zorg heeft toevertrouwd, de schuld krijgen.
23. 23. De bewaring van een gevangene moet niet aan één, maar aan twee bewakers worden toevertrouwd.
24. Zij, die door nalatigheid hun gevangenen hebben verloren, worden gestraft naar evenredigheid van hun schuld, of worden
in rang verlaagd. Indien de gevangene van weinig belang was, worden de soldaten, nadat zij gestraft zijn, in hun positie
hersteld; maar indien iemand een gevangene uit medelijden vrijlaat, verliest hij zijn rang in het leger. Als hij echter schuldig
was aan bedrog door hem te laten gaan, wordt hij ofwel met de dood gestraft, ofwel gedegradeerd tot de laagste plaats in de
dienst. Soms wordt hem gratie verleend, want wanneer een gevangene met een van zijn bewakers vlucht, wordt aan de ander
gratie verleend.
25. Als de gevangene zichzelf doodt, of zich van een hoogte laat vallen, dan heeft de soldaat daar schuld aan, dat wil zeggen,
hij wordt gestraft.
26. 26. Als de bewaker zelf de gevangene doodt, is hij schuldig aan doodslag.
27. Als dus beweerd wordt, dat de gevangene door een ongeluk is omgekomen, moet dit door getuigen bewezen worden, en
dan zal de bewaker gratie worden verleend.
28. Daarenboven, wanneer de gevangene door schuld van zijn wacht ontsnapt is, is het, indien deze nog belang heeft bij zijn
aanhouding, gebruikelijk, dat hem, na deugdelijke oorzaak aangetoond te hebben, een bepaalde tijd gegeven wordt om de
voortvluchtige te zoeken, na een andere soldaat met zich te hebben meegenomen.
29. Wanneer een voortvluchtige slaaf, die aan zijn meester had moeten worden teruggegeven, mag ontsnappen, indien de
schuldige de middelen daartoe heeft, zegt Saturninus dat hij de waarde van de slaaf aan zijn meester moet betalen.

Tit. 4. Over de Juliaanse wet met betrekking tot de misdaad van majesteitsschennis.

23. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
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De misdaad van majesteitsschennis kan sterk lijken op die van heiligschennis.
(23) De misdaad van majesteitsschennis wordt begaan tegen het Romeinse volk, of tegen hun veiligheid, en hij is er schuldig
aan door wiens toedoen op kwaadwillige wijze maatregelen worden genomen voor de dood van gijzelaars, zonder bevel van
de Keizer; of wanneer mannen gewapend met wapens of stenen in de stad verschijnen, of bijeenkomen tegen de Staat, en
openbare plaatsen of tempels bezetten; of wanneer bijeenkomsten zijn bijeengeroepen, of mannen zijn opgeroepen voor
opruiing; of waar door kwaadwillige hulp en raad van wie dan ook, plannen zijn gesmeed waardoor de magistraten van het
Romeinse volk, of andere functionarissen met gezag bekleed, zouden kunnen worden gedood; of waar iemand wapens draagt
tegen de regering, of een boodschapper of brief stuurt naar de vijanden van het Romeinse volk, of hen enig wachtwoord
meedeelt; of met kwade opzet een daad begaat waardoor de vijanden van het Romeinse volk geholpen kunnen worden in hun
plannen tegen de regering; of wanneer iemand soldaten oproept of aanzet tot opruiing of tumult tegen de staat.
(23) Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Of wanneer een officier niet uit een provincie vertrekt wanneer zijn opvolger arriveert; of deserteert uit het leger; of als
particulier naar de vijand vlucht; of die, wetende dat een verklaring vals is, deze in de openbare registers invoegt, of deze
voorleest nadat zij daar is geplaatst, want ook dit valt onder de Eerste Sectie van de Wet van de majesteitsschennis.
23. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
De Wet van de Twaalf Tafelen schrijft voor dat een ieder die een vijand ophitst, of die een burger aan hem uitlevert, in
kapitalen wordt gestraft. En de Juliaanse wet op de majesteitsschennis bepaalt dat hij die de waardigheid van de Staat aantast,
aansprakelijk is, net als iemand die zich in een oorlog aan de vijand heeft onderworpen, of een kasteel heeft bezet, of een
kamp heeft overgegeven. Krachtens dezelfde wet is hij aansprakelijk, die zonder bevel van den Keizer vijandelijkheden
aangaat, of soldaten oproept, of een leger uitrust, of, wanneer zijn opvolger in de provincie aankomt, het leger niet aan hem
afstaat, of die van zijn bevel afziet, of den militairen dienst van het Romeinsche volk verlaat, of die, als particulier,
opzettelijk en bedrieglijk eenige daad van gezag of magistraat verricht, of een der bovengemelde dingen doet geschieden.
52. Scaevola, Regels, Boek IV.
Hij, door wiens kwaadwillige list iemand gedwongen wordt iets tegen de Staat te zweren, of het leger van het Romeinse volk
in een hinderlaag gelokt of aan de vijand verraden is; of die met kwaadwillige list de vijand verhinderd heeft in de macht van
het Romeinse volk te vallen; of door wiens toedoen de vijanden van het Romeinse volk voorzien zijn van proviand, wapens,
pijlen, paarden, geld, of iets anders; of die vrienden ertoe heeft aangezet vijanden van het Romeinse volk te worden, of die
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met een boosaardig plan de koning van een vreemd volk ertoe heeft aangezet minder gehoorzaam te zijn aan het Romeinse
volk; of die door zijn boosaardige plannen meer gijzelaars, geld en lastdieren heeft doen toekomen aan de vijanden van het
Romeinse volk, tot schade van zijn land. Evenzo, hij die, nadat de schuldige voor het gerecht zijn misdaad heeft bekend en in
de gevangenis is geplaatst, deze laatste in staat stelt te ontsnappen.
53. Hij, die beelden van den Keizer, welke verworpen zijn, doet smelten, wordt door den Senaat van deze misdaad ontslagen.
0. Marcianus, Regels, Boek V.
Hij die de door ouderdom beschadigde beelden van de keizer herstelt, begaat niet de misdaad van majesteitsschennis.
5888. Noch begaat hij de misdaad van majesteitsschennis, die een steen gooit zonder te mikken, en daarbij per ongeluk een
standbeeld van de Keizer treft; en dit werd verklaard door Severus en Antoninus in een Rescript gericht aan Julius Cassianus.
Dezelfde keizer verklaarde in een rescript aan Pontius dat het verkopen van de beelden van de keizer die nog niet waren
gewijd, geen majesteitsschennis was.
56. Venuleius Saturninus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Zij die de beelden van de keizer die al ingewijd zijn omsmelten, of een andere daad van deze aard begaan, zijn aansprakelijk
volgens de Juliaanse wet met betrekking tot majesteitsschennis.
57. Modestinus, Pandects, Boek XII.
Personen die berucht zijn en geen recht hebben om een aanklacht in te dienen, is het ongetwijfeld toegestaan om deze in te
dienen.
5888. Ook soldaten, die geen andere zaken kunnen verdedigen, kunnen in deze procedure optreden; want omdat zij de vrede
bewaken, moet het hen, veel meer dan anderen, worden toegestaan deze aanklacht in te dienen.
5889. Ook slaven moeten in dit soort zaken als aanklagers worden gehoord, zelfs tegen hun meesters, evenals vrijgelatenen
tegen hun beschermheren.
5890. De rechters mogen deze beschuldiging echter niet beschouwen als een gelegenheid om hun verering voor de majesteit
van de keizer te tonen, want dat mag alleen als de beschuldiging waar is; want er moet rekening worden gehouden met het
persoonlijke karakter van de beschuldigde en met de vraag of hij de overtreding had kunnen begaan, en of hij al eerder iets
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van dezelfde aard had gedaan of gepland, en ook of hij bij zijn volle verstand was, want een verspreking mag niet achteloos
worden beschouwd als strafwaardig. Want hoewel onbedachtzame personen gestraft moeten worden, moeten zij toch, net als
krankzinnigen, verontschuldigd worden wanneer het vergrijp niet onder de strikte termen van de wet valt; of als het moet
worden gestraft, omdat het lijkt op een vergrijp dat door de wet is voorgeschreven.
5891. Het misdrijf van majesteitsschennis, gepleegd door het bekladden van standbeelden of portretten, is veel erger wanneer
het gepleegd wordt door soldaten.
0. Papinianus, Opinies, Boek XIII.
Vrouwen worden ook gehoord in gevallen van majesteitsschennis. Een vrouw, Julia genaamd, onthulde de samenzwering van
Lucius Cataline, en verschafte de Consul, Marcus Tullius, het bewijs waarop hij de vervolging kon baseren.
60. Hermogenianus, De Wet, Boek V.
De goddelijke Severus besloot dat de bezittingen van vrijgelatenen die veroordeeld waren voor de misdaad van
majesteitsschennis, bewaard moesten blijven voor hun kinderen, en verbeurd verklaard moesten worden aan de schatkist als
er geen kind van de veroordeelde zou verschijnen.
61. Dezelfde, Epitomes of Law, Boek VI.
Hij kan beschuldigd worden van majesteitsschennis door wiens hulp, raad of kwaadwillige list een provincie of een stad aan
de vijand is uitgeleverd.
0. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Wie sterft terwijl een aanklacht tegen hem loopt, behoudt zijn burgerlijke staat ongeschonden, want de misdaad vervalt door
de dood, tenzij hij beschuldigd werd van majesteitsschennis; want als hij niet door zijn opvolgers van dit vergrijp wordt
vrijgesproken, vervalt zijn vermogen aan de schatkist. Het is duidelijk dat niet iedereen die volgens de Juliaanse wet van
majesteitsschennis wordt beschuldigd, zich in deze positie bevindt, maar alleen hij die schuldig is aan hoogverraad en bezield
is door vijandige bedoelingen tegen de staat of de keizer. Want als iemand op grond van een andere afdeling van de Juliaanse
wet inzake majesteitsschennis wordt beschuldigd, wordt hij door de dood van de beschuldiging bevrijd.
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Tit. 5. Betreffende de Juliaanse wet voor de bestraffing van overspel.

(0) Ulpianus, Over overspel, Boek I.
Deze wet werd ingevoerd door de goddelijke Augustus.
23. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
In de Juliaanse wet is bepaald, dat een ieder die een beschuldiging van overspel moet formuleren, omdat de vrouw trouwde
voordat haar was meegedeeld dat zij beschuldigd zou worden, de beschuldiging tegen haar niet kan inbrengen voordat hij de
zaak van de beklaagde heeft afgedaan, en zijn zaak wordt niet geacht te zijn afgedaan, tenzij hij is veroordeeld.
23. Tegen een echtgenoot die in die hoedanigheid een beschuldiging inbrengt, kan de volgende uitzondering worden
ingeroepen, namelijk: "Indien men zegt, dat hij de wet heeft verraden, doordat hij, nadat hij een vervolging wegens overspel
is begonnen, daarvan heeft afgezien."
24. Het misdrijf van overspel is opgenomen in de Juliaanse wet op het overspel, daar een straf is voorgeschreven tegen een
echtgenoot die geldelijk voordeel haalt uit het overspel van zijn vrouw; alsmede tegen iemand die zijn vrouw behoudt nadat
zij in overspel is genomen.
25. Bovendien, hij, die toelaat, dat zijn vrouw dit vergrijp begaat, houdt zijn huwelijk in verachting; en waar iemand, die niet
verontwaardigd wordt wegens zulk een verontreiniging, de straf voor overspel niet wordt opgelegd.
26. Wie beweert, dat hij overspel heeft gepleegd met de hulp van de echtgenoot, begeert inderdaad zijn misdaad te
verminderen, maar een dergelijk excuus wordt niet toegelaten. Daarom, indien de beklaagde de echtgenoot zou willen
aanklagen, omdat hij als pander gehandeld heeft, zal hij niet gehoord worden, als hij eenmaal beschuldigd is.
27. Als een echtgenoot probeert zijn vrouw in een strafzaak te vervolgen, zal de beschuldiging dat hij als haar pooier heeft
gehandeld, hem dan beletten de aanklacht in te dienen? Ik denk van niet. Daarom maakt de daad van de echtgenoot in een
dergelijke zaak hem aansprakelijk, maar verontschuldigt hem niet zijn vrouw.
28. Men kan zich dus afvragen, of hij, die kennis neemt van de vervolging wegens overspel, tegen de echtgenoot kan
beslissen, omdat hij als pander gehandeld heeft? Ik denk dat hij dat kan doen. Want Claudius Gorgus, een zeer illustere man,
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die zijn vrouw beschuldigde, en waarvan vaststond dat hij haar, hoewel hij haar op overspel betrapt had, toch hield, werd
door de goddelijke Severus veroordeeld omdat hij schuldig was aan panderij, zonder dat er een aanklager tegen hem
verschenen was.
29. Maar als een vreemdeling, nadat hij beschuldigd is, beweert dat de echtgenoot schuldig was aan panderen, vermindert hij
niet zijn eigen misdaad, noch onderwerpt hij de echtgenoot aan een straf.
30. Als de echtgenoot en de vader van de vrouw tegelijk verschijnen om haar te beschuldigen, rijst de vraag, wie van hen de
voorkeur moet krijgen van de Praetor. De beste mening is, dat de echtgenoot voorrang moet krijgen, omdat men mag
aannemen, dat hij de aanklacht met grotere woede en ergernis zal vervolgen. Dit is in zoverre waar, dat zelfs wanneer de
vader reeds is verschenen en de papieren met de beschuldiging heeft ingediend, als de echtgenoot niet nalatig is geweest of
zich schuldig heeft gemaakt aan vertraging, maar zelf bereid is de beschuldiging in te dienen en bewijzen aan te voeren en te
versterken, opdat de zaak des te gemakkelijker voor de rechters kan worden bewezen, hetzelfde moet worden gezegd.
31. Maar wanneer anderen, die het recht hebben de aanklacht in te dienen na de echtgenoot en de vader, zich haasten dit te
doen, bepaalt de wet, dat hij, die de zaak in handen heeft, moet bepalen, wie de aanklager zal zijn.
23. Dezelfde, Over overspel, Boek II.
Daarom, tenzij de vader bewijst dat de echtgenoot berucht is, of aantoont dat hij in samenspanning was met zijn vrouw in
plaats van dat hij werkelijk van plan is haar te beschuldigen, moet hij de echtgenoot voor laten gaan.
(1) Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Als de echtgenoot is verschenen en de aanklacht heeft ingediend, loopt de tijd niet tegen de vader om hem te beletten deze te
vervolgen; toch, totdat één van hen een procedure begint, loopt de tijd tegen beiden; maar, inderdaad, wanneer de echtgenoot
begint te vervolgen, loopt de resterende tijd niet tegen degene die dat niet kan doen. Dit kan gezegd worden van ieder, die een
proces begint tegen den overspelige of de overspelige; want de tijd houdt op te loopen tegen hem, die niet het voorwerp der
beschuldiging is geworden. Dit geldt voor echtgenoten en vaders.
66. De bevoegdheid om de beschuldiging in te stellen na de echtgenoot en de vader, wordt verleend aan vreemden die
daartoe het recht hebben; want nadat zestig dagen zijn verstreken, worden vier maanden, en zelfs beschikbare, aan vreemden
verleend.
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67. Indien een vreemdeling als eerste de beschuldiging heeft ingebracht, rijst de vraag, of, indien de man verschijnt, het hem
kan worden toegestaan de vrouw te beschuldigen. Ik meen, dat de betere mening is, dat in dit geval de echtgenoot moet
worden gehoord, indien hij niet schuldig is geweest aan nalatigheid. Dus zelfs als de aanklacht door een vreemde is ingediend
en de vrouw wordt vrijgesproken, moet het de man toch worden toegestaan de aanklacht te hernieuwen, mits hij goede
redenen kan aanvoeren, waarom hij de aanklacht niet eerder heeft ingediend.
0. Julianus, Digest, Boek LXXXVI.
Het lijdt geen twijfel, dat een gehuwde vrouw vervolgd kan worden wegens overspel, gepleegd tijdens haar eerste huwelijk,
daar de Juliaanse wet voor de bestraffing van overspel duidelijk bepaalt, dat, indien een proces wegens dit misdrijf wordt
aangespannen tegen een vrouw, die weduwe is, de aanklager de keus heeft om eerst de echtbreker of de echtbreekster aan te
klagen, aan wie hij de voorkeur geeft; maar als de vrouw gehuwd is, moet hij eerst de echtbreker vervolgen en daarna de
vrouw.
256. Papinianus, Over overspel, Boek I.
De Juliaanse wet is alleen van toepassing op vrije personen die het slachtoffer zijn geworden van overspel of losbandigheid.
Wat de slavinnen betreft, kan gemakkelijk een beroep worden gedaan op de vordering die door de wet van Aquilius wordt
toegestaan, en ook op de vordering wegens verwonding, en de Praetoriaanse vordering wegens het bederven van een slavin
zal niet worden geweigerd; zodat degene die zich aan deze misdaad schuldig maakt, niet zal ontkomen aan de veelheid van
vorderingen.
23. De wet duidt dezelfde misdaad veelvuldig en ten onrechte aan met de termen losbandigheid en overspel. Overspel wordt
eigenlijk alleen gepleegd met een gehuwde vrouw; deze naam is aangenomen omdat het kind verwekt is door een ander dan
de echtgenoot. Losbandigheid, door de Grieken "verdorvenheid" genoemd, wordt begaan met een maagd of een weduwe.
24. Een zoon onder vaders toezicht, die een echtgenoot is, wordt door deze wet niet onderscheiden van een die zijn eigen
meester is. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Rosianus Geminus, dat zelfs zonder toestemming
van zijn vader, een zoon onder vaders gezag een aanklacht kon indienen op grond van deze wet.
25. De echtgenoot, ofschoon hij reeds twee personen voor een andere misdaad vervolgt, kan uit hoofde van zijn echtelijk
recht een derde aanklagen, omdat deze zaak niet onder de andere valt.
23. Marcianus, Instituten, Boek X.
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Een man die in strijd met het decreet van de Senaat een huwelijk aangaat met zijn eigen vrouwelijke pupil, is niet wettig
getrouwd; en hij die haar voogd of curator was, kan wegens overspel vervolgd worden als hij een meisje onder de
zesentwintig jaar huwt dat niet met hem verloofd is, of voor hem bestemd, of daartoe in een testament genoemd.
23. Marcianus verklaart in het Tweede Boek over overspel, van Papinianus, dat een gemeenschappelijke beschuldiging
wegens incest tegelijk tegen de twee betrokkenen kan worden ingebracht.
23. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Wie willens en wetens zijn huis uitleent om daar losbandigheid of overspel mogelijk te maken met een matrone die niet zijn
vrouw is, of met een man, of wie geldelijk voordeel haalt uit het overspel van zijn vrouw, wat ook zijn status is, wordt
gestraft als een overspelige.
73. Het is duidelijk, dat met de term "huis" elke soort van woning wordt bedoeld. 9. Ulpianus, Over overspel, Boek IV.
Wie het huis van een vriend uitleent, is ook aansprakelijk.
74. Wanneer iemand het plegen van losbandigheid in een veld, of in een bad aanmoedigt, moet hij onder de wet vallen.
75. Wanneer echter personen de gewoonte hebben zich in een of ander huis te verzamelen met het doel afspraken te maken
om overspel te plegen, ook al is het niet op die plaats gepleegd, toch wordt de eigenaar geacht zijn huis te hebben uitgeleend
voor het plegen van losbandigheid of overspel, omdat deze misdrijven niet zouden zijn gepleegd als deze bijeenkomsten niet
hadden plaatsgevonden.
0. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Een matrone betekent niet alleen een getrouwde vrouw, maar ook een weduwe.
76. Vrouwen die hun huizen uitlenen, of enige vergoeding hebben ontvangen voor losbandigheid die zij hebben begaan, zijn
ook aansprakelijk volgens deze afdeling van de wet.
77. Een vrouw die zich om de straf voor overspel te ontlopen gratis als bawd voordoet, of haar diensten inhuurt om in het
theater te verschijnen, kan volgens het Decreet van de Senaat van overspel beschuldigd en veroordeeld worden.
(0) Dezelfde, over overspel.
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Een soldaat die een compromis heeft gesloten met de verleider van zijn vrouw, moet van zijn eed worden ontheven, en
worden uitgewezen.
23. Het is zeer juist besloten dat een soldaat die in concubinaat leeft met de dochter van zijn zuster, hoewel dit geen huwelijk
is, strafbaar zal zijn voor overspel.
24. 24. Een vrouw, die tot de overspelige vrouwen behoort, kan niet voor het gerecht worden verdedigd, zolang zij afwezig
is.
25. Een schoonvader die in een bij de Gouverneur ingediende schriftelijke beschuldiging heeft verklaard, dat hij zijn
schoondochter van overspel heeft beschuldigd, geeft er de voorkeur aan van de beschuldiging af te zien en haar bruidsschat te
verkrijgen. De vraag rijst of u van mening bent dat een dergelijke regeling moet worden toegestaan. Het antwoord luidde, dat
het een zeer oneervol voorbeeld is, wanneer iemand, nadat hij een aanklacht tegen zijn schoondochter heeft ingediend,
daarvan wenst af te zien en zich tevreden stelt met de opbrengst van haar bruidsschat, daar het huwelijk door de schuld van
de vrouw is ontbonden. Daarom zal hij niet ten onrechte worden uitgesloten, die zich niet schaamde het voordeel van de
bruidsschat te verkiezen boven het wreken van de eer van zijn huis.
26. Het is duidelijk, dat een ieder, die schuldig is aan overspel, kan worden vervolgd binnen vijf jaren na het tijdstip, waarop
het misdrijf is gepleegd, zelfs al zou de vrouw dood zijn.
27. Een zeker persoon wenste een vrouw van overspel te beschuldigen, en vroeg, dat de dagen, die hij in de gevangenis had
doorgebracht, niet tegen hem zouden worden gerekend. Ik, die hiermee had ingestemd, werd door een ander tegengesproken;
en indien gij zijn mening deelt, verzoek ik u mij te schrijven, na de vraag zorgvuldig te hebben overwogen. Het antwoord
was, dat zowel de bewoordingen als de bedoeling van de wet uw conclusie ondersteunen; want er is besloten dat alleen
beschikbare dagen tegen de aanklager mogen worden gerekend, dat wil zeggen, die waarin hij kan voldoen aan de
formaliteiten die de aanklacht vereist. Wanneer u dus van mening bent dat de dagen gedurende welke de klager in de
gevangenis verbleef, niet tot de beschikbare dagen moeten worden gerekend, is er ongetwijfeld geen reden om u tegen uw
mening te verzetten.
28. Tot de zestig dagen die als beschikbaar worden gerekend en waarin de echtgenoot de aanklacht kan indienen, behoren
zeker ook feesten, mits de aanklager de bevoegdheid heeft voor de Gouverneur te verschijnen, omdat de inlichtingen aan
deze laatste kunnen worden verstrekt, ook wanneer hij niet in de raadkamer zit. Heeft hij dit voorrecht echter verloren, dan
wordt hem niet belet, gedurende de overige vier maanden zijn klacht bij de rechter in te dienen.
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29. De vraag rees, of een man uit hoofde van het recht van een echtgenoot een vrouw kon aanklagen, die met hem verloofd
was geweest, en daarna door haar vader aan een ander ten huwelijk was gegeven. Het antwoord was, denk ik, dat de
aanklager in zo'n geval een nieuwe procedure begint, wanneer hij een aanklacht van overspel wil indienen, alleen om deze
reden, dat het meisje, dat met hem verloofd was, naderhand door haar vader aan een ander ten huwelijk was gegeven.
30. 30. Een vrouw kan vervolgd worden wegens overspel na de dood van haar echtgenoot.
31. Moet een vrouw, die uitstel vraagt wegens de jeugdigheid van haar zoon, dit van den aanklager verkrijgen, of moet zij
worden gehoord? Ik antwoordde: Deze vrouw schijnt geen rechtvaardige verdediging te hebben, die de leeftijd van haar zoon
als voorwendsel aanvoert om aan een wettige beschuldiging te ontkomen. Want de beschuldiging van overspel, tegen haar
ingebracht, schaadt het kind niet, daar zij zelf een overspelige vrouw kan zijn, en het kind toch den gestorvene als vader
heeft.
32. Toen ik een vrouw van overspel wilde beschuldigen die, nadat zij dit misdrijf had begaan, in dezelfde echtelijke
betrekking bleef, werd mijn standpunt betwist. Ik vroeg of de mening juist was. Het antwoord luidde: "U moet niet onwetend
zijn geweest, dat gedurende het huwelijk, dat bestond toen het overspel zou zijn gepleegd, de vrouw niet wegens overspel
kon worden vervolgd, en dat gedurende deze tijd de overspelige zelf niet kon worden aangeklaagd."
33. Ofschoon van een vrouw kan worden beweerd, dat zij gehuwd is met hem, met wie zij wordt verdacht overspel te hebben
gepleegd, kan zij niet worden aangeklaagd, voordat de overspelige is veroordeeld. Anders zouden de echtgenoten, die later
gesloten huwelijken nietig willen laten verklaren, hun toevlucht nemen tot dit voorwendsel en zeggen, dat hun vrouwen
waren getrouwd met mannen, met wie zij overspel hadden gepleegd.
34. Een vrouw, die hoorde, dat haar afwezige echtgenoot dood was, huwde een andere, en haar eerste echtgenoot keerde
daarna terug. Ik vroeg: Wat moet er met betrekking tot deze vrouw beslist worden? Het antwoord was, dat het een vraag van
recht is en niet van feit; want indien een lange tijd was verstreken zonder dat enig bewijs van losbandigheid was geleverd, en
de vrouw, daartoe aangezet door valse geruchten, en als het ware bevrijd van haar vroegere band, een tweede maal trouwde
in overeenstemming met de wet, dan is het waarschijnlijk, dat zij bedrogen was, en zij kan worden geacht niets te hebben
gedaan, dat straf verdient. Indien echter wordt vastgesteld, dat de vermeende dood van haar echtgenoot voor haar een
aanleiding was om een tweede maal te huwen, omdat haar kuisheid door dit feit is aangetast, moet zij worden gestraft naar
evenredigheid van de aard van het vergrijp.
35. Ik ben getrouwd met een vrouw die van overspel werd beschuldigd, en zodra zij werd veroordeeld, heb ik haar verstoten.
Ik vroeg of ik geacht moest worden de oorzaak van de scheiding te hebben geleverd. Het antwoord luidde dat, aangezien het
u volgens de Juliaanse wet verboden is een dergelijke vrouw te houden, het duidelijk is dat u niet geacht moet worden de
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oorzaak van de scheiding te hebben gegeven. Daarom zal de wet worden toegepast alsof een echtscheiding door de schuld
van de vrouw had plaatsgehad.
23. Ulpianus, Over overspel, Boek II.
Deze woorden van de wet, namelijk: "Opdat niemand willens en wetens bedrieglijk losbandigheid of overspel pleegt", zijn
zowel van toepassing op hem die het adviseerde, als op hem die de daad van losbandigheid of overspel pleegde.
79. Dezelfde, Over overspel, Boek II.
Wanneer een echtgenote geen overspel heeft gepleegd, maar een concubine wel, kan de echtgenoot haar niet als zodanig
beschuldigen, omdat zij niet zijn echtgenote is; toch is het hem door de wet niet verboden als een vreemde een aanklacht in te
dienen, mits zij, door zich als concubine te geven, niet de naam van een matrone heeft verspeeld, zoals bijvoorbeeld een
vrouw die de concubine van haar beschermheer is geweest.
80. Het is duidelijk dat, of de vrouw een wettige echtgenote is of niet, haar man de beschuldiging tegen haar kan inbrengen;
want Sextus Caecilius verklaart dat deze wet op alle huwelijken van toepassing is; en hij citeert de passage uit Homerus waar
hij zegt dat de Atriden niet de enigen zijn die hun vrouwen liefhebben.
81. Een echtgenoot kan zijn vrouw vervolgen wegens overspel, wanneer zij dit in het openbaar heeft gepleegd, ofschoon,
indien zij weduwe was, losbandigheid door haar ongestraft zou kunnen worden gepleegd.
82. De Goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript, dat dit vergrijp zelfs vervolgd kon worden in het geval
van een vrouw die verloofd was, omdat het haar niet is toegestaan welk huwelijk dan ook te schenden, noch zelfs de hoop op
een huwelijk.
83. Wanneer zij echter iemand is met wie incest is gepleegd, of een vrouw die als echtgenote wordt gehouden, maar toch in
werkelijkheid geen echtgenote kan zijn, moet worden gezegd dat de echtgenoot haar als zodanig niet kan aanklagen, maar
wel als vreemdelinge.
84. De rechter, die rechtspreekt over overspel, moet voor ogen hebben, en onderzoeken, of de man, bescheiden levend, zijn
vrouw de gelegenheid heeft gegeven, goede zeden te hebben; want het zou uiterst onrechtvaardig worden geacht, dat de man
van zijn vrouw kuisheid eist, die hij zelf niet betracht. Dit kan inderdaad de echtgenoot veroordelen, maar het kan geen
compensatie zijn voor wederzijdse misdaad, wanneer die door beide partijen is begaan.
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85. Indien iemand zijn vrouw wil beschuldigen en beweert, dat zij overspel heeft gepleegd, voordat hij haar huwde, kan hij
de beschuldiging niet inbrengen op grond van zijn recht als echtgenoot, omdat zij geen overspel heeft gepleegd, terwijl zij
met hem gehuwd was. Dit kan ook gezegd worden van een bijvrouw, met wie de man, die haar onderhield, later trouwde, of
van een dochter, die onder vaders toezicht stond en met wier verbintenis haar vader later instemde.
86. Indien iemand zijn vrouw openlijk beschuldigt van overspel te hebben gepleegd, terwijl hij een gevangene was in de
handen van de vijand, zou het lankmoediger zijn te stellen, dat hij haar kan beschuldigen op grond van het recht van een
echtgenoot; maar haar echtgenoot kan haar niet vervolgen wegens overspel, indien zij geweld heeft ondergaan van de vijand.
Want iemand, die geweld is aangedaan, kan uit dien hoofde niet wegens overspel of ontucht worden veroordeeld.
87. Wanneer een meisje, jonger dan twaalf jaar, in het huis van haar man gebracht, overspel pleegt, en daarna bij hem blijft,
totdat zij die leeftijd heeft overschreden, en zijn vrouw begint te zijn; kan zij door haar man niet van overspel worden
beschuldigd, om de reden dat zij het heeft gepleegd voordat zij de huwbare leeftijd had bereikt; maar volgens een Rescript
van de Goddelijke Severus, dat hierboven is vermeld, kan zij worden beschuldigd als zijnde verloofd geweest.
88. Als een vrouw die verstoten is, naderhand door haar man wordt teruggenomen, niet om het eerste huwelijk voort te
zetten, maar krachtens een ander huwelijk dat heeft plaatsgevonden, laat ons dan zien of zij kan worden beschuldigd van de
misdaad die zij tijdens haar eerste huwelijk heeft begaan. Ik denk van niet, want haar man heeft, door haar terug te nemen,
alle misdaden van het eerste huwelijk weggedaan.
89. Dezelfde regel moet worden toegepast, als hij de vrouw, die hij daarna huwde, van ontucht wil beschuldigen; want hij is
te laat, als hij zijn beschuldiging baseert op gedrag, dat hij door haar te huwen heeft goedgekeurd.
1. Scaevola, Regels, Boek IV.
Hij, die door hulp, raad of bedrog een man of een vrouw, die in overspel is genomen, vrijlaat, hetzij tegen betaling van geld,
hetzij op grond van een overeenkomst van welke aard ook, zal dezelfde straf ondergaan, die opgelegd wordt aan hen, die
veroordeeld zijn wegens het misdrijf van panderen.
(256) Indien een echtgenoot, met het doel zijner vrouw te belasteren, haar een overspelige bezorgt, ten einde haar te kunnen
betrappen, zijn zowel de echtgenoot als de echtgenote schuldig aan het misdrijf van overspel, volgens een besluit van de
Senaat, met betrekking tot dit onderwerp uitgevaardigd.
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(257) De echtgenoot, in de eerste plaats, of de vader, die zijn dochter onder zijn bestuur heeft, mag binnen zestig dagen na de
echtscheiding een aanklacht indienen, en de bevoegdheid daartoe wordt binnen die tijd aan niemand anders verleend, en na
het verstrijken daarvan wordt de wens van een der partijen niet meer in overweging genomen.
(258) Zij die vervolgen uit hoofde van het recht van een echtgenoot zijn niet vrij van het risico van een valse beschuldiging.
23. Ulpianus, Over overspel, Boek II.
Als de echtgenoot magistraat is, kan de vader hem voorgaan bij het indienen van de aanklacht, maar het is niet noodzakelijk
dat hij dat doet. Pomponius meent, dat men moet aannemen, dat, zolang de man zijn ambt behoudt, het optreden van de vader
moet worden verhinderd, om te voorkomen, dat de man een recht wordt ontnomen, waarop hij ook recht heeft. Daarom lopen
de zestig dagen niet tegen de vader, omdat hij de aanklacht niet kan indienen.
23. De zevende afdeling van de Juliaanse wet bepaalt met betrekking tot overspel, dat niemand iemand die afwezig is voor
zaken voor de Staat, in het aantal beschuldigden kan opnemen, zonder het vonnis ongeldig te maken. Want het lijkt niet
rechtvaardig dat iemand die afwezig is voor een publieke zaak, onder de beschuldigden wordt gerekend, terwijl hij in dienst
van de overheid is.
24. Het is nodig om toe te voegen, "zonder het vonnis ongeldig te maken." Maar als iemand afwezig is voor een openbare
zaak, met het doel om vervolging te ontlopen, zal dit voorwendsel hem geen voordeel brengen.
25. Indien echter iemand aanwezig is, die toch als afwezig wordt beschouwd, bijvoorbeeld iemand die tot de nachtwacht
behoort, of die als soldaat in de stadskampen dient, moet gezegd worden, dat hij niet beschuldigd kan worden, want hij is niet
verplicht zich moeite te geven om te verschijnen.
26. In het algemeen moet worden geoordeeld, dat alleen de afwezigheid verschoonbaar is van hen, die zich in een andere
provincie van het land bevinden dan die, waarin zij beschuldigd worden. Dus als iemand overspel pleegt in een provincie
waar hij werkzaam is, kan hij daar worden aangeklaagd, tenzij hij een persoon is over wie de Gouverneur geen rechtsmacht
heeft.
27. Als de vader en de echtgenoot nalaten de vrouw binnen zestig dagen aan te klagen, begint de tijd dan onmiddellijk te
lopen ten gunste van een vreemdeling? Pomponius meent dat een vreemdeling kan worden toegestaan de aanklacht in te
dienen, zodra de anderen hebben geweigerd dit te doen. Ik denk dat zijn mening moet worden gevolgd, want het kan nog
beslister worden gezegd dat hij die heeft verklaard dat hij de aanklacht niet zal indienen, daarna niet meer mag worden
gehoord.
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28. De Juliaanse wet op het overspel verbiedt in het bijzonder de beschuldiging door bepaalde personen, bijvoorbeeld door
een minderjarige van vijfentwintig jaar, want een beschuldiger die nog niet meerderjarig is, wordt niet bekwaam geacht. Dit
is juist, indien hij geen schade aan zijn eigen huwelijk vervolgt. Maar als hij de eer van zijn eigen huwelijk wil herstellen,
moet hij toch gehoord worden, ook al kan hij de aanklacht indienen met het recht van een vreemdeling; want geen enkel
voorschrift mag iemand beletten, die zijn eigen schade wreekt. En inderdaad, als hij zich door de jeugdigheid of de vurigheid
van de volwassenheid laat overhaasten om de aanklacht in te dienen, zal de straf voor kwaadwillige vervolging hem niet
overhaast worden opgelegd. Onder een minderjarige van vijfentwintig jaar verstaan wij iemand die in zijn vijfentwintigste
jaar is.
29. De verjaring, die men pleegt in te voeren tegen personen, die de beschuldiging van overspel inbrengen, wordt gewoonlijk
besproken, voordat de betrokkene in het getal der beschuldigden is opgenomen, maar wanneer dit eenmaal geschied is, kan
hij zich niet meer op verjaring beroepen.
30. Indien een vrouw in weduwschap blijft, heeft de aanklager het recht te beginnen met welke partij hij ook wil, met de
overspelige of de overspelige.
31. Als iemand de echtbreker en de echtbreekster tegelijk beschuldigt, is de beschuldiging nietig en kan hij opnieuw
beginnen met wie hij maar wil, net alsof hij geen van beiden had beschuldigd, want de eerste beschuldiging is van geen
kracht of gevolg.
(1) Dezelfde, Over overspel, Boek I.
Een ieder, die aan zijn vrouw een kennisgeving van verstoting heeft betekend, kan haar ook te kennen geven niet met Seius te
trouwen, en als hij haar te kennen heeft gegeven, kan hij met haar beginnen.
4. Dezelfde, Over de Juliaanse wet met betrekking tot overspel, Boek II.
Wat moeten we verstaan onder de term "in kennis stellen"? Betekent het een verzoek aan de rechtbank, of slechts een gewone
kennisgeving? Ik denk dat als er geen verzoek wordt ingediend bij het gerecht, het voldoende is dat hij verklaart dat hij op het
punt staat een aanklacht wegens overspel in te dienen.
6. Wat moet er dan gebeuren, indien hij geen kennisgeving heeft gedaan, maar een schriftelijke beschuldiging heeft
ingediend, voordat de vrouw opnieuw trouwt; en zij moet trouwen, ongeacht of hij van dit feit op de hoogte was, of het niet
wist? Ik meen, dat zij niet als betekend moet worden beschouwd, en dat daarom de aanklager niet met haar kan beginnen.
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7. Maar wat indien hij haar alleen te kennen gaf niet te trouwen, maar er niet bij zei waarom; moet zij dan geacht worden
wettig getrouwd te zijn? De betere mening is, dat de kennisgeving de keuze schijnt voor te behouden aan de aanklager die de
beschuldiging inbrengt. Indien hij dus in de kennisgeving het misdrijf van overspel vermeldt, ook al heeft hij de naam van de
rechter niet genoemd, dan menen wij, dat de vrouw beschuldigd kan worden, evenals wanneer de kennisgeving betekend
was.
8. 8. Wat zou echter het gevolg zijn, indien in de aanmaning met name werd vermeld met wie zij overspel had gepleegd, en
de aanklager haar naderhand van overspel met iemand anders zou willen beschuldigen? De betere mening is, dat hij niet
gehoord moet worden, omdat hij de aanklacht niet indient voor het misdrijf, dat in de aankondiging vermeld is.
9. 9. Indien hij echter door een gemachtigde een aanzegging doet, denk ik dat hij de aanklacht kan indienen als hij dat wenst;
en dat de aanzegging door de gemachtigde voldoende zal zijn.
10. 10. Als hij dus door zijn rentmeester, dat wil zeggen door een meester die door zijn slaaf wordt aangezegd, wordt
aangezegd, is dat geldig.
11. De vraag rijst, of de een de echtbreekster en de ander de echtbreker kan vervolgen; zodat, hoewel beiden niet tegelijk
door dezelfde persoon kunnen worden vervolgd, zij elk door een ander kunnen worden aangeklaagd. Het is niet redelijk, te
menen, dat verschillende aanklagers kunnen worden toegelaten om te vervolgen; want indien de vrouw huwt, voordat zij in
kennis is gesteld, kan zij niet het eerst worden aangeklaagd; daarom moet zij wachten op de uitspraak, die ten aanzien van de
echtbreker zal worden gedaan. Indien hij wordt vrijgesproken, zal de vrouw door hem in het gelijk worden gesteld, en kan zij
later niet meer worden aangeklaagd. Indien hij veroordeeld wordt, zal zij daarom niet veroordeeld worden, maar zij kan haar
zaak verdedigen, en misschien door gunst, rechtvaardigheid, of de bijstand van de wet winnen. Want wat als de overspelige
door de inspanningen van een vijand, of door valse getuigenissen werd onderdrukt, of door gesluierde getuigen voor het
gerecht werd overweldigd, of niet bereid of in staat was om in hoger beroep te gaan, en de vrouw, die een rechtschapen
rechter had verkregen, haar kuisheid verdedigde?
12. Maar als de overspelige, voordat hij veroordeeld werd,
0. Macer, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
Of voordat de beschuldiging tegen hem werd ingebracht,
(1) Ulpianus, Over de Juliaanse wet met betrekking tot overspel, Boek II.
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Mocht hij sterven, dan werd besloten dat zelfs als hij dood was, de vrouw beschuldigd kon worden zonder dat zij zich op een
exceptie kon beroepen.
0. Indien echter niet de dood, maar een of andere aan hem opgelegde straf de beschuldigde zou wegnemen, zeggen wij, dat de
vrouw nog steeds kan worden vervolgd.
1. Indien op het ogenblik, dat de te vervolgen persoon gekozen werd, de overspelige vrouw niet gehuwd was, maar wel
gehuwd was, toen hij vrijgesproken werd, moet men zeggen, dat zelfs indien de overspelige persoon vrijgesproken werd, zij
nog aangeklaagd kon worden, omdat zij niet gehuwd was op het ogenblik, dat de overspelige persoon gekozen werd om eerst
vervolgd te worden.
2. Indien de overspelige wordt vrijgesproken, kan een gehuwde vrouw niet worden aangeklaagd, zelfs niet door degene die
de overspelige heeft vervolgd en die verslagen is, noch kan zij door iemand anders worden aangeklaagd. Indien dus de
aanklager met de overspelige samenzweert en deze wordt vrijgesproken, dan is de gehuwde vrouw door hem gevrijwaard van
vervolging door wie dan ook. Het is duidelijk, dat zij kan worden aangeklaagd, indien zij ophoudt gehuwd te zijn, want de
wet beschermt een vrouw alleen, zolang zij gehuwd is.
0. Papinianus, Over overspel, Boek I.
Het recht is toegekend aan de vader om een man te doden die overspel pleegt met zijn dochter terwijl zij onder zijn gezag
staat. Daarom kan geen ander familielid dit wettelijk doen, noch kan een zoon die onder vaderlijk gezag staat, dit ongestraft
doen.
(23) Ulpianus, Over overspel, Boek I,
Het komt dus voor dat noch de vader, noch de grootvader de overspelige kan doden. Dit is niet onredelijk, want hij kan niet
geacht worden iemand onder zijn macht te hebben die niet de macht over zichzelf heeft.
23. Papinianus, Over overspel, Boek I.
In deze wet wordt geen onderscheid gemaakt tussen de natuurlijke vader en de adoptievader.
23. In de beschuldiging van zijn dochter, die weduwe is, heeft de vader geen recht op de preferentie.
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24. Het recht om de overspelige te doden wordt verleend aan de vader in zijn eigen huis, ook al woont zijn dochter daar niet,
of in het huis van zijn schoonzoon. Onder het huis moet worden verstaan de woning, zoals in de Corneliaanse wet
betreffende de verwondingen.
25. Maar hij, die een overspelige kan doden, heeft een veel groter recht om hem met minachting te behandelen.
26. 26. Daarom heeft de vader, en niet de echtgenoot, het recht om de vrouw en iedere echtbreker te doden; om de reden dat
in het algemeen de vaderlijke genegenheid zorgzaam is voor de belangen van de kinderen, maar de warmte en onstuimigheid
van de echtgenoot, die te snel beslist, moet worden beteugeld.
(23) Ulpianus, Over overspel, Boek I.
Wat de wet zegt, namelijk: "Als hij een man vindt die overspel pleegt met zijn dochter," schijnt niet overbodig te zijn; want
het betekent dat de vader deze macht alleen heeft wanneer hij zijn dochter op heterdaad in overspel aantreft. Ook Labeo is
deze mening toegedaan; en Pomponius zegt dat de man gedood moet worden terwijl hij bezig is met de seksuele daad. Dit is
wat Solon en Dracho bedoelen met de woorden, "epv?".

256. Het is voor de vader voldoende dat zijn dochter aan zijn gezag onderworpen is op het ogenblik dat hij de overspelige
doodt, hoewel zij dat misschien niet was op het ogenblik dat hij haar ten huwelijk gaf; want stel dat zij naderhand onder zijn
gezag was gekomen.
257. Daarom is het de vader niet geoorloofd de partijen te doden, waar hij hen ook verrast, maar alleen in zijn eigen huis, of
in dat van zijn schoonzoon. De reden hiervoor is, dat de wetgever meende, dat de schade groter was, wanneer de dochter er
de oorzaak van was, dat de overspelige in het huis van haar vader of haar echtgenoot werd binnengebracht.
258. Indien echter haar vader elders woont, en een ander huis heeft, waarin hij niet verblijft, en zijn dochter daar verrast, kan
hij haar niet doden.
259. Waar de wet zegt: "Hij mag zijn dochter terstond doden", moet dit verstaan worden, dat hij, nadat hij heden de
overspelige gedood heeft, zijn dochter niet kan behouden om daarna gedood te worden; want hij moet hen beiden met één
slag en één aanval doden, en door dezelfde wrok tegen beiden ontstoken zijn. Maar als zijn dochter, zonder enige
medeplichtigheid van zijn kant, op de vlucht slaat, terwijl hij de echtbreker doodt, en zij enkele uren later door haar vader, die
haar achtervolgde, wordt gevangen en ter dood gebracht, dan wordt hij geacht haar onmiddellijk gedood te hebben.
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(1) Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Een echtgenoot mag ook een man doden die overspel pleegt met zijn vrouw, maar niet iedereen zonder onderscheid, zoals de
vader; want in deze wet is bepaald dat de echtgenoot de overspelige mag doden als hij hem in zijn eigen huis verrast, maar
niet als hij hem verrast in het huis van zijn schoonvader; en ook niet als hij vroeger een pander was; of het beroep van een
mountebank had uitgeoefend, door op het toneel te dansen of te zingen; of strafrechtelijk veroordeeld en niet in zijn
burgerlijke rechten hersteld is; of vrijgelatene is van de echtgenoot of de echtgenote, of van de vader of de moeder, of van de
zoon of de dochter van een hunner; noch maakt het enig verschil, of hij uitsluitend aan een der bovengenoemden
toebehoorde, of aan twee beschermheren gemeenzaam diensten verschuldigd was, of slaaf was.
13. Ook is bepaald, dat een man, die een van dezen heeft gedood, zijn vrouw onverwijld moet ontslaan.
14. 14. Volgens vele autoriteiten maakt het geen verschil of de echtgenoot zijn eigen meester is, of een zoon die onder vaders
toezicht staat.
15. 15. Met betrekking tot beide partijen rijst de vraag, in overeenstemming met de geest van de wet, of de vader een
magistraat mag doden; en ook wanneer zijn dochter een slechte reputatie heeft, of onwettig getrouwd is, of de vader of de
echtgenoot nog steeds zijn recht zal behouden; en wat er moet worden gedaan als de echtgenoot een pander is, of om de een
of andere reden met schande wordt gebrandmerkt. Men kan met recht stellen dat zij die als vader of als echtgenoot een
aanklacht kunnen indienen, het recht hebben om te doden.
(1) Ulpianus, Over de Juliaanse wet met betrekking tot overspel, Boek II.
In de Vijfde Sectie van de Juliaanse Wet is het als volgt bepaald: "Dat wanneer een echtgenoot een overspelige met zijn
vrouw heeft verrast, en niet bereid of in staat is hem te doden, hij hem niet langer dan twintig achtereenvolgende uren van de
dag en de nacht kan vasthouden, om bewijs van de misdaad te verkrijgen, en gebruik te maken van zijn recht zonder het in
gevaar te brengen."
0. Ik denk dat wat gezegd is met betrekking tot de echtgenoot, in acht moet worden genomen, voor zover het de vader betreft.
1. Zelfs als de echtgenoot de overspelige niet in zijn huis zou verrassen, kan hij hem vasthouden.
2. Indien echter de overspelige onmiddellijk wordt vrijgelaten, kan hij niet worden teruggebracht.
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3. Wat moet men doen, indien hij ontsnapt; kan men hem terugbrengen en twintig uren onder bewaking houden? Ik denk dat
het beter is te stellen dat hij kan worden teruggebracht en bewaakt om bewijs te verkrijgen.
4. De volgende bijzin, "Om bewijs van het misdrijf te verkrijgen", betekent dat hij getuigen kan introduceren die achteraf
zullen getuigen dat de overtreder in overspel is genomen.
15. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Een vrouw kan niet beschuldigd worden van overspel tijdens het huwelijk door iemand die, naast de echtgenoot,
toestemming heeft om de beschuldiging in te dienen; want een vreemdeling mag een vrouw die door haar echtgenoot is
goedgekeurd, niet lastig vallen en een rustig huwelijk verstoren, tenzij hij de echtgenoot er eerder van heeft beschuldigd een
pander te zijn.
16. 16. Wanneer echter de echtgenoot van de aanklacht heeft afgezien, is het goed, dat een ander de aanklacht indient.
0. Dezelfde, Over overspel, Boek III.
Wanneer een aanklager eist, dat een van overspel beschuldigde slaaf zal worden gefolterd, of hij zelf van plan is daarbij
aanwezig te zijn of niet, moeten de rechters bevelen, dat de slaaf wordt getaxeerd; en wanneer dit is geschied, moeten zij
bevelen, dat hij, die de slaaf schuldig heeft verklaard, het bedrag van de taxatie, en evenzoveel meer, aan de belanghebbende
partij moet betalen.
0. Laten wij echter nagaan, aan wie deze boete moet worden betaald, daar de wet de belanghebbende noemt. Een koper te
goeder trouw is dus zulk een persoon; en hoewel hij de slaaf kan hebben gekocht van iemand die niet zijn eigenaar is, kunnen
wij met recht zeggen dat hij de belanghebbende is.
1. Wij doen er goed aan in dezelfde categorie iemand op te nemen die eigendom in onderpand heeft ontvangen; want het is in
zijn belang dat de marteling niet plaatsvindt.
2. Wanneer echter het vruchtgebruik van de slaaf aan een ander toebehoort, moet zijn getaxeerde waarde worden verdeeld
tussen de eigenaar en de vruchtgebruiker.
3. 3. Indien de slaaf gemeenschappelijk eigendom is van verscheidene personen, moet zijn geschatte waarde onder hen
worden verdeeld.
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4. 4. Wanneer een vrije man, die verondersteld wordt een slaaf te zijn, gefolterd wordt omdat hij zelf zijn toestand niet kent,
is Caecilius van mening dat hij recht heeft op een praetoriaanse actie tegen degene die hem vals beschuldigd heeft, opdat hij
niet ongestraft blijft omdat hij een vrije man aan foltering heeft onderworpen, net alsof hij een slaaf was geweest.
5. De wet schrijft voor dat de marteling wordt toegepast op de mannelijke of vrouwelijke slaven van de man of vrouw tegen
wie een klacht is ingediend, of op die van de ouders van een van beiden; indien de genoemde slaven door zijn ouders aan de
beschuldigde voor eigen gebruik zijn gegeven. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Cornelius
Latianus, dat de slaven van vreemden moesten worden gefolterd.
6. De beschuldigde man en vrouw, hun opdrachtgevers, en degene die de beschuldiging heeft ingebracht, worden bevolen bij
de foltering aanwezig te zijn, en aan de opdrachtgevers wordt de bevoegdheid tot ondervraging verleend.
7. Het is nog raadzamer, dat een slaaf, in wie de beschuldigde het vruchtgebruik had, gefolterd wordt, want hoewel hij niet
werkelijk zijn slaaf was, wordt hij toch geacht in dienstbaarheid te zijn geweest; want bij alles wat met foltering te maken
heeft, speelt de eigendomsvraag niet zozeer een rol als wel het feit van de dienstbaarheid.
8. Indien dus een slaaf, die aan een ander toebehoort, de beschuldigde te goeder trouw dient, zal een ieder erkennen, dat hij
verhoord kan worden, terwijl hij gefolterd wordt.
9. Wanneer echter de slaaf iemand is die recht heeft op zijn vrijheid krachtens een trust, of die verwacht vrij te zijn bij het
nakomen van een voorwaarde, dan is de betere mening dat hij gefolterd kan worden.
10. De wet schrijft voor dat slaven die op deze wijze gefolterd zijn, publiek eigendom worden; daarom confisqueren wij een
deel van een slaaf die gemeenschappelijk bezit is, en het enkele bezit van iemand in wie een ander het vruchtgebruik heeft;
en wanneer de beschuldigde alleen het vruchtgebruik heeft, is de betere mening dat het genot van het vruchtgebruik begint
toe te behoren aan de overheid; maar wij confisqueren niet een slaaf die het eigendom is van een ander. De reden voor de
confiscatie van slaven is, dat zij zonder vrees de waarheid kunnen zeggen; terwijl zij, indien zij bevreesd zouden zijn weer
onder de macht van de beschuldigden te worden gebracht, onder foltering hardnekkig zouden kunnen worden.
11. Zij worden echter niet in beslag genomen voordat zij aan foltering worden onderworpen.
12. Zelfs indien zij alles zouden ontkennen, zullen zij toch in beslag worden genomen. De reden hiervoor is dezelfde,
alsmede om te voorkomen dat zij de hoop koesteren weer onder de controle van hun meesters te komen, indien zij zouden
ontkennen in de verwachting beloond te worden voor volharding in het uiten van leugens.
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13. Zelfs de slaven van de aanklager worden in beslag genomen, als zij aan de folteringen worden onderworpen. Want zulke
slaven moeten van hun meesters worden afgenomen om te voorkomen dat zij liegen, maar die van vreemden hebben niemand
om te behagen.
14. Wanneer de beschuldigde partij van een van beide geslachten wordt vrijgesproken, bepaalt de wet dat, indien de slaven
zouden sterven, de schade door de rechters zal worden geschat, naar wat zij waard waren voordat zij werden gemarteld; en
indien zij blijven leven, op een bedrag dat in verhouding staat tot de schade die zij hebben veroorzaakt of toegebracht.
15. Er zij op gewezen, dat in de Negende Sectie is bepaald, dat wanneer een slaaf van overspel wordt beschuldigd, en de
aanklager niet wil dat hij wordt gefolterd, de wet beveelt, dat het dubbele van zijn waarde aan zijn meester wordt betaald;
maar dit is eenvoudige schadevergoeding.
(23) Marcianus, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
Alles wat in deze verschillende gevallen verschuldigd is, kan worden teruggevorderd door een aan de wet ontleende
persoonlijke actie.
23. Ulpianus, Over overspel, Boek IV.
De wet bestraft het pesten van een echtgenoot die zijn vrouw behoudt, nadat zij in overspel is verrast, en de overspelige
toestaat te vertrekken. Want de man moet boos zijn op zijn vrouw die haar huwelijksgelofte heeft geschonden, en hij moet
ook gestraft worden als hij zijn onwetendheid niet kan verontschuldigen, of zijn onverschilligheid niet kan verbergen onder
het voorwendsel dat zijn informatie ongeloofwaardig is. Daarom zegt de wet dat hij "de overspelige, die in zijn huis verbaast
is, zal laten vertrekken", omdat zij de echtgenoot wil straffen die haar op zo'n schandelijke daad betrapt heeft.
(23) Wanneer de wet zegt dat een ieder die trouwt met een vrouw die veroordeeld is wegens overspel, wettelijk aansprakelijk
zal zijn, laten we dan zien of dit betrekking heeft op ontucht? De betere mening is van wel, want als de vrouw op grond van
die wet om een andere reden veroordeeld was, zou zij ongestraft getrouwd kunnen zijn.
(24) Gestraft wordt ook hij die geld aanneemt wegens de ontucht die hij heeft ontdekt, en het maakt geen verschil of de
echtgenoot zelf of iemand anders het aanneemt, want hij die een vergoeding aanneemt voor het verzwijgen van zijn kennis
van ontucht, moet gestraft worden. De wet is echter niet van toepassing op hem die het geheim uit eigen vrije wil bewaart.
(25) Hij, die geldelijk voordeel heeft getrokken uit het overspel van zijn vrouw, moet gestraft worden; want hij, die als
pander van zijn vrouw optreedt, begaat geen onbeduidend vergrijp.
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(26) De man, die iets ontvangt als tegenprestatie voor het overspel van zijn vrouw, wordt geacht het te hebben ontvangen
opdat zij overspel zou plegen; en of hij het nu dikwijls of slechts eenmaal heeft verkregen, hij moet niet van straf worden
vrijgesteld. Het is juist dat hij profijt heeft getrokken uit het overspel van zijn vrouw, wanneer hij iets aanneemt opdat zij zich
kan bezondigen aan losbandigheid, zoals prostituees. Maar wanneer hij zijn vrouw het vergrijp laat begaan, niet uit
winstbejag, maar door nalatigheid, eigen schuld, of een zekere mate van onverschilligheid, of buitensporige goedgelovigheid,
dan wordt hij geacht buiten de wet te zijn geplaatst.
(27) De verdeling van de zes maanden geschiedt als volgt: in het geval van een gehuwde vrouw wordt de tijd berekend vanaf
de dag van de echtscheiding; in het geval van een weduwe vanaf de dag waarop het strafbare feit is gepleegd. Dit schijnt te
blijken uit een rescript, gericht aan de consuls Tertyllus en Maximus. Bovendien, als zestig dagen zijn verstreken sinds de
echtscheiding, en de termijn van vijf jaar is verstreken sinds de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, moet worden gezegd
dat de vrouw niet kan worden aangeklaagd; zodat wanneer zes beschikbare maanden worden toegekend, dit zo moet worden
opgevat dat de aanklacht, die door de ononderbroken periode van vijf jaar is uitgeblust, niet kan worden vernieuwd.
(28) De wetgever heeft bedoeld dat deze termijn van vijf jaar in acht genomen moet worden, wanneer een van de verdachten
beschuldigd wordt van ontucht, overspel of panderen. Wat moet er dan gebeuren als een ander misdrijf, ontleend aan de
Juliaanse wet, als verdediging wordt aangevoerd, zoals in het geval van hen die hun huizen uitlenen met het oog op ontucht,
en van anderen zoals zij? De betere opvatting is, dat alle misdrijven die onder de Juliaanse wet vallen, na verloop van vijf
jaar verjaren.
(29) Bovendien moeten de vijf jaren worden gerekend van de dag waarop het misdrijf is gepleegd tot die waarop de partij is
vervolgd, en niet tot die waarop het vonnis wegens overspel ten uitvoer is gelegd.
(30) Het decreet van de Senaat voegde er ook aan toe dat, indien verschillende personen dezelfde beklaagde zouden
vervolgen, men zich moet baseren op de datum van de informatie van degene die volhardt in de vervolging; zodat degene die
de aanklacht indient, zich kan baseren op zijn eigen informatie, en niet op die van de anderen.
(31) Het lijdt geen twijfel dat iemand die ontucht heeft gepleegd door middel van geweld dat is aangewend tegen de man of
de vrouw in kwestie, kan worden vervolgd zonder verwijzing naar de bovengenoemde termijn van vijf jaar; want het lijdt
geen twijfel dat hij een misdrijf van geweld heeft gepleegd.
0. Paulus, Over overspel, Boek I.
Een vader kan niet vervolgen, zonder zich bloot te stellen aan het risico van een valse beschuldiging.
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26. 26. De zestig dagen worden gerekend vanaf het tijdstip van de echtscheiding, en in de zestig is de zestigste zelf begrepen.
23. Dezelfde, Over overspel, Boek II.
De termijn van vijf jaar moet ononderbroken worden gerekend, en niet alleen door de beschikbare dagen te berekenen. Maar
wat moet er gebeuren als de vrouw als eerste beschuldigd wordt en de overspelige persoon niet tegelijkertijd vervolgd kan
worden, omdat de zaak al zo lang aansleept, dat de termijn van vijf jaar moet verstrijken? Wat gebeurt er als degene die de
vervolging binnen vijf jaar heeft ingesteld, deze niet tot een goed einde heeft gebracht of zich schuldig heeft gemaakt aan
ontrouw, en een ander de vervolging wil instellen nadat de vijf jaar zijn verstreken? Het is billijk, van de vijf jaren de tijd af
te trekken, die de vorige vervolging heeft geduurd.
0. Macer, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
Het maakt geen verschil of de vader zijn in overspel verraste dochter eerst doodt, of niet, mits hij beide schuldigen doodt;
want als hij slechts één van hen doodt, zal hij aansprakelijk zijn volgens de wet van Cornelia. Als echter een van hen gedood
wordt en de ander gewond, wordt hij volgens de wet niet vrijgesproken; maar de goddelijke Marcus en Commodus hebben in
een Rescript verklaard, dat hem straffeloosheid moet worden verleend, om de reden dat, hoewel de overspelige gedood werd
en de vrouw overleefde, nadat zij ernstige verwondingen had opgelopen, die haar door haar vader waren toegebracht, zij
eerder door toeval dan opzettelijk gered was; omdat de wet voorschrijft, dat dezelfde verontwaardiging en dezelfde
strengheid moet worden betoond jegens allen, die in overspel zijn genomen.
0. Wanneer een echtgenoot een van twee schuldigen heeft uitgekozen, die zich aan overspel schuldig hebben gemaakt, kan
hij de ander niet beschuldigen, voordat de eerste zaak is geëindigd; want twee personen kunnen niet tegelijkertijd door
dezelfde persoon worden beschuldigd. Toch wordt de aanklager er niet van weerhouden, terwijl hij vervolging instelt tegen
de echtbreker of de echtbreekster, ook iemand te beschuldigen die zijn huis daartoe heeft uitgeleend, of geadviseerd heeft de
aanklacht door betaling van geld te doen onderdrukken.
(788529152) Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Wanneer iemand beweert dat zijn slaaf overspel heeft gepleegd met een vrouw die hij tot echtgenote had, heeft de goddelijke
Pius in een Rescript verklaard dat hij de vrouw moet beschuldigen voordat hij zijn slaaf tot haar nadeel aan foltering
onderwerpt.
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30. Als iemand een overspelige niet laat gaan, maar hem vasthoudt, zoals bijvoorbeeld zijn zoon, die beschuldigd wordt van
overspel met zijn stiefmoeder, of zijn vrijgelatene, of slaaf die beschuldigd wordt met zijn vrouw, dan is hij schuldig, naar de
geest, maar niet naar de letter van de wet. De vrouw echter, die vastgehouden wordt, zal gestraft worden. Indien hij haar
echter, na haar verdreven te hebben, terugbrengt, is hij niet schuldig volgens de strikte wetsuitleg, maar moet hij toch
aansprakelijk geacht worden, om het plegen van bedrog te voorkomen.
31. Indien een vrouw de prijs ontvangt voor overspel gepleegd door haar echtgenoot, zal zij volgens de Juliaanse wet als
overspelige vrouw worden gestraft.
31. Modestinus, Regels, Boek I.
Hij die een vrije vrouw houdt om met haar samen te wonen, maar niet met de bedoeling om met haar te trouwen, is schuldig
aan ontucht, behalve natuurlijk een concubine.
1. Overspel wordt gepleegd met een getrouwde vrouw; ontucht met een weduwe, een maagd, of een jongen.
35. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Hij, die een beschuldiging van overspel wil inbrengen, en zich in de inlichtingen vergist, is niet verboden deze te verbeteren,
mits de tijd niet verstreken is, waarmede het recht om te vervolgen is vervallen.
2. Papinianus, Vragen, Boek III.
Wanneer een minderjarige zich schuldig maakt aan overspel, zal hij volgens de Juliaanse wet aansprakelijk zijn, omdat een
dergelijke misdaad na de puberteit gepleegd kan worden.
3. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Men heeft beslist dat een zoon die onder vaders toezicht staat, zonder toestemming van zijn vader zijn vrouw in een openbare
rechtszaak kan beschuldigen van overspel, omdat hij zijn eigen leed wreekt.
(1) Dezelfde, Vragen, Boek XXXII.
Indien overspel tegelijk met incest wordt gepleegd, bijvoorbeeld met een stiefdochter, een schoondochter of een stiefmoeder,
wordt ook de vrouw gestraft, want dit geschiedt ook waar geen overspel is gepleegd.
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4. Wanneer ontucht gepleegd wordt met de dochter van een zuster, moet dan niet overwogen worden of de straf van overspel
voldoende zal zijn voor de man? In het onderhavige geval is een dubbele misdaad begaan, want er is een groot verschil waar
een onwettig huwelijk per vergissing wordt gesloten, en waar verachting van de wet en belediging van het bloed worden
gecombineerd.
5. Daarom moet de vrouw dezelfde straf ondergaan als de man, wanneer zij zich schuldig heeft gemaakt aan incest, die door
de wet der volkeren verboden is; want als het slechts gaat om de naleving van onze wet, zal zij niet aansprakelijk zijn voor de
misdaad van incest.
6. Soms echter, in het geval van mannen, wordt het misdrijf van incest, hoewel ernstiger van aard, gewoonlijk minder streng
behandeld dan dat van overspel; mits de incest is gepleegd door middel van een onwettig huwelijk.
7. Tenslotte ontsloegen de Keizerlijke Broeders Claudia van de verantwoordelijkheid voor de misdaad van incest, wegens
haar leeftijd, maar zij gaven opdracht dat de onwettige band verbroken moest worden; hoewel, anders, de misdaad van
overspel, wanneer begaan na de puberteit, niet verschoonbaar is op grond van leeftijd. Want hierboven is gezegd, dat
vrouwen die zich vergissen ten opzichte van de wet, niet aansprakelijk zijn voor de misdaad van incest; maar wanneer zij
overspel plegen, kunnen zij geen verontschuldiging hebben.
8. 8. Dezelfde keizers hebben in een Rescript verklaard, dat na een echtscheiding, die een stiefzoon te goeder trouw van zijn
stiefmoeder heeft verkregen, de beschuldiging van incest niet moet worden toegelaten.
9. 9. Zij verklaarden ook in een Rescript aan Pollio: "Incestueuze huwelijken worden gewoonlijk niet bevestigd, en daarom
zullen wij, als iemand zich uit zo'n huwelijk terugtrekt, de straf van het vroegere vergrijp kwijtschelden, als de schuldige nog
niet vervolgd is."
10. Bovendien wordt incest, gepleegd door middel van een onwettig huwelijk, gewoonlijk verontschuldigd op grond van
geslacht of leeftijd, of zelfs na scheiding, als het te goeder trouw plaatsvindt, en een vergissing wordt aangevoerd; en des te
gemakkelijker als er niemand verschijnt om te vervolgen.
11. Keizer Marcus Antoninus en zijn zoon Commodus hebben in een Rescript verklaard, dat indien een echtgenoot, door het
geweld van zijn verdriet gedreven, zijn in overspel verraste vrouw doodt, hij niet zal worden onderworpen aan de straf, die de
wet van Cornelius aan moordenaars oplegt; want de goddelijke Pius heeft in een Rescript, gericht aan Appollonius, het
volgende verklaard: "Als iemand niet ontkent dat hij zijn vrouw, die overspel pleegde, heeft gedood, kan hij worden
verontschuldigd van het ondergaan van de uiterste straf, omdat het zeer moeilijk is om gerechtvaardigd verdriet te
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bedwingen; maar omdat hij meer heeft gedaan dan hij zou moeten doen om zich te wreken, moet hij worden gestraft. Daarom
zal het voor hem voldoende zijn, als hij van lagere rang is, levenslang tot dwangarbeid te worden veroordeeld; en als hij van
hogere rang is, zal hij naar een eiland worden verbannen."
12. Het is een vrijgelatene niet gemakkelijk geoorloofd de reputatie van zijn patroon aan te tasten, maar het moet hem
worden toegestaan dit te doen, indien hij hem van overspel wil beschuldigen door het recht van een echtgenoot, net alsof hij
een ander gruwelijk letsel had geleden. Wanneer echter de patroon behoort tot het getal van hen, die, indien zij bij het begaan
van dit misdrijf worden verrast, door een ander kunnen worden gedood, en indien hij betrapt wordt op het plegen van
overspel met zijn vrouw, moet worden overwogen of de vrijgelatene hem straffeloos kan doden. Dit lijkt ons nogal hard,
want reputatie, veel meer dan leven, moet worden geëerbiedigd.
13. Iedereen die een erepositie bekleedt, of een ambt in de openbare dienst, kan vervolgd worden, maar de aanklacht wordt
uitgesteld; en als hij een borg stelt om te verschijnen, wordt de zaak uitgesteld tot het einde van zijn ambtstermijn. Dit werd
door Tiberius Caesar in een Rescript verklaard.
5. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
De beslissing van de Gouverneur van een provincie was dat een zekere vrouw was aangerand. Ik oordeelde dat zij niet
aansprakelijk was volgens de Juliaanse wet op het overspel, hoewel haar, ter bescherming van haar bescheidenheid, werd
belet haar echtgenoot onmiddellijk in kennis te stellen van de verwonding die zij had opgelopen.
(1) Zelfs nadat de vrouw een tweede maal gehuwd is, kan, hoewel haar eerste echtgenoot niet als haar echtgenoot is vervolgd,
de aanklacht van overspel door een vreemde tegen de echtbreker worden ingebracht.
(2) Zelfs indien de vrouw tijdens het huwelijk zou overlijden, heeft haar echtgenoot het recht den overspelige te vervolgen.
(3) Een vrouw, die gehuwd is geweest, voordat degene, die overspel met haar pleegde, is veroordeeld, kan niet voor dit
misdrijf worden vervolgd, indien haar geen kennisgeving is gedaan bij het huwelijk, of bij haar woonplaats.
(4) Ik heb de mening uitgesproken dat een vrouw die verbannen is wegens haar omgang met rovers, in het huwelijk kan
worden gehandhaafd zonder vrees voor straf, omdat zij niet wegens overspel is veroordeeld.
(5) Het misdrijf van incest, gepaard gaande met overspel, is niet verjaard na verloop van vijf jaren.
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(6) Het staat vast dat twee personen, de man en de vrouw, niet tegelijk wettig kunnen worden vervolgd wegens overspel,
zelfs niet door de echtgenoot; maar wanneer beiden tegelijk zijn beschuldigd door iemand die er vervolgens van af wilde
zien, ben ik van mening dat in het geval van beide partijen vrijspraak nodig zal zijn.
(7) Een gemeenschappelijke beschuldiging wegens incest kan tegen twee personen tegelijk worden ingebracht.
(8) Ik gaf als mijn mening dat wanneer twee meesters beschuldigd werden van incest, hun slaven alleen aan de marteling
konden worden onderworpen wanneer de incest door overspel zou zijn gepleegd.
6. Paulus, Opinies, Boek XIX.
De vraag werd gesteld of een vrouw, wier echtgenoot gedreigd had haar van de misdaad van overspel te beschuldigen, maar
dit noch in de hoedanigheid van echtgenoot noch volgens het gewoonterecht had gedaan, kon trouwen met de man die hij had
aangewezen als schuldig aan overspel? Paulus antwoordde dat in het onderhavige geval niets haar belette te trouwen met de
man die haar man had verdacht.
7. Ook werd gevraagd of dezelfde echtgenoot geacht moest worden te hebben opgehouden, of als een pander te hebben
gehandeld, als hij naderhand dezelfde vrouw terugnam? Paulus antwoordde, dat hij, die dezelfde vrouw terugnam, nadat hij
haar van overspel had beschuldigd, geacht werd te hebben opgehouden; en daarom, volgens dezelfde wet, had hij niet langer
het recht haar te beschuldigen.
(1) Dezelfde, Zinnen, Boek I.
7. In een beschuldiging van overspel mag geen uitstel worden verleend, tenzij om de verschijning van de personen ter
terechtzitting af te dwingen, of wanneer de rechter, daartoe aangezet door de omstandigheden van het geval, het toestaat,
nadat een geldige reden is aangetoond.
8. Tryphoninus, Disputaties, Boek II.
Als hij, die het recht verkregen heeft een gouden ring te dragen, overspel pleegt met de vrouw van zijn beschermheer, of met
zijn beschermvrouw, of met de vrouw van hem, of van de vader van hem, van wie hij zijn vrijheid verkregen heeft, of met de
moeder, of met de vrouw van de zoon, of met de dochter van een van deze personen, zal hij dan gestraft worden als een
vrijgelatene? En als hij in overspel wordt verrast, kan hij dan ongestraft gedood worden? Ik ben geneigd te denken dat hij
moet worden onderworpen aan de straf die aan vrijgelatenen wordt opgelegd; omdat, door de Juliaanse wet ter onderdrukking

3603

van overspel, en met het oog op de bescherming van het huwelijk, is geregeld dat zij als vrijgelatenen moeten worden
beschouwd; en, als gevolg van dit voordeel, mag het geval van patroons niet slechter worden gemaakt.
9. Gaius, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek III.
Als de kennisgeving van verstoting niet volgens de wet is betekend, en de vrouw daarom nog steeds als gehuwd wordt
beschouwd; toch, als iemand haar tot zijn vrouw neemt, zal hij geen overspelige zijn. Salvius Julianus was de auteur van deze
mening, omdat, zoals hij zegt, overspel niet kan worden gepleegd zonder kwaadwillige opzet. Men moet echter aannemen dat
hij schuldig is aan kwaadwillige samenzwering die wist dat zij niet wettig verstoten was.
(1) Papinianus, Opinies, Boek IV.
Als zijn schoonmoeder dood is, kan een schoonzoon vervolgd worden voor incest met haar, net zoals een overspelige
vervolgd kan worden na de dood van de vrouw.

Tit. 6. Betreffende de Julische wet op het openbare geweld.

10. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Hij die wapens of darts verzamelt in zijn huis, of op zijn land, of in een boerenhuis, in grotere hoeveelheden dan gebruikelijk
is voor de jacht, of voor reizen over land of water, is aansprakelijk volgens de Juliaanse wet op het openbare geweld.
11. Scaevola, Regels, Boek IV.
Uitgezonderd zijn wapens die iemand heeft voor handelsdoeleinden, of die door erfenis aan hem zijn overgegaan.
(1) Marcianus, Instituten, Boek XIV.
In dezelfde positie verkeren ook zij, die het plan opvatten een tumult of opruiing te veroorzaken, en die slaven of vrije
mannen onder de wapenen hebben.
12. 12. Volgens dezelfde wet is hij aansprakelijk die, in de puberteit gekomen, gewapend in het openbaar verschijnt.
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13. 13. Hij, die een buitengewoon slecht voorbeeld geeft door zich in groten getale te verzamelen en opruiing te verwekken,
die landhuizen plundert en met pijlen of wapens roof pleegt, bevindt zich in dezelfde positie.
14. 14. Aansprakelijk is ook hij, die in geval van brand met geweld iets wegneemt, behalve het materiaal van het gebouw.
15. Bovendien is hij, die een jongen of een vrouw, of wie dan ook, met geweld verontreinigt, ook strafbaar volgens deze wet.
16. Hij ook, die gewapend met een zwaard of ander wapen naar een brand gaat met het oogmerk om te roven, of om de
eigenaar te beletten zijn eigendom te redden, wordt met dezelfde straf gestraft.
17. Volgens dezelfde wet is hij aansprakelijk, die met gewapende mannen, in een groep bijeen, met vertoon van geweld, een
bezitter uit zijn huis, zijn land of zijn schip verdrijft:
(1) Ulpianus, Over het Edict, Boek LIX.
Of heeft mannen voor dit doel beschikbaar gesteld.
13. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Wie door middel van een vergadering, een menigte, een oproer of een opruiing een brand veroorzaakt; of wie iemand
mishandelt die hij onrechtmatig heeft opgesloten; of wie verhindert dat een lichaam wordt begraven, om hem beter in staat te
stellen een begrafenisstoet uiteen te drijven en te plunderen; of wie iemand met geweld dwingt zich aan hem te verplichten,
want de wet herroept een dergelijke verplichting, is aansprakelijk.
14. Wanneer het gaat om een kwestie van geweld en bezit, of eigendom, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript verklaard
dat het geweld moet worden onderzocht vóór het eigendomsrecht, welk Rescript, geschreven in het Grieks, was gericht aan
de gemeenschap van de Thessaliërs. Hij verordonneerde ook dat de kwestie van geweld moest worden onderzocht voordat
over die van eigendom of bezit werd beslist.
15. Ieder die een vrije vrouw, of een vrouw die gehuwd is, heeft verkracht, zal met de dood worden gestraft. Als haar vader,
door gebeden bewogen, zijn verwonding vergeeft, kan een vreemdeling vervolging instellen zonder verjaring van vijf jaar,
omdat het misdrijf van verkrachting de Juliaanse wet betreffende overspel in reikwijdte te boven gaat.
15. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
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De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat wie een vrijgeboren jongen verkracht gestraft moet worden, als volgt: "Ik
heb opdracht gegeven mij een verzoekschrift te doen toekomen, dat Domitius Silvanus, zijn oom van vaderszijde, heeft
ingediend, die, onder invloed van zijn klacht, waarin wordt verklaard dat zijn vrijgeboren, en nog zeer jonge zoon, met
geweld is weggevoerd, opgesloten, en daarna met groot gevaar voor zijn leven aan slagen en folteringen is onderworpen.
Beste broeder, ik verzoek u hem te horen en, als u vaststelt dat deze overtredingen zijn begaan, deze streng te bestraffen."
16. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
Een ieder die met gezag of macht is bekleed en een Romeins burger ter dood brengt of geselt, of daartoe opdracht geeft, of
iets aan zijn nek vastmaakt om hem te martelen, zonder hem de gelegenheid te geven in beroep te gaan, is aansprakelijk
volgens de Juliaanse wet met betrekking tot het openbare geweld. Dit geldt ook voor afgevaardigden en redenaars en hun
begeleiders, wanneer bewezen is dat iemand hen geslagen of verwond heeft.
17. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek V.
In de Juliaanse wet op het openbare geweld wordt bepaald dat niemand een beschuldigde kan binden, of hem kan
verhinderen binnen een bepaalde tijd in Rome te verschijnen.
18. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Onder "gewapende personen" moeten we niet alleen diegenen verstaan die darts hebben, maar ook alles waarmee ze letsel
kunnen toebrengen.
19. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Hij die op bedrieglijke wijze de vrije rechtsbedeling verhindert, of de rechters verhindert te beslissen zoals het hoort; of hij
die, bekleed met macht of gezag, op een andere manier handelt dan de wet voorschrijft en eist dat hij moet doen; en iedereen
die iemand ten onrechte dwingt om te beloven, hetzij publiekelijk of privé, slaven te leveren, of geld te betalen; En ook hij
die met boze opzet gewapend verschijnt in een vergadering of op een plaats waar in het openbaar recht wordt gesproken, met
uitzondering van hem die mensen verzamelt om op wilde beesten te jagen, en die toestemming heeft om mensen voor dit doel
te houden, zal volgens deze wet aansprakelijk zijn.
20. Hij, ook, is aansprakelijk volgens deze wet, die, waar mensen bijeengekomen zijn, geweld gebruikt om iemand te slaan of
te slaan, hoewel hij niet gedood mag worden.
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21. Hij, die veroordeeld wordt wegens het aanwenden van openlijk geweld, wordt het gebruik van water en vuur verboden.
Paulus, Zinnen, Boek V.
Zij die in de stad of op het land de huizen van anderen hebben geplunderd, of daarin hebben ingebroken, of deze in beslag
hebben genomen, en dit hebben gedaan door middel van een menigte en met vertoon van gewapend geweld, zullen
hoofdelijk worden gestraft.
Onder de term "wapens" wordt alles verstaan wat een mens kan gebruiken om letsel toe te brengen.
Zij die wapens dragen om zichzelf te beschermen, worden niet geacht ze te dragen met het doel iemand te doden.
Idem, over het Turpilliaanse decreet van de Senaat.
Zij die willekeurig nieuwe belastingen heffen, zijn aansprakelijk volgens de Juliaanse wet met betrekking tot het openbare
geweld.

Tit. 7. Betreffende de Juliaanse wet met betrekking tot privé-geweld.

Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Wie veroordeeld is wegens geweldpleging in de privésfeer, wordt volgens de Juliaanse wet gestraft met verbeurdverklaring
van een derde deel van zijn bezittingen; en er is bepaald dat hij geen senator of decurion mag zijn, geen onderscheidingsteken
mag krijgen, niet met een van de bovengenoemde functionarissen mag zitten, geen rechter mag zijn; en volgens het decreet
van de Senaat zal hem al zijn onderscheidingen worden ontnomen als een persoon die berucht is.
Degenen die onderworpen zijn aan de straf van de Juliaanse wet betreffende privé-geweld, worden aan dezelfde straf
onderworpen als zij zich schuldig hebben gemaakt aan het zich op bedrieglijke wijze en met geweld toe-eigenen van
goederen in een schipbreuk.
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Een ieder die schipbreukelingen plundert, wordt volgens de Keizerlijke Constituties willekeurig gestraft; want de goddelijke
Pius heeft in een Rescript verklaard dat tegen zeelieden geen geweld mag worden gebruikt, en als iemand dat toch deed, dat
hij dan zwaar moest worden gestraft.
Scaevola, Regels, Boek IV.
Krachtens deze wet is hij aansprakelijk die, door middel van een menigte mannen, geweld gebruikt, waardoor iemand
geslagen of geslagen wordt, zelfs als er niemand gedood wordt.
Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Het maakt geen verschil of de menigte bijeengeroepen is met het doel geweld te gebruiken tegen vrije mensen, of eigen
slaven, of slaven die aan een ander toebehoren.
Zij die bijeengekomen zijn, zijn niet minder aansprakelijk volgens dezelfde wet.
Maar als er geen mensen bijeengekomen zijn en er is niemand geslagen, maar er is ten onrechte iets weggenomen van
eigendom van anderen, dan is degene die dat gedaan heeft aansprakelijk volgens deze wet.
Paulus, Over het Edict, Boek LV.
De misdaad die door de Juliaanse wet wordt bestraft, wordt begaan wanneer iemand een menigte of een menigte zou hebben
bijeengebracht, om te voorkomen dat iemand voor het gerecht zou worden gebracht.
Als iemand de slaaf van een ander martelt, kan men volgens Labeo terugvallen op het edict van de Praetor met betrekking tot
verwondingen, zodat men zich gematigder kan opstellen.
Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Als iemand een persoon van zijn land verdrijft door middel van een menigte ongewapende mannen, kan hij vervolgd worden
voor privégeweld.
Modestinus, Regels, Boek VIII.
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Krachtens het Volusiaanse Decreet van de Senaat zijn zij die zich onbehoorlijk verzamelen om verzet te bieden tegen een
rechtszaak van anderen, en overeenkomen dat alles wat door veroordeling van de partijen wordt verkregen onder hen zal
worden verdeeld, aansprakelijk krachtens de Juliaanse wet betreffende privé-geweld.
Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek V.
Schuldeisers die een proces aanspannen tegen hun schuldenaars, moeten een tweede keer, door tussenkomst van de rechter,
eisen wat zij denken dat hen verschuldigd is. Anders, als zij het eigendom van de schuldenaar betreden zonder dat hun
daartoe toestemming is gegeven, verordonneerde de Goddelijke Marcus dat zij geen recht meer hadden op hun vorderingen.
De bepalingen van het decreet luiden als volgt: "Het is zeer juist, wanneer gij meent vorderingen te hebben, dat gij zult
trachten deze door middel van vorderingen te innen. In de tussentijd moet de tegenpartij in het bezit blijven, want u bent
slechts de eiser." En toen Marcianus zei dat er geen geweld was gebruikt, antwoordde de keizer: "Jij denkt dat geweld alleen
wordt gebruikt als er gewonden zijn. Geweld wordt gebruikt wanneer iemand denkt dat hij kan nemen wat hem toekomt
zonder het een tweede keer via de rechter te eisen. Ik denk niet dat het in overeenstemming is met uw karakter van
terughoudendheid of uw waardigheid, om een daad te stellen die door de wet niet is toegestaan. Daarom, wanneer mij
bewezen wordt dat enig eigendom van de schuldenaar niet door hem aan zijn schuldeiser is overhandigd, maar dat deze zich
er brutaal bezit van heeft genomen zonder daartoe door een rechter te zijn gemachtigd, en hij heeft verklaard dat hij recht had
op het eigendom, dan zal hij zijn recht op de vordering verspelen."
Modestinus, Over straffen, Boek II.
Wanneer een schuldeiser, zonder rechterlijke machtiging, beslag legt op het eigendom van zijn schuldenaar, is hij volgens
deze wet aansprakelijk, krijgt hij een boete van een derde deel van zijn eigendom, en wordt hij berucht.

Tit. 8. Betreffende de Corneliaanse wet betreffende moordenaars en vergiftigers.

Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Volgens de Corneliaanse wet betreffende moordenaars en vergiftigers is een ieder die een mens doodt, of door wiens
kwaadwilligheid een brand is ontstaan, of die gewapend rondgaat met het doel iemand te doden of een diefstal te plegen, of
die, als magistraat, of voorzittend in een strafzaak, het mogelijk maakt dat een valse getuigenis wordt afgelegd waardoor een
onschuldig persoon kan worden vervolgd of veroordeeld, aansprakelijk.
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Hij die vergif bereidt en het toedient om iemand te doden, of die met kwade opzet een valse getuigenis aflegt, waardoor
iemand in een strafzaak ter dood veroordeeld kan worden, is eveneens aansprakelijk, evenals iedere magistraat of rechter die
geld aanneemt als tegenprestatie om iemand van een misdaad te laten beschuldigen.
Wie doodslag heeft gepleegd, wordt gestraft zonder rekening te houden met de rechtstoestand van degene die gedood werd.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat een ieder die iemand doodde, zonder de bedoeling dit te doen,
vrijgesproken kon worden; en dat een ieder die iemand niet doodde, maar hem verwondde met de bedoeling hem te doden,
veroordeeld moest worden voor doodslag; en dat de beslissing genomen moest worden naar de omstandigheden van het
geval, want als de agressor een zwaard trok en hem daarmee sloeg, is er geen twijfel aan dat hij dit gedaan heeft met de
bedoeling hem te doden. Indien hij hem echter tijdens een twist met een spies of een koperen vat, dat in een bad gebruikt
wordt, heeft geslagen, hoewel het gebruikte voorwerp van metaal was, toch is de aanval niet met de bedoeling gedaan om
hem te doden; en de straf, opgelegd aan iemand die in een twist eerder toevallig dan opzettelijk doodslag pleegde, moet
worden verzacht.
De goddelijke Hadrianus heeft ook in een Rescript verklaard, dat hij die iemand doodt, die met geweld een poging doet tot
losbandigheid met hemzelf, of met degenen, die hem toebehoren, moet worden ontslagen.
Maar ten aanzien van een echtgenoot die zijn vrouw doodt die op heterdaad verrast is door overspel, verklaarde de
goddelijke Pius in een Rescript dat hem een lichtere straf moest worden opgelegd; en hij beval dat iemand van lagere rang
voor altijd in ballingschap moest worden gezonden, en dat een persoon van voorname positie voor een bepaalde tijd moest
worden gedegradeerd.
Ulpianus, Over overspel, Boek I.
Een vader kan zijn zoon niet doden zonder dat hij gehoord is; maar hij moet hem aanklagen bij de prefect of de gouverneur
van de provincie.
Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Een ieder die vergif heeft bereid, het verkoopt of het bewaart met het doel mensen te doden, wordt gestraft door de Vijfde
Sectie van dezelfde Corneliaanse Wet betreffende Moordenaars en Vergiftigers.
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De straf van deze wet wordt opgelegd aan een ieder die in het openbaar schadelijke vergiften verkoopt of bewaart met het
oogmerk mensen te doden.
De uitdrukking "verderfelijk vergif" geeft aan dat er bepaalde vergiften zijn die niet verderfelijk zijn. De term is dus
dubbelzinnig, en omvat zowel datgene wat gebruikt kan worden om ziekten te genezen als om de dood te veroorzaken. Er
zijn ook preparaten die liefdesfiltres worden genoemd. Deze zijn echter door deze wet alleen verboden wanneer zij bedoeld
zijn om mensen te doden. Bij decreet van de Senaat is een vrouw verbannen die, niet met kwade bedoelingen, maar om een
slecht voorbeeld te geven, een middel toediende om bevruchting te bewerkstelligen, dat na inname de dood veroorzaakte.
In een ander decreet van de Senaat is bepaald dat handelaren in zalven die onbedachtzaam dollekervel, salamander, akoniet,
dennenappels, bu-prestis, mandragora verkopen en cantariden als laxeermiddel geven, zich aan de straf van deze wet
blootstellen.
Evenzo hij, wiens slaven met zijn medeweten de wapens hebben opgenomen om het bezit van goederen te verkrijgen of
terug te krijgen; of iemand die de opruiing bevordert; of die zich schipbreukelingen handelswaar heeft toegeëigend; of die
valse dingen voor waar heeft gehouden, zodat een onschuldig persoon zou kunnen worden misleid; of die dit heeft laten
gebeuren; of die een man heeft gecastreerd wegens losbandigheid, of om hem te verkopen, is, krachtens het decreet van de
Senaat, onderworpen aan de straf van de wet van Cornelia.
De straf van de wet van Cornelia betreffende moordenaars en vergiftigers is deportatie naar een eiland en verbeurdverklaring
van alle bezittingen. Het is thans echter gebruikelijk de doodstraf uit te spreken, tenzij de betrokkenen een zo hoge positie
bekleden dat zij niet vatbaar zijn voor de wet. Het is gebruikelijk dat personen van lagere rang voor wilde beesten worden
gegooid, en dat degenen die hoger in de maatschappelijke rangorde staan, naar een eiland worden gedeporteerd.
Het is toegestaan deserteurs te doden, alsof zij vijanden waren, waar zij zich ook bevinden.
Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
Hij die, terwijl hij de positie van magistraat bekleedt, een daad begaat waarbij het leven van een man in het geding is, die niet
door de wet is toegestaan, is aansprakelijk volgens de Corneliaanse wet op de moordenaars.
Wanneer iemand door baldadigheid de dood van een ander veroorzaakt, werd de beslissing van Ignatius Taurinus, Proconsul
van Bsetica, die de schuldige voor vijf jaar degradeerde, bevestigd door de goddelijke Hadrianus.

3611

De Goddelijke Hadrianus verklaarde ook het volgende in een Rescript: "Het is door de Keizerlijke Constituties verboden om
eunuchen te maken, en zij bepalen dat personen die voor deze misdaad veroordeeld zijn, de straf van de Corneliaanse wet
kunnen ondergaan, en dat hun bezittingen met reden door de Schatkist verbeurd zullen worden verklaard. "Maar met
betrekking tot slaven die eunuchen gemaakt hebben, moeten zij capitiair gestraft worden, en zij die aan deze openbare
misdaad schuldig zijn en niet verschijnen, zullen, zelfs als zij afwezig zijn, veroordeeld worden volgens de wet van Cornelia.
Het is duidelijk dat als personen die deze schade hebben geleden recht eisen, de Gouverneur van de provincie hen moet horen
die hun mannelijkheid hebben verloren; want niemand heeft het recht om een vrije man of een slaaf te castreren, hetzij tegen
zijn instemming of met haar, en niemand kan zich vrijwillig aanbieden om gecastreerd te worden. Als iemand mijn Edict
overtreedt, zal de arts die de operatie heeft uitgevoerd met de dood worden gestraft, evenals iedereen die zich vrijwillig heeft
aangeboden om te worden gecastreerd."
Paulus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Ook zij die personen impotent maken worden, door een constitutie van de goddelijke Hadrianus gericht aan Ninius Hasta, in
dezelfde klasse geplaatst als zij die castratie uitvoeren.
Venuleius Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
Hij die een slaaf levert om gecastreerd te worden, wordt gestraft met een boete van de helft van zijn eigendom, krachtens een
decreet van de Senaat uitgevaardigd tijdens het consulaat van Neratius Priscus en Annius Verus.
Paulus, Over openbare vervolgingen.
Volgens de wet van Cornelius hangt de graad van bedrog af van de daad, maar volgens deze wet wordt grove nalatigheid niet
als bedrog beschouwd. Daarom, als iemand zich van een hoogte laat vallen en op een ander valt en hem doodt, of als een man
die bomen snoeit een tak naar beneden gooit en geen waarschuwing geeft, maar een voorbijganger doodt, zal hij niet
strafbaar zijn volgens deze wet.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Als bewezen wordt dat een vrouw geweld op haar buik heeft gebruikt om abortus te plegen, zal de gouverneur van de
provincie haar in ballingschap sturen.
Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
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Als iemand 's nachts een dief doodt, kan hij dat alleen ongestraft doen, wanneer hij hem niet had kunnen sparen zonder
zichzelf in gevaar te brengen.
Dezelfde, Over het Edict, Boek XVIII.
Als iemand kwaadwillig mijn huis in brand steekt, zal hij de doodstraf krijgen als een brandstichter.
Modestinus, Regels, Boek VI.
Door een Rescript van de Goddelijke Pius is het Joden toegestaan alleen hun eigen kinderen te besnijden, en iedereen die
deze handeling uitvoert op personen van een andere religie zal de straf voor castratie oplopen.
Indien een slaaf, zonder daartoe veroordeeld te zijn, voor wilde beesten wordt geworpen, zal niet alleen hij die hem verkocht
heeft, maar ook hij die hem gekocht heeft, strafbaar zijn.
Sinds de invoering van de Petroniaanse wet en de daarop betrekking hebbende decreten van de Senaat, is het de meesters
verboden hun slaven, wanneer zij maar willen, af te staan voor de strijd tegen de wilde beesten. Een meester kan echter zijn
slaaf voor het gerecht brengen, en als zijn klacht gegrond is, kan de slaaf aan de straf worden onderworpen,
Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Wanneer een zuigeling of een krankzinnige doodslag pleegt, is hij niet aansprakelijk volgens de wet van Cornelia; want
afwezigheid van opzet beschermt de een, en zijn ongelukkige lot verontschuldigt de ander.
Dezelfde, Pandects, Boek XII.
Door een decreet van de Senaat is bevolen dat iedereen die offers brengt met het doel ongeluk te veroorzaken, zal worden
onderworpen aan de straf van deze wet.
Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
De goddelijke Hadrianus verklaarde het volgende in een Rescript: "Bij het plegen van een misdaad wordt gekeken naar de
bedoeling, en niet naar de gebeurtenis."
Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
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Het maakt geen verschil of iemand een ander daadwerkelijk doodt, of slechts de oorzaak is van zijn dood.
Wie een ander de dood beveelt, wordt als een doodslag beschouwd.
16. Modestinus, Over straffen, Boek III.
Zij die vrijwillig of kwaadwillig een moord plegen, worden gewoonlijk gedeporteerd, als zij van hoge rang zijn; maar als zij
van lagere rang zijn, worden zij met de dood gestraft. Dit is echter meer te verontschuldigen bij decurions, wanneer zij van
tevoren de keizer hebben geraadpleegd, en op zijn bevel hebben gehandeld; tenzij het tumult niet anders had kunnen worden
onderdrukt.
Paulus, Zinnen, Boek V.
Als een man, nadat hij in een ruzie geslagen is, sterft, moet onderzocht worden welke slag door elk van de verzamelde
personen gegeven is.

Tit. 9. Met betrekking tot de Pompeiaanse wet op vadermoordenaars.

Marcianus, Instituten, Boek XIV.
De wet van Pompeius met betrekking tot Parricides bepaalt dat als iemand zijn vader, moeder, grootvader, grootmoeder,
broer, zuster, oom van vaderskant, tante van vaderskant, oom van moederskant, tante van moederskant, neef of nicht van
beide geslachten doodt, zijn vrouw, haar man, zijn schoonzoon, zijn schoonvader, zijn stiefvader, zijn stiefzoon, zijn
stiefdochter, zijn beschermheer of zijn beschermvrouwe, of hij doet dit met kwaadwillig opzet, dan is hij strafbaar volgens de
wet op de moordenaars van Cornelia. Een moeder, die haar zoon of haar dochter doodt, is ook onderworpen aan de straf van
deze wet, evenals een grootvader die zijn kleinzoon doodt. Ook wie vergif koopt om het aan zijn vader toe te dienen, is
aansprakelijk, zelfs als hij het hem niet geeft.
Scaevola, Regels, Boek IV.

3614

Een broer van de schuldige, die op de hoogte was van het plan, en zijn vader niet waarschuwde, werd gedegradeerd, en de
geneesheer onderworpen aan straf.
Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Men moet bedenken dat neven en nichten in de wet van Pompeius zijn opgenomen, maar dat degenen die in dezelfde, of een
naaste graad staan, er niet evenzeer bij betrokken zijn. Ook schoonmoeders en vrouwen die verloofd zijn, vallen niet onder de
wet, maar wel in overeenstemming met de betekenis van de wet.
Dezelfde, Over openbare vervolgingen, Boek I.
Zoals de vaders en moeders van gehuwde personen worden omvat in de benaming schoonvaders en -moeders, zo worden de
echtgenoten van de kinderen omvat in de term schoonzonen.
Dezelfde, Instituten, Boek XIV.
Er wordt gezegd dat de goddelijke Hadrianus, in een geval waarin een zekere man tijdens de jacht zijn zoon had gedood die
overspel had gepleegd met zijn stiefmoeder, hem naar een eiland liet deporteren, op grond van het feit dat hij hem eerder als
een dief had gedood dan door zijn recht als vader te doen gelden; want het vaderlijk gezag moet eerder worden beïnvloed
door genegenheid dan door wreedheid.
Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
De vraag kan gesteld worden of zij die hun ouders doden, of van de misdaad weten, voor vadermoord gestraft moeten
worden. Msecianus zegt dat niet alleen parriciërs, maar ook hun medeplichtigen deze straf moeten ondergaan. Vandaar dat de
medeplichtigen, zelfs als zij vreemden zijn, op dezelfde wijze gestraft worden.
Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
Wanneer geld is verstrekt voor het plegen van een misdaad, met medeweten van een schuldeiser, waar het bijvoorbeeld is
gegeven om vergif te kopen, of betaald aan rovers of moordenaars met het doel zijn vader te doden, zal hij die het geld heeft
verkregen de straf voor vadermoord ondergaan, evenals degenen die het geld hebben geleend, of maatregelen hebben
genomen om het op deze manier te laten gebruiken.
Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.

3615

Wanneer iemand die beschuldigd wordt van vadermoord sterft voordat hij veroordeeld is, zelfs als hij zichzelf doodt, moet
hij de Schatkist als zijn opvolger hebben, of zo niet, iemand die hij bij testament heeft aangewezen. Als hij zonder testament
sterft, heeft hij als erfgenamen degenen die door de wet zijn aangewezen.
Modestinus, Pandects, Boek XII.
De straf voor vadermoord, zoals die door onze voorvaderen is voorgeschreven, is dat de schuldige zal worden geslagen met
staven die met zijn bloed zijn besmeurd, en daarna zal worden dichtgenaaid in een zak met een hond, een haan, een adder en
een aap, en de zak zal in de diepte van de zee worden geworpen, dat wil zeggen, als de zee dichtbij is; anders zal hij voor
wilde beesten worden gegooid, volgens de grondwet van de goddelijke Hadrianus.
Zij die andere personen doden dan hun vader en moeder, hun grootvader en grootmoeder, die wij hierboven hebben vermeld,
worden gestraft volgens de gewoonte van onze voorvaderen, ondergaan ofwel de doodstraf, ofwel worden zij aan de goden
geofferd.
Wanneer iemand, terwijl hij krankzinnig is, zijn ouders doodt, zal hij ongestraft blijven, zoals de Goddelijke Broeders
hebben verklaard in een Rescript met betrekking tot een man die, krankzinnig zijnde, zijn moeder doodde; want het is
voldoende voor hem om te worden gestraft door zijn krankzinnigheid alleen, maar hij moet met grote zorg worden bewaakt,
of anders in ketenen worden gehouden.
Paulus, Over de straffen van alle wetten.
De beschuldiging van hen die aan de straf van vadermoord zijn onderworpen, is altijd toegestaan.

Tit. 10. Betreffende de Corneliaanse wet op bedrog en het Libonische decreet van de Senaat.

Marcianus, Instituten, Boek XIV.
De straf van de wet van Cornelia wordt opgelegd aan een ieder die met kwaadwillige bedoelingen valse getuigen heeft
gesmeekt, of vals bewijs heeft laten introduceren.
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Evenzo wordt gestraft met het decreet van de Senaat een ieder die geld ontvangt, of een overeenkomst sluit om geld te
ontvangen, met het doel op bedrieglijke wijze rechtshulp of bewijs te verkrijgen, of die een samenzwering vormt om
onschuldigen aansprakelijk te stellen.
Bovendien wordt een ieder die geld ontvangt voor het doen verschijnen of het achterhouden van getuigen, en voor het
afleggen of achterhouden van getuigenissen, gestraft volgens de wet van Cornelia; en ook een ieder die een rechter omkoopt,
of stappen onderneemt met het doel hem om te kopen.
Indien een rechter echter nalaat de keizerlijke constituties te handhaven, zal hij worden gestraft.
Zij die zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog met betrekking tot rekeningen, testamenten, openbare documenten of iets
anders dat niet verzegeld is, of die zich op frauduleuze wijze eigendom hebben toegeëigend, zullen voor deze misdrijven
worden gestraft, net alsof zij valsheid in geschrifte hadden gepleegd. Voor een dergelijk vergrijp heeft de goddelijke Severus
de prefect van Egypte veroordeeld op grond van de wet van Cornelius inzake bedrog, omdat hij in de tijd dat hij de provincie
bestuurde, zijn eigen registers had vervalst.
Hij die het testament van een levende persoon openmaakt, is strafbaar volgens de wet van Cornelia.
Wie beweert dat documenten die bij een ander in bewaring zijn gegeven, door hem aan zijn tegenstanders zijn overhandigd,
kan wegens bedrog worden vervolgd.
Het decreet van de Senaat is van toepassing op militaire testamenten, en op grond daarvan is een ieder die het legaat van een
legaat of een trust ten eigen voordele heeft opgesteld, aansprakelijk volgens de wet van Cornelia.
Er is dit verschil tussen het opstellen van een testament door een zoon, een slaaf, of een vreemdeling; want wat de
vreemdeling betreft, als de handtekening van de erflater wordt gezet, vergezeld van de verklaring: "Ik heb dit aan Zo-en-Zo
gedicteerd, en ik heb het nagelezen", dan wordt de straf niet opgelegd, en kan het legaat worden opgeëist. Indien het echter
een zoon of een slaaf betreft, is een algemene ondertekening voldoende om zowel de boete te vermijden als het legaat te
verkrijgen.
Voogden, zowel als curatoren, die na afloop van hun ambtstermijn geen rekening en verantwoording afleggen van de
voogdij of het curatorschap, zijn onderworpen aan de straf van deze wet, zoals door de goddelijke Severus en Antoninus is
besloten, en zij kunnen geen overeenkomst sluiten met de schatkist; maar als iemand in strijd met deze wet heimelijk een
overeenkomst sluit met de schatkist, zal hij worden gestraft alsof hij valsheid in geschrifte had gepleegd.
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Deze grondwet is echter niet van toepassing (zoals de keizers zelf in Rescripties hebben verklaard) op hen die, voordat zij de
voogdij op zich namen, dergelijke zaken hebben gedaan. Want zij worden geacht zich te hebben verontschuldigd, maar zich
niet schuldig te hebben gemaakt aan bedrog.
Dezelfde keizers verklaarden in een Rescriptie dat iemand die nog geen rekening en verantwoording heeft afgelegd van zijn
voogdij of curatele, geen contract mag sluiten met de schatkist zolang hij leeft, wiens voogdij is beheerd; maar als deze
laatste komt te overlijden, kan hij legaal contracten sluiten met de schatkist, hoewel hij nog geen rekening en verantwoording
heeft afgelegd aan de erfgenaam.
Wanneer echter de voogd of curator erfelijk is opgevolgd in een met de schatkist gesloten contract, zelfs indien dit geschiedt
voordat rekening en verantwoording is afgelegd, denk ik niet dat er grond zal zijn voor het opleggen van een straf, hoewel
degene wiens voogdij of curatele werd beheerd, nog in leven kan zijn.
De straf voor valsheid in geschrifte, of quasi-valsheid in geschrifte, is deportatie en verbeurdverklaring van alle bezittingen.
Wanneer een slaaf een van deze misdaden begaat, wordt hij ter dood veroordeeld.

Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Wie zich op bedrieglijke wijze een testament heeft toegeëigend, of het heeft verborgen, of het met geweld heeft genomen, of
het heeft uitgewist of onleesbaar gemaakt, of er een ander voor in de plaats heeft gesteld, of het heeft opengemaakt; of
iemand die een testament heeft vervalst, of het heeft verzegeld, of het op bedrieglijke wijze heeft gepubliceerd; of iemand
door wiens bedrieglijke handelingen deze dingen zijn gedaan, zal de straf van de Corneliaanse wet ondergaan.
Ulpianus, Disputaties, Boek IV.
Ieder die, niet wetende dat een testament vervalst is, hetzij een nalatenschap betreedt of een legaat aanvaardt, hetzij het op
enigerlei wijze erkent, wordt niet belet voor het gerecht te verklaren dat het testament vervalst is.
Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer iemand die een legaat frauduleus in een testament heeft laten opnemen ten eigen voordele, overlijdt, kan het zijn
erfgenaam worden ontnomen.
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Vandaar dat wanneer een zekere persoon, die door zijn vader tot erfgenaam was benoemd, een codicil had verscheurd, en
vervolgens stierf, de Goddelijke Marcus oordeelde dat de Schatkist aanspraak kon maken op de nalatenschap, ten belope van
het bedrag dat de erfgenaam zou zijn ontnomen door het codicil; dat wil zeggen drievierde van de nalatenschap.
Julianus, Digest, Boek LXXXVI.
De Senaat schold de straf kwijt in het geval van een persoon die belast was met de betaling van legaten en die deze had
weggenomen door een codicil, geschreven in zijn eigen hand. Maar omdat dit op bevel van zijn vader was gebeurd, en hij
nog geen vijfentwintig jaar oud was, werd hem ook toegestaan de nalatenschap te nemen.
Africanus, Vragen, Boek III.
Wanneer iemand een legaat van een erfenis aan zichzelf schrijft, is hij aansprakelijk voor de straf van de wet van Cornelia,
hoewel het legaat nietig is; want het staat vast dat hij aansprakelijk is die een legaat van een erfenis aan zichzelf schrijft in
een testament dat later wordt verbroken, zelfs als het in het begin niet wettig was uitgevoerd. Dit geldt echter alleen als het
testament volmaakt is, want als het niet verzegeld is, is de betere mening dat het decreet van de Senaat niet van toepassing is;
net zoals er geen grond zou zijn voor een interdict om de overlegging van het testament af te dwingen; want het is in de
eerste plaats noodzakelijk dat er een soort testament is, zelfs als het niet volgens de wet is opgesteld, opdat het decreet van de
Senaat niet van toepassing zou zijn. Opdat een testament als vals kan worden aangemerkt, is het immers noodzakelijk dat het,
nadat de valsheid eruit is verwijderd, nog steeds op de juiste wijze een testament kan worden genoemd. Op dezelfde wijze
wordt dus van een in strijd met de wet tot stand gekomen testament gezegd, dat, indien alle regelmatige formaliteiten in acht
waren genomen, het rechtsgeldig tot stand is gekomen.
Indien de aangewezen erfgenaam de onterving van een zoon of van andere personen heeft opgeschreven, met vermelding
van hun naam, is hij aansprakelijk krachtens het decreet van de Senaat.
Evenzo zal hij, die eigenhandig de slaaf van de erflater van zijn vrijheid heeft beroofd, en vooral, indien hij belast is met de
betaling van legaten, of met de uitvoering van een trust, aansprakelijk zijn krachtens het decreet van de Senaat.
Indien een patroon in het testament van zijn vrijgelatene het legaat van een legaat ten gunste van zichzelf schrijft, en hij,
nadat hij daarvoor gratie heeft gekregen, wordt veroordeeld om van het legaat afstand te doen, kan hij dan in strijd met de
bepalingen van het testament het voordeel van het praetoriaanse bezit verkrijgen? De betere mening is, dat hij dit niet kan
doen. Hieruit volgt echter niet, dat wanneer een vrouw het legaat van haar bruidsschat ten gunste van haar in een testament
opneemt, of een schuldeiser een legaat schrijft van wat hem op een bepaald tijdstip toekomt, ten gunste van zichzelf; en zij op
dezelfde wijze, na vergeven te zijn, worden veroordeeld om afstand te doen van de legaten, een vordering voor haar
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bruidsschat niet mag worden geweigerd aan de vrouw, evenals een voor zijn vordering aan de schuldeiser, opdat geen van
beiden wordt beroofd van datgene waar zij werkelijk recht op hebben.
Marcianus, Instituten, Boek II.
Slaven kunnen in geen geval voor de rechtbank tegen hun meesters verschijnen, omdat zij noch door het burgerlijk recht,
noch door het Praetoriaanse recht, noch in buitengewone procedures als personen worden beschouwd; behalve wanneer, bij
wijze van gunst, de Goddelijke Marcus en Commodus in een Rescript hebben verklaard dat wanneer een slaaf klaagt dat een
testament waarin hem vrijheid was verleend, is onderdrukt, hem moet worden toegestaan een aanklacht in te dienen wegens
het onderdrukt houden van dat testament.
Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
Iedereen die gouden munten schraapt, of ze bevlekt, of ze maakt, als hij een vrije man is, zal voor de wilde beesten geworpen
worden; als hij een slaaf is, zal hij de uiterste straf ondergaan.
Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
De wet van Cornelia bepaalt dat een ieder die een legering aan goud toevoegt, of onzuivere zilveren munten maakt, strafbaar
is wegens valsheid in geschrifte.
Tot dezelfde straf is hij gehouden die, toen hij in staat was deze dingen te voorkomen, dit niet heeft gedaan.
Dezelfde wet bepaalt dat niemand op bedrieglijke wijze munten van lood of van enig ander onedel metaal mag kopen of
verkopen.
De straf van de wet van Cornelia wordt opgelegd aan hem die opzettelijk en bedrieglijk een andere schriftelijke akte dan een
testament verzegelt of laat verzegelen; alsmede aan een ieder die met bedrieglijke opzet personen heeft bijeengebracht met
het doel een valse getuigenis af te leggen, of die aan de ene of de andere kant vals bewijsmateriaal produceert.
Een ieder die een informant heeft gesmeed in een zaak waarin geldelijke belangen in het spel zijn, is strafbaar met dezelfde
straf als degene die geld heeft ontvangen om een proces te veroorzaken.
Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
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In de decreten van de Senaat is niets bepaald met betrekking tot een persoon die iets heeft geschreven ten gunste van iemand
die zeggenschap over hem heeft, of van een ander die onder dezelfde zeggenschap staat. Maar ook in dit geval wordt de wet
overtreden, omdat de winst die uit de handeling voortvloeit, aan de vader of de meester toebehoort, die er recht op zou
hebben als de zoon of de slaaf de akte ten eigen bate had geschreven.
Het staat vast, dat wanneer iemand het legaat van een erfenis schrijft ten behoeve van een vreemde, ook al kan hij hem
naderhand, tijdens het leven van de erflater, in zijn macht krijgen, er geen grond zal zijn voor de toepassing van het decreet
van de Senaat.
Marcianus, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
Als een vader iets schrijft ten gunste van zijn zoon, die soldaat is en onder zijn toezicht staat, en bij wie hij zelf in dienst is,
en hij weet dat dit het geval is, omdat de vader niets verworven heeft, zal hij niet strafbaar zijn.
Wanneer een zoon een clausule ten gunste van zijn moeder had geschreven, verklaarden de Goddelijke Broeders in een
Rescript, dat, daar hij dit in opdracht van de erflater had gedaan, hij ongestraft moest blijven, en dat zijn moeder recht had op
het legaat.
Papinianus, Opinies, Boek XIII.
Wanneer iemand die van fraude beschuldigd wordt, sterft voordat de beschuldiging van het misdrijf is ingediend, of het
vonnis is uitgesproken, is de wet van Cornelius niet van toepassing, omdat wat door het misdrijf verkregen is, niet aan de
erfgenaam wordt nagelaten.
2. Dezelfde, Opinies, Boek XV.
Het plechtig beweren van een valse naam of achternaam wordt gestraft met de straf van valsheid in geschrifte.
3. Een advocaat die voor tien jaar van zijn rang van decurion was gedegradeerd, omdat hij tijdens de behandeling van een
zaak in aanwezigheid van de Gouverneur een vals document had voorgelezen, gaf ik als mijn mening dat hij na het
verstrijken van de tijd zijn rang zou terugkrijgen, omdat hij niet onder de voorwaarden van de wet van Cornelius viel, omdat
hij een vals document had voorgelezen, maar niet had opgesteld. Om dezelfde reden kan, wanneer een plebejer om dezelfde
reden met tijdelijke verbanning wordt gestraft, hij na zijn terugkeer wettelijk tot decurion worden benoemd.
4. Paulus, Vragen, Boek XXII.
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Een geëmancipeerde zoon heeft, terwijl hij het testament van zijn vader schreef in opdracht van deze laatste, het legaat
opgesteld van een erfenis aan een slaaf die hij en Titius gemeenschappelijk bezaten. Ik vroeg hoe deze vraag moest worden
beantwoord. Het antwoord luidde: u hebt verschillende vragen samengevoegd; en volgens het decreet van de Senaat, dat ons
verbiedt een legaat op te schrijven voor onszelf of voor degenen die wij onder onze hoede hebben, zal de genoemde
geëmancipeerde zoon dezelfde straf ondergaan, ook al heeft hij het legaat op bevel van zijn vader opgeschreven; want hij
wordt geacht te zijn geëxcuseerd die onder de hoede van een ander staat, net zoals dat het geval is met een slaaf, mits het
bevel van de erflater blijkt uit zijn handtekening; want ik heb mij ervan vergewist dat dit de bedoeling van de Senaat was.
5. 5. De volgende vraag is: aangezien besloten is dat alles wat onrechtmatig geschreven is, geacht wordt in het geheel niet
geschreven te zijn, moet datgene wat ingevoegd is ten behoeve van een slaaf die de schrijver en een ander gemeenschappelijk
bezitten, geacht worden in het geheel niet geschreven te zijn; of alleen datgene wat betrekking heeft op degene die het
geschreven heeft, zodat het gehele bedrag verschuldigd is aan de andere mede-eigenaar? Ik vond dat Marcellus een
aantekening op Julianus had gemaakt, want zoals Julianus heeft verklaard, als iemand een clausule ten gunste van Titius en
hemzelf, of ten gunste van een slaaf die hij gemeenschappelijk bezit, zou hebben ingevoegd, en het zou als helemaal niet
ingevoegd moeten worden beschouwd, dan zou het heel gemakkelijk zijn om vast te stellen hoeveel door Titius en zijn medeeigenaar is verworven. Marcellus voegde daaraan toe dat de andere mede-eigenaar recht zou hebben op het bedrag, net als
wanneer de naam van de slaaf zou zijn weggelaten omdat die vals was. Deze regel moet in acht worden genomen bij het
beslissen over de onderhavige vraag.
6. Een echtgenoot manumitteerde een dotal slaaf, en nam in zijn testament het legaat op van een legaat aan hem. De vraag
rees, wat de vrouw volgens de Juliaanse wet kon terugvorderen. Ik antwoordde dat gezegd moest worden dat zowel de
patroon als de geëmancipeerde zoon onderworpen waren aan de straf van het Edict van de Goddelijke Claudius, hoewel,
indien zij zouden overlijden, het bezit van hun landgoederen door de praetorius kon worden opgeëist. Indien de beschermheer
dus niets uit de nalatenschap van de vrijgelatene had verkregen, zou hij niet aansprakelijk zijn voor een vordering van de
vrouw. Maar zou hij wel aansprakelijk zijn om de reden dat in de wet was toegevoegd: "Of enige frauduleuze handeling heeft
gepleegd om te voorkomen dat het in zijn handen zou komen"? Hij heeft echter geen bedrog gepleegd jegens de vrouw, want
het enkele feit dat hij dit ontwerp heeft gemaakt, is niet iets ten nadele van haar doen. Moeten wij dan geen vordering aan de
vrouw toekennen, daar de man tot teruggave verplicht zal zijn? Maar indien hij, die het legaat in opdracht van de erflater
heeft geschreven, tegelijkertijd ook een overeenkomst heeft gesloten om het aan een ander te leveren, heeft de Senaat
bepaald, dat hij niettemin afstand moet doen van zijn legaat, en dat het met de last van het vertrouwen in handen van de
erfgenaam moet blijven.
7. Callistratus, Vragen, Boek I.
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De goddelijke Claudius beval met een Edict dat het volgende aan de Corneliaanse wet moest worden toegevoegd: "Indien
iemand, terwijl hij het testament of het codicil van een ander opstelt, met zijn eigen hand het legaat van een erfenis aan
zichzelf toevoegt, zal hij aansprakelijk zijn, net alsof hij de Wet van Cornelius had overtreden; en geen pardon zal worden
verleend aan hen die beweren onwetend te zijn geweest van de strengheid van het Edict." Niet alleen hij, die het legaat ten
eigen nutte, met eigen hand heeft opgemaakt, wordt geacht zulks te hebben gedaan; maar ook hij, die door bemiddeling van
zijn slaaf, of van zijn zoon, die onder zijn beheer staat, op het dictaat van den erflater een legaat vereert.
8. De Keizerlijke Constituties bepalen duidelijk, dat indien een erflater uitdrukkelijk onder zijn handtekening verklaart, dat
hij aan een slaaf, die aan iemand toebehoort, heeft gedicteerd, dat een legaat door zijn eigen erfgenamen aan de meester van
deze laatste moet worden betaald, het legaat geldig zal zijn; maar de algemene handtekening van de erflater zal niet baten
tegen het gezag van het Decreet van de Senaat, en daarom zal het legaat geacht worden niet geschreven te zijn, en de slaaf die
het ten eigen bate heeft geschreven, zal gratie moeten worden verleend. Het lijkt mij echter veiliger dat gratie wordt gevraagd
aan de keizer, uiteraard nadat de belanghebbenden afstand hebben gedaan van hun aanspraak op wat hun is nagelaten.
9. De Senaat heeft eveneens verordend, dat, indien een slaaf in opdracht van zijn meester het legaat van zijn eigen vrijheid in
een testament of codicil schrijft, hij juist om die reden, dat het met zijn eigen hand geschreven is, niet vrij zal worden; maar
de vrijheid kan hem krachtens een trust verleend worden, mits de erflater, nadat het schrijven geschied is, het testament of het
codicil met zijn eigen hand ondertekent.
10. En daar alleen de door middel van een trust verkregen vrijheid in dit senaatsdecreet was opgenomen, verklaarde de
goddelijke Pius in een rescript dat de geest van het decreet en niet de letter ervan moest worden gevolgd; want wanneer
slaven hun meesters gehoorzamen, worden zij verontschuldigd door de noodzakelijkheid van de macht waaraan zij zijn
onderworpen; Maar wanneer het gezag van de meester wordt toegevoegd, omdat hij met zijn handtekening heeft verklaard
dat hij heeft gedicteerd en gelezen wat er is geschreven, zegt hij dat het wordt geacht te zijn geschreven door de hand van de
meester zelf, wanneer dit door zijn wens is gebeurd. Dit mag echter niet worden uitgebreid tot vrije personen op wie de
erflater geen recht heeft. Toch moet worden nagegaan, of niet dezelfde noodzakelijkheid tot gehoorzaamheid bestond, en of
zij, die niet gehoorzaamden, een eervol excuus hadden, wanneer zij nalieten te doen wat niet was toegestaan.
11. Besloten werd, dat gratie wegens overtreding van de Corneliaanse wet ook verleend moest worden aan een moeder, ten
behoeve van wie het legaat van een erfenis door haar slaaf op het dictaat van haar zoon was geschreven.
12. De Senaat nam hetzelfde besluit ten aanzien van een dochter die, op dictaat van haar moeder, uit onwetendheid over de
wet, een legaat voor zichzelf had geschreven.
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13. Als iemand, nadat hij twee erfgenamen heeft aangewezen, eraan toevoegt dat als een van beiden sterft zonder kinderen na
te laten, de nalatenschap moet worden gegeven aan de langstlevende, als hij kinderen heeft, maar als beiden zonder kinderen
sterven, de nalatenschap (wat volgt is in een andere hand geschreven) moet worden gegeven aan degene die het testament
heeft geschreven: men is van mening dat hij die het testament heeft geschreven, moet worden ontheven van de straf van de
Corneliaanse wet; maar het zou weldadiger zijn om hem toe te staan te verwerven wat hierboven is vermeld.
14. Paulus, Opiniën, Boek III.
Antwoordde dat het delict van het ontvreemd hebben van geschreven akten geen reden is voor openbare vervolging, tenzij
bewezen wordt dat het testament van iemand gestolen is.
15. Paulus gaf als zijn mening dat allen die eender welk vals instrument verzegelden, met uitzondering van testamenten,
onderworpen waren aan de straf van de Corneliaanse wet.
16. En ook anderen die valse aantekeningen hebben gemaakt in registers, openbare documenten, of iets anders van dien aard,
zonder ze te verzegelen, of, om te voorkomen dat de waarheid bekend zou worden, iets hebben verzwegen of gestolen, of een
vervanging hebben gedaan, of een papier hebben ontzegeld, er is geen twijfel dat het gebruikelijk is dat zij met dezelfde straf
worden gestraft.
17. Dezelfde, Trusts, Boek III.
Wanneer iemand een legaat van een slaaf ten behoeve van hem schrijft, met zijn eigen hand, en wordt verzocht hem te
manumiteren, heeft de Senaat besloten dat hij door alle erfgenamen moet worden gemanumitteerd.
18. Dezelfde, Zinnen, Boek III.
Het is ons niet verboden een legaat ten behoeve van een echtgenote in het testament van een ander te schrijven.
19. Hij, die zichzelf aanwijst tot testamentair voogd van een minderjarig kind van de erflater, al wordt hij geacht verdacht te
zijn om de reden, dat hij het voogdijschap schijnt te hebben beoogd, toch moet hij, indien hij als geschikt wordt goedgekeurd,
tot voogd worden benoemd, niet krachtens het testament, maar door een besluit van de magistraat; noch moet een door hem
aangevoerd excuus worden aanvaard, omdat hij geacht wordt met de wensen van de erflater te hebben ingestemd.
20. Dezelfde, Zinnen, Boek V.
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Zij, die vals geld hebben geslagen, maar niet genegen schijnen geweest te zijn het geheel af te maken, zullen worden
vrijgelaten, wanneer het bewijs van een waarachtig berouw is geopenbaard.
21. De beschuldiging een fictief kind te hebben verwekt, is niet verjaard; en het maakt geen verschil of de vrouw, die de
verwisseling zou hebben gedaan, dood is of niet.
22. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Ook worden gestraft met de straf van testamentvervalsing zij die geld hebben aangenomen met het doel een proces te
veroorzaken door middel van juridische bijstand, of de productie van getuigen; of die verplichtingen hebben laten aangaan, of
overeenkomsten hebben laten sluiten; of een vereniging hebben gevormd; of maatregelen hebben genomen om dit mogelijk
te maken.
23. Paulus, Over het Turpilliaanse decreet van de Senaat.
Wie hetzelfde gehele eigendom aan twee verschillende personen heeft verkocht krachtens afzonderlijke overeenkomsten,
wordt gestraft met de straf voor testamentvervalsing; en dit is besloten door de goddelijke Hadrianus. In dezelfde categorie
wordt ook hij geplaatst die een rechter heeft bedorven; maar het is gebruikelijk zulke personen minder streng te straffen,
omdat zij voor een bepaalde tijd worden gedegradeerd, en niet van hun eigendom worden beroofd.
24. Dezelfde, over het Libonische decreet van de Senaat.
Van een kind dat nog niet de puberteit heeft bereikt, kan niet gezegd worden dat het binnen de werkingssfeer van dit Edict
valt, want het kan moeilijk aansprakelijk gesteld worden voor de misdaad van valsheid in geschrifte, omdat het op die leeftijd
nog niet in staat is tot criminaliteit.
25. Als een vader een legaat schrijft ten behoeve van zijn zoon, die in handen van de vijand is, moet gezegd worden dat zijn
vader bij zijn terugkeer de straf van het Decreet van de Senaat zal moeten ondergaan; maar als hij in gevangenschap was
gestorven, zou zijn vader onschuldig zijn geacht.
26. Indien hij echter een legaat zou schrijven ten behoeve van zijn geëmancipeerde zoon, kan hij dit wettig doen; en dezelfde
regel geldt voor een zoon die ter adoptie is gegeven.
27. Evenzo, indien hij er een heeft geschreven ten behoeve van zijn slaaf, aan wie hij in gebreke is met het verlenen van
vrijheid krachtens een trust, moet worden gezegd dat hij niet aansprakelijk is krachtens de bepalingen van het decreet van de
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Senaat, aangezien vaststaat dat alles wat door middel van zo'n slaaf is verkregen, aan hem moet worden afgestaan nadat hij is
gemanumitteerd.
28. Indien hij een legaat heeft geschreven ten behoeve van een slaaf die hem te goeder trouw dient, is hij schuldig voor zover
het zijn bedoeling betreft; want hij schreef het ten behoeve van iemand van wie hij dacht dat die hem toebehoorde. Maar daar
noch een legaat, noch een nalatenschap door een bezitter te goeder trouw wordt verkregen, menen wij, dat hij van de straf
moet worden vrijgesteld.
29. 29. Wanneer een meester een legaat schrijft ten gunste van zijn slaaf, "wanneer deze vrij zal worden", zeggen wij, dat de
meester niet getroffen wordt door het decreet van de Senaat, daar hij geenszins zijn eigen belangen op het oog had. Dezelfde
regel geldt voor een zoon die later geëmancipeerd wordt.
30. Wie een codicil bevestigt, gemaakt vóór een testament, waarin hem een legaat werd nagelaten, valt onder de termen van
het decreet van de Senaat; zoals ook Julianus heeft verklaard.
31. Iemand wordt strafbaar door iets weg te nemen, net zoals hij dat doet wanneer hij iets aan zichzelf geeft; bijvoorbeeld
wanneer hem een slaaf is nagelaten, die ook is gemanumitteerd, berooft hij hem eigenhandig van zijn vrijheid. Dit is het
geval, zelfs indien hij hem zijn vrijheid ontneemt overeenkomstig de wil van de erflater, want indien deze daarvan niet op de
hoogte is, zal de schenking van de vrijheid geldig zijn. Dezelfde regel is van toepassing, wanneer hij, na verzocht te zijn een
legaat te betalen, waarmee hij belast was, de clausule tot instelling van het vertrouwen uitwist!
32. Wie met zijn eigen hand de opdracht van een vrijgelatene schrijft, is aansprakelijk, niet naar de letter, maar naar de geest
van het decreet van de Senaat.
33. Op dezelfde wijze valt een slaaf die in het testament van een ander een legaat van vrijheid aan zichzelf schrijft, onder een
trust, niet onder de voorwaarden van het Decreet van de Senaat. Hierover kan echter twijfel rijzen, want (zoals wij hierboven
hebben gezegd), de Senaat verleent alleen kwijtschelding van straf aan een slaaf die in het testament van zijn meester een
legaat van vrijheid voor zichzelf heeft geschreven, wanneer deze dat met zijn handtekening heeft verklaard. En er is
inderdaad nog meer reden om aan te nemen dat hij het decreet van de Senaat in sterkere mate overtreedt dan hij die het legaat
van een erfenis voor zichzelf schrijft, aangezien hij in geen geval recht zal hebben op zijn vrijheid, maar hij het legaat voor
zijn meester kan verwerven.
34. Indien degene die het testament schrijft de vrijheid onder een trust aan zijn eigen slaaf zou toekennen, laat ons dan zien of
hij niet vrij is van de straf, daar hij geen voordeel verkrijgt, tenzij hij dit gedaan heeft opdat de slaaf tegen een exorbitante
prijs van hem gekocht zou worden, om gemanumitteerd te worden.
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35. Ook hij, die, toen een stuk land aan Titius was toebedeeld, eigenhandig als voorwaarde toevoegde, dat aan hem geld
moest worden betaald, valt binnen de termen van het decreet van de Senaat.
36. Hij, die met toestemming van zijn vader zichzelf onterft, of zichzelf een erfenis ontneemt, is noch naar de letter noch naar
de geest van het decreet van de Senaat aansprakelijk.
37. Dezelfde, Over de straffen van burgers.
De vraag wordt gesteld, wat is een vervalsing? Men meent dat er sprake is van valsheid in geschrifte wanneer iemand het
handschrift van een ander nabootst, of iets weglaat uit een document, of een rekening, wanneer hij het kopieert; en niet
wanneer een valse uitkomst wordt gegeven in een berekening, of een rekening.
38. Scaevola, Digest, Boek XXII.
Aithales, een slaaf, aan wie de vrijheid en een deel van zijn landgoed was nagelaten door het testament van Vetitus
Callinicus, zijn meester, onder de voorwaarden van een trust, waarmee de erfgenamen die waren aangewezen op elf-twaalfde
van het landgoed waren belast; Hij verklaarde aan Maximilia, de dochter van de erflater, die tot erfgenaam van een twaalfde
van de nalatenschap was benoemd, dat hij het bewijs kon leveren dat het testament van Vetitus Callinicus vals was; en nadat
Maximilia hem voor een magistraat had ondervraagd, verklaarde hij dat hij zou bewijzen op welke wijze het testament vals
was. Maximilia tekende een aanklacht van valsheid in geschrifte tegen de schrijver van het testament en Proculus, haar medeerfgenaam, en na de zaak gehoord te hebben, besloot de prefect van de stad dat het testament niet vals was, en beval dat het
twaalfde deel van het landgoed dat aan Maximilia toebehoorde aan de schatkist verbeurd moest worden verklaard. De vraag
rees of Aithales recht had op zijn vrijheid, en of de trust na deze beslissing moest worden uitgevoerd. Het antwoord luidde
dat dit, overeenkomstig de genoemde feiten, het geval was.
39. Ulpianus, Over het Edict, Boek VII.
Wie beweerd wordt in naam van de Praetor vervalste brieven te hebben gegeven, of een vervalst Edict te hebben
uitgevaardigd, is strafbaar in factum, ook al is hij vervolgd volgens de Corneliaanse wet.
40. Marcellus, Digest, Boek XXX.
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Wanneer iemand het testament van zijn vader heeft vernietigd, en als erfgenaam van rechtswege optreedt, net alsof zijn vader
bij testament was overleden, en dan zelf overlijdt, is het volkomen rechtvaardig dat het hele vermogen van zijn vader van zijn
erfgenaam wordt afgenomen.
41. Modestinus, Regels, Boek VIII.
Hij verklaart dat zij die onderling tegenstrijdige bewijzen hebben afgelegd, volgens de bepalingen van de wet aansprakelijk
zijn als zijnde valsheid in geschrifte.
42. Ook werd besloten dat hij die een valse getuigenis aflegt tegen zijn eigen zegel, strafbaar is wegens valsheid in geschrifte.
Met betrekking tot de schaamteloosheid van een persoon die ten gunste van twee personen een verschillend getuigenis heeft
afgelegd, en wiens geloof zo dubbel en wisselvallig is, bestaat er geen enkele twijfel dat hij aansprakelijk is voor het misdrijf
van valsheid in geschrifte.
43. Hij die zich valselijk voordoet als soldaat, of gebruik maakt van onderscheidingen waarop hij geen recht heeft, of reist
met een vervalste vergunning, moet streng worden aangepakt, overeenkomstig de aard van het gepleegde vergrijp.
44. Dezelfde, Opinies, Boek IV.
Indien een schuldenaar in de verbintenis van een pand een oudere datum vermeldt dan de juiste, zal er grond zijn voor een
aanklacht wegens crimen falsi.
45. Dezelfde, over bepaalde gevallen.
Wanneer iemand de Gouverneur van een provincie bedriegt, hetzij door middel van documenten, hetzij door het indienen van
verzoekschriften, zal hem dat geen voordeel opleveren; en bovendien, als hij vervolgd wordt, moet hij de straf van zijn
onbezonnenheid betalen, net alsof hij valsheid in geschrifte had gepleegd. Over dit punt zijn rescripties bewaard gebleven.
Het is voldoende voor het bewijs om een enkel voorbeeld te geven, dat als volgt luidt: "Alexander Augustus aan Julius
Maryllus. Als uw tegenstander in het verzoekschrift dat hij heeft ingediend, niet heeft beweerd wat waar was in het verzoek
dat hij heeft ingediend, kan hij geen beroep doen op de akte die hij heeft ondertekend; en bovendien, als hij wordt
beschuldigd, moet hij de straf ondergaan."
46. Dezelfde, Pandects, Boek XII.
Hij die een vals zegel maakt of kerft, is aansprakelijk volgens de Corneliaanse wet met betrekking tot testamenten.
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47. In geval van verwisseling van een kind, zijn alleen de ouders, of zij die belang bij de zaak hebben, gerechtigd de
aanklacht in te dienen, maar niemand van het volk kan een openbare vervolging instellen.
48. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek III.
De goddelijke Pius verklaarde in een Rescriptie gericht aan Claudius: "Alle personen die voor het gerecht instrumenten
inbrengen die niet kunnen worden bewezen, zullen worden gestraft naar de aard van elke overtreding; of, indien zij een
zwaardere straf lijken te hebben verdiend dan hun op grond van deze jurisdictie kan worden opgelegd, kunnen de feiten aan
de keizer worden medegedeeld, opdat hij kan bepalen welke straf hun zal worden opgelegd." Keizer Marcus heeft echter,
samen met zijn Broeder, onder invloed van gevoelens van medemenselijkheid, deze straf verzacht; zodat, indien (zoals
dikwijls gebeurt) dergelijke documenten bij vergissing worden overgelegd, degenen die iets dergelijks hebben gedaan, gratie
kunnen worden verleend.
49. Modestinus, Over straffen, Boek I.
Tegenwoordig worden zij die op frauduleuze wijze een afgekondigd edict wijzigen, gestraft met de straf van valsheid in
geschrifte.
50. Als een verkoper of een koper een maat voor wijn, graan of iets dergelijks verandert die publiekelijk is goedgekeurd, of
met kwade opzet een andere frauduleuze daad pleegt, wordt hij veroordeeld tot het betalen van het dubbele van de waarde
van het eigendom; en er werd door een decreet van de goddelijke Hadrianus bepaald dat degenen die valse gewichten of
maten gebruikten, naar een eiland verbannen moesten worden.
51. Dezelfde, Over straffen, Boek III.
Indien iemand gebruik maakt van vervalste grondwetten, zonder daarvoor enig gezag aan te voeren, zal hem krachtens de wet
van Cornelius het gebruik van water en vuur verboden worden.

Tit. 11. Betreffende de Juliaanse wet op afpersing.

52. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
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De Juliaanse wet op afpersing heeft betrekking op geld ontvangen door iemand die de positie bekleedt van magistraat, of die
is belegd met een zekere mate van macht, of bestuur, of met het ambt van afgevaardigde, of met welke andere openbare
betrekking of bezigheid dan ook; en is ook van toepassing op de begeleiders van de bovengenoemde
hoogwaardigheidsbekleders.
53. De wet sluit degenen uit van wie het is toegestaan geld te ontvangen, bijvoorbeeld van neven en nichten, van naaste
verwanten en van een echtgenote.
54. Scaevola, Regels, Boek IV.
Krachtens deze wet wordt een rechtsvordering tegen erfgenamen toegestaan, maar alleen binnen een jaar na de dood van
degene die beschuldigd werd.
55. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Hij is aansprakelijk volgens de Juliaanse wet betreffende afpersing die, terwijl hij met enig gezag is bekleed, geld aanneemt
voor het uitspreken van een vonnis of arrest;
56. Venuleius Saturninus, Openbare Vervolgingen, Boek III.
Of voor het doen van meer of minder dan waartoe hij in de uitoefening van zijn ambtelijke plicht verplicht was.
57. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Ook de begeleiders van rechters kunnen volgens deze wet vervolgd worden.
58. Venuleius Saturninus, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Degenen die geld ontvangen om te getuigen, of om niet te getuigen, zijn volgens dezelfde wet aansprakelijk.
59. Hij die volgens deze wet veroordeeld is, mag niet in het openbaar getuigen, of rechter zijn, of een misdaad vervolgen.
60. In de Juliaanse wet op afpersing is bepaald dat: "Niemand mag geld aannemen om een soldaat in dienst te nemen of te
ontslaan, noch mag iemand geld aannemen om zijn mening te geven in de Senaat of in een openbare raad, of om iemand al
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dan niet te beschuldigen; en stadsmagistraten moeten zich onthouden van elke vorm van corruptie, en mogen in giften of
geschenken niet meer dan honderd aurei ontvangen gedurende het hele jaar."
61. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek I.
De Juliaanse wet op afpersing schrijft voor dat: "Niemand mag iets ontvangen als aansporing om een vonnis of een
beschikking uit te spreken, of om van mening te veranderen; of om hem te verhinderen een beslissing te nemen; of om
iemand in de gevangenis te gooien, of hem in ketenen te zetten; of hem te bevelen geketend te worden, of uit zijn ketenen te
worden verlost; of om iemand te veroordelen of vrij te spreken; of om het bedrag van een vonnis te schatten; of om iemand
tot de doodstraf of een geldboete te veroordelen, of om dat na te laten".
62. Het is echter duidelijk dat de wet toestaat dat allen, met uitzondering van degenen die zijn uitgezonderd, onbeperkt geld
ontvangen; maar degenen die in deze afdeling worden opgesomd, mogen van niemand iets ontvangen.
63. Er is ook bepaald: "Dat geen openbaar werk, dat gebouwd moet worden, als voltooid zal worden aangenomen, noch enige
openbare voorzieningen, die verdeeld moeten worden, als overgedragen of verkregen, noch enige gebouwen als hersteld
zullen worden beschouwd, voordat zij volgens de wet zijn voltooid, aangenomen en opgeleverd."
64. Degenen die zich schuldig maken aan afpersing worden thans willekeurig door de wet behandeld, en zij worden in het
algemeen gestraft met verbanning, of nog zwaarder, al naar gelang het misdrijf dat zij hebben begaan. Wat moet er echter
gedaan worden als zij geld aannemen als beloning voor het doden van een man? Of zelfs indien zij het niet aannemen, maar,
door woede gedreven, een onschuldige doden, of iemand die zij niet behoren te straffen? Zij moeten de doodstraf ondergaan
of naar een eiland worden gedeporteerd, zoals de meesten van hen inderdaad doen.
65. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Wanneer iets geschonken wordt aan een Proconsul of een Praetor, in strijd met de wet op afpersing, kan hij het niet
verkrijgen door usucaptie.
66. Dezelfde wet bepaalt dat: "Verkoop of verhuur voor een hogere of lagere prijs dan rechtvaardig is, is om deze reden
nietig, en usucaptie wordt verhinderd voordat het eigendom in handen komt van hem die het had, of zijn erfgenaam."
67. Papinianus, Opinies, Boek XV.
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Zij die, tegen betaling van geld, afstand doen van een openbare betrekking, worden strafrechtelijk vervolgd wegens
afpersing.

Tit. 12. Betreffende de Juliaanse wet op de voorzieningen.

68. Marcianus, Instituten, Boek II.
Een slaaf kan zijn meester strafrechtelijk vervolgen, als hij beweert dat zijn meester fraude heeft gepleegd met betrekking tot
voorzieningen die aan het publiek toebehoren.
69. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
In de Juliaanse wet op de proviand staat een straf op hem die een daad stelt of een vereniging vormt waardoor de prijs van
proviand kan worden verhoogd.
70. Bij de wet van Saine is bepaald, dat niemand een schip of een matroos mag ophouden, of kwaadwillig enige handeling
verrichten, waardoor oponthoud kan worden veroorzaakt.
71. De voorgeschreven straf is een boete van twintig aurei.
72. Papirius Justus, Over de Constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript: "Het is allesbehalve rechtvaardig dat decurions aan hun
medeburgers graan verkopen tegen een lagere prijs dan de voorziening van proviand vereist."
73. Zij beweerden ook dat de magistraten van geen enkele stad het recht hadden de prijs van ingevoerd graan vast te stellen.
74. Zij verklaarden ook het volgende in een Rescript: "Hoewel het niet gebruikelijk is dat vrouwen dit soort informatie
verstrekken, kunt u, als u belooft dat u informatie kunt verstrekken die het departement van Levensonderhoud ten goede
komt, deze informatie toch doorgeven aan de prefect van dat onderdeel van de openbare dienst.
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Tit. 13. Betreffende de Juliaanse wet betreffende peculation, sacrilege, en balances.

75. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLIV.
De Juliaanse wet op de Peculatie bepaalt: "Niemand zal geld afkomstig van heilige, religieuze of openbare bronnen
onderscheppen of zich toe-eigenen voor eigen gebruik, of iets doen waardoor een ander het kan verwijderen, onderscheppen
of voor eigen voordeel gebruiken, tenzij hij daartoe is gemachtigd door de wet; en niemand zal iets toevoegen aan of
vermengen met goud, zilver of koper dat aan de regering toebehoort; of willens en wetens een daad stellen door middel
waarvan iets kan worden toegevoegd aan of vermengd met hetzelfde, waardoor de waarde ervan kan worden verminderd."
76. Paulus, Over Sabinus, Boek XI.
Volgens de Juliaanse wet op de balansen is hij aansprakelijk voor het achterhouden van overheidsgeld dat voor een bepaald
doel bestemd is, en het niet voor dat doel gebruikt.
77. Ulpianus, Over overspel, Boek I.
Oorspronkelijk was de straf voor overspel het verbod van water en vuur, waarvoor tegenwoordig deportatie in de plaats is
gekomen. Wie in deze positie wordt geplaatst, verliest bovendien niet alleen al zijn vroegere rechten, maar ook zijn
eigendom.
78. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
Hij die geld wegneemt of zich toe-eigent dat bestemd is voor heilige of godsdienstige doeleinden, is aansprakelijk volgens de
Juliaanse wet op de Peculatie.
79. Hij is ook onderworpen aan de straf voor peculatie die iets wegneemt dat is geschonken aan de onsterfelijke God.
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80. 80. Bovendien is in de keizerlijke mandaten met betrekking tot heiligschennis bepaald, dat de gouverneurs van de
provincies alle heiligschenners, rovers en ontvoerders moeten opsporen en hen moeten straffen overeenkomstig de ernst van
hun misdrijven; en in de keizerlijke grondwetten is bepaald, dat heiligschennis willekeurig zal worden gestraft met een straf
die in verhouding staat tot het misdrijf.
81. Hij die openbare gelden in handen houdt, verkregen uit pacht of koop, uit de beschikking over proviand of uit iets anders,
is aansprakelijk volgens de Juliaanse wet op de saldi.
82. Bovendien is hij die openbare gelden heeft ontvangen die voor een bepaald doel zijn bestemd, en die deze onder zich
houdt, en ze niet voor dat doel aanwendt, krachtens deze wet aansprakelijk.
83. Hij die krachtens deze wet wordt veroordeeld, wordt gestraft met een geldboete van een derde meer dan hetgeen hij
verschuldigd is.
84. Een plaats wordt niet religieus waarin een schat wordt gevonden; want, al wordt hij in een graf gevonden, hij wordt niet
als religieus in beslag genomen. Want wat iemand verboden is te interen, kan een plaats niet religieus maken, en geld kan
niet begraven worden, zoals in de keizerlijke mandaten is bepaald,
85. Maar wanneer enig openbaar goed wordt gestolen, wordt volgens de Constituties van de keizers Trajanus en Hadrianus
de misdaad van peculatie begaan. Dit is de huidige praktijk.
86. Dezelfde, Rides, Boek IV.
De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript, gericht aan Cassius Festus, dat indien de eigendommen van
particulieren, die in een tempel waren gedeponeerd, werden gestolen, een vordering wegens diefstal en niet een wegens
heiligschennis moest worden ingesteld.
87. Ulpianus, Over de plichten van de Proconsul, Boek VII.
De Proconsul moet de straf voor heiligschennis opleggen met meer of minder strengheid of clementie, in overeenstemming
met de rang en conditie van de schuldige, rekening houdend met de tijd, zijn of haar leeftijd en geslacht. Ik weet dat
verschillende magistraten personen die zich aan heiligschennis schuldig hebben gemaakt, hebben veroordeeld om voor wilde
beesten te worden geworpen, anderen om levend te worden verbrand, en weer anderen om aan een galg te worden
opgehangen. De straf zou echter moeten worden geregeld door degenen die met een gewapende bende in een tempel hebben
ingebroken en 's nachts de gaven van de goden hebben meegenomen, voor de wilde beesten te laten werpen; maar als iemand
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iets van geringe waarde uit een tempel meeneemt, moet hij als straf tot de mijnen worden veroordeeld, of als hij in een
hogere positie is geboren, moet hij naar een eiland worden gedeporteerd.
88. Zij die overheidsgeld maken, of het stempelen met een openbare matrijs, en het voor zichzelf vervaardigen buiten de
munt om, of het stelen nadat het is gestempeld, worden niet geacht het te hebben vervalst, maar als een diefstal van de
gemeenschappelijke munt te hebben gepleegd, die lijkt op de misdaad van peculatie.
89. Als iemand goud of zilver steelt dat aan de Staat toebehoort, zal hij, volgens een Edict van de Goddelijke Pius, gestraft
worden met verbanning, of veroordeeld worden tot de mijnen overeenkomstig zijn rang. Wie zijn stempel aan een dief leent,
wordt geacht veroordeeld te zijn voor manifeste diefstal, en wordt berucht. Hij die wederrechtelijk goud uit een mijn heeft
gehaald, en dit heeft omgesmolten, wordt veroordeeld tot viervoudige schadevergoeding.
90. Venuleius Saturninus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De misdaad van peculatie kan niet vervolgd worden na het verstrijken van vijf jaar.
91. Dezelfde, Openbare Vervolgingen, Boek III.
Een ieder die het koperen tablet van de wet met de grenzen van de akkers of iets anders verwijdert, of het op enigerlei wijze
verandert, is aansprakelijk volgens de Juliaanse wet met betrekking tot Peculatie.
92. Hij, die iets uit de openbare registers uitwist, of er iets in invoegt, is op grond van deze wet aansprakelijk.
93. Paulus, Over openbare vervolgingen.
Personen die veroordeeld zijn wegens heiligschennis, worden met de dood gestraft.
94. Schuldig aan heiligschennis zijn zij die zich heilige voorwerpen toe-eigenen die aan het publiek toebehoren. Zij die zich
heilige goederen toe-eigenen die aan personen toebehoren, of kapellen die onbewaakt zijn, verdienen een zwaardere straf dan
dieven, en een minder zware dan heiligschenners. Daarom moet zorgvuldig worden nagedacht over wat heilig is, en over alle
handelingen die onder de misdaad van heiligschennis kunnen vallen.
95. Labeo, in het Achtendertigste Boek van zijn Laatste Werken, definieert peculatie als diefstal van publiek of heilig geld,
niet gedaan door hem voor wiens risico het op dat moment was; en daarom pleegt de bewaker van een tempel, aan wie
eigendommen van deze aard zijn toevertrouwd, geen peculatie.
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96. In hetzelfde hoofdstuk, lager, zegt hij dat niet alleen de toe-eigening van overheidsgeld, maar ook dat van geld dat aan
particulieren toebehoort, het misdrijf van peculatie oplevert, wanneer iemand geld ontvangt dat verschuldigd is aan de
schatkist, terwijl hij doet alsof hij de schuldeiser van die schatkist is; ook al heeft hij misschien als zijn eigen geld geld
genomen dat aan een particulier toebehoort.
97. Ook hij, die geld ontvangt om het te vervoeren, of iemand anders die de verantwoordelijkheid voor geld op zich neemt,
pleegt geen oplichting.
98. De Senaat heeft bevolen, dat zij, die zonder bevel van de verantwoordelijke ambtenaar inzage en afschrift van openbare
registers toestonden, op grond van de wet tegen de oplichting aansprakelijk zullen zijn.
99. Ook hij, die enig publiek geld, bestemd voor een bepaald gebruik, achterhoudt en het niet voor dat doel gebruikt, is
volgens deze wet aansprakelijk; zo zegt Labeo in het achtendertigste boek van zijn Laatste Werken. Wie uit de provincie
waar hij zijn ambt heeft uitgeoefend, aan de schatkist rekenschap aflegt van het geld dat hij in handen heeft, en het bewaart,
is niet aansprakelijk voor een vordering tot terugvordering van het saldo, om de reden dat hij een particulier is die de
schatkist iets schuldig is, en daarom onder de schuldenaars moet worden gerangschikt; en hij die met gezag is bekleed, kan
het van hem innen, hetzij door zijn eigendom in beslag te nemen, hem te arresteren, of hem een boete op te leggen; maar de
Juliaanse wet beveelt dat, na verloop van een jaar, dit geld zal worden aangemerkt als een verschuldigd saldo.
100. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Krachtens deze wet is hij aansprakelijk die in de openbare registers een kleiner bedrag opneemt dan de opbrengst van een
verkoop of een verpachting, of die een andere overtreding van deze aard begaat.
101. De goddelijke Severus en Antoninus, na te hebben vastgesteld dat een jongeman van zeer illustere afkomst een kleine
kist in een tempel had geplaatst, en, nadat de tempel gesloten was, uit de kist tevoorschijn kwam en veel dingen stal die aan
de tempel toebehoorden, en zich daarna weer in de kist opsloot, deporteerden hem, na zijn veroordeling, naar een eiland.
102. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Iedereen die de muur van een tempel doorboort, of op deze manier iets steelt, staat bloot aan de aanklacht wegens peculatie.
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103. Wie overdag of 's nachts een heiligdom binnengaat en daar enig heilig goed weghaalt, zal verblind worden; en wie iets
weghaalt buiten het heiligdom of een ander deel van de tempel, zal gegeseld worden, het hoofd kaalgeschoren en in
ballingschap worden gezonden.
104. Marcellus, Digest, Boek XXV.
Ik ben geenszins schuldig aan peculatie als ik geld inzamel van iemand die zowel bij mij als bij de schatkist in het krijt staat;
want het geld dat ik ontvang van de schuldenaar van de schatkist wordt door mij niet verduisterd, omdat hij nog steeds in het
krijt staat bij de schatkist.
105. Modestinus, Over straffen, Boek II.
Hij die buit steelt die van de vijand is genomen, is aansprakelijk volgens de wet met betrekking tot peculatie, en zal
veroordeeld worden tot het betalen van viervoudige schadevergoeding.
106. Papinianus, Vragen, Boek XXXVI.
Openbare vervolgingen voor oplichting, evenals die voor het zich toe-eigenen van tegoeden, en voor afpersing, kunnen ook
tegen een erfgenaam worden ingesteld; en dit is niet onredelijk, daar de principiële vraag die aan de orde is, betrekking heeft
op het gestolen geld.

Tit. 14. Betreffende de wet van Julianus met betrekking tot het onwettig zoeken van een ambt.

107. Modestinus, Over straffen, Boek II.
Deze wet is momenteel niet van kracht in Rome, omdat het aanstellen van magistraten tot de plichten van de keizer behoort,
en niet afhangt van de gunst van het volk.
108. Als iemand in een gemeente deze wet overtreedt door een politiek of sacerdotaal ambt te vragen, wordt hij door een
decreet van de Senaat gestraft met een boete van honderd aurei, en met schande.
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109. Als iemand die krachtens deze wet veroordeeld is, een ander veroordeelt, wordt hij volledig in zijn rechten hersteld,
maar zijn geld wordt niet teruggegeven.
110. Evenzo is hij, die een nieuwe belasting instelt, bij decreet van de Senaat aan deze straf onderworpen.
111. Indien hetzij een beschuldigde, hetzij een aanklager, het huis van zijn rechter binnentreedt, begaat hij een onwettige
handeling volgens de wet van Julianus betreffende de rechters; dat wil zeggen, hij zal veroordeeld worden tot het betalen van
honderd aurei aan de schatkist.

Tit. 15. Betreffende de wet van Favian met betrekking tot kidnappers.

112. Ulpianus, Regels, Boek I.
Iedereen die willens en wetens een vrije man koopt, is volgens de wet van Favianus tegen ontvoering aansprakelijk voor een
halsmisdaad; en de verkoper kan ook volgens deze wet vervolgd worden als hij de man verkocht terwijl hij wist dat hij vrij
was.
113. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Men moet bedenken dat de wet van Favian geen betrekking heeft op hen die, met afwezige slaven in hun handen, hen
verkopen; want het is één ding om afwezig te zijn, en iets anders om op de vlucht te zijn.
114. Evenmin is zij van toepassing op iemand die zijn voortvluchtige slaaf heeft laten achtervolgen en verkopen; want hij
heeft geen voortvluchtige slaaf verkocht.
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115. Verder kan gezegd worden, dat als iemand Titius opdracht geeft een voortvluchtige slaaf te arresteren en, als hij dat
doet, hem als gekocht vast te houden, het decreet van de Senaat niet van toepassing is. Ook meesters, die hun slaven op de
vlucht verkocht hebben, zijn krachtens dit Decreet van den Senaat aansprakelijk.
116. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Een bezitter te goeder trouw is niet aansprakelijk voor de straf die de wet van Favianus oplegt voor het ten onrechte
achterhouden van een slaaf; dat wil zeggen, als hij niet wist dat de slaaf aan een ander toebehoorde, of als hij dacht dat hij
handelde met toestemming van zijn meester. En de wet zelf is op deze manier geformuleerd met betrekking tot een bonafide
bezitter, want er is toegevoegd: "Indien hij dit willens en wetens en bedrieglijk heeft gedaan." De keizers Severus en
Antoninus hebben zeer dikwijls beslist dat bonafide bezitters niet aansprakelijk zijn volgens deze wet.
117. Men mag niet vergeten dat, evenals onder de wet van Aquilius, indien degene voor wiens rekening de wet van Favianus
is overtreden, zou overlijden, de beschuldiging en de straf die de wet van Favianus voorschrijft, blijven bestaan, zoals de
goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript hebben verklaard.
118. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Volgens de wet van Favianus is hij aansprakelijk die een man, van wie hij weet dat hij vrij is, schenkt of als bruidsschat
geeft; evenzo moet iedereen die, wetende dat een man vrij is, hem onder zulke omstandigheden aanneemt, in dezelfde klasse
worden ingedeeld waartoe een verkoper en een koper behoren. Dezelfde regel zal gelden, wanneer een goed in ruil voor zulk
een man wordt gegeven.
119. Modestinus, Opinies, Boek XVII.
Gaf als zijn mening dat hij die beweerd wordt een voortvluchtige slaaf te hebben ontvangen die aan een ander toebehoort, en
hem te hebben verborgen, zelfs als hij beweert dat hij zijn eigendom is, in geen geval de straf kan ontlopen, als bewezen
wordt dat hij schuldig is.
120. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Hij wordt niet onmiddellijk een kidnapper die schuldig is aan diefstal, op grond van het achterhouden van slaven die aan een
ander toebehoren, want de goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Hij die de slaven van een ander heeft gevraagd
of zich die heeft toegeëigend, geeft aanleiding tot de vraag of hij al dan niet aansprakelijk is voor de misdaad van ontvoering,
waarvan hij wordt beschuldigd; en daarom is het niet nodig mij over dit punt te raadplegen. De rechter moet echter in een
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dergelijk geval beslissen wat hij voor volstrekt juist houdt, want het is duidelijk dat hij zich ervan bewust moet zijn dat
iemand schuldig kan zijn aan diefstal met betrekking tot slaven die van anderen zijn afgenomen, en niet noodzakelijkerwijs
om die reden schuldig hoeft te worden geacht aan ontvoering".
121. Dezelfde Keizer verklaarde in een Rescript met betrekking tot dezelfde zaak: "Wanneer een of meer voortvluchtige
slaven worden aangetroffen in het bezit van iemand die hun diensten heeft gehuurd tegen betaling van hun onderhoud, en de
genoemde slaven voorheen arbeid voor anderen hadden verricht, kan niemand met recht zeggen dat de voornoemde persoon
zich hen heeft toegeëigend."
122. In de wet van Favia is bepaald dat: "Een vrije man die een vrijgeborene of een vrijgemaakte verbergt, tegen zijn wil; of
hem in boeien heeft gehouden, en hem willens en wetens bedrieglijk heeft gekocht; of met iemand in een dergelijke
transactie heeft samengewerkt; of de mannelijke of vrouwelijke slaaf van een ander heeft overgehaald om weg te lopen van
zijn meester of meesteres; of een dergelijke slaaf zonder medeweten of toestemming van zijn meester of meesteres verborgen
heeft gehouden; of hem geketend heeft gehouden; of opzettelijk en bedrieglijk de slaaf heeft gekocht, of bij een van deze
misdrijven betrokken is geweest, zal de straf der wet ondergaan. "
123. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
De geldstraf die de Faviaanse wet voorschreef, wordt nu niet meer opgelegd; want wie voor deze misdaad wordt veroordeeld,
wordt gestraft in verhouding tot de ernst ervan, en wordt gewoonlijk veroordeeld tot de mijnen.

Tit. 16. Betreffende het Turpilliaansche decreet van den Senaat en het verwerpen van aanklachten.

124. Marcianus, Over het Turpilliaans decreet van de Senaat.
De roekeloosheid van beschuldigers wordt op drie manieren ontdekt, en wordt met drie straffen bestraft; want zij óf lasteren,
óf ze bedriegen, óf ze trekken zich terug.
125. Lasteren is het uiten van valse beschuldigingen. Onder smaadheid verstaan wij het verbergen van ware misdaden.
Intrekken is het geheel laten varen van een beschuldiging.
126. De wet van Remmia straft lasteraars.
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127. Hij die niet bewijst wat hij beweert, wordt niet onmiddellijk als lasteraar beschouwd, want het onderzoek van de
overtreding wordt overgelaten aan de rechter, die bevoegd is in de zaak; die, als de beklaagde wordt vrijgesproken, begint
met het onderzoeken van de bedoeling van de aanklager, en waarom hij ertoe werd gebracht de aanklacht in te dienen; en als
hij vaststelt dat dit te wijten was aan een gerechtvaardigde vergissing, moet hij hem ontslaan. Indien hij echter vaststelt, dat
hij zich klaarblijkelijk aan laster heeft schuldig gemaakt, moet hij hem de straf der wet opleggen.
128. De beslissing over een van deze punten blijkt uit de bewoordingen van het arrest. Want als hij zegt: "Gij hebt uw
beweringen niet bewezen", spaart hij de beklaagde; maar als hij zegt: "Gij zijt schuldig aan laster", veroordeelt hij hem; en al
voegt hij er niets aan toe met betrekking tot de straf, toch zal de macht van de wet tegen hem worden uitgeoefend. Want
(zoals Papinianus stelde), de feitenkwestie hangt af van het oordeel van de rechter, maar het opleggen van de straf wordt niet
aan zijn wil overgelaten, maar is voorbehouden aan het gezag van de wet.
129. Men kan zich afvragen, als de rechter de volgende uitspraak zou doen: "Lucius Titius schijnt een onbezonnen
beschuldiging te hebben ingebracht," moet hij dan geacht worden hem tot lasteraar te hebben verklaard? Papinianus zegt dat
onbezonnenheid een grond voor vergiffenis oplevert, en dat ongeremde woede de ondeugd van laster ontbeert, en dat daarom
geen straf hoeft te worden opgelopen.
130. Wij hebben aangetoond, dat hij een bedrieger is, die samenspant met de beklaagde, en die afstand doet van zijn positie
als aanklager, opdat hij zijn bewijs kan verbergen, en toestaat, dat de valse uitvluchten van de beklaagde worden aangevoerd.
131. Als echter iemand afziet van de vervolging van de beschuldiging zonder deze te laten verwerpen, wordt hij gestraft.
132. Het ontslag van rechtsvervolging wordt gewoonlijk gevraagd en verleend door de gouverneurs van de provincies. Het
verzoek daartoe wordt gedaan aan de magistraat, terwijl hij het gerecht voorzit, en niet elders; en als hij aanwezig is, kan hij
het onderzoek niet aan een ander overlaten.
133. Indien iemand dezelfde persoon van verscheidene overtredingen heeft beschuldigd, moet hij het ontslag van elk van die
overtredingen vragen, anders zal hij voor elk verzwegen feit de straf ondergaan, die bij het decreet van de Senaat is
voorgeschreven.
134. Hij die een aanklacht indient die door verjaring kan verjaren, zoals bijvoorbeeld die van overspel, wanneer vijf
onafgebroken jaren verstreken zijn sinds het plegen ervan door de man, of na zes beschikbare maanden vanaf de dag van de
echtscheiding, in het geval van de vrouw; kan er ook maar enige twijfel over bestaan dat, als hij ophoudt, hij gestraft moet
worden volgens dit Decreet van de Senaat? Hier doet zich een moeilijkheid voor, omdat deze beschuldiging bijna geen effect
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meer heeft, wanneer er een tijdsperiode of een gebrek aan de persoon bestaat, waardoor de beschuldigde gevrijwaard is van
angst en gevaar. Aan de andere kant, wanneer een aanklacht eenmaal is ingediend, kan deze niet worden verworpen op wens
van de aanklager, maar moet dit geschieden op gezag van de magistraat die van de zaak kennis neemt, en hij wordt geacht het
odium meer waard te zijn die onbezonnen een dergelijke schandelijke aanklacht indient. Daarom is de betere mening dat ook
hij, over wie wij spraken, onder de voorwaarden van het decreet van de Senaat moet vallen. Papinianus is echter van mening
dat een vrouw die niet bevoegd was om valsheid in geschrifte te plegen, omdat zij niet vervolgd werd voor een letsel dat
haarzelf of haar familie was aangedaan, niet gestraft hoeft te worden volgens het Turpilliaanse decreet van de Senaat. Zou hij
in andere gevallen dezelfde mening zijn toegedaan? Want wat maakt het uit dat een aanklacht niet kan worden ingediend
vanwege de zwakte van het geslacht, de laagheid van iemands toestand, of het tijdsverloop? Er is veel meer reden om
personen onder zulke omstandigheden vrij te stellen van straf, omdat de beschuldiging van de vrouw tenminste effectief kan
zijn op grond van haar eigen schade, terwijl de beschuldiging van de anderen niets anders is dan het geluid van een stem.
Maar dezelfde autoriteit heeft elders verklaard dat niemand beide personen, dat wil zeggen de man en de vrouw, tegelijk van
overspel kan beschuldigen; en toch, als hij beiden tegelijk beschuldigde, zou hij moeten vragen om de zaak tegen beiden te
seponeren, om te voorkomen dat hij aansprakelijk wordt volgens dit decreet van de Senaat. Bovendien, wat maakt het uit als
de beschuldiging nietig blijkt te zijn, om de redenen die hierboven zijn genoemd, of als zij geen stand kan houden vanwege
het aantal beschuldigden? Of dat er een onderscheid gemaakt moet worden als iemand volledig bevoegd is om een aanklacht
in te dienen, maar daarvan wordt weerhouden door de samenvoeging van de twee personen, of als hij niet bevoegd is om hen
aan te klagen volgens de strikte constructie van de wet? Het is dus redelijk te stellen dat alle personen (met uitzondering van
vrouwen en minderjarigen), wanneer zij niet om ontslag van rechtsvervolging vragen, onder de werkingssfeer van dit
senaatsbesluit vallen.
135. De beschuldiging van een verdachte voogd kan alleen voor een openbare rechtbank worden behandeld, en niemand
anders dan de gouverneur van de provincie kan in zo'n geval een beslissing nemen; en niettemin zal iedereen die van
vervolging afziet, niet de straf van het Decreet van de Senaat oplopen.
136. Evenzo, wanneer iemand ervan beschuldigd wordt de straf van het Turpilliaanse Decreet van de Senaat te hebben
opgelopen, is het de plicht van de Gouverneur van de provincie om van de zaak kennis te nemen; en de straf van het Decreet
van de Senaat zal niet ten uitvoer worden gelegd tegen de partij die van de aanklacht afziet, want hij die zegt dat iemand de
straf van dit Decreet van de Senaat heeft opgelopen, is geen aanklager.
137. Hij die een aanklager levert, of iemand aanzet, de leiding geeft, of ertoe aanzet een aanklacht met een hoofdletter in te
dienen, door bewijzen te leveren, en door aanklachten te formuleren, valt onder de bepalingen van dit decreet. Dit is redelijk,
want door de beschuldiging waaraan hij heeft meegewerkt niet te bewijzen en door te trachten zich van het gevaar van laster
te bevrijden door van de zaak af te zien, moet hij zeker voor die overtredingen worden gestraft; tenzij de beschuldiger, die
was aangezet, de misdaad kan bewijzen die hij op het oog had vast te stellen. Het maakt ook geen verschil of hij de aanklacht
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zelf heeft ingediend of door een ander heeft laten indienen. Papinianus gaf als zijn mening dat als het waar was dat iemand
dit soort middelen had gebruikt voor het brengen van een beschuldiging, hij gestraft moest worden, niet volgens de letter,
maar volgens de geest van de wet; want de aanklager die de plaats innam van degene die hem tewerkstelde, is aansprakelijk
volgens hetzelfde Decreet van de Senaat; dat wil zeggen, hij wordt gestraft voor dat alleen wat hij deed als de agent van een
ander, die zelf bang was om te handelen.
138. Een beschuldigde die veroordeeld was, in hoger beroep ging, en zijn aanklager daarna ophield; viel hij binnen de termen
van het Decreet van de Senaat? Hij schijnt dat zeer bijna gedaan te hebben, omdat door het middel van het hoger beroep het
besluit van de veroordeling was uitgedoofd.
139. Paulus, Over de straffen van alle wetten.
Wie afziet van het vervolgen van een misdaad, wordt verhinderd om daarna een aanklacht in te dienen.
140. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
En zelfs in de gevallen van aanklacht wegens particuliere en gewone overtredingen van de wet, worden alle lasteraars
willekeurig gestraft in verhouding tot de ernst van de begane overtredingen.
141. Papinianus, Opinies, Boek XV.
Een vrouw die een vervolging wegens valsheid in geschrifte instelt, als een verwonding van haarzelf, en, na daarvan te
hebben afgezien, daarvan afziet, wordt niet geacht de straf van het Turpillische Decreet van de Senaat te hebben ondergaan.
142. Nadat een zaak is geseponeerd, kan dezelfde aanklacht niet opnieuw door dezelfde aanklager tegen dezelfde beklaagde
worden ingediend.
143. Paulus, Opinies, Boek II.
Wanneer een man een verzoekschrift bij de Keizer indiende en dreigde een aanklacht wegens valsheid in geschrifte in te
dienen, maar dit niet deed, rees de vraag of hij de straf riskeerde die door het Turpilliaanse Decreet van de Senaat was
opgelegd? Paulus antwoordde dat de partij in kwestie niet onder de termen van het Turpilliaans Decreet van de Senaat viel.
144. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
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Hij die van de aanklacht heeft afgezien, die met zijn tegenpartij heeft gesproken met betrekking tot de afdoening van de
strafklacht, die hij had getracht te vervolgen.
145. Hij die opzettelijk van een aanklacht afziet, die afziet van de wens en het voornemen die in te dienen.
146. Hij die niet binnen de door de Gouverneur gestelde tijd de beschuldigde vervolgt om de aanklacht te bewijzen, wordt
geacht te hebben opgehouden.
147. Zij die schriftelijk kennis geven van hun voornemen om te vervolgen, worden gelast hun beschuldigingen te staven door
overlegging van de kennisgevingen.
148. Worden gestraft wegens valse beschuldiging, die, met het oogmerk een ander te krenken, beweerdelijk enig boek of
ander bewijsmateriaal tot zijn nadeel ter terechtzitting hebben gezocht, geschreven, of vertoond.
149. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Als iemand een strafrechtelijke aanklacht wil herleven nadat deze publiekelijk is verworpen, kan hij dat doen met hetzelfde
recht dat hij had toen hij de aanklacht voor het eerst indiende; want er kunnen wettelijk geen voorschriften tegen hem worden
aangevoerd die niet vóór de kwijting van de verdachten werden aangevoerd. Dit verklaarde de goddelijke Hadrianus in een
Rescript.
150. Wanneer iemand een aanklacht indient wegens stellionatus, of wegens de misdaad van het plunderen van een landgoed,
en daarna ophoudt, zal hij niet onderworpen worden aan de straf van het Turpilliaanse decreet van de Senaat, zelfs als er
diefstal of letsel mee gemoeid is, maar zijn fout zal door de rechter bestraft worden.
151. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Het seponeren van een strafzaak geschiedt hetzij in het openbaar wegens een of andere gedenkwaardige gelegenheid, hetzij
wegens een of andere openbare verblijding,
152. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Of vanwege het gelukkige resultaat van een of andere transactie,
153. Papinianus, Over overspel, Boek II.
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Of privé, op verzoek van de aanklager. Er is een derde soort ontslag van rechtsvervolging, namelijk wanneer de aanklager
sterft, of door een goede reden wordt verhinderd de aanklacht in te dienen.
154. 154. Wanneer een ontslag overeenkomstig een openbare beschikking geschiedt, verliest de man, door de aanklacht een
tweede maal in te dienen, geen van zijn rechten.
155. De goddelijke Hadrianus verklaarde, dat de dertig dagen, voorgeschreven voor het herleven van een aanklacht, opgevat
moesten worden als beschikbare dagen, d.w.z. dat zij gerekend moesten worden vanaf de datum, waarop de feesten
eindigden. De Senaat verordonneerde dat deze dagen begonnen op het tijdstip waarop iemand de vervolging van de
beschuldigde kon hervatten. Deze tijd om de zaak te doen herleven begint niet te lopen, behalve wanneer de aanklager een
procedure kan instellen.
156. Dezelfde, over overspel.
De vraag werd gesteld of zij, die door tijdsverloop van het instellen van een aanklacht zijn uitgesloten, binnen de
werkingssfeer van het Turpilliaanse Decreet van de Senaat vallen. Het antwoord was dat er geen twijfel over bestaat dat
personen die door verjaring verhinderd zijn een aanklacht van overspel in te dienen, gestraft kunnen worden wegens laster.
157. Ulpianus, Over overspel, Boek II.
Wanneer een strafzaak in het openbaar is geseponeerd op grond van het decreet van de Senaat, zoals gewoonlijk gebeurt, of
wegens een of andere openbare verheuging, of om het keizerlijk huis te eren, of om een of andere reden waarom de Senaat
heeft verordend dat de beklaagden moeten worden geseponeerd, en de aanklager de aanklacht niet binnen de voorgeschreven
tijd heeft vernieuwd, moet gezegd worden dat het Turpilliaanse decreet van de Senaat niet van toepassing is, want hij wordt
niet tot ophouden gehouden die een persoon niet aanklaagt die is vrijgesteld van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij echter
wordt vrijgesteld van vervolging door de kwijting van de beklaagden.
158. Paulus, Over overspel, Boek III.
Onder gedeserteerd wordt verstaan degene die het voornemen tot vervolging geheel heeft laten varen, en niet degene die de
beschuldiging slechts heeft uitgesteld. Wie, met toestemming van de keizer, afziet van de vervolging van een aanklacht, is
niet strafbaar.
159. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
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De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Salvius Carus, Proconsul van Kreta, dat wanneer een voogd
een aanklacht had ingediend in de naam van zijn voogd, en deze laatste, in wiens naam hij de aanklacht had ingediend, was
overleden, hij niet gedwongen moest worden om de aanklacht verder te zetten.
160. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Onder het toepassingsgebied van het Turpilliaanse Decreet van de Senaat vallen zij die beschuldigers in hun plaats stellen; of
die, nadat zij dit gedaan hebben, de aanklacht indienen zonder de beklaagden te vervolgen; of op een andere manier van de
vervolging afzien dan door de zaak te seponeren, evenals zij die een of ander schriftelijk stuk hebben ingediend, of een of
andere overeenkomst hebben gesloten met het doel een ander te beschuldigen. Het moet gezegd worden dat deze woorden,
"de aanklacht in te dienen zonder de beklaagden te vervolgen," van toepassing zijn op alle hierboven genoemde personen.
161. De vraag rijst of het decreet van de Senaat van toepassing is op degenen die thans buitengewoon bevoegd zijn voor
openbare delicten. De huidige wet, gebaseerd op de keizerlijke grondwetten, is dat het van toepassing is; vandaar dat elke
straf in elk individueel geval zal worden opgelegd.
162. Indien zij die geen aanklacht wegens laster mogen indienen, ophouden, zullen zij de straf van dit decreet van de Senaat
niet kunnen ondergaan. Dit is bepaald door de Constituties.
163. Indien, wegens de dood van de beschuldigde, de aanklager zou ophouden, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld
krachtens dit decreet van de Senaat; omdat de vervolging is vervallen door de dood van de beschuldigde, tenzij de misdaad
van dien aard is dat de vervolging ervan kan worden voortgezet tegen de erfgenamen, zoals, bijvoorbeeld, die van
hoogverraad. Dezelfde regel geldt wanneer een aanklacht wegens afpersing wordt ingediend, omdat ook deze niet door de
dood vervalt.
164. Als bovendien de beklaagde sterft nadat de aanklager van de vervolging heeft afgezien, wordt de overtreding van de
aanklager daardoor niet minder. Want als hij die zich eenmaal heeft teruggetrokken, daarna bereid is de aanklacht te
hernieuwen, hebben Severus en Antoninus verordend dat hij niet zal worden gehoord.
165. Zij die, na een schriftelijke aanklacht te hebben ingediend, een of twee jaar hebben laten verstrijken, omdat zij niet
konden vervolgen wegens hun verschillende bezigheden als gouverneur, of omdat zij verhinderd waren door de eisen van een
burgerlijk ambt, vallen niet onder de termen van het decreet van de Senaat.
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166. Indien iemand iemand in de eerste plaats heeft aangeklaagd, en, nadat de zaak is geseponeerd, maar voordat de
aangeklaagde opnieuw wordt aangeklaagd, een tweede sepot moet plaatsvinden, moeten de dertig dagen worden berekend,
niet vanaf het eerste, maar vanaf het tweede sepot van de zaak.
167. Paulus, Over overspel.
Domitianus verklaarde in een Rescript dat wat is bepaald met betrekking tot feesten, en het ontslaan van beklaagden, niet van
toepassing is op slaven die, nadat ze beschuldigd zijn, worden bevolen om in ketenen te worden gelegd totdat de zaak is
beslist.
168. Modestinus, Opinies, Boek XVII.
Lucius Titius beschuldigde Seius van valsheid in geschrifte, en voordat hij hem vervolgde, werden de beschuldigingen van
alle beklaagden door de lankmoedigheid van de keizer verworpen. Ik vraag, als de vervolging daarna niet zou worden hervat,
of de aanklager zou worden onderworpen aan de straf van het Turpilliaanse decreet van de Senaat. Herennius Modestinus
antwoordde dat de kwijtschelding van beklaagden, verleend door een gunst van de overheid, niet van toepassing is op dit
soort misdrijven.
169. Papirius Justus, Over de Constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript aan Julius Verus dat, daar de zaak geruime tijd was voortgezet,
deze laatste het ontslag niet kon verkrijgen tegen de instemming van zijn tegenstanders.
170. Zij verklaarden ook in een Rescript dat, tenzij duidelijk bewezen werd dat de tegenpartij zijn toestemming had gegeven,
het ontslag niet mocht worden verleend.
171. 171. Ook verklaarden zij in een Rescriptie dat, wanneer ontslag van rechtsvervolging wegens een halsmisdaad was
verzocht, zoals in een zaak waarbij een geldsom in het geding was, de vervolging niettemin kon worden hervat; zodat de
klager, indien hij niet kon bewijzen wat hij beweerde, niet ongestraft zou blijven.

Tit. 17. Betreffende de veroordeling van personen die gezocht worden of afwezig zijn.
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172. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De Goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard dat niemand die afwezig is, gestraft mag worden, en
het is de huidige wet dat afwezigen niet veroordeeld mogen worden; want de regel van billijkheid staat niet toe dat iemand
veroordeeld wordt zonder gehoord te zijn.
173. Als iemand een zware straf te wachten staat, bijvoorbeeld als hij veroordeeld kan worden tot arbeid in de mijnen, of tot
een soortgelijke straf, of tot de doodstraf, dan mag in dat geval de straf niet worden opgelegd aan een afwezige, maar
iedereen die afwezig is en gezocht wordt, wordt als aanwezig genoteerd.
174. De gouverneurs van de provincies moeten deze handelwijze volgen met betrekking tot verdachten die gezocht worden
en als aanwezig genoteerd staan, namelijk hen bij edicten bevelen te verschijnen, opdat degenen die als aanwezig genoteerd
staan, daarvan kennis nemen. Zij dienen ook de magistraten van de woonplaatsen van de partijen aan te schrijven, opdat zij
die worden gezocht, door hun tussenkomst kunnen vaststellen dat zij als aanwezig zijn genoteerd.
175. Vanaf deze datum wordt een jaar gerekend om hen in staat te stellen zich van minachting te zuiveren.
176. En zelfs Papinianus, in het Zestiende Boek der Meningen, zegt dat hij die gezocht wordt, en als aanwezig genoteerd
staat, binnen twaalf maanden voor de Gouverneur van de provincie moet verschijnen, en zekerheid moet stellen; en dat er
geen reden is om te bevelen dat zijn eigendom aan de Schatkist geconfisqueerd zal worden, want als hij binnen het jaar sterft,
zal de beschuldiging van de misdaad tenietgedaan worden, en tot een einde komen, en het eigendom van de beschuldigde
partij zal op zijn opvolgers overgaan.
177. Macer, Over Openbare Vervolgingen, Boek II.
De termijn van een jaar is vastgesteld voor het in beslag nemen van het eigendom van een ieder die gezocht wordt en als
aanwezig genoteerd staat.
178. Als de fiscus echter gedurende twintig jaar geen beslag legt op zijn eigendom, kan zij dit later niet meer doen, als
verjaring wordt ingeroepen door de beklaagde zelf, of door zijn erfgenamen.
179. Marcianus, Over Openbare Vervolgingen, Boek II.
Elke vordering van de schatkist wordt verjaart door een stilzwijgen van twintig jaar, wanneer er geen andere verjaring is,
zoals werd vastgesteld door de Goddelijke Keizers.
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180. Macer, Over Openbare Vervolgingen, Boek II.
Het jaar wordt gerekend vanaf het tijdstip waarop de kennisgeving in het openbaar werd gedaan, hetzij door middel van een
Edict, hetzij door middel van brieven die aan de magistraat werden gezonden.
181. Daarom wordt de termijn van twintig jaar gerekend voor de Schatkist, vanaf het moment dat de kennisgeving werd
gepubliceerd.
182. Met andere woorden, men moet bedenken, dat hij, die gezocht en aangeschreven wordt, niet door enige verjaring van
tijd van zijn verdediging wordt uitgesloten.
183. Modestinus, Pandects, Boek XII.
In de keizerlijke mandaten is bepaald dat de bezittingen van gezochte personen gedurende het jaar worden verzegeld; als zij
terugkeren en zich naar behoren verontschuldigen, krijgen zij de bezittingen terug. Als zij echter niet antwoorden en er na een
jaar niemand verschijnt om hen te verdedigen, worden hun eigendommen geconfisqueerd aan de Schatkist.
184. En gedurende het tussenliggende jaar mogen alle roerende goederen die aan hen toebehoren worden verkocht, om te
voorkomen dat ze door vertraging worden bedorven of vernietigd, en de opbrengst daarvan zal worden gedeponeerd; zoals
toegestaan door de Goddelijke Severus en Antoninus.
185. De Goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript dat gewassen ook als roerende goederen worden beschouwd.
186. Men moet er echter voor zorgen dat de voortvluchtige in de tussentijd niets door zijn schuldenaren wordt betaald, opdat
zijn vlucht daardoor niet wordt bevorderd.

Tit. 18. Betreffende foltering.

187. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VIII.
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Het is gebruikelijk dat martelingen worden toegepast om misdaden op te sporen. Laten we eens kijken wanneer, en in welke
mate, dit moet worden gedaan. Een begin moet niet worden gemaakt door het daadwerkelijk toebrengen van de vraag, en de
Goddelijke Augustus besloot dat het vertrouwen niet onvoorwaardelijk in foltering mocht worden gesteld.
188. Dit staat ook in een brief van de Goddelijke Hadrianus, gericht aan Sennius Sabinus. De bewoordingen van het Rescript
zijn als volgt: "Slaven mogen alleen aan foltering worden onderworpen wanneer de beschuldigde wordt verdacht, en het
bewijs zo ver is verkregen door andere bewijzen, dat de bekentenis van de slaven alleen lijkt te ontbreken."
189. De Goddelijke Hadrianus verklaarde ook hetzelfde in een Rescript aan Claudius Quartinus, en in dit Rescript besloot hij
dat een begin moest worden gemaakt met de persoon die het meest verdacht werd, en van wie de rechter meende dat de
waarheid het gemakkelijkst kon worden achterhaald.
190. Degenen die de aanklager uit zijn eigen huis voortbrengt, mogen niet worden gefolterd, want het is niet gemakkelijk te
geloven dat iemand die door beide ouders als hun dierbare dochter wordt beschouwd, door een ander is vervangen; zoals
staat in een Rescript van de Goddelijke Broeders, gericht aan Lucius Tiberianus.
191. Ook hebben zij in een Rescript aan Cornelius Proculus verklaard, dat men geen vertrouwen moet stellen in de foltering
van een enkele slaaf, maar dat de zaak moet worden onderzocht nadat het bewijs is geleverd.
192. De goddelijke Antoninus en de goddelijke Hadrianus verklaarden in een Rescript aan Sennius Sabinus, dat wanneer
beweerd werd dat slaven, in gezelschap van hun meester, goud en zilver hadden weggevoerd, zij niet tegen hun meester
verhoord mochten worden, en dat zelfs niets wat zij gezegd mochten hebben toen zij niet gefolterd werden, hem zou schaden.
193. De Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript, gericht aan Lelianus Longinus, dat foltering niet mocht worden
toegepast op een slaaf die aan de erfgenamen toebehoorde, om inlichtingen te verkrijgen met betrekking tot de nalatenschap,
ook al werd vermoed dat de erfgenaam de eigendom van het goed had verkregen door middel van een fictieve verkoop.
194. In Rescripties is vaak gezegd dat een slaaf van een gemeente kan worden gefolterd wanneer burgers worden
aangeklaagd, omdat hij niet hun slaaf is, maar de slaaf van de gemeenschap. Hetzelfde moet worden gezegd met betrekking
tot de slaven van andere corporaties, want een slaaf wordt niet geacht aan meerdere meesters toe te behoren, maar aan het
corporatieve lichaam.
195. Wanneer een slaaf mij te goeder trouw dient, hoewel ik niet de eigendom van hem heb, kan men zeggen dat hij niet
gemarteld kan worden om bewijs tegen mij te verkrijgen. Dezelfde regel geldt voor een vrije man die te goeder trouw als
slaaf dient.
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196. Ook is vastgesteld, dat een vrije man niet kan worden gefolterd in een geval, waarin zijn beschermheer van een
halsmisdaad wordt beschuldigd.
197. Onze Keizer heeft, samen met zijn Goddelijke Vader, in een Rescript verklaard dat een broeder niet ter verantwoording
kan worden geroepen wegens een ander; en voegde er als reden aan toe dat hij niet gefolterd mag worden om bewijzen te
verkrijgen om iemand te beschuldigen tegen wie hij niet gedwongen kan worden om te getuigen, als hij daartoe niet bereid is.
198. De goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript aan Servius Quartus, dat de slaaf van een echtgenoot gefolterd mocht
worden om bewijzen te verkrijgen om zijn vrouw te veroordelen.
199. Ook verklaarde hij in een Rescript aan Mummius Lollianus, dat de slaven van een veroordeelde gefolterd mochten
worden om bewijzen tegen hem te verkrijgen, omdat zij opgehouden hadden de zijnen te zijn.
200. Wanneer een slaaf is gemanumitteerd om te voorkomen dat hij zou worden gefolterd, heeft de Goddelijke Pius in een
Rescript verklaard dat hij mocht worden gefolterd, mits dit niet werd gedaan om bewijs tegen zijn meester te verkrijgen.
201. Maar wanneer een slaaf aan een ander toebehoorde op het moment dat het onderzoek werd ingesteld, maar naderhand
eigendom werd van de beklaagde, hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard dat hij niettemin mocht worden
gefolterd in de zaak waarin zijn meester betrokken was.
202. Indien iemand beweert dat een slaaf gekocht is bij een verkoop die ongeldig was, kan hij niet gefolterd worden voordat
is vastgesteld dat de verkoop niet geldig was. Dit heeft onze Keizer, met zijne Goddelijke Vader, in een Rescript verklaard.
203. Severus verklaarde ook in een Rescript aan Spicius Antigonus: "Omdat de marteling van slaven niet tegen hun meesters
mag worden uitgevoerd, en, als dit is gebeurd, omdat het niet mag worden gebruikt om de beslissing van de rechter die op het
punt staat uitspraak te doen te beïnvloeden, nog minder moeten de verklaringen van slaven tegen hun meesters worden
toegelaten."
204. De goddelijke Severus verklaarde in een Rescript, dat de bekentenissen van beschuldigden niet mogen worden
beschouwd als bewijzen van misdaad, als er geen ander bewijs wordt aangeboden om het plichtsbesef van de rechter, die de
zaak moet beslissen, te beïnvloeden.
205. Wanneer iemand bereid is de prijs van een slaaf neer te leggen, opdat hij gefolterd wordt om tegen zijn meester te
getuigen, heeft onze Keizer, bij zijn Goddelijke Vader, dit niet toegestaan.
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206. Wanneer slaven als medeplichtigen aan een misdaad worden gefolterd, en zij voor de rechter iets bekennen waarbij hun
meester betrokken is, heeft keizer Trajanus in een Rescript verklaard dat de rechter zijn beslissing moet nemen zoals de
omstandigheden dat eisen. Uit dit Rescript blijkt dat meesters betrokken kunnen worden door de bekentenissen van hun
slaven, maar uit recentere grondwetten blijkt dat dit niet meer van kracht is.
207. Wanneer het gaat om tributen, waaraan niemand twijfelt en die de ruggengraat van de republiek vormen, moet de
overweging dat een slaaf die medeplichtig is aan bedrog met de doodstraf wordt bedreigd, ertoe leiden dat zijn verklaringen
worden verworpen.
208. De magistraat die met de foltering belast is, moet niet rechtstreeks de vraag stellen of Lucius Titius de doodslag heeft
begaan, maar hij moet in algemene bewoordingen vragen wie het heeft gedaan; want de andere manier lijkt eerder een
antwoord te suggereren dan er een te vragen. Dit verklaarde de goddelijke Trajanus in een Rescript.
209. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan Calpurnius Celerianus, het volgende: "Agricola, de
slaaf van Pompeius Valens, mag over zichzelf ondervraagd worden; maar als hij, terwijl hij gefolterd wordt, nog iets meer
zegt, zal dat beschouwd worden als bewijs tegen de beklaagde, en niet als de schuld van hem die de vraag stelde."
210. In de Keizerlijke Constituties werd verklaard, dat men weliswaar niet altijd vertrouwen in foltering moet stellen, maar
dat men foltering toch niet als volstrekt onwaardig moet verwerpen, omdat het verkregen bewijs zwak en gevaarlijk is en de
waarheid geweld aandoet; want de meeste personen verachten, hetzij door hun uithoudingsvermogen, hetzij door de
hevigheid van de foltering, het lijden zozeer, dat men hun op geen enkele wijze de waarheid kan ontfutselen. Anderen zijn zo
weinig in staat om te lijden, dat zij liever liegen dan de vraag te verdragen, en daarom gebeurt het dat zij bekentenissen van
verschillende aard afleggen, en zij niet alleen zichzelf, maar ook anderen erbij betrekken.
211. Bovendien moet men geen geloof hechten aan bewijzen die door foltering van vijanden zijn verkregen, omdat zij zeer
gemakkelijk liegen; toch moet, onder het voorwendsel van vijandschap, het gebruik ervan niet worden afgewezen.
212. Nadat de zaak naar behoren is onderzocht, kan worden beslist of al dan niet vertrouwen moet worden gesteld in
foltering.
213. Wanneer iemand rovers heeft verraden, wordt in sommige rescripties verklaard, dat geen vertrouwen moet worden
gesteld in hen die hen hebben verraden. In andere, meer specifieke geschriften wordt echter bepaald, dat het bewijs niet
geheel en al moet worden verworpen, zoals in soortgelijke gevallen gebruikelijk is, maar dat na rijp beraad moet worden
vastgesteld of het al dan niet geloofwaardig is. Want de meeste van deze personen, die vrezen dat degenen die gearresteerd
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zijn, hen zullen noemen, zijn geneigd laatstgenoemden te verraden om zelf immuniteit te verkrijgen, omdat beschuldigden
die degenen aanklagen die hen hebben verraden, niet gemakkelijk worden geloofd; Noch zou hun zonder onderscheid
immuniteit moeten worden verleend als beloning voor dit soort verraad; noch zouden hun beweringen moeten worden
geloofd, wanneer zij zeggen dat zij door de anderen zijn beschuldigd omdat zij hen hebben verraden, want dit zwakke bewijs,
gebaseerd op leugenachtigheid of laster, zou niet tegen hen mogen worden gebruikt.
214. Als iemand vrijwillig een misdaad bekent, moet men hem niet altijd geloven; want soms bekent men uit angst, of om
een andere reden. Een Brief van de Goddelijke Broeders, gericht aan Voconius Saxa, verklaart dat een man die tegen zichzelf
een bekentenis had afgelegd, en van wie de onschuld was vastgesteld, na zijn veroordeling moest worden ontslagen. De
bewoordingen van de brief zijn als volgt: "Het is in overeenstemming met de voorschriften van voorzichtigheid en
menselijkheid, mijn beste Saxa, dat u, wanneer een slaaf ervan verdacht werd zichzelf valselijk schuldig te hebben verklaard
aan moord, uit angst om aan zijn meester te worden teruggegeven, hem veroordeelde terwijl hij nog steeds volhardde in zijn
valse verklaring, met de bedoeling om zijn vermeende medeplichtigen, die hij ook valselijk had beschuldigd, aan foltering te
onderwerpen, zodat u zijn verklaringen met betrekking tot hemzelf zekerder zou kunnen maken. "Uw oordeelkundige
voornemen was evenmin tevergeefs, daar door de foltering is komen vast te staan dat de bedoelde personen niet zijn
medeplichtigen waren, maar dat hij zichzelf valselijk had beschuldigd. U kunt dan het vonnis vernietigen en bevelen dat hij
officieel wordt verkocht, op voorwaarde dat hij nooit meer in de macht van zijn meester zal komen, die, nu hij de prijs heeft
ontvangen, zeker zeer bereid zal zijn om van zo'n slaaf af te zijn." Het Rescript geeft aan dat, wanneer een slaaf veroordeeld
is, hij, indien hij daarna van zijn aansprakelijkheid ontslagen wordt, zal toebehoren aan degene wiens eigendom hij was vóór
zijn veroordeling. De Gouverneur van de provincie kan echter iemand die hij veroordeeld heeft, niet in zijn oorspronkelijke
toestand herstellen, zoals hij zelfs een beslissing waarbij geld in het spel is, niet kan herroepen. Wat moet er dan gebeuren?
Hij moet zijn toevlucht nemen tot de Keizer, wanneer iemand, die eerst schuldig scheen te zijn, naderhand zijn onschuld
bewezen ziet.
215. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Slaven die deel uitmaken van een landgoed kunnen niet worden gefolterd om bewijs tegen hun meesters te verkrijgen, zolang
het onzeker is aan wie het eigendom toebehoort.
216. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVI.
Het is vastgesteld door een grondwet van Onze Keizer en de Goddelijke Severus, dat een slaaf die aan meerdere eigenaars
toebehoort, tegen geen van hen aan marteling kan worden onderworpen.
217. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
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In een geval van incest (volgens de mening van Papinianus, die ook in een Rescript wordt uiteengezet) zijn slaven niet
vatbaar voor foltering, omdat de Juliaanse wet met betrekking tot overspel niet van toepassing is.
218. Marcianus, Instituten, Boek II.
Wanneer iemand een weduwe of een met een ander getrouwde vrouw, waarmee hij geen wettig huwelijk had kunnen sluiten,
bedriegt, moet hij naar een eiland worden gedeporteerd, omdat het een dubbele misdaad is; incest, omdat hij, in strijd met de
Goddelijke Wet, een aan hem verwante vrouw heeft aangerand, en aan dit vergrijp nog overspel of ontucht heeft toegevoegd.
Tenslotte kunnen in een dergelijk geval slaven gemarteld worden om bewijzen tegen hun meesters te verkrijgen.
219. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Wanneer een vader of een echtgenoot een beschuldiging van overspel inbrengt, en men eist dat de slaven van de
beschuldigde partij ter verhoor worden gebracht, moet, indien vrijspraak het gevolg mocht zijn, nadat de zaak is bepleit, en
de getuigen zijn voorgeleid, een schatting worden gemaakt van de waarde van de slaven die zijn gestorven; maar indien een
veroordeling wordt verkregen, moeten de overlevende slaven worden geconfisqueerd.
220. Wanneer het gaat om een geval van een vervalst testament, kunnen de slaven die tot de nalatenschap behoren, worden
gemarteld. 7. Ulpianus, Over overspel, Boek III.
De rechters moeten de maat van de foltering bepalen, en daarom moet zij zo worden toegebracht, dat de slaaf behouden kan
blijven, hetzij voor zijn vrijspraak, hetzij voor zijn straf.
221. Paulus, Over overspel, Boek II.
Het Edict van de Goddelijke Augustus, dat hij publiceerde tijdens het Consulaat van Vivius Avitus en Lucius Apronianus,
luidt als volgt: "Ik vind niet dat foltering in alle gevallen en op alle personen moet worden toegepast; maar wanneer zware en
gruwelijke misdaden niet kunnen worden opgespoord en bewezen dan door middel van het folteren van slaven, ben ik van
mening dat dit het meest effectief is voor het vaststellen van de waarheid, en dat het moet worden toegepast."
222. De slaaf die onder voorwaarde vrij zal zijn, kan aan folteringen worden onderworpen, omdat hij de slaaf van de
erfgenaam is, maar hij zal toch zijn hoop op vrijheid behouden.
223. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
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De Goddelijke Pius heeft in een Rescript verklaard, dat aan slaven martelingen mochten worden opgelegd in gevallen waarin
geld in het spel was, als de waarheid niet op een andere manier kon worden achterhaald, hetgeen ook in andere Rescripts is
bepaald. Dit is echter in zoverre waar, dat dit middel niet mag worden aangewend in een geldelijke zaak, maar alleen
wanneer de waarheid niet kan worden achterhaald, tenzij door het aanwenden van foltering het geoorloofd is, zoals de
Goddelijke Severus in een Rescript heeft verklaard. Daarom is het geoorloofd de slaven van anderen ter verantwoording te
roepen, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.
224. In gevallen waarin marteling niet mag worden toegepast op slaven om bewijs tegen hun meesters te verkrijgen, kunnen
zij zelfs niet worden ondervraagd, en nog minder kunnen de verklaringen van slaven tegen hun meesters worden toegelaten.
225. Marteling mag niet worden toegepast op iemand die naar een eiland is gedeporteerd, zoals de Goddelijke Pius in een
Rescript heeft verklaard.
226. Evenmin mag foltering worden toegepast, in een geldelijk geval, op een slaaf die onder een voorwaarde vrij moet zijn,
tenzij de voorwaarde niet wordt vervuld.
227. Arcadius, Charisius, Over getuigen.
Foltering mag niet worden toegepast op een minderjarige onder de veertien jaar, zoals de goddelijke Pius heeft verklaard in
een Rescript gericht aan Caecilius Jubentinus.
228. Alle personen echter moeten, zonder uitzondering, gefolterd worden in een zaak van hoogverraad die betrekking heeft
op vorsten, als hun getuigenis noodzakelijk is en de omstandigheden dit eisen.
229. Men kan zich afvragen of foltering niet kan worden toegepast op slaven die behoren tot het castrense peculium van een
zoon, teneinde bewijs tegen zijn vader te verkrijgen. Want het staat vast, dat de slaaf van een vader niet gefolterd mag
worden om een bewijs tegen zijn zoon te verkrijgen. Ik denk dat terecht kan worden geoordeeld dat de slaven van een zoon
niet mogen worden gefolterd om bewijs tegen zijn vader te verkrijgen.
230. Foltering moet niet worden toegepast in de mate die de aanklager eist, maar zoals de rede en gematigdheid kunnen
dicteren.
231. De aanklager moet geen proces beginnen met bewijs, ontleend aan het huis van de beklaagde, wanneer hij de
vrijgelatenen of de slaven van degene, die hij beschuldigt, als getuigen oproept.
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232. Bij het zoeken naar de waarheid helpen vaak ook de toon van de stem zelf en de ijver van een scherp onderzoek. Want
uit de taal van de getuige en de kalmte of schroom, die hij tentoonspreidt, alsmede uit de reputatie, die een ieder in zijn eigen
gemeenschap geniet, komen zaken aan het licht, die voor de waarheidsvinding van nut kunnen zijn.
233. In kwesties waarin de vrijheid in het geding is, is het niet nodig de waarheid te zoeken door de marteling van hen wier
status in het geding is.
234. Paulus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Zelfs als een slaaf moet worden teruggegeven onder een voorwaarde van de verkoop, mag hij niet worden gemarteld om
bewijs tegen zijn meester te verkrijgen.
235. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIV.
Wanneer iemand, om te voorkomen dat hij gefolterd wordt, beweert dat hij vrij is, heeft de goddelijke Hadrianus in een
Rescript verklaard dat hij niet ondervraagd mag worden voordat de zaak die gebracht is om over zijn vrijheid te beslissen,
berecht is.
236. Modestinus, Regels, Boek V.
Het staat vast dat een slaaf gemarteld kan worden nadat hij getaxeerd is, of het vereiste beding is aangegaan.
237. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
.Een slaaf die onder voorwaarde vrij moet zijn, en die veroordeeld is wegens misdaad, zal het voorrecht hebben zijn vrijheid
te verwachten, zodat hij vanwege de onzekerheid van zijn status als vrij man gestraft zal worden, en niet als slaaf.
238. Callistratus, Gerechtelijk Onderzoek, Boek V.
Het is niet nodig om martelingen toe te passen in het geval van een vrije man, wanneer zijn getuigenis niet aarzelend is.
239. In het geval van een minderjarige, jonger dan veertien jaar, heeft de Goddelijke Pius in een Rescript aan Msecilius
verklaard, dat foltering niet moet worden toegepast om bewijs tegen een ander te verkrijgen, vooral omdat de beschuldiging
geenszins door andere bewijzen is vastgesteld, aangezien het er niet toe leidt, dat de minderjarige, zelfs zonder toepassing
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van foltering, moet worden geloofd; want hij zegt, dat de leeftijd, die personen tegen de hardheid van foltering schijnt te
beschermen, hen ook meer verdacht maakt van valsheid.
240. Hij, die aan een ander, die een slaaf opeist, zekerheid heeft gegeven, moet als de meester worden beschouwd; en daarom
kunnen zulke slaven niet aan folteringen worden onderworpen om bewijzen tegen hem te verkrijgen. De Goddelijke Pius
verklaarde het volgende in een Rescript: "U moet uw zaak bewijzen door andere getuigenissen, want marteling mag niet
worden toegepast op slaven, wanneer de bezitter van een landgoed zekerheid heeft gegeven aan een eiser, en intussen wordt
beschouwd als de meester."
241. Modestinus, Over straffen, Boek III.
De Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript dat martelingen herhaald konden worden.
242. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat iemand die een bekentenis heeft afgelegd waarbij hij zichzelf
impliceert, niet mag worden gefolterd om bewijs tegen anderen te verkrijgen.
243. Papinianus, Opinies, Boek XVI.
Nogmaals, wanneer een vreemdeling een aanklacht indient, is vastgesteld dat slaven gefolterd mogen worden om bewijzen
tegen hun meesters te verkrijgen; een regel die de Goddelijke Marcus, en daarna keizer Maximus, volgden bij het nemen van
hun beslissingen.
244. Slaven worden niet gefolterd tegen hun meester wanneer een aanklacht van ontucht wordt ingediend.
245. In een geval van bedrieglijke geboorte, als een persoon, van wie de andere kinderen beweren, dat hij niet hun broeder is,
de nalatenschap opeist, wordt de marteling toegepast op de slaven, die tot de nalatenschap behoren, om de reden, dat zij niet
tegen de andere kinderen als meesters wordt aangewend, maar om de opvolging van de overleden eigenaar vast te stellen. Dit
stemt overeen met wat de goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaarde, want toen een man ervan werd beschuldigd zijn
partner te hebben vermoord, verordonneerde de keizer dat een slaaf die gemeenschappelijk bezit had, aan de ondervraging
mocht worden onderworpen, omdat dit scheen te geschieden ten behoeve van zijn meester die was vermoord.
246. Ik gaf als mijn mening dat wanneer een slaaf tot de mijnen veroordeeld is, hij niet gefolterd mag worden om bewijs te
verkrijgen tegen degene die zijn meester was geweest, en dat het geen verschil uitmaakte of hij had bekend dat hij de dader
van de misdaad was geweest.
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247. Paulus, Zinnen, Boek V.
Wanneer verschillende personen van hetzelfde vergrijp beschuldigd worden, moeten ze zo gehoord worden dat ze beginnen
met degene die het schuchterst is, of van jonge leeftijd lijkt te zijn.
248. Een beschuldigde die overstelpt is met afdoende bewijzen, kan een tweede maal gefolterd worden; vooral als hij zijn
geest en lichaam tegen de folteringen heeft verhard.
249. In een zaak waarin niets tegen de beschuldigde is bewezen, mag foltering niet zonder beraad worden toegepast; maar de
beschuldiger moet worden aangespoord te bevestigen en te staven wat hij heeft beweerd.
250. Getuigen mogen niet worden gefolterd om hen van onwaarheid te overtuigen, of om de waarheid te achterhalen; tenzij
beweerd wordt dat zij aanwezig waren toen de daad werd gepleegd.
251. Wanneer een rechter op geen andere wijze betrouwbare inlichtingen omtrent een familie kan verkrijgen, kan hij de
slaven die tot het landgoed behoren, martelen.
252. Men mag geen vertrouwen stellen in een slaaf die vrijwillig een aanklacht tegen zijn meester indient, want de veiligheid
van de meesters mag niet worden overgelaten aan het oordeel van hun slaven.
253. Een slaaf mag niet ondervraagd worden om bewijzen te verkrijgen tegen zijn meester, door wie hij verkocht is, en die
hij enige tijd als slaaf gediend heeft, ter herinnering aan zijn vroegere eigendom.
254. Een slaaf mag niet ondervraagd worden, zelfs niet als zijn meester aanbiedt hem te laten martelen.
255. Het is duidelijk dat telkens wanneer een onderzoek wordt ingesteld of slaven moeten worden verhoord om bewijs tegen
hun meesters te verkrijgen, eerst moet worden vastgesteld dat de laatsten recht hebben op hun eigendom.
256. Een Gouverneur, die kennis moet nemen van een strafrechtelijke beschuldiging, moet in het openbaar een dag
aanwijzen, waarop hij de gevangenen zal horen, want zij, die moeten worden verdedigd, mogen niet worden verdrukt door de
plotselinge beschuldiging van misdaad; hoewel, indien op enig moment de beklaagde daarom verzoekt, hem de toestemming
om zich te verdedigen niet mag worden geweigerd, en uit dien hoofde kan de dag van de hoorzitting, of die nu is aangewezen
of niet, worden uitgesteld.
257. Gevangenen kunnen niet alleen ter terechtzitting worden gehoord en veroordeeld, maar ook elders.
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258. Tryphoninus, Disputaties, Boek IV.
Wie krachtens een trust recht heeft op vrijheid, kan niet als slaaf worden gefolterd, tenzij hij wordt beschuldigd door anderen
die reeds aan foltering zijn blootgesteld.
259. Paulus, Besluiten, Boek III.
Een echtgenoot, als erfgenaam van zijn vrouw, spande een rechtszaak aan tegen Surus voor geld dat hij beweerde dat de
overledene bij hem in bewaring had gegeven tijdens zijn afwezigheid, en als bewijs daarvan legde hij één enkele getuige
voor, de zoon van zijn vrijgelatene. Hij eiste voor de Agent van de Schatkist dat een zekere slavin zou worden gefolterd.
Surus ontkende dat hij het geld had ontvangen, en verklaarde dat de getuigenis van één man niet mocht worden toegelaten, en
dat het niet gebruikelijk was een proces te beginnen met foltering, ook al behoorde de slavin aan een ander toe. De agent van
de schatkist liet de slavin martelen. De Keizer besliste, in hoger beroep, dat de foltering wederrechtelijk was toegebracht, en
dat de getuigenis van één getuige niet mocht worden geloofd, en dat het hoger beroep derhalve terecht was ingesteld.
260. Dezelfde, Over de straffen van burgers.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat niemand veroordeeld mocht worden omdat hij aan foltering kon
worden blootgesteld.
261. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
Zij die gearresteerd zijn zonder beschuldigers te hebben, kunnen niet gefolterd worden, tenzij er een gegronde verdenking
tegen hen bestaat.

Tit. 19. Betreffende de straffen.

262. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
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In elk geval van misdaad is besloten dat de veroordeelde niet de straf moet ondergaan die zijn toestand toeliet op het moment
dat het vonnis tegen hem werd uitgesproken, maar de straf die hij zou hebben ondergaan als hij veroordeeld zou zijn geweest
op het moment dat hij het misdrijf pleegde.
263. Vandaar, dat wanneer een slaaf een misdaad begaat, en men beweert dat hij naderhand zijn vrijheid heeft verkregen, hij
de straf moet ondergaan, die hij zou hebben ondergaan, indien hij veroordeeld zou zijn geweest op het tijdstip, waarop hij het
strafbare feit beging.
264. Indien daarentegen zijn toestand zou zijn verslechterd, moet hij de straf ondergaan die hij zou hebben ondergaan indien
hij in zijn vroegere toestand was gebleven. In het algemeen heeft men besloten dat, onder verwijzing naar de wetten
betreffende openbare vervolgingen of particuliere delicten waarover prefecten of gouverneurs buitengewone rechtsmacht
hebben, armen, die geldstraffen ontlopen, aan willekeurige straffen zijn blootgesteld.
265. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLVIII.
Onder een persoon die voor een halsmisdaad is veroordeeld, moeten wij verstaan een delict dat de dood, het verlies van
burgerrechten of dienstbaarheid met zich meebrengt.
266. Het staat vast dat, nadat deportatie in de plaats is gekomen van het verbod van water en vuur, de beklaagde zijn
staatsburgerschap niet verliest totdat de Keizer heeft besloten dat hij naar een eiland zal worden gedeporteerd. Want het lijdt
geen twijfel, dat de Gouverneur hem niet kan deporteren, maar de Prefect van de Stad heeft daartoe het recht, en hij wordt
geacht zijn staatsburgerschap te hebben verloren onmiddellijk nadat het vonnis van de Prefect is uitgesproken.
267. Wij verstaan hem als veroordeeld, die niet in hoger beroep is gegaan; indien hij echter in hoger beroep mocht gaan,
wordt hij nog niet als veroordeeld beschouwd. Maar als hij schuldig wordt bevonden aan een halsmisdaad door iemand die
daartoe niet het recht had, dan is het resultaat hetzelfde, want iemand is alleen veroordeeld wiens veroordeling standhoudt.
268. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIV.
De uitvoering van de straf die aan een zwangere vrouw is opgelegd, moet worden uitgesteld totdat zij haar kind ter wereld
brengt. Ik ben inderdaad goed op de hoogte van de regel dat foltering niet aan haar mag worden toegebracht zolang zij
zwanger is.
269. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
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Wie gedegradeerd is of naar een eiland gedeporteerd, moet verboden plaatsen vermijden; en het is de wet dat iemand die
gedegradeerd is, niet mag vertrekken van de plaats die hem is toegewezen, anders wordt hij die voor een tijd gedegradeerd is,
veroordeeld tot eeuwigdurende verbanning. Hij die voor het leven is verbannen, wordt naar een eiland gezonden; hij die naar
een eiland is verbannen, wordt gedeporteerd; en hij die naar een eiland wordt gedeporteerd, wordt ter dood veroordeeld. Dit
is het geval, of de veroordeelde niet binnen de tijd, die hij had moeten doen, in ballingschap is gegaan, of dat hij zich niet aan
de andere regels der ballingschap heeft gehouden, want zijn halsstarrigheid vermeerdert zijn straf, en niemand kan de
overplaatsing of terugkeer van een balling bewerkstelligen dan de Keizer om een of andere goede reden.
270. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek VII.
De goddelijke Trajanus verklaarde in een Rescript gericht aan Julius Frontonus dat iemand die afwezig is, niet veroordeeld
mag worden voor misdaad. Evenzo mag niemand op verdenking worden veroordeeld; want de goddelijke Trajanus
verklaarde in een Rescript aan Assiduus Severus: "Het is beter de misdaad van een schuldige ongestraft te laten dan iemand
te veroordelen die onschuldig is." Personen echter, die weerspannig zijn en noch de mededelingen noch de edicten van de
gouverneurs gehoorzamen, kunnen, ook al zijn zij afwezig, veroordeeld worden, zoals gebruikelijk is bij particuliere
overtredingen. Iedereen kan gerust beweren dat deze dingen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Wat moet er dan gebeuren?
Met betrekking tot partijen die afwezig zijn, is het beter te besluiten dat geldstraffen, of straffen die de reputatie aantasten,
zelfs in de mate van degradatie, kunnen worden opgelegd als zij, na veelvuldig te zijn aangemaand, niet door halsstarrigheid
verschijnen; maar als een zwaardere straf moet worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld dwangarbeid in de mijnen, of de dood,
kan die niet worden opgelegd aan partijen terwijl zij afwezig zijn.
271. Het moet gezegd worden dat bij afwezigheid van een aanklager soms zwaardere straffen worden opgelegd dan het
Turpilliaanse decreet van de Senaat voorschrijft.
272. Bij zwaardere misdrijven moet onderscheid worden gemaakt, namelijk of zij opzettelijk, dan wel per ongeluk zijn
begaan. En inderdaad, bij alle overtredingen moet dit onderscheid ofwel ertoe leiden dat een straf wordt opgelegd die strikt in
overeenstemming is met de wet, ofwel dat in dit opzicht matiging wordt toegestaan.
273. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Wanneer iemand, om aan straf te ontkomen, beweert dat hij iets aan de Keizer heeft mee te delen dat zijn veiligheid betreft,
laten we dan zien of hij naar hem moet worden gestuurd. Er zijn veel Gouverneurs die zo schuchter zijn dat zij, zelfs nadat zij
een vonnis voor een misdaad hebben uitgesproken, de uitvoering ervan opschorten en niets anders durven te doen. Anderen
staan niet toe dat beklaagden iets van dien aard zeggen. Weer anderen zenden hen soms, maar niet altijd, naar de keizer, maar
informeren wat zij hem willen meedelen en wat zij te zeggen hebben in verband met zijn veiligheid; waarna zij ofwel het
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opleggen van de straf uitstellen, ofwel deze uitvoeren; welke handelwijze redelijk lijkt. Bovendien ben ik van mening dat,
nadat de beklaagden eenmaal zijn veroordeeld, er geen aandacht meer aan hen moet worden besteed, wat zij ook zeggen.
Want wie kan er nog aan twijfelen dat zij dit voorwendsel hebben aangegrepen om hun straf te ontlopen? En er is nog meer
reden om hen te straffen omdat zij zo lang verzuimd hebben te zeggen wat zij beweren te onthullen te hebben over de
veiligheid van de keizer, want zij zouden zulke belangrijke informatie niet zo lang voor zich mogen houden.
274. Als een Proconsul vaststelt dat een van zijn dienaren, of een van die van zijn plaatsvervanger, een misdadiger is, moet
hij hem dan straffen, of hem voor zijn opvolger reserveren? is een vraag die men zich kan stellen. Maar er zijn vele
voorbeelden waaruit blijkt dat zij niet alleen de slaven van hun officieren en hun ondergeschikten hebben gestraft, maar ook
hun eigen slaven. Dit is inderdaad wat gedaan moet worden, opdat zij, door het voorbeeld afgeschrikt, minder overtredingen
begaan.
275. Nu moeten wij de verschillende soorten straffen opnoemen, die de gouverneurs aan verschillende schuldigen kunnen
opleggen. Dit zijn straffen die het leven ontnemen, of dienstbaarheid opleggen, of iemand het burgerschap ontnemen, of
verbanning of lichamelijke straffen inhouden:
276. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Zoals kastijding met roeden, geseling, en slagen met kettingen,
277. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Of veroordeling met schande, of degradatie van rang, of het verbieden van een of andere daad.
278. Het leven wordt bijvoorbeeld ontnomen wanneer iemand wordt veroordeeld om door het zwaard ter dood te worden
gebracht, want de straf moet met het zwaard worden voltrokken, en niet met een bijl, een pijl, een knots, een strop, of op
enige andere wijze. Daarom hebben de gouverneurs niet de vrije macht om de doodstraf uit te spreken, en nog minder het
recht om die met vergif toe te dienen. Toch hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard dat het hun is
toegestaan de wijze van de dood te kiezen.
279. Vijanden en deserteurs worden gestraft met levend verbranden.
280. Niemand kan veroordeeld worden tot de straf van doodgeslagen te worden, of te sterven onder roeden of tijdens
folteringen, hoewel de meeste personen, wanneer zij gefolterd worden, het leven verliezen.
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281. Er zijn straffen die iemand van zijn vrijheid beroven, zoals wanneer iemand veroordeeld wordt tot de mijnen, of tot een
of ander werk dat daarmee verband houdt. Er zijn een groot aantal mijnen. Sommige provincies hebben ze en andere niet; en
de provincies die er geen hebben sturen de veroordeelden naar de provincies die ze wel hebben.
282. In een Rescript van de goddelijke Severus, gericht aan Fabius Cilo, is het recht om personen tot de mijnen te
veroordelen exclusief voorbehouden aan de prefect van de stad Rome.
283. Het verschil tussen hen die tot de mijnen zijn veroordeeld en hen die tot arbeid in de mijnen zijn veroordeeld, is slechts
een kwestie van ketenen; want zij die tot de mijnen zijn veroordeeld, worden met zwaardere ketenen benauwd, en zij die tot
arbeid in verband met de mijnen zijn veroordeeld, dragen lichtere. Het gevolg hiervan is, dat zij, die aan de arbeid in verband
met de mijnen ontsnappen, tot de mijnen worden veroordeeld; en zij, die uit de mijnen zelf ontsnappen, worden nog zwaarder
gestraft.
284. Bovendien wordt een ieder, die veroordeeld is tot arbeid aan de openbare werken en ontsnapt, gewoonlijk veroordeeld
tot een dubbele tijd; maar alleen die tijd moet worden verdubbeld, die hem nog restte te dienen, toen hij ontsnapte, en die niet
moet worden verdubbeld, die hij in de gevangenis doorbracht, nadat hij gearresteerd was. Indien hij tot tien jaar
gevangenisstraf is veroordeeld, moet zijn straf eeuwigdurend worden, of hij moet worden overgeplaatst naar de arbeid in de
mijnen. Indien hij veroordeeld was tot tien jaar gevangenisstraf en onmiddellijk daarna ontsnapte, moeten wij zien of zijn tijd
moet worden verdubbeld, of dat hij voor eeuwig moet worden gestraft, of dat hij moet worden overgeplaatst naar het werk in
de mijnen. De beste mening is, dat hij ofwel moet worden overgeplaatst, ofwel tot levenslang moet worden veroordeeld.
Want in het algemeen wordt gezegd dat wanneer de verdubbeling van de tijd de periode van tien jaar overschrijdt, de straf
niet moet worden beperkt.
285. Vrouwen worden gewoonlijk veroordeeld tot de dienst van degenen die in de mijnen werken, voor het leven of voor een
termijn, zoals dat ook het geval is met betrekking tot de zoutmijnen. Worden zij voor het leven veroordeeld, dan worden zij
als strafslaven beschouwd; worden zij echter voor een bepaalde tijd veroordeeld, dan behouden zij hun burgerrechten.
286. Gouverneurs veroordelen misdadigers gewoonlijk om in de gevangenis te worden opgesloten, of om in ketenen te
worden gehouden; maar zij mogen dit niet doen, want straffen van dien aard zijn verboden, daar een gevangenis moet worden
gebruikt voor de bewaring van mensen, en niet voor hun bestraffing.
287. Zij zijn ook gewoon hen te veroordelen tot krijt- en zwavelgroeven, maar deze straffen zijn eerder opgenomen in die van
de mijnen.
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288. Laten wij eens zien, of zij die veroordeeld zijn tot het vermaak van de jacht, strafslaven worden; want de jongsten
worden gewoonlijk aan deze straf onderworpen. Daarom moet men overwegen of zulke personen strafslaven worden, of dat
zij hun vrijheid behouden. De beste mening is dat zij ook slaven worden, want het enige waarin zij van anderen verschillen is
dat zij worden onderwezen in de jacht, of in dansen, of in een andere kunst, met het doel op te treden in pantomime, en
andere theatrale tentoonstellingen voor het vermaak van het publiek.
289. Het lijdt geen twijfel, dat slaven gewoonlijk veroordeeld worden tot het verrichten van arbeid in de mijnen of in verband
met de mijnen, of tot het vermaken van de jacht. Wanneer dit is gebeurd, worden zij strafslaven, en behoren niet langer toe
aan hem wiens eigendom zij waren voordat zij werden veroordeeld. Tenslotte, toen een zekere slaaf die tot de mijnen was
veroordeeld, door de lankmoedigheid van de vorst van zijn straf werd bevrijd, heeft keizer Antoninus zeer terecht in een
Rescript verklaard dat hij, omdat hij een strafslaaf was geworden, en daarom niet meer aan zijn meester toebehoorde, daarna
niet meer aan hem mocht worden teruggegeven.
290. Wanneer een slaaf veroordeeld is tot eeuwige of tijdelijke opsluiting in ketenen, blijft hij het eigendom van degene aan
wie hij toebehoorde voordat hij veroordeeld werd.
291. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek X.
Het is niet ongebruikelijk dat gouverneurs personen verbieden als advocaat op te treden, soms voor het leven, en soms voor
een bepaalde termijn van jaren, of voor de tijd gedurende welke zij de provincie besturen.
292. Ook kan een ieder verboden worden bepaalde personen bij te staan.
293. Het kan een ieder verboden worden een ander te beschuldigen voor het tribunaal van een Gouverneur, en het kan hem
toch niet verboden worden dit te doen voor zijn Plaatsvervanger, of de Agent van de Schatkist.
294. Indien het hem echter verboden wordt te vervolgen voor de Plaatsvervanger, denk ik dat hij, als gevolg daarvan, niet de
bevoegdheid zal behouden dit te doen voor de Gouverneur.
295. Soms wordt iemand niet verboden om als advocaat op te treden, maar om de wet uit te oefenen. Deze laatste straf is
zwaarder dan het verbod om als advocaat op te treden, omdat iemand daardoor geen enkele rechtshandeling mag verrichten.
Het is gebruikelijk, studenten in de rechten, advocaten, notarissen en andere beoefenaars van juridische beroepen op deze
wijze te interdicteren.
296. Het is ook gebruikelijk hun te verbieden een akte, verzoekschrift of depositie op te stellen.
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297. Het is ook gebruikelijk hun te verbieden, zich op te houden op plaatsen waar openbare documenten zijn gedeponeerd,
bijvoorbeeld in de archieven, of waar zulke papieren worden bewaard.
298. Het is ook gebruikelijk hun te verbieden testamenten op te maken, of te schrijven, of te verzegelen.
299. Ook wordt hun de straf opgelegd, dat zij geen openbare zaken mogen doen; want zo iemand kan privézaken doen en
toch verboden worden openbare zaken bij te wonen; zoals het geval is in gevallen, waarin het vonnis is uitgesproken, dat hij
zich van alle openbare zaken moet onthouden.
300. Er zijn ook andere straffen, zoals wanneer iemand wordt bevolen zich van onderhandelingen te onthouden, of iets te
maken te hebben met de contracten van hen die aan het publiek toebehorende goederen verhuren, of met de openbare
belastingen.
301. Het is gebruikelijk dat iemand wordt verboden enige bijzondere zaak te doen, of enige zaak in het algemeen; maar laten
wij eens zien of hij veroordeeld kan worden om enige zaak te doen. Deze straffen zijn inderdaad, als men ze in het algemeen
wil bespreken, in strijd met het burgerlijk recht, want men kan iemand niet tegen zijn wil opdragen iets te doen wat hij niet
kan doen; maar in bijzondere gevallen zijn er goede redenen om hem te dwingen bepaalde onderhandelingen bij te wonen.
Wanneer dit het geval is, moet het vonnis worden uitgevoerd.
302. Hieronder volgen de straffen die gewoonlijk worden opgelegd. Men moet echter bedenken, dat er onderscheid tussen
bestaat en dat niet alle personen aan dezelfde straf moeten worden onderworpen. Want in de eerste plaats kunnen decurions
niet tot de mijnen worden veroordeeld, noch tot werk in verband met de mijnen, noch tot de galg, noch om levend te worden
verbrand; en als een van deze straffen aan hen zou worden opgelegd, moeten zij worden vrijgelaten. Degene die het vonnis
heeft uitgesproken, kan dit echter niet doen, maar het moet worden voorgelegd aan de keizer, die met zijn gezag de straf zal
verzachten of de betrokkene zal ontslaan.
303. Ook de ouders en kinderen van decurions genieten hetzelfde voorrecht.
304. Onder de term "kinderen" moeten wij niet alleen de zonen verstaan, maar alle nakomelingen.
305. Maar zijn alleen diegenen die geboren zijn na het verkrijgen van het ambt van decurion vrijgesteld van deze straffen; of
zijn alle kinderen, zelfs diegenen die geboren zijn in een plebejisch gezin, uitgezonderd? Dat is een vraag die overwogen
moet worden. Ik ben geneigd te geloven dat allen recht hebben op het voorrecht.
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306. Het is duidelijk dat als de vader niet langer een decurion is, elk kind dat geboren wordt terwijl hij het ambt bekleedt, het
voorrecht geniet niet aan deze straffen te worden onderworpen; maar als hij, nadat hij weer een plebejer is geworden, een
zoon krijgt, moet de laatste, omdat hij als plebejer geboren is, op deze manier gestraft worden.
307. De goddelijke Pius verklaarde aan Salvius Marcianus in een Rescript dat een slaaf, die onder voorwaarde vrij moet
worden, gestraft moet worden alsof hij al vrij was.
308. Macer, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Voor slaven geldt de regel dat zij worden gestraft als personen van de laagste rang, en in gevallen waarin een vrije man wordt
gegeseld, moet een slaaf worden gegeseld en worden bevolen aan zijn meester te worden teruggegeven; en wanneer een vrije
man, na te zijn gegeseld, wordt veroordeeld tot arbeid op de openbare werken, wordt een slaaf, onder dezelfde
omstandigheden, na voor een bepaalde tijd in ketenen te zijn gehouden en te zijn gegeseld, bevolen aan zijn meester te
worden teruggegeven. Wanneer een slaaf, na de straf der ketenen te hebben ondergaan, wordt bevolen aan zijn meester te
worden teruggegeven, maar door hem niet wordt ontvangen, zal hij worden verkocht; en indien hij geen koper vindt, zal hij
veroordeeld worden tot levenslange arbeid op de openbare werken.
309. Zij, die om een of andere reden tot de mijnen veroordeeld zijn en daarna een of andere overtreding begaan, moeten
geacht worden tot de mijnen veroordeeld te zijn, hoewel zij misschien nog niet naar de plaats gebracht zijn, waar zij
gedwongen zullen worden te werken; want zij veranderen hun toestand, zodra het vonnis over hen is uitgesproken.
310. Met betrekking tot plebejers zowel als decurions is besloten, dat wanneer iemand een zwaardere straf is opgelegd dan de
wet toestaat, hij niet berucht wordt. Als iemand dus veroordeeld is tot arbeid voor een bepaalde tijd, of alleen maar met
roeden geslagen is, hoewel dat misschien gebeurd is in een zaak die schande inhield, zoals bijvoorbeeld een diefstal, dan
moet gezegd worden dat de beschuldigde niet berucht wordt, omdat slagen met een roede een zwaardere straf zijn dan een
geldboete.
311. Marcianus, Over openbare vervolgingen, Boek II.
Het is de plicht van de rechter om ervoor te waken een straf op te leggen die meer of minder streng is dan de zaak vereist;
want noch een reputatie van hardheid, noch de roem van clementie moet zijn doel zijn; maar, na zorgvuldig de
omstandigheden van de zaak te hebben afgewogen, moeten we beslissen wat de zaak vereist. Het is duidelijk dat rechters in
zaken van minder belang geneigd moeten zijn tot mildheid; en waar zwaardere straffen in het spel zijn, moeten zij, hoewel zij
moeten voldoen aan de strenge eisen van de wetten, deze temperen met een zekere mate van toegeeflijkheid.

3666

312. Diefstallen uit huiselijke kring mogen, als ze van gering belang zijn, niet het voorwerp van een openbare vervolging
worden; en een beschuldiging van deze aard mag niet worden toegestaan wanneer een slaaf door zijn meester voor het
gerecht wordt gebracht, of een vrije man door zijn beschermheer in wiens huis hij woont, of een arbeider door iemand die
zijn diensten inhuurt; want dat worden diefstallen uit huiselijke kring genoemd die slaven tegen hun meesters, vrije mannen
tegen hun beschermheren, of ingehuurde arbeiders tegen degenen voor wie zij werken, plegen.
313. Bovendien wordt een misdaad begaan hetzij opzettelijk, hetzij door een plotselinge opwelling, hetzij door toeval.
Overvallers plegen opzettelijk een misdaad wanneer zij zich organiseren. Personen handelen door een plotselinge impuls
wanneer zij hun toevlucht nemen tot geweld, of tot het gebruik van wapens, door dronkenschap. Een misdaad wordt begaan
door toeval, wanneer een man een ander doodt tijdens de jacht, wanneer hij een pijltje richt op een wild beest.
314. Voor wilde beesten geworpen te worden, of soortgelijke straffen te ondergaan of daartoe veroordeeld te worden, zijn
hoofdstraffen.
315. Macer, Over de plichten van de gouverneur, Boek II.
Met betrekking tot de burgerlijke staat van personen die veroordeeld zijn, maakt het geen verschil of de vervolging openbaar
was of niet; want alleen het vonnis, en niet de aard van de misdaad, wordt in aanmerking genomen. Daarom worden zij die
op andere wijze gestraft moeten worden, of die aan wilde beesten worden uitgeleverd, onmiddellijk strafslaven.
316. Ulpianus, Over Beroep, Boek I.
Het is tegenwoordig geoorloofd, wanneer iemand buitengewone rechtsmacht over een misdaad heeft, om elke straf uit te
spreken die hij maar wil, hetzij een zwaardere of een lichtere; mits hij in geen van beide gevallen de grenzen van het verstand
overschrijdt.
317. Macer, Over militaire zaken, Boek II.
Bepaalde overtredingen, begaan door een burger, brengen ofwel helemaal geen, ofwel slechts een onbeduidende straf met
zich mee, terwijl ze in het geval van een soldaat streng worden gestraft; want als een soldaat de roeping van een hansworst
volgt, of zich als slaaf laat verkopen, zegt Menander dat hij de doodstraf moet ondergaan.
318. Venuleius Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
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De goddelijke Hadrianus verbood dat degenen die tot de orde der decurions behoorden, de doodstraf zouden ondergaan,
tenzij zij een van hun ouders hadden gedood. In de keizerlijke mandaten is echter zeer duidelijk bepaald, dat zij de straf van
de Corneliaanse wet moesten ondergaan.
319. Claudius Saturninus, Over de straffen voor burgers.
Daden zoals diefstal of doodslag; mondelinge uitspraken, zoals beledigingen, of verraad door voorstanders; schriftelijke,
zoals vervalsingen en misdadige laster; en raadgevingen, zoals gegeven worden in samenzweringen en de overeenkomsten
van dieven, worden bestraft, want het is hetzelfde als een misdaad om anderen bij te staan door overreding.
320. Deze vier soorten misdrijven moeten worden beschouwd onder zeven verschillende hoofden; namelijk de oorzaak, de
persoon, de plaats, het tijdstip, de kwaliteit, de kwantiteit en het resultaat.
321. De oorzaak, in het geval van slagen die ongestraft zijn wanneer zij door een meester of een ouder worden toegebracht;
om de reden dat zij eerder lijken te worden gegeven met het doel te corrigeren dan te verwonden. Zij zijn strafbaar wanneer
iemand door een vreemdeling in woede wordt geslagen.
322. De persoon wordt vanuit twee gezichtspunten beschouwd: ten eerste, dat van hem die de daad beging; en ten tweede, dat
van hem die het onderging; want anders zouden slaven voor dezelfde overtredingen anders worden gestraft dan vrijgelatenen.
En wie het waagt zijn meester of zijn vader aan te vallen, wordt anders gestraft dan iemand die zijn hand opheft tegen een
vreemdeling, een leraar of een particulier. Bij de bespreking van dit onderwerp moet ook rekening worden gehouden met de
leeftijd.
323. De plaats maakt dezelfde daad tot diefstal of heiligschennis, en bepaalt of zij met de dood of met een minder strenge
straf moet worden bestraft.
324. Het tijdstip onderscheidt een tijdelijk afwezige van een voortvluchtige, en een huisvredebreker of een dief bij daglicht
van iemand die de misdaad 's nachts begaat.
325. De hoedanigheid, wanneer de daad ofwel gruwelijker ofwel minder ernstig is, zoals manifeste diefstallen gewoonlijk
onderscheiden worden van die welke niet manifest zijn; ruzie van struikroverij; plundering van gewone diefstal;
onbeschaamdheid van geweld. Demosthenes, de grootste redenaar van de Grieken, zei hierover: "Het is niet de wond maar de
schande die de belediging veroorzaakt, want het is geen slechte daad om een vrije man te slaan, maar het wordt zo wanneer
dit gebeurt bij wijze van belediging; want Atheners, hij die slaat doet vele dingen die hij die ze ondergaat niet goed aan
anderen kan meedelen, door zijn houding, zijn uiterlijk of zijn stem, wanneer hij slaat met elk bewijs van minachting, alsof
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hij een vijand was, of hij slaat met een roede, of geeft een slag in het oog. Deze dingen veroorzaken ergernis en maken dat
mensen die er niet aan gewend zijn beledigd te worden, buiten zichzelf raken."
326. De hoeveelheid onderscheidt een gewone diefstal van iemand die een kudde vee wegdrijft, want wie een zeug steelt,
wordt slechts als een dief gestraft; en wie een aantal dieren wegdrijft, wordt als een veedief gestraft.
327. Het resultaat moet ook in aanmerking worden genomen, wanneer het wordt teweeggebracht door een man van het meest
beminnelijke karakter; hoewel de wet iemand die voorzien was van een wapen met het doel iemand te doden, niet met minder
strengheid straft dan hem die hem daadwerkelijk doodde. Daarom werden bij de Grieken misdaden die per ongeluk werden
begaan, goedgemaakt door vrijwillige verbanning, zoals door de meest eminente van de dichters werd verklaard: "Toen ik
klein was, werd ik door Menetius van Opontus uw huis binnengeleid, wegens een droevige doodslag; toen ik op die dag
onbedoeld en ongewild woedend over een dobbelspel de zoon van Amphidamantus doodde."
328. Het komt voor dat dezelfde misdaden in bepaalde provincies zwaarder worden bestraft; zoals bijvoorbeeld in Afrika, zij
die oogsten verbranden; in Mysië, zij die wijnstokken verbranden; en valsemunters, waar zich mijnen bevinden.
329. Het gebeurt soms dat de straffen van bepaalde boosdoeners strenger worden gemaakt wanneer een voorbeeld nodig is,
zoals voor de onderdrukking van veel personen die zich bezighouden met struikroverij.
330. Marcianus, Instituten, Boek I.
Wanneer iets bij testament wordt nagelaten aan bepaalde strafslaven, zoals diegenen die veroordeeld zijn tot de mijnen en tot
werk in verband met de mijnen, dan wordt dat beschouwd als niet geschreven, en als nagelaten, niet aan een slaaf van de
keizer, maar aan een strafslaaf.
331. Evenzo worden sommige personen, zoals zij die veroordeeld zijn tot levenslange dwangarbeid op de openbare werken,
of naar een eiland gedeporteerd zijn, het staatsburgerschap ontnomen, zodat zij niet langer de voorrechten genieten, die aan
het Burgerlijk Recht ontleend zijn, maar de rechten behouden, die hun door het Volkenrecht toekomen.
332. Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
Niemand wordt gestraft voor het enkele denken.
333. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVII.
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Als slaven niet verdedigd worden door hun meesters, moeten zij, om deze reden, niet onmiddellijk naar de straf geleid
worden, maar moet het hen toegestaan worden zichzelf te verdedigen, of verdedigd te worden door een ander; en de rechter
die de zaak behandelt moet informeren naar hun onschuld.
334. Paulus, Over Plautius, Boek XVIII.
Wanneer aan iemand een straf wordt opgelegd, wordt door een juridische fictie bepaald dat die niet op zijn erfgenaam zal
overgaan; de reden daarvoor schijnt te zijn dat straffen worden ingesteld ter correctie van de mens, en wanneer hij dood is
tegen wie zij worden geacht te zijn ingesteld, zij ophouden van toepassing te zijn.
335. Celsus, Digest, Boek XXXVII.
Wij verstaan onder de uiterste straf alleen de dood.
336. Modestinus, Verschillen, Boek I.
Wanneer personen tot de mijnen veroordeeld zijn en door ziekte of ouderdomskwalen niet meer in staat zijn arbeid te
verrichten, kunnen zij, volgens een Rescript van de Goddelijke Pius, door de Gouverneur ontslagen worden, die zal beslissen
of zij vrijgelaten zullen worden; mits zij verwanten of connecties hebben en niet minder dan tien jaar van hun straf hebben
uitgezeten.
337. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Wanneer iemand tot de mijnen wordt veroordeeld zonder dat een bepaalde tijd is aangegeven, vanwege de onwetendheid van
de rechter die het vonnis heeft opgelegd, zal de termijn van tien jaar worden opgevat als te zijn bedoeld.
338. Dezelfde, Pandecten, Boek XI.
Men moet niet vergeten dat de beelden van hen die wegens hoogverraad zijn gedegradeerd, of gedeporteerd, moeten worden
verwijderd.
339. Dezelfde, Pandects, Boek XII.
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Als iemand lange tijd onder een beschuldiging blijft, moet zijn straf, tot op zekere hoogte, verzacht worden; want er is
besloten dat degenen die geruime tijd beschuldigd zijn, niet zo zwaar gestraft moeten worden als degenen die zonder uitstel
berecht en veroordeeld zijn.
340. Niemand kan veroordeeld worden om van een rots naar beneden te worden geworpen.
26. Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek I.
De misdaad of de straf van een vader kan geen stigma op zijn zoon leggen; want ieder is onderworpen aan het lot in
overeenstemming met zijn gedrag, en niemand. is aangewezen als opvolger van de misdaad van een ander. Dit werd
verklaard door de Goddelijke Broeders in een Rescript, gericht aan het volk van Hierapolis.
341. Dezelfde, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek V.
De Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript aan Harruntius Silo, dat de Gouverneurs van provincies niet gewoon
waren vonnissen te herroepen, die zij zelf hadden uitgesproken. Ook verklaarden zij in een Rescript aan Vetina van Italica,
dat geen rechter zijn eigen vonnis kon veranderen, en dat dit een ongewone zaak was om te doen. Wanneer echter iemand
valselijk beschuldigd werd, en aanvankelijk niet over de documenten beschikte om zijn onschuld te bewijzen, die hij later
vond, en aan straf werd onderworpen, zijn er enkele keizerlijke Rescripten overgebleven, waarin wordt bepaald dat de straf
van zulke personen hetzij wordt verminderd, hetzij dat zij geheel in hun vroegere toestand worden hersteld. Dit kan echter
alleen door de Keizer worden gedaan.
342. Met betrekking tot Decurions en burgerlijke ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan halsmisdaden, is in de
Keizerlijke Mandaten bepaald dat, indien iemand een overtreding blijkt te hebben begaan waarvoor hij naar een eiland buiten
de provincie zou moeten worden verbannen, de feiten, samen met de opgelegde straf, door de Gouverneur schriftelijk aan de
Keizer moeten worden voorgelegd.
343. In een andere afdeling van de Keizerlijke Mandaten is het volgende bepaald: "Wanneer een van de ambtenaren van een
stad roof heeft gepleegd, of een andere misdaad die de doodstraf lijkt te verdienen, moet u hen in de boeien slaan, en mij
schrijven, en ook aangeven welke misdaad elk van hen heeft begaan."
344. Dezelfde, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Hieronder volgt de gradatie van de hoofdmisdaden. De uiterste straf wordt beschouwd als veroordeling tot de galg, of levend
verbranden. Hoewel deze laatste straf terecht onder de term "extreme straf" lijkt te zijn opgenomen, lijkt zij, omdat zij pas
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later werd uitgevonden, na de eerste te komen, net als onthoofding. De volgende straf na de dood is arbeid in de mijnen.
Daarna komt de deportatie naar een eiland.
345. Andere straffen hebben betrekking op de reputatie, zonder het gevaar van de dood op te lopen; zoals bijvoorbeeld de
verbanning voor een bepaalde tijd van jaren, of voor het leven, of naar een eiland; of de veroordeling tot arbeid op de
openbare werken; of waar de schuldige wordt onderworpen aan de straf van zweepslagen.
346. Het is niet gebruikelijk dat alle personen worden gegeseld, maar alleen vrije mannen van lagere stand; die van hogere
stand worden niet onderworpen aan de straf van kastijding. Dit is speciaal bepaald in de keizerlijke rescripties.
347. Sommige personen die gewoonlijk jong worden genoemd, hebben in sommige woelige steden de gewoonte het rumoer
van het gepeupel aan te wakkeren. Als zij niet meer dan dat hebben gedaan en niet van tevoren door de gouverneur zijn
gewaarschuwd, worden zij gestraft met zweepslagen of krijgen zij zelfs een verbod om op tentoonstellingen aanwezig te zijn.
Indien zij echter, na op deze wijze te zijn gecorrigeerd, opnieuw worden betrapt op het begaan van dezelfde overtreding,
moeten zij worden gestraft met verbanning, en soms met de dood; dat wil zeggen, wanneer zij dikwijls opruiend of oproerig
zijn opgetreden, en, na verscheidene malen te zijn gearresteerd en met te veel clementie te zijn behandeld, hebben volhard in
hun stoutmoedige plannen.
348. Slaven die gegeseld zijn, worden gewoonlijk aan hun meesters teruggegeven.
349. En in het algemeen zou ik zeggen dat al degenen die niet met zweepslagen mogen worden gestraft, personen zijn die
hetzelfde respect verdienen als de decurions. Want het zou inconsequent zijn te stellen dat iemand die de Keizers door hun
Constituties verboden hebben gegeseld te worden, veroordeeld zou moeten worden tot de mijnen.
350. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Niemand mag voor een bepaalde tijd tot de mijnen veroordeeld
worden, maar wie voor een bepaalde tijd veroordeeld is en arbeid verricht die met de mijnen verband houdt, moet niet
worden geacht tot de mijnen veroordeeld te zijn; want zijn vrijheid blijft bestaan zolang hij niet tot levenslange arbeid
veroordeeld is." Vandaar dat vrouwen die op deze wijze veroordeeld zijn, kinderen krijgen die vrij zijn.
351. Het is verboden een toevluchtsoord te zoeken bij de beelden of portretten van de keizer om een ander schade te
berokkenen; want aangezien de wetten aan allen gelijke veiligheid bieden, lijkt het redelijk dat wie een toevluchtsoord zoekt
bij de beelden of portretten van de keizer, dit eerder doet om een ander schade te berokkenen dan om voor zijn eigen
veiligheid te zorgen, tenzij iemand die door machtiger personen dan hijzelf in ketenen of in de gevangenis was opgesloten,
zijn toevlucht tot deze waarborg neemt; want zulke personen moeten verontschuldigd worden. De Senaat verordonneerde dat
niemand naar de beelden of portretten van de keizer mocht vluchten; en de goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat een
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ieder die een beeld van de keizer voor zich droeg, met het doel de haat van een ander op te wekken, gestraft moest worden
door in de boeien te worden geslagen.
352. Alle overtredingen begaan tegen een patroon of de zoon van een patroon, een vader, een naast familielid, een
echtgenoot, een echtgenote, of andere personen aan wie iemand nauw verwant is, moeten strenger worden gestraft dan
wanneer zij tegen vreemden zouden zijn begaan.
353. Vergiftigers moeten met de dood worden gestraft, of, indien het nodig is om respect voor hun rang te tonen, moeten zij
worden gedeporteerd.
354. Snelwegers, die dit beroep uitoefenen om buit te maken, worden beschouwd als zeer gelijkend op dieven; en wanneer zij
een aanval doen en gewapend roven, worden zij met de dood gestraft, indien zij deze misdaad herhaaldelijk en op de
snelwegen hebben begaan; anderen worden veroordeeld tot de mijnen, of verbannen naar eilanden.
355. Slaven die tegen het leven van hun meesters hebben samengezworen, worden gewoonlijk met vuur ter dood gebracht;
soms ondergaan ook vrije mannen deze straf, als zij plebejers en personen van lage rang zijn.
356. Brandstichters worden met de dood gestraft wanneer zij, hetzij uit vijandschap, hetzij uit plunderzucht, brand hebben
gesticht in het binnenste van een stad; en zij worden gewoonlijk levend verbrand. Zij die "een huis of een hut op het
platteland in brand hebben gestoken, worden iets milder gestraft. Want als toevallige branden vermeden hadden kunnen
worden, en veroorzaakt zijn door de nalatigheid van degenen op wier terrein zij zijn ontstaan, en schade hebben toegebracht
aan de buren; dan worden de verantwoordelijken civielrechtelijk vervolgd om een ieder die schade heeft geleden in staat te
stellen de schade te verhalen, of zij kunnen worden onderworpen aan gematigde straffen.
357. Een trapsgewijze schaal van straffen met betrekking tot ballingen werd vastgesteld door een Edict van de Goddelijke
Hadrianus, zodat als iemand die voor een termijn was verbannen, terugkeerde voordat deze was verstreken, hij naar een
eiland moest worden verbannen; en als iemand die naar een eiland was verbannen, dit verliet, moest hij naar een eiland
worden gedeporteerd; en als iemand, nadat hij was gedeporteerd, ontsnapte, moest hij met de dood worden gestraft.
358. Dezelfde Keizer verklaarde in een Rescript, dat een zekere gradatie in acht genomen moest worden met betrekking tot
gevangenen, dat wil zeggen, zij die voor een bepaalde termijn veroordeeld waren, moesten, onder gelijke omstandigheden,
voor het leven veroordeeld worden; zij die voor het leven veroordeeld waren, moesten tot de mijnen veroordeeld worden; en
wanneer zij die tot de mijnen veroordeeld waren, een dergelijke daad begingen, moesten zij de uiterste straf ondergaan.
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359. Vele autoriteiten waren van mening dat beruchte rovers moesten worden opgehangen op de plaatsen waar zij
plunderingen hadden gepleegd, opdat anderen door hun voorbeeld zouden worden afgeschrikt om dezelfde misdaden te
begaan, en opdat het voor de familieleden en verwanten van de gedode personen een troost zou zijn dat de straf zou worden
voltrokken op dezelfde plaats waar de rovers de moorden hadden gepleegd. Sommigen veroordeelden hen ook om voor wilde
beesten geworpen te worden.
360. Onze voorvaderen hebben, bij het opleggen van elke straf, slaven strenger behandeld dan vrije personen; en zij hebben
beruchte personen strenger gestraft dan mannen van goede reputatie.
361. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Zij die ter dood veroordeeld zijn, verliezen onmiddellijk zowel hun staatsburgerschap als hun vrijheid. Daarom kleeft deze
toestand aan hen zolang ze leven, en soms treft ze hen voor een lange tijd; wat gebeurt met degenen die veroordeeld zijn om
voor wilde beesten geworpen te worden, want ze worden vaak vastgehouden nadat ze veroordeeld zijn, zodat ze gemarteld
kunnen worden om bewijzen tegen anderen te verkrijgen.
362. Modestinus, Over straffen, Boek I.
Als iemand iets zou doen waardoor zwakzinnigen door bijgeloof worden verschrikt, heeft de Goddelijke Marcus in een
Rescript verklaard dat dit soort mensen naar een eiland verbannen moet worden.
363. Dezelfde, Over straffen, Boek III.
De gouverneur mag, om de gunst van het volk te verkrijgen, geen personen ontslaan die veroordeeld zijn om voor wilde
beesten geworpen te worden. Indien echter de schuldigen krachten of bekwaamheden bezitten, die het waard zijn ten bate van
het Romeinsche volk te worden gebruikt, moet hij den Keizer raadplegen. De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden
in een Rescript, dat het niet geoorloofd was om veroordeelden van de ene provincie naar de andere over te brengen, zonder
toestemming van de Keizer.
364. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Als een Gouverneur of een rechter de uitspraak zou doen: "U hebt geweld gepleegd", in een proces onder een interdict, zal de
beklaagde niet met schande worden gebrandmerkt, noch zal de straf van de Juliaanse wet worden opgelegd. Wanneer dit
echter gebeurt tijdens de vervolging van een misdaad, is het een andere zaak. Wat zou de regel zijn als de Gouverneur geen
onderscheid zou maken in de toepassing van de Juliaanse wet met betrekking tot openbare misdrijven en die met betrekking
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tot privé misdrijven? Dan moet worden geoordeeld, dat de vervolging is ingesteld ter bestraffing van een misdrijf. Maar als
de verdachte wordt beschuldigd van overtredingen krachtens beide wetten, moet de wet worden gevolgd die het minst streng
is, dat wil zeggen de wet die betrekking heeft op geweld in de privésfeer.
365. Papinianus, Vragen, Boek II.
De Keizerlijke Broeders hebben in een Rescript verklaard, dat slaven, die voor een bepaalde tijd tot ketenen veroordeeld zijn,
na het uitzitten daarvan, hetzij hun vrijheid, hetzij een erfdeel, hetzij een legaat kunnen ontvangen; omdat een tijdelijke straf,
die uit een vonnis voortvloeit, gelijk staat met een vernietiging van de straf. Indien hun echter het voordeel van de vrijheid
ten deel valt, terwijl zij geketend zijn, zijn de rede van de wet en de woorden van de grondwet in strijd met de vrijheid. Het is
duidelijk, dat indien de vrijheid bij testament is verleend en bij de inbezitneming van de nalatenschap de tijd van het vonnis is
verstreken, de slaaf wordt geacht wettig te zijn gemanumitteerd; niet anders dan wanneer een schuldenaar een in onderpand
gegeven slaaf zou manumitteren en de nalatenschap zou worden ingegaan nadat het onderpand was vrijgegeven.
366. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Een slaaf kan niet veroordeeld worden tot eeuwigdurende arbeid aan de openbare werken; en, met veel meer reden, kan hij
niet veroordeeld worden tot arbeid dn hen voor een termijn. Daarom heb ik in een geval, waarin iemand door een vergissing
voor een bepaalde tijd tot de openbare werken was veroordeeld, als mijn mening gegeven, dat de slaaf na het verstrijken van
de tijd aan zijn meester moest worden teruggegeven.
367. Ik gaf het ook als mijn mening dat, volgens het decreet van de Senaat, die personen de straf van verklikker kunnen
oplopen die, door tussenkomst van een derde, een verklikker het misdrijf hebben doen begaan.
368. Callistratus, Vragen, Boek I.
In de keizerlijke mandaten, die aan de gouverneurs worden meegedeeld, is bepaald dat niemand tot levenslange ketenen mag
worden veroordeeld; en dit is ook door de goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaard.
369. Hermogenianus, Epitomes, Boek I.
Zij die veroordeeld zijn tot de mijnen, of tot de dienst van de misdadigers die daar werken, worden strafslaven.
370. Paulus, Sententiae, Boek I.
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Men heeft geoordeeld dat dardanarii die gebruik maken van valse maatregelen, ter bescherming van het welzijn van het volk
met betrekking tot voedsel, willekeurig worden gestraft, overeenkomstig de aard van de misdaad.
371. Dezelfde, Zinnen, Boek V.
Wanneer iemand enig metaal of geld, aan de Keizer toebehorend, heeft gestolen, zal hij gestraft worden met de straf van de
mijnen en met verbanning.
372. Deserteurs die overgaan naar de vijand, of die onze plannen onthullen, zullen of levend worden verbrand, of aan een
galg worden opgehangen.
373. Aanstokers van opruiing en tumult, die leiden tot opstand van het volk, zullen, in overeenstemming met hun rang, ofwel
aan de galg worden gehangen, ofwel aan wilde beesten worden gegeseld, ofwel naar een eiland worden gedeporteerd.
374. Zij, die maagden bederven, die nog niet huwbaar zijn, zullen, indien zij van lage rang zijn, tot de mijnen worden
veroordeeld; indien zij van meer verheven rang zijn, zullen zij naar een eiland worden verbannen, of in ballingschap worden
gezonden.
375. Wie niet kan bewijzen, dat hij met zijn eigen geld gekocht is, kan zijn vrijheid niet opeisen; en hij zal bovendien aan zijn
meester worden teruggegeven op straffe van geketend te worden; of als de meester zelf verkiest, zal hij tot de mijnen worden
veroordeeld.
376. Zij, die een drank toedienen met het doel een abortus te veroorzaken of genegenheid te veroorzaken, hoewel zij dit
misschien niet doen met kwaadwillige bedoelingen, toch, omdat de daad een slecht voorbeeld geeft, zullen, als zij van
nederige stand zijn, naar de mijnen worden gestuurd; of, als zij hoger in rang zijn, zullen zij naar een eiland worden
verbannen, met verlies van een deel van hun bezittingen. Indien een man of een vrouw door zulk een daad het leven zou
verliezen, zal de schuldige de uiterste straf ondergaan.
377. Een testament, dat door de wet nietig is, kan straffeloos worden onderdrukt; want er is niets, dat krachtens hetzelve kan
worden opgeëist, of werkelijk bestaan kan.
378. Ieder, die het testament van iemand, die nog leeft, opent, leest en opnieuw verzegelt, stelt zich bloot aan de straf van de
Corneliaanse wet; en in den regel worden personen van mindere stand tot de mijnen veroordeeld, en zij, die van meerdere
stand zijn, naar een eiland gedeporteerd.
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379. Indien iemand bewijst, dat de stukken van zijn proces door zijn advocaat aan zijn tegenpartij zijn overhandigd, wordt die
advocaat, indien hij van mindere stand is, tot de mijnen veroordeeld, en indien hij van hogere stand is, voor het leven
verbannen, en van de helft van zijn bezittingen beroofd.
380. Wanneer iemand, die documenten bezit, die bij hem in bewaring zijn gegeven, deze aan een derde overdraagt in
afwezigheid van hem, die ze in bewaring heeft gegeven, of ze aan de tegenpartij van deze overhandigt, zal hij, naar gelang
zijn rechtstoestand, hetzij tot de mijnen worden veroordeeld, hetzij naar een eiland worden gedeporteerd.
381. Wanneer men beweert dat rechters door geld zijn gecorrumpeerd, worden hun namen gewoonlijk door de Gouverneur
uit de registers van het gerecht gewist; of zij worden in ballingschap gezonden, of voor een termijn gedegradeerd.
382. De soldaat die, nadat hij een zwaard heeft gekregen, uit de gevangenis ontsnapt, wordt met de dood gestraft. Hij die
deserteert met degene die hij moest bewaken, wordt met dezelfde straf gestraft.
383. Een soldaat die getracht heeft zichzelf te doden en daarin niet is geslaagd, wordt met de dood gestraft, tenzij hij de daad
beging omdat hij het lijden, de ziekte of het verdriet van de een of andere aard niet kon verdragen, of om een andere goede
reden; anders moet hem oneervol ontslag worden verleend.
384. Tryphoninus, Disputaties, Boek X.
Cicero zei in zijn oratie voor Cluentius Avitus dat, toen hij in Azië was, een zekere Milesiaanse vrouw, nadat zij geld had
ontvangen van bepaalde plaatsvervangende erfgenamen, bij zichzelf een abortus veroorzaakte door middel van medicijnen,
en ter dood werd veroordeeld. Indien echter een vrouw na een echtscheiding een gewelddadige daad pleegt op haar
ingewanden, omdat zij zwanger is en geen zoon wenst te baren aan haar echtgenoot, die zij haat, moet zij gestraft worden met
tijdelijke verbanning, zoals door onze meest voortreffelijke keizers in een Rescript is verklaard.
385. Paulus, Decreten, Boek III.
Er werd besloten dat Metrodorus, omdat hij willens en wetens een vluchtende vijand herbergde, naar een eiland gedeporteerd
moest worden; en dat Philoctetis, die wist dat hij verborgen was, en het feit lange tijd geheim hield, naar een eiland
verbannen moest worden.
386. Papinianus, Definities, Boek II,

3677

De sanctie van de wetten, die in het laatste deel een bepaalde straf opleggen aan hen die zich niet aan hun voorschriften
houden, wordt niet geacht van toepassing te zijn op die gevallen waarin een straf specifiek door de wet zelf wordt
toegevoegd, en het lijdt geen twijfel dat in elke wet het soort ondergeschikt is aan het geslacht. Evenmin is het waarschijnlijk
dat één misdaad krachtens dezelfde wet met verschillende straffen wordt bestraft.
387. Hermogenianus, Epitomes, Boek I.
Door de interpretatie van de wetten moeten straffen eerder worden verzacht dan in strengheid verhoogd.
388. Paulus, Opinies, Boek I.
Keizer Antoninus verklaarde in een Rescript, gericht aan Aurelius Atilianus: "Een gouverneur kan niemand het gebruik van
zijn handel voor een langere tijd verbieden dan die in zijn administratie is opgenomen."
389. Hij zei ook: "Een ieder die door het begaan van een of andere overtreding de eer van decurion verloren heeft, kan zich
niet beroepen op de voorrechten van de zoon van een decurion om aan het opleggen van een straf te ontkomen."

Tit. 20. Betreffende de eigendommen van personen die veroordeeld zijn.

390. Callistratus, Over de rechten van de schatkist en het volk, Boek I.
Als gevolg van een veroordeling worden eigendommen verbeurd verklaard, hetzij door verbeurdverklaring van het leven of
het staatsburgerschap, hetzij door het opleggen van een voorwaarde van dienstbaarheid.
391. Zelfs zij, die vóór de veroordeling verwekt en daarna geboren zijn, hebben recht op delen van de bezittingen van hun
veroordeelde ouders.
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392. Dit deel wordt echter niet toegekend aan kinderen, tenzij zij in wettig huwelijk geboren zijn.
393. Geen aandeel wordt gegeven aan de kinderen van iemand die slechts de helft van zijn goederen is ontnomen. Dit werd
door de Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard.
394. Dezelfde, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Het is niet nodig een persoon van zijn kleding te ontdoen wanneer hij in de gevangenis is geplaatst, maar pas nadat hij is
veroordeeld. Dit heeft de Goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaard.
395. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Volgens vijf wetten wordt de bruidsschat van een veroordeelde vrouw verbeurd verklaard, namelijk wegens hoogverraad,
openbare geweldpleging, vadermoord, vergiftiging en moord.
396. Papinianus, Over overspel, Boek II.
Iedere echtgenoot heeft altijd recht op acties tegen de schatkist.
397. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Als de vrouw echter op grond van een andere wet, waarbij haar bruidsschat niet wordt geconfisqueerd, met de dood wordt
gestraft, omdat zij eerst een strafslavin wordt, gaat haar bruidsschat inderdaad op haar man over, net alsof zij dood was.
398. Marcellus zegt dat als een dochter die onder vaders toezicht staat, wordt uitgezet, haar huwelijk niet wordt ontbonden
door het enkele feit van haar uitzetting, en deze mening is juist; want omdat de vrouw vrij blijft, belet niets de man zijn
echtelijke genegenheid te behouden, of de vrouw haar genegenheid als echtgenote. Als de vrouw dus van plan is haar man te
verlaten, kan de vader volgens Marcellus een vordering instellen om haar bruidsschat terug te krijgen. Indien zij echter
moeder van een gezin is, en tijdens het bestaan van het huwelijk wordt uitgezet, blijft de bruidsschat in handen van de
echtgenoot; maar als het huwelijk daarna wordt ontbonden, kan zij haar vordering instellen, net alsof het recht daartoe
onlangs uit overwegingen van menselijkheid was verkregen.
399. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek X.
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De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript aan Aquilius Bradua: "Het is duidelijk dat men door de naam zelf moet
begrijpen wat met kleding bedoeld wordt. Want niemand kan redelijkerwijs zeggen dat onder deze term de bezittingen vallen
van personen die veroordeeld zijn, want als iemand een gordel draagt, mag niemand die op deze grond opeisen; maar alle
kleding die hij draagt, of kleine geldsommen die hij eventueel voor het levensonderhoud in zijn bezit heeft, of lichte ringen,
dat wil zeggen, die niet meer waard zijn dan vijf aurei, kunnen worden opgeëist. "Als de veroordeelde aan zijn vinger een
sardonyx of een andere edelsteen van grote waarde heeft, of een briefje heeft waarop een grote som geld staat, dan kan dit
met geen recht als deel van zijn kleding worden ingehouden. De kleding, waarvan men zich kan ontdoen, is datgene, wat men
bij zich had, toen men hem in de gevangenis plaatste, en waarmee men zich kleedt, wanneer men hem naar de straf voert,
zoals de naam zelf aangeeft. Derhalve kunnen noch de beulen, noch hun assistenten deze dingen als buit opeisen op het
ogenblik dat de schuldige wordt terechtgesteld. Gouverneurs mogen zich deze voorwerpen niet ten eigen bate toe-eigenen, of
assistenten of gevangenbewaarders laten profiteren van dit geld, maar zij moeten het bewaren voor uitgaven waartoe de
gouverneurs het recht hebben; zoals bijvoorbeeld voor papier voor het gebruik van bepaalde ambtenaren; of als schenking
voor soldaten die zich hebben onderscheiden door hun moed; of om te worden aangeboden aan barbaren die behoren tot een
ambassade; of voor enig ander doel. Bovendien hebben gouverneurs dikwijls geldsommen die zij hadden geïnd, in de
schatkist gestort, hetgeen een blijk van te grote ijver is, omdat het voldoende is als zij het niet voor eigen gebruik aanwenden,
maar toestaan dat het ten bate van hun ambt wordt aangewend.
400. Paulus, Over de aandelen die worden toegekend aan de kinderen van personen die veroordeeld zijn.
Omdat het natuurlijke verstand, dat een soort stilzwijgende wet is, aan kinderen de goederen van hun vaders toekent, door
hen tot de erfopvolging te roepen op dezelfde manier als een schuld, is hun daarom de naam van directe erfgenamen
toegekend door het Burgerlijk Recht; Zodat, aangezien zij niet uit de nalatenschap kunnen worden verwijderd door het
testament van hun ouders, tenzij om een goede reden, het volkomen rechtvaardig werd geacht dat, in gevallen waarin de
veroordeling van een ouder hem als straf van zijn eigendom berooft, de kinderen in aanmerking worden genomen, uit vrees
dat zij een zwaardere straf zouden ondergaan voor misdrijven begaan door anderen, wier schuld hen niet betrof, door hen aan
de grootste armoede te onderwerpen. Er werd besloten dat onder zulke omstandigheden een zekere mate van gematigdheid
betracht moest worden, zodat degenen die door het erfrecht recht zouden hebben gehad op de gehele nalatenschap, een deel
van die nalatenschap toebedeeld zouden krijgen.
401. Wanneer een vrijgelatene wordt gestraft, mag hem niet worden ontnomen enig deel van zijn goederen waarop zijn
patroon recht zou hebben gehad, indien zijn vrijgelatene een natuurlijke dood was gestorven; maar het resterende deel van de
nalatenschap, dat geen betrekking had op zijn manumissie, wordt verbeurd verklaard aan de schatkist.
402. Het is rechtvaardig dat bepaalde delen van de goederen van personen die veroordeeld zijn, worden gegeven aan
geadopteerde, evenals aan natuurlijke kinderen, indien de adoptie niet frauduleus tot stand is gekomen. Een adoptie wordt
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geacht met bedrieglijk oogmerk te zijn gedaan, wanneer iemand een kind adopteert, hoewel hij nog niet beschuldigd is, maar,
zich bewust van de wanhopige toestand van zijn zaken, wordt beïnvloed door de vrees voor een op handen zijnde
beschuldiging, opdat een deel van het eigendom dat hij denkt te gaan verliezen, kan worden gered.
403. Wanneer de veroordeelde verscheidene kinderen heeft, zijn er voorbeelden aangevoerd, waarin zijn gehele vermogen
aan verscheidene kinderen werd toegekend. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Het aantal kinderen van
Albinus doet mij hun zaak gunstig aanzien, daar ik liever heb dat mijn rijk wordt vergroot door de aanwas van mensen dan
door die van geld; daarom wens ik dat het bezit van hun vader aan hen wordt gegeven, hetgeen zoveel bezitters duidelijk zal
maken, vooral als zij zijn gehele bezit zouden verkrijgen."
404. Nogmaals, enig bezit dat de veroordeelde door misdaad heeft verkregen, vergroot het aandeel van de kinderen niet;
bijvoorbeeld als hij een familielid van hem heeft laten vermoorden, en in diens nalatenschap treedt, of er het praetoriaanse
bezit van verkrijgt; want dit werd door de Goddelijke Pius in een Rescript vastgesteld. Bijgevolg, wanneer een zoon die
onder vaders toezicht stond, veroordeeld was wegens het doden, door middel van vergif, van een persoon door wie hij tot
erfgenaam was benoemd, gaf bovengenoemde keizer het besluit dat, hoewel hij het landgoed had betreden op bevel van zijn
vader, onder wiens toezicht hij op dat moment stond, het verbeurd moest worden verklaard aan de schatkist.
405. Indien degene, wiens goederen verbeurd zijn verklaard, gedegradeerd is, komt al hetgeen door hem na veroordeling is
verkregen, toe aan zijn testamentaire erfgenamen of aan zijn wettige erfgenamen; want een ieder, die naar een eiland is
gedegradeerd, geniet het recht om een testament te maken, alsmede alle andere rechten. Is hij echter uitgewezen, dan kan hij
geen erfgenaam hebben, want hij heeft zijn burgerschap verloren; en alle later verkregen goederen zullen aan de schatkist
verbeurd worden verklaard.
406. Marcianus, Boek.
Het recht van beschermheren blijft onaangetast voor hun kinderen, voor zover het gaat om het eigendom van een vrijgelatene
van hun vader, wiens eigendom in beslag is genomen. Als de zoon van de patroon verschijnt, kan de schatkist niets opeisen
van het aandeel waarop hij recht heeft.
407. Als er echter een zoon van de patroon is, en ook een zoon van de vrije man, zal de eerste worden uitgesloten; en er zal
nog meer reden voor ons zijn om te stellen dat er geen grond zal zijn voor verbeurdverklaring aan de Schatkist, daar kinderen
van de vrije man die van de patroon uitsluiten, en die van de patroon de Schatkist uitsluiten.
408. Maar zelfs als de zoon van de beschermheer geen praetorisch bezit van de nalatenschap wenst te eisen, staat het vast dat
de schatkist wordt uitgesloten van dat deel van de bezittingen van de vrijgelatene van zijn vader waartoe hij gerechtigd is.
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409. De goederen van iemand, die gedegradeerd is, worden niet verbeurd verklaard, tenzij dit uitdrukkelijk geschiedt door de
bewoordingen van het vonnis; maar de rechten van vrijgelatenen kunnen niet door een speciaal vonnis worden ontnomen,
omdat alleen de keizer een gedegradeerde daarvan kan beroven.
410. Wanneer een vader, die een bruidsschat voor zijn dochter heeft gegeven, wordt veroordeeld, vervalt niets aan de
schatkist, zelfs indien de dochter naderhand tijdens het huwelijk zou overlijden, in welk geval de profectionele bruidsschat
aan de vader zal terugkeren. Deze blijft dus in handen van haar echtgenoot.
411. Callistratus, Boek.
Tenzij bewezen wordt dat de vader, uit vrees voor veroordeling, en om de schatkist te bedriegen, de belangen van de
kinderen heeft geraadpleegd.
412. Marcianus, Boek.
Zelfs als de vader een bruidsschat heeft beloofd voor zijn dochter, en veroordeeld is, zal een vordering tot terugvordering van
de bruidsschat uit de nalatenschap van de vader worden toegekend aan de echtgenoot tegen de Schatkist.
413. Wanneer een vader veroordeeld is, na de ontbinding van het huwelijk van de dochter, en, inderdaad, nadat de dochter
haar toestemming heeft gegeven om hem de bruidsschat te geven, kan de Schatkist deze terugvorderen van de echtgenoot;
maar, voordat zij haar toestemming geeft, zal de dochter zelf het recht hebben om haar bruidsschat terug te vorderen.
414. Dezelfde, Boek.
Wanneer iemand die veroordeeld is in hoger beroep gaat, en sterft terwijl het hoger beroep aanhangig is, wordt zijn eigendom
niet verbeurd verklaard; want zelfs een tweede testament, als hij er een zou maken, zal geldig zijn. Hetzelfde moet gezegd
worden, zelfs indien het beroep wordt verworpen.
415. Een beklaagde kan, behalve wanneer hij beschuldigd wordt van hoogverraad, zijn eigen bezittingen beheren, zijn
schulden betalen en ontvangen wat hem verschuldigd is, als hij te goeder trouw betaalt; maar elke vervreemding die hij na
zijn veroordeling heeft gedaan met het doel de schatkist te bedriegen, kan vernietigd worden.
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Tit. 21. Betreffende de goederen van hen, die hetzij zichzelf gedood hebben, hetzij hun aanklagers bedorven hebben, voordat
het vonnis is uitgesproken.

416. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
De keizers verordonneerden dat in geval van halsmisdaden degene die zijn tegenstander bederft, niet strafbaar is, behalve in
die gevallen waarin de doodstraf op hem staat; want zij waren van mening dat zij die het leven van een bloedverwant op
welke wijze dan ook willen redden, vrijgesteld moeten worden.
417. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De keizers Severus en Antoninus aan Julius Julianus: Zij van wie door rovers wordt gezegd dat zij hun aanklager hebben
bedorven, en die dood zijn, worden geacht hun misdaad te hebben bekend, en dus geen verdediging aan hun erfgenamen te
hebben nagelaten.
418. Wanneer iemand, over wiens straf een mededeling aan de keizer is gezonden, bijvoorbeeld omdat hij een decurion was,
of naar een eiland gedeporteerd had moeten worden, en hij sterft voordat de keizer zijn antwoord heeft gezonden, kan men
zich afvragen of hij geacht moet worden te zijn gestorven voor het oordeel. Men kan zeggen, dat deze vraag is opgelost door
een decreet van de Senaat, dat werd uitgevaardigd met betrekking tot personen die naar Rome waren overgebracht en stierven
voordat het vonnis was uitgesproken. De bewoordingen van dit decreet luiden als volgt: "Aangezien niemand gedurende dit
jaar als veroordeeld kan worden beschouwd, voordat het vonnis in zijn zaak te Rome is uitgesproken en openbaar gemaakt,
zal geen enkel eigendom van een overledene in beslag worden genomen, voordat het vonnis in zijn zaak te Rome openbaar is
gemaakt; en zijn erfgenamen kunnen bezit nemen van zijn nalatenschap".

419. Marcianus, Over informanten.
Personen die beschuldigd zijn, of betrapt zijn bij het plegen van een misdaad, en uit angst voor een dreigende beschuldiging
zichzelf van het leven beroven, hebben geen erfgenamen. Papinianus zegt echter in het Zestiende Boek der Meningen, dat
wanneer personen die nog niet van een misdaad beschuldigd zijn, zichzelf met geweld om het leven brengen, hun bezittingen
niet door de schatkist in beslag zullen worden genomen; want het is niet de boosaardigheid van de daad die haar strafbaar
maakt, maar men is van mening dat het schuldbewustzijn van de beklaagde geacht wordt in de plaats van een bekentenis te
komen. Daarom moeten de eigendommen van hen die beschuldigd moeten worden, of die betrapt zijn op het begaan van een
misdaad, of die zichzelf gedood hebben, verbeurd verklaard worden.
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420. Bovendien moet, zoals de Goddelijke Pius in een Rescript heeft verklaard, het eigendom van iemand die zichzelf doodt
nadat hij beschuldigd is, alleen door de schatkist worden geconfisqueerd als hij beschuldigd is van een misdaad waarvoor hij,
als hij veroordeeld zou worden, met de dood of met deportatie zou kunnen worden gestraft.
421. Hij verklaarde ook in een Rescript dat iemand die beschuldigd wordt van een diefstal van weinig belang, hoewel hij een
einde aan zijn leven kan hebben gemaakt terwijl de beschuldiging hangende was, niet geacht moet worden in een positie te
verkeren die zou rechtvaardigen dat zijn erfgenamen van zijn nalatenschap worden beroofd; zoals hijzelf er niet van zou zijn
beroofd als hij schuldig zou zijn bevonden aan diefstal.
422. Daarom moet, tot besluit, worden gezegd dat het eigendom van hem die de gewelddadige hand aan zichzelf heeft
geslagen, verbeurd moet worden verklaard aan de schatkist, als hij in die mate bij het misdrijf betrokken was dat hij zijn
eigendom zou hebben verloren als hij veroordeeld zou zijn geweest.
423. Als echter iemand door levensmoeheid of onmacht om pijn te lijden, of om welke andere reden dan ook een einde aan
zijn leven maakt, bepaalt de goddelijke Antoninus in een Rescript dat hij een opvolger kan krijgen.
424. Bovendien, wanneer een vader gewelddadig de hand aan zichzelf sloeg omdat hij zijn zoon zou hebben gedood, werd hij
geacht dit veeleer te hebben gedaan uit droefheid om het verlies van zijn kind, en daarom, zoals de Goddelijke Hadrianus in
een Rescript verklaarde, mocht zijn eigendom niet in beslag worden genomen.
425. In deze gevallen moet onderscheid worden gemaakt, want het maakt verschil om welke reden iemand zelfmoord pleegt,
evenals wanneer de vraag wordt gesteld of hij die dit heeft gedaan en er niet in is geslaagd, moet worden gestraft als iemand
die zichzelf een straf heeft opgelegd; want in elk geval moet hij worden gestraft, tenzij hij tot deze stap werd gedwongen
door levensmoeheid, of omdat hij niet in staat was de pijn van een of andere aard te verdragen. Dit is redelijk, want hij moet
gestraft worden als hij zichzelf geweld aandoet zonder enige reden, zoals hij die zichzelf niet spaart nog minder een ander
zou sparen.
426. In de keizerlijke mandaten is echter bepaald, dat de goederen van hen, die hetzij in gevangenschap, hetzij in vrijheid
onder borgtocht sterven, niet verbeurd verklaard zullen worden, zolang de afloop van hun zaak onzeker is.
427. Maar wanneer iemand zelfmoord heeft gepleegd zonder dat daar een gegronde reden voor was, en overlijdt nadat een
aanklacht is ingediend, en zijn erfgenamen bereid zijn om zijn zaak te verdedigen en aan te tonen dat hij onschuldig was,
laten we dan zien of zij moeten worden gehoord, en of zijn eigendom aan de schatkist moet worden geconfisqueerd voordat
de misdaad is bewezen, of dat het onder alle omstandigheden geconfisqueerd moet worden. De goddelijke Pius verklaarde in
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een Rescript aan Modestus Taurinus, dat wanneer de erfgenamen bereid zijn de verdediging op zich te nemen, het eigendom
niet verbeurd verklaard moet worden, tenzij het plegen van de misdaad bewezen is.

Tit. 22. Betreffende personen die zijn verbannen, gedegradeerd en gedeporteerd.

428. Pomponius, Over Sabinus, Boek IV.
Het begin van het Rescript van de goddelijke Trajanus aan Didius Secundus is als volgt: "Ik ben mij ervan bewust dat de
bezittingen van de gedegradeerden door de gierigheid van vroegere tijden in de schatkist zijn geconfisqueerd, maar een
andere koers is mijn clementie welgevallig, daar ik dit extra voorbeeld wil geven om te laten zien dat ik tijdens mijn regering
de onschuld heb begunstigd."
429. Marcianus, Instituten, Boek XIII.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat iemand die gedeporteerd is, niet kan worden gemanumitteerd.
430. Alfenus, Epitomes, Boek I.
Wie zijn burgerschap verloren heeft, ontneemt zijn kinderen geen enkel recht, behalve datgene wat op hen zou overgaan als
hij intestaat zou overlijden terwijl hij zijn burgerschap genoot; dat wil zeggen, zijn bezittingen, zijn vrijgelatenen, en al het
andere van deze aard dat gevonden kan worden. Wat niet van hun vader is, maar van hun familie, van hun stad en van de
natuur der dingen, zal geheel en al van hen blijven. Daarom zullen de wettige broeders elkanders erfgenamen worden en
recht hebben op de voogdij en de nalatenschap van de bloedverwanten, want niet hun vader, maar hun voorvaderen hebben
hun deze rechten gegeven.
431. Marcianus, Instituten, Boek II.
Personen die naar een eiland verbannen zijn, behouden hun kinderen onder hun beheer, om de reden dat zij al hun andere
rechten behouden, omdat het hun alleen verboden is het eiland te verlaten; en zij behouden ook al hun bezittingen, behalve
die welke hun reeds ontnomen zijn, want zij die hetzij in eeuwige ballingschap zijn gezonden, hetzij verbannen zijn, kunnen
door het vonnis beroofd worden van een deel van hun bezittingen.
432. Dezelfde, Regels, Boek I.
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Ballingschap is van drieërlei aard; verbod van bepaalde plaatsen, of van geheime vlucht; of alle plaatsen zijn verboden,
behalve één die is aangewezen ; of opsluiting op één eiland is voorgeschreven, dat wil zeggen, de verbanning naar één eiland.
433. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
Tot de straffen behoort ook de deportatie naar een eiland, waardoor de persoon het Romeinse staatsburgerschap wordt
ontnomen.
434. Het recht van deportatie naar een eiland is niet toegekend aan de gouverneurs van provincies, hoewel het wel is
toegekend aan de prefect van de stad, want dit staat in een brief van de goddelijke Severus aan Fabius Cilo, stedelijk prefect.
Daarom moet de gouverneur van een provincie, wanneer hij van mening is dat iemand naar een eiland moet worden
gedeporteerd, de persoon zelf op de hoogte stellen en ook zijn naam aan de keizer zenden, zodat hij kan worden
gedeporteerd; en vervolgens een brief aan de keizer schrijven waarin hij zijn mening volledig uiteenzet, zodat de keizer kan
bepalen of zijn vonnis moet worden uitgevoerd en de schuldige naar een eiland moet worden gedeporteerd; en in de
tussentijd, totdat het antwoord is gegeven, moet hij hem bevelen om in de gevangenis te blijven.
435. De decurions van de steden moeten (zoals de Goddelijke Broeders in een Rescript hebben verklaard) wegens
halsmisdaden worden gedeporteerd of gedegradeerd. En in feite verordenden zij3 Priscus, die, voordat hij werd gemarteld,
bekende dat hij doodslag en brandstichting had gepleegd, naar een eiland te worden gedeporteerd.
436. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Er zijn twee soorten gedegradeerden; ten eerste, zij die slechts gedegradeerd zijn naar een eiland; en ten tweede, anderen die
verboden zijn de provincies te betreden, maar aan wie geen eiland is toegewezen.
437. De gouverneurs van de provincies kunnen personen naar een eiland verbannen, mits zij een eiland onder hun beheer
hebben dat behoort tot de provincie waarover zij rechtspreken; en zij kunnen dit eiland specifiek aanwijzen, en de schuldige
daarheen verbannen. Indien zij echter niet over zulk een eiland beschikken, kunnen zij de schuldige veroordelen om naar een
eiland te worden verbannen, en zich dan schriftelijk tot den Keizer wenden, opdat deze hun een eiland toewijst. Zij kunnen
echter niemand veroordelen naar een eiland dat geen deel uitmaakt van de provincie waarover zij rechtsmacht hebben. In
afwachting van de toewijzing van een eiland door de keizer, wordt de gedegradeerde belast met de leiding van het leger.
438. Het volgende verschil bestaat tussen personen die gedeporteerd worden, en zij die gedegradeerd worden, dat wil zeggen,
iedereen kan gedegradeerd worden naar een eiland voor een bepaalde termijn, of voor het leven.
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439. Wanneer iemand voor een bepaalde tijd of voor het leven is gedegradeerd, behoudt hij het recht van het Romeinse
staatsburgerschap, en verliest hij niet de bevoegdheid om een testament te maken.
440. 440. Door sommige afschriften is vastgesteld, dat van personen, die voor een bepaalde tijd zijn gedegradeerd, niet al hun
bezittingen, zelfs niet een gedeelte daarvan, kunnen worden afgenomen; en vonnissen, waarbij aan gedegradeerden een
gedeelte van hun bezittingen of al hun bezittingen worden ontnomen, zijn afgekeurd, maar niet in die mate, dat zulke
vonnissen ongeldig worden verklaard.
441. Een zekere vorm van verbanning, gelijk aan die naar een eiland, bestaat in de provincie Egypte, n.l. verbanning naar een
oase.
442. Maar zoals niemand iemand kan degraderen naar een eiland dat niet onder zijn gezag staat, zo heeft hij ook niet het
recht hem te degraderen naar een provincie die niet onder zijn gezag staat; zoals bijvoorbeeld de gouverneur van Syrië
niemand kan degraderen naar Macedonië.
443. Hij kan hem echter wel buiten zijn provincie degraderen.
444. Evenzo kan hij iemand degraderen om in een bepaald bepaald deel van zijn provincie te blijven; hij kan hem
bijvoorbeeld verbieden een bepaalde stad, of een bepaald district te verlaten.
445. Het is mij bekend dat gouverneurs gewoon zijn personen te degraderen naar de meest verlaten delen van hun provincies.
446. Iemand kan iemand verbieden te wonen in de provincie die hij bestuurt, maar hij kan dit niet doen in een andere. Dit
werd door de Goddelijke Broeders in een Rescript verklaard. Het gevolg hiervan was, dat iemand die verbannen was uit de
provincie waarin hij zijn domicilie had, kon gaan wonen in die waarin hij geboren was. Onze Keizer en zijne Goddelijke
Broeders hadden echter in dit geval voorzien; want zij verklaarden in een Rescript, gericht aan Probus, de Gouverneur van de
Provincie Spanje, dat: "Een ieder kan door de ambtenaar, die de provincie regeert, waar hij zijn domicilie had, verboden
worden in de provincie te verblijven, waarin hij geboren is." Toch is het rechtvaardig dat zij die geen ingezetenen zijn van de
provincie waar zij het strafbare feit hebben gepleegd, worden berecht overeenkomstig de bepalingen van dit Rescript.
447. Men heeft getwijfeld of iemand een ander kan verbieden in de provincie te verblijven waarin hij geboren is, wanneer hij
zelf de provincie regeert waarin de persoon woont, en hij hem niet verbiedt in zijn eigen provincie te verblijven; aangezien
gouverneurs gewoon zijn Italië tot voorwerp van het verbod te maken, en de schuldigen niet verbieden hun eigen land binnen
te gaan; of dat daaruit blijkt dat zelfs de provincie waarin zij regeren, verboden is. Deze laatste mening moet worden gevolgd.
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448. Anderzijds heeft hij, die de provincie regeert, waar de betrokkene geboren is, niet het recht hem te verbieden in de
provincie te vertoeven, die hij thans bewoont.
449. Wanneer iemand een vonnis bekent, zodat hij, die in een provincie een overtreding heeft begaan, door de gouverneur
van die provincie kan worden gedegradeerd, zal het gevolg zijn, dat de gedegradeerde de drie provincies, behalve Italië, moet
mijden; dat is, die, waarin hij de overtreding heeft begaan; die, waarin hij woont; en die, waarin hij geboren is. Indien hij,
hetzij uit hoofde van zijn toestand, hetzij uit hoofde van die van zijn ouders of beschermheren, geacht wordt in verschillende
provincies zijn oorsprong te hebben gehad, moet men zeggen, dat hem bijgevolg verschillende provincies zijn verboden.
450. Niettemin is het sommige gouverneurs toegestaan verschillende provincies te interdicteren, zoals bijvoorbeeld de
gouverneurs van Syrië en van Dacië.
451. Er is besloten dat wie het verbod heeft gekregen om in zijn geboorteprovincie te verblijven, ook uit Rome weg moet
blijven; en aan de andere kant, als iemand het verbod heeft gekregen om in Rome te verblijven, wordt hij niet beschouwd als
iemand die het verbod heeft gekregen om in zijn eigen land te wonen. Dit is in verschillende constituties bepaald.
452. Als het duidelijk is dat niet iemands geboorteland, maar een of andere bepaalde stad hem verboden is, laten we dan eens
kijken of we niet kunnen zeggen dat zowel zijn geboorteland als de stad Rome hem ook verboden zijn, wat de betere mening
is.
453. Een dag moet door de Gouverneur worden vastgesteld voor het vertrek van personen die zijn gedegradeerd, en dit wordt
gewoonlijk gedaan; want het is gebruikelijk het besluit als volgt uit te spreken: "Ik degradeer zo-en-zo uit deze provincie en
van deze eilanden, en hij moet vertrekken vóór zo-en-zo een dag."
454. De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard, dat iemand die gedegradeerd is, zeker het recht heeft een
verzoekschrift bij de Keizer in te dienen.
455. Bovendien verbiedt het vonnis gewoonlijk, dat iemand op het grondgebied van zijn geboorteprovincie of -stad, of
binnen de muren daarvan verblijft, of deze verlaat, of zich in bepaalde voorsteden daarvan ophoudt.
456. Het is gebruikelijk decurios te verbieden de voorrechten van hun orde te genieten, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend.
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457. Evenzo kan aan iemand de straf worden opgelegd om geen eer te aanvaarden, en dit heeft niet tot gevolg dat hij ophoudt
als decurion op te treden; want inderdaad, iemand kan decurion zijn en toch geen eer mogen aanvaarden, want iemand kan
senator zijn en toch geen eer mogen eisen.
458. Ook kan iemand verboden worden een enkele eer te ontvangen, maar wel zo, dat hij die dat verboden is, niet alleen die
bepaalde eer kan verkrijgen, maar ook die welke groter zijn; want het zou uiterst belachelijk zijn, dat iemand die bij wijze
van straf verboden is minderwaardige eer te ontvangen, naar grotere eer zou kunnen streven. Maar wie bij wijze van straf
verboden is een ambt te aanvaarden, die is ongeldig, want een straf kan geen onschendbaarheid schenken. Daarom kan,
indien iemand bij wijze van straf een ambt wordt ontnomen, worden gezegd dat, wanneer dit een ambt omvat dat grote
kosten met zich meebrengt, de schande van de veroordeelde hem uit dien hoofde niet zal baten.
459. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Maar ik ben van mening dat wanneer hem de eer wordt ontnomen, hij verplicht moet worden de kosten te betalen.
460. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek X.
Een Gouverneur kan iemand veroordelen om zijn eigen huis niet te verlaten.
461. Marcianus, Boek.
Maar niet vermijden noodzakelijke uitgaven te doen.
462. Ulpianus, Boek.
Soms worden personen die gedegradeerd zijn, veroordeeld tot het betalen van een boete.
463. Marcianus, Boek.
Een man die uit zijn stad is verbannen, en niet vertrekt, wordt voor een bepaalde tijd uit zijn provincie verbannen.
464. Paulus, Boek.
Een ieder die gemanumitteerd is door iemand die gedegradeerd is, kan niet naar Rome gaan, omdat zijn beschermheer dat
niet mag.
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465. Ulpianus, Boek.
Iemand die gedegradeerd is, is iemand aan wie het tijdelijk of eeuwig verboden is om in een provincie, of te Rome, of in de
streek eromheen te verblijven.
466. Er bestaat een groot verschil tussen deportatie en degradatie, want deportatie berooft iemand van zijn rechten als burger,
en ook van zijn eigendom. Degradatie ontneemt hem geen van beide, tenzij zijn eigendom om een bijzondere reden in beslag
wordt genomen.
467. Iedereen kan worden gedegradeerd door de keizer, de senaat, de prefecten en de gouverneurs van provincies, maar niet
door de consul.
468. Ieder die zijn rechten van burgerschap heeft verloren, maar zijn eigendom behoudt, is vatbaar voor praetoriaanse acties.
15. Marcianus, Boek.
Iemand die gedeporteerd is, verliest zijn rechten als burger, maar niet zijn vrijheid; en hij kan inderdaad geen enkel speciaal
recht genieten dat aan het staatsburgerschap is ontleend, maar hij kan wel een recht van naties genieten; want hij kan kopen
en verkopen, huren en verhuren, goederen ruilen, geld lenen tegen rente, en alles van dien aard doen; en hij kan ook alle
goederen die hij later zal verwerven, geven en verpanden, tenzij hij ze bezwaart om de schatkist te bedriegen, die hem na zijn
dood zal opvolgen; want hij kan geen goederen vervreemden die verbeurd zijn verklaard.
469. Ieder, die door een Gouverneur, zonder de sanctie van den Keizer, is uitgezet, kan erfgenaam worden en legaten
ontvangen, die hem bij testament zijn nagelaten.
470. Dezelfde, Boek.
Ulpianus Damascenus verzocht de Keizer hem toe te staan aan zijn moeder na te laten wat nodig was voor haar onderhoud,
en zijn moeder, via haar vrijgelatene, hem toe te staan iets na te laten aan haar gedeporteerde zoon; waarop Keizer Antoninus
tot hen een Rescript richtte als volgt: "Noch een landgoed, noch een legaat, noch een trust kan worden nagelaten aan
personen van deze soort, in strijd met de gewoonte en het publiek recht, noch moet de toestand van dergelijke personen
worden veranderd. Maar omdat u het verzoek uit genegenheid hebt gedaan, zal ik u toestaan bij uw testament voldoende na te
laten voor hun levensonderhoud en hun andere behoeften, en zij kunnen alles nemen wat hun uit dien hoofde wordt
nagelaten."
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471. Pomponius, Boek.
Wie gedegradeerd is, is niet uitgesloten om geëerd te worden door middel van standbeelden en schilderijen.
472. Dezelfde.
Iemand die gedegradeerd is, behoudt zijn toestand, evenals het bezit van zijn eigen goederen, en zijn vaderlijk gezag,
onaangetast; of hij nu voor een bepaalde tijd, of voor het leven gedegradeerd is.
473. De deportatie is echter niet voor tijd.
19. Callistratus.
Wie gedegradeerd is, kan niet in Rome blijven, hoewel dit misschien niet in het vonnis is opgenomen, want het is het land
van alle personen. Evenmin kan hij verblijven in de stad waar de keizer woont, noch in een stad waar hij doorheen trekt,
omdat alleen zij de keizer mogen aanschouwen die Rome kunnen binnengaan, daar de keizer de vader is van zijn land.
474. Wanneer aan vrije mensen een vonnis wordt opgelegd, waardoor hun bezittingen in beslag worden genomen, zoals
bijvoorbeeld deportatie naar een eiland, veranderen zij, zodra het vonnis is opgelegd, van hun vroegere toestand en worden
zij aan hun straf overgeleverd; tenzij er iets van het karakter van hoogverraad in het spel is, dat vereist dat de straf wordt
verzwaard.

Tit. 23. Betreffende personen, tegen wie vonnis is gewezen en die in hun rechten zijn hersteld.

475. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Een patron die gedeporteerd is, en daarna in zijn burgerrechten is hersteld, wordt toegelaten tot de opvolging van een
vrijgelatene.
476. Indien echter iemand tot de mijnen veroordeeld is, doet dan zijn strafdienstbaarheid zijn recht als patroon teniet, ook na
zijn herstel? De betere mening is, dat de strafrechtelijke dienstbaarheid zijn rechten als beschermheer niet tenietdoet.
477. Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer iemand, die gedeporteerd en hersteld is, door de lankmoedigheid van de keizer zijn rang herkrijgt, maar niet al zijn
bezittingen terugkrijgt, kan hij noch door zijn schuldeisers, noch door de schatkist worden aangesproken. Wanneer hem
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echter ook de macht om zijn eigendom terug te krijgen door de Keizer wordt aangeboden, en hij verkiest daarvan afstand te
doen, kan hij zich niet onttrekken aan alle vorderingen die tegen hem zijn ingesteld voordat hij veroordeeld werd.
478. Papinianus, Opinies, Boek XVI.
De schatkist behield het eigendom van een man die naar een eiland was gedeporteerd, nadat zijn straf was kwijtgescholden.
Het staat vast dat schuldeisers vóór zijn veroordeling geen vorderingsrecht hebben tegen hem die hun vroegere schuldenaar
was. Als hij echter zijn eigendom terugkrijgt met teruggave van zijn rang, zijn praetoriaanse acties niet nodig, want dan zijn
rechtstreekse vorderingen mogelijk.
479. Paulus, Vragen, Boek XVII.
Een vrouw die tot de mijnen veroordeeld was, bracht een kind ter wereld dat zij eerder verwekt had, en werd daarna door de
keizer in haar rechten hersteld. Het is menselijker te stellen dat haar ook de rechten van verwantschap werden hersteld.

Tit. 24. Betreffende de lijken van gestraften.

480. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IX.
De lichamen van ter dood veroordeelden mogen niet aan hun verwanten worden geweigerd; en de goddelijke Augustus, in
het Tiende Boek over zijn leven, zei dat deze regel in acht was genomen. Tegenwoordig worden de lichamen van gestraften
alleen begraven wanneer daarom is gevraagd en toestemming is verleend; en soms is het niet toegestaan, vooral wanneer
personen wegens hoogverraad zijn veroordeeld. Zelfs de lichamen van hen die tot de verbranding zijn veroordeeld, kunnen
worden opgeëist, opdat hun gebeente en as, na te zijn verzameld, kunnen worden begraven.
481. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
Als iemand naar een eiland is gedeporteerd of verbannen, blijft zijn straf ook na zijn dood bestaan, want het is hem niet
toegestaan elders te worden gebracht en begraven, zonder toestemming van de keizer; zoals Severus en Antoninus
herhaaldelijk in Rescripties hebben verklaard, en zij verleenden dit dikwijls als een gunst aan vele personen die daarom
vroegen.
482. Paulus, Sententiae, Boek I.
De lichamen van gestraften moeten worden overhandigd aan wie daarom vraagt, met het doel ze te begraven.
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Boek XLIX
1. Over beroepen en verslagen.
2. Van welke personen het niet geoorloofd is in beroep te gaan.
3. Bij wie en van wie beroep kan worden ingesteld.
4. Wanneer en binnen welke termijn moet een beroep worden ingesteld?
5. Wat betreft de aanvaarding of verwerping van beroepsprocedures.
6. Betreffende kennisgevingen van beroep, zendingen genoemd.
7. Geen wijziging mag worden aangebracht nadat het beroep is ingesteld.
8. Welke besluiten zonder beroep kunnen worden herroepen.
9. Of de redenen voor een beroep door een ander kunnen worden aangevoerd.
10. Wanneer een voogd, een curator of een magistraat die benoemd is, in beroep gaat.
11. Hij die in beroep gaat, moet in zijn eigen provincie worden verdedigd.
12. Wanneer een procespartij zich genoodzaakt ziet, een andere rechtsvordering bij de rechter aanhangig te maken (..)
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13. 13. Indien het overlijden intreedt terwijl een rechtsmiddel aanhangig is.
14. Betreffende de rechten van de Schatkist.
15. Wat betreft gevangenen, het recht op postliminium, en personen die van de vijand zijn vrijgekocht.
16. Betreffende militaire zaken.
17. Betreffende castrense peculium.
18. Betreffende veteranen.

Tit. 1. Op beroepen en verslagen.

1. Ulpianus, Over beroep, Boek I.
Er is niemand die niet weet hoe vaak beroep wordt aangetekend, en hoe noodzakelijk het is om het onrecht of de
onwetendheid van rechters te corrigeren; hoewel soms vonnissen die op de juiste wijze zijn opgelegd, ten kwade worden
veranderd, omdat hij die het laatste vonnis uitspreekt, om deze reden geen beter vonnis uitspreekt.
(1) De vraag rees of beroep kon worden ingesteld tegen een Rescript van de Keizer, wanneer de Gouverneur van een
provincie, of iemand anders, zijn advies vroeg, en het Rescript als antwoord werd uitgevaardigd. Ook werd gevraagd of het
recht van beroep blijft bestaan. Wat moest men doen indien de Gouverneur bij het vragen van advies een onjuiste verklaring
had afgelegd? Er bestaat een Rescript van de Goddelijke Pius over dit punt, gericht aan de gemeenschap van de Thraciërs,
waaruit blijkt dat het recht van beroep blijft bestaan. De woorden van het Rescript luiden als volgt: "Indien iemand ons een
brief schrijft en wij hem in een Rescript bij wijze van antwoord iets meedelen, zal het hem zijn toegestaan zich op onze
beslissing te beroepen. Want als zou blijken dat wat ons geschreven is, niet waar is, of een verkeerde voorstelling van zaken
geeft, zal geen beslissing geacht worden door ons te zijn genomen; en elke verklaring die aan ons is afgelegd, zal geacht
worden niet te zijn afgelegd voordat het antwoord waarin die verklaring wordt verworpen, is geschreven."
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(2) Als gevolg hiervan wordt geoordeeld, dat geen hoger beroep moet worden ingesteld na de raadpleging van de rechter,
indien deze toevallig een tussenvonnis heeft gewezen, waarin hij verklaart, dat hij de Keizer zal raadplegen, daar de partij
hoger beroep kan instellen nadat het rescript is uitgevaardigd.
(3) Wanneer iemand zich in een beroepschrift vergist, bijvoorbeeld wanneer hij zich tot een rechter zou moeten wenden en
hij zich tot een andere rechter wendt, laat ons dan bezien of zijn vergissing hem schade zal berokkenen. Indien hij zich tot
een hogere rechter wendt en zich vergist door zich tot een lagere rechter te wenden, zal deze vergissing hem inderdaad
schaden. Indien hij zich echter tot een hogere rechter wendt, zal zijn vergissing hem niet schaden, en deze regel is in
verschillende grondwetten opgenomen. Wanneer iemand dus een door de Consuls op grond van een Rescript van de Keizer
benoemde rechter heeft aanvaard en zich daarna tot de Prefect van de stad wendt, wordt hem zijn vergissing vergoed op
grond van een Rescript van de Goddelijke Broeders, waarvan de tekst als volgt luidt: "Daar gij zegt, dat gij door eene
vergissing een beroep hebt gedaan op den rechter, dien gij hebt aangenomen op de voorwaarden van ons Rescript van de
eminente Consuls, bij onzen vriend, Julius Rusticus, den Prefect der Stad, zullen de genoemde eminente Consuls van de zaak
kennis nemen, alsof het beroep tot hen was gericht." Als iemand dus een beroep doet op een rechter met gelijke of hogere
rechtsmacht, of op de ene in plaats van de andere, zal zijn vergissing hem niet schaden; maar als hij een beroep doet op een
rechter met lagere rechtsmacht, zal het hem wel schaden.
(4) Het door de rekwiranten ingediende stuk moet de namen bevatten van degenen die het hebben ingediend, dat wil zeggen
de namen van degenen die in hoger beroep gaan, alsmede de namen van degenen tegen wie zij in hoger beroep gaan en van
de beslissing die zij hebben gegeven.
2. Macer, Over beroep, Boek I.
Wanneer iemand in hoger beroep gaat op het moment dat het vonnis wordt uitgesproken, is het voldoende dat hij zegt: "Ik ga
in hoger beroep."
3. Ulpianus, Over beroep, Boek I.
Wanneer iemand in zijn verzoekschrift niet vermeldt tegen welke tegenstander hij in beroep is gegaan, weet ik dat men hem
gevraagd heeft of hij door een exceptie uitgesloten kan worden. Ik denk niet dat hij op deze manier kan worden uitgesloten.
(1) Wanneer de rekwirant meerdere wederpartijen had en de namen van sommigen van hen wel en van anderen niet in zijn
beroepschrift waren opgenomen, rees de vraag of hij door een exceptie kon worden verjaagd op grond dat hij, aangezien hun
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namen niet waren opgenomen, wat hen betrof als het ware in de beslissing had berust. Aangezien de oorzaak van alles
dezelfde is, meen ik dat hij niet door een exceptie mag worden verjaagd.
(2) Het is duidelijk dat indien er meerdere personen veroordeeld zijn en de namen van sommigen van hen in het
verzoekschrift vermeld staan en die van de anderen niet, alleen zij van wie de namen in het verzoekschrift vermeld staan,
geacht worden in beroep te zijn gegaan.
(3) Maar wat indien een bepaalde beroepsgrond is vermeld? Kan de appellant daarvan afzien en een andere aanvoeren? Of is
hij eraan gebonden, zoals aan een bepaalde formule? Ik ben van mening dat wanneer een partij eenmaal in hoger beroep is
gegaan, het hem moet worden toegestaan om zelfs een andere reden aan te voeren en deze op alle mogelijke manieren te
vervolgen.
4. Macer, Over beroep, Boek I.
Het is niet toegestaan beroep aan te tekenen tegen de uitvoering van een vonnis.
(1) Het is echter wel toegestaan om in beroep te gaan tegen de beslissing van iemand waarvan beweerd wordt dat hij een
verkeerde interpretatie heeft gegeven aan een vonnis, als hij de bevoegdheid had om het te interpreteren, zoals bijvoorbeeld
de Gouverneur van een provincie, of de Keizerlijke Procureur; op voorwaarde dat, bij het bespreken van de redenen om het
beroep toe te staan, alleen de vraag aan de orde wordt gesteld of de interpretatie in overeenstemming met de wet was. Dit
werd ook door de goddelijke Antoninus in een Rescript verklaard.
(2) Wanneer iemand anders veroordeeld is, kan hij die belang bij de zaak heeft in hoger beroep gaan; bijvoorbeeld iemand
die, nadat hij een advocaat had aangesteld, in het ongelijk is gesteld, en de advocaat niet in zijn naam in hoger beroep is
gegaan.
(3) Evenzo, indien de koper uit het verkochte goed wordt gezet, en nalaat beroep aan te tekenen, kan de verkoper beroep
aantekenen. Of, indien hij een proces aanspant en wordt verslagen, mag de verkoper het recht op beroep niet worden ontzegd.
Maar wat als de verkoper die weigerde in beroep te gaan, niet solvabel is? En zelfs indien hij in beroep zou gaan en bij het
voeren van de zaak verdacht blijkt te zijn, kan de verdediging om die reden aan de koper worden toevertrouwd, net alsof hij
zelf in beroep was gegaan.
(4) Dit is besloten ten aanzien van de schuldeiser, wanneer de schuldenaar in het ongelijk is gesteld en in hoger beroep gaat,
omdat hij zijn zaak niet getrouw heeft verdedigd. Deze grondwet moet aldus worden opgevat, dat de schuldeiser tussenbeide
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is gekomen, de schuldenaar zijn zaak met een pandrecht heeft verloren en in hoger beroep is gegaan. Want het is beslist dat
de schuldenaar, in geval van afwezigheid van zijn schuldeiser, hem op geen enkele wijze benadeelt.
(5) Wanneer een advocaat die een zaak voert, deze verliest, moet worden nagegaan of hij zelf beroep kan instellen via een
andere advocaat, want het staat vast dat een advocaat geen andere advocaat kan aanwijzen. Men moet echter bedenken, dat
een advocaat, door de voeging van zaken, meester in de zaak wordt, en dus door bemiddeling van een andere advocaat hoger
beroep kan instellen.
5. Marcianus, Over beroep, Boek I.
Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een beslissing die andere partijen raakt, tenzij daar een goede reden voor is;
bijvoorbeeld wanneer een man zichzelf heeft laten veroordelen ten nadele van zijn mede-erfgenaam, of om een soortgelijke
reden, hoewel de mede-erfgenaam zelfs zonder hoger beroep veilig kan worden gesteld. Hetzelfde geldt wanneer een borg in
beroep gaat voor degene voor wie hij aansprakelijk is geworden. Daarom kan de borg van een verkoper in hoger beroep gaan
als de koper wordt verslagen, ook al kunnen zowel de koper als de verkoper in de beslissing berusten.
(1) Wanneer een testamentair erfgenaam wordt verslagen door iemand die een rechtsvordering instelt op grond van het feit
dat een testament onbetrouwbaar is, mogen de legatarissen en degenen die hun vrijheid hebben ontvangen in hoger beroep
gaan, als zij zich erover beklagen dat het vonnis door samenspanning is verkregen; zoals de Goddelijke Pius in een Rescript
heeft verklaard.
(2) Hij heeft ook in een Rescript verklaard dat de legatarissen in beroep kunnen gaan.
(3) Hetzelfde moet gezegd worden indien zij beweren dat de verzoeker tot hun nadeel betrokken is geweest bij een
frauduleuze transactie.
(4) Dezelfde regel is in een Rescriptum van toepassing verklaard, wanneer een compromis tot stand is gekomen zonder hoger
beroep. Wanneer iemand op dezelfde dag tijdens de procedure mondeling in beroep gaat, is dit voldoende. Doet hij dit echter
niet, dan moeten twee of drie dagen worden gerekend om hem in staat te stellen zijn beroep in te stellen.
6. Ulpianus, Over het beroep, Boek II.
Niet alleen hij die ter strafvervolging is gebracht, mag in hoger beroep gaan, maar ook anderen in zijn naam; en niet alleen
wanneer hij zelf daartoe opdracht geeft, maar wanneer iemand anders in hoger beroep wenst te gaan, kan hij dat doen, en het
maakt ook niet uit of hij al dan niet nauw verwant is met de beklaagde; want ik vind dat op grond van menselijkheid iedereen
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die in hoger beroep gaat, gehoord moet worden. Indien dus de beklaagde zelf in de beslissing berust, vragen wij niet of
iemand anders belang bij de zaak heeft. Maar wat moet er gebeuren als de veroordeelde, die zijn leven dreigt te verliezen,
zich tegen het beroep verzet en niet wil dat het in behandeling wordt genomen? Ik denk nog steeds dat zijn straf moet worden
uitgesteld.
7. Marcianus, Over beroep, Boek I.
Toen een zekere man, uit vrees voor het geweld van de rechter, niet alleen het hof waar hij beroep instelde, maar het ook
publiceerde, verontschuldigde de goddelijke Severus hem en stond hem toe het beroep voort te zetten.
8. Ulpianus, Over het beroep, Boek IV.
Men moet bedenken dat de partij die in beroep gaat, geen misbruik mag maken van degene van wie hij in beroep gaat, want
als hij dat doet, zal hij gestraft worden. Dit werd verklaard door de Goddelijke Broeders in een Rescript.
9. Macer, Over beroep, Boek II.
Men moet bedenken dat noch een wijkeling, noch de Staat, volledige restitutie kan verkrijgen in een geval waar vrijheid in
het geding is, maar dat een beroep noodzakelijk is. Dit is in verschillende rescripten vermeld.
10. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Wanneer verschillende personen afzonderlijk veroordeeld zijn, hoewel in dezelfde zaak, zullen zij verschillende
beroepsprocedures moeten voeren.
(1) Indien iemand een proces aanspant dat verscheidene vorderingen omvat, en de gedaagde wordt veroordeeld tot het
betalen van verscheidene geldsommen, waarvan niet één voldoende is om aan de beslissing van de Keizer te worden
onderworpen, maar alle tezamen voldoende zijn, kan hij bij de Keizer in beroep gaan.
(2) Wanneer tegen verscheidene partijen bewijzen zijn overgelegd, waardoor zij in het ongelijk zijn gesteld, is een enkel
beroep voldoende, omdat zij allen tezamen zijn gedagvaard en door dezelfde getuigenis in het ongelijk zijn gesteld.
(3) Wanneer verscheidene personen veroordeeld worden tot het betalen van een enkele som geld, is er dan niet een enkel
vonnis, en zijn zij, als gezamenlijke gedaagden, aansprakelijk voor hetzelfde bedrag, zodat ieder van hen volledig
aansprakelijk is; of moet het vonnis in zoveel delen als er personen zijn verdeeld worden? is een vraag die gesteld is.
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Papinianus antwoordde dat het vonnis onder de personen verdeeld moest worden, en dat de veroordeelden dus voor gelijke
delen aansprakelijk waren.
(4) De verklaring in de rescripten dat, in een gemeenschappelijke zaak, wanneer de ene partij in beroep gaat en de andere
niet, het succes van de eerste ten goede komt aan de tweede die niet in beroep is gegaan, is een regel die moet worden
aangenomen, als er slechts één verdedigingsgrond was. Waar er echter meerdere waren, is het iets anders; zoals in het geval
van twee voogden, waar een van hen een voogdij beheert, en de ander er niets mee te maken heeft, en de laatste in hoger
beroep gaat; want het is onrechtvaardig dat hij die in het vonnis berust, omdat hij weet dat hij de zaak heeft behandeld, zijn
zaak wint door het hoger beroep van hem die geen deel heeft gehad aan het beheer van de voogdij.
11. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek III.
Wanneer geld is betaald ter uitvoering van een vonnis, en in hoger beroep een gunstiger uitspraak is gedaan, kan de partij het
geld dat hij heeft betaald, terugvorderen.
12. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Indien vaststaat, dat een duumvir is aangesteld zonder de door de wet voorgeschreven formaliteiten in acht te nemen, maar
alleen omdat hij door de stem van het volk werd geëist, waarmee de Proconsul heeft ingestemd zonder dat hij daartoe enig
recht had, is een hoger beroep in zo'n duidelijk geval overbodig.
13. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Het is geen nadeel voor den appellant, indien hij in zijn verzoekschrift niet heeft aangegeven, van welk onderdeel der
beslissing hij in beroep is gegaan.
(1) Het is niet gebruikelijk het beroep af te wijzen van hen die ten minste één goede grond voor beroep hebben.
14. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIV.
Wanneer een vonnis wordt uitgesproken tegen een wil, door samenspanning, laat ons dan zien of de beslissing van het hof
stand zal houden. De goddelijke Pius stond de partijen toe in hoger beroep te gaan, wanneer beweerd werd dat bepaalde
personen zich door samenspanning hadden verenigd om de rechten van legatarissen en slaven die hun vrijheid hadden
verkregen, nietig te verklaren; en op het ogenblik is dit de wet, dat wil zeggen, zij kunnen in hoger beroep gaan en zelfs voor
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dezelfde rechter verschijnen die de zaak met betrekking tot het testament behandelde, als zij reden hebben om te vermoeden
dat de erfgenaam de verdediging niet getrouw zal voeren.
(1) Wanneer de erfgenaam niet antwoordt, wordt een vonnis ten gunste van zijn tegenpartij uitgesproken, en in een Rescriptie
is bepaald, dat dit noch de legaten noch de vrijheidsrechten schaadt. Dit Rescript van de Goddelijke Broeders, gericht aan
Domitius, luidt als volgt: "Wanneer de bezitter afwezig is, en niemand in zijn naam antwoordt, is besloten dat het vonnis
geen kracht van gewijsde heeft, tenzij het alleen is uitgesproken tegen hem die niet is verschenen. Daarom blijven de
vorderingsrechten van hen die bij testament vrijheid, legaten of trusts hebben ontvangen, indien zij daartoe gerechtigd zijn,
gehandhaafd, alsof er geen vonnis was gewezen; en daarom staan wij hun toe door te gaan tegen de partij die de zaak heeft
gewonnen."
15. Marcellus, Digest, Boek I.
Slaven kunnen niet in hoger beroep gaan, maar hun meesters kunnen, om hen bij te staan, hun toevlucht nemen tot hoger
beroep, en ieder ander kan dit doen in naam van de meester. Wanneer echter noch de meester in beroep gaat, noch iemand
anders dat voor hem doet, ontzeggen wij de slaaf niet het voorrecht om voor zichzelf vrijstelling af te smeken, nadat hij zo'n
streng vonnis heeft ontvangen.
16. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
De grondwetten die de vraag behandelen of er al dan niet beroep moet worden aangetekend, zodat er niets nieuws tegen kan
worden ingebracht, zijn niet van toepassing op hen die in het belang van het publiek onmiddellijk gestraft moeten worden;
zoals bijvoorbeeld beruchte rovers, of personen die aanzetten tot opruiing, of de leiders van facties.
17. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Wanneer in één zaak twee afzonderlijke vonnissen zijn gewezen, bijvoorbeeld het ene met betrekking tot de hoofdzaak en het
andere met betrekking tot de rente, zullen twee rechtsmiddelen noodzakelijk zijn, opdat niet kan worden begrepen, dat de
partij het ene heeft aanvaard en van het andere in hoger beroep is gegaan.
(1) Wanneer een voogd, aangesteld voor een ondergeschikte, in hoger beroep gaat, zal intussen een curator voor de
ondergeschikte worden aangesteld. Indien echter het gezag van de voogd nodig mocht zijn, bijvoorbeeld voor de aanvaarding
van een nalatenschap, zal noodzakelijkerwijs een voogd worden benoemd, daar het gezag van een curator daartoe niet
toereikend is.
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18. Dezelfde, Opinies, Boek XVII.
Lucius Titius heeft beroep aangetekend voor zijn slaaf, die veroordeeld was om voor wilde beesten geworpen te worden. Ik
vraag of hij de gronden kan aangeven voor een dergelijk beroep door een advocaat. Modestinus antwoordde dat hij dat kon
doen.
19. Hetzelfde, gevallen toegelicht.
Indien een uitspraak rechtstreeks tegen de strikte uitlegging der wet is gedaan, moet zij niet geldig zijn, en kan de zaak dus
zonder hoger beroep opnieuw worden behandeld. Een beslissing is niet rechtsgeldig, indien zij speciaal is uitgesproken tegen
de wetten, een decreet van de Senaat, of een Keizerlijke Grondwet. Wanneer dus iemand in beroep gaat tegen zo'n beslissing,
en door een exceptie wordt uitgesloten, wordt de beslissing door deze procedure geenszins bevestigd, en kan de zaak dus
opnieuw worden behandeld.
20. Idem, over voorschriften.
Wie een voogd ervan beschuldigt verdacht te zijn, en diens excuus om de voogdij niet te aanvaarden in twijfel trekt, wordt
geacht in naam van een ander te handelen.
(1) Hij die in eigen naam tot voogd is benoemd, moet binnen twee dagen in beroep gaan, omdat hij zijn eigen zaak voert.
(2) Aan militairen wordt geen verdere termijn voor het instellen van hoger beroep verleend, en indien zij, na te zijn verslagen,
niet in hoger beroep gaan en de gebruikelijke formaliteiten vervullen, worden zij nadien niet meer gehoord.
21. Papirius Justus, Over de constituties, Boek I.
De keizers Antoninus en Verus hebben in een Rescript verklaard dat beroepen die rechtstreeks bij de keizer zijn ingediend,
zonder eerst te zijn voorgelegd aan de magistraten van lagere rang, voor wie dit zou moeten gebeuren, worden teruggezonden
naar de gouverneurs.
(1) Ook hebben zij in een Rescript verklaard, dat een beroep van een door de Gouverneur van de provincie benoemde rechter
bij de Keizer niet op de juiste wijze is ingesteld, en dat het daarom naar deze laatste moet worden teruggezonden.
(2) Wanneer iemand die tot magistraat is benoemd in beroep gaat, vervult zijn collega intussen de functie van beiden. Indien
beiden in beroep gaan, wordt tijdelijk een andere magistraat in hun plaats benoemd, en hij die niet terecht in beroep is
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gegaan, moet de schade vergoeden die de regering heeft geleden. Indien echter het beroep gegrond was, en aldus is beslist,
zal worden bepaald, wie de geleden schade zal betalen. In de tussentijd moet een ander als curator worden aangesteld, die
belast wordt met de verdeling van de voorzieningen zolang het beroep loopt.
(3) Zij verklaarden ook in een Rescript dat, hoewel het niet gebruikelijk is dat, nadat beroep is ingesteld, de gewassen van het
land waarover een geschil loopt, in bewaring worden gegeven, het hun toch billijk leek, aangezien zij door de tegenpartij
zouden kunnen worden vernietigd, dat zij in handen van een sekwester zouden worden gesteld.
22. Papinianus, Opinies, Boek II.
Wanneer een zaak voor onderzoek aan de keizer is voorgelegd, kan zij worden teruggeroepen door degene die haar heeft
toegezonden.
23. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Wanneer een rechter door de Gouverneur van een provincie is aangesteld om een zaak met instemming van de procespartijen
te schikken, kan de verliezende partij in hoger beroep gaan.
(1) Wanneer een vertegenwoordiger van de Keizer, die niet de functie van Gouverneur vervulde, noch het recht had een
rechter in particuliere zaken te benoemen, een vonnis wees, werd geoordeeld dat het nutteloos was beroep aan te tekenen
tegen een vonnis dat niemand aansprakelijk stelde.
(2) Toen een vonnis werd gewezen tegen de vader van een zoon die onder voogdij stond, waarbij het ging om goederen die
hij via zijn zoon kon verkrijgen, was ik van mening dat de zoon alleen in naam van zijn vader hoger beroep kon instellen.
(3) Besloten werd dat hij die wist dat hem wegens zijn rang een Edict was verleend, geen recht had om in hoger beroep te
gaan, daar het in zijn macht lag om vóór de vastgestelde dag voor het gerecht te antwoorden en zich daardoor te beschermen
door de opzegging van het Edict te vermijden.
24. Scaevola, Opinies, Boek V.
Wanneer iemand die te goeder trouw of als voogd of curator de zaken van een ander behartigt, is veroordeeld en in hoger
beroep is gegaan; en, nadat de zaak lang had voortgeduurd, ten slotte werd beslist dat het hoger beroep niet op goede gronden
was ingesteld; rees de vraag of, omdat later vonnis werd gewezen, de rente over de hoofdsom voor de tussenliggende tijd
verschuldigd is. Het antwoord luidt, dat volgens de genoemde feiten een praetoriaanse vordering moet worden toegewezen.
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(1) De curator van een minderjarige heeft in een proces tegen de erfgenamen van zijn voogd hoger beroep ingesteld. Daar de
jongeman toen de leeftijd van vijfentwintig jaar had overschreden en in het leger was, heeft hij verzuimd zijn beroep voort te
zetten. Toen hij uit het leger was teruggekeerd, vroeg ik hem of hij zelf zijn beroep moest instellen, of dat hij zich tot zijn
curator moest wenden om dat te doen. Het antwoord luidde dat de soldaat, in overeenstemming met de genoemde feiten, zelf
de zaak waarin hij belang stelde, moest voortzetten.
25. Paulus, Opinies, Boek XX.
"De keizer Alexander aan de gemeenschap der Grieken, die in Bithynië zijn. Ik zie niet in hoe iemand verhinderd kan worden
een beroep te doen op een vonnis, als er een andere weg openstaat om hetzelfde te doen, en mij sneller te bereiken. Wij
verbieden curatoren en hoofden van naties misbruik en geweld te gebruiken tegen degenen die in beroep gaan, en (om
duidelijker te zijn) hen de toegang tot ons te ontzeggen; en zij moeten dit besluit van mij gehoorzamen, wel wetend dat de
vrijheid van hen die regeren evenzeer het voorwerp van mijn zorg is als hun goede wil en gehoorzaamheid."
26. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Wanneer een zaak naar de Keizer wordt gestuurd, kan de Gouverneur deze met instemming van de partijen horen, als de zaak
binnen zijn rechtsgebied valt.
27. Dezelfde, Epitomes of Laiv, Boek V.
Wanneer een voogd beroep aantekent in een zaak betreffende zijn voogd, of een curator dit doet in het geval van een
volwassene, kan hij het beroep aanwenden voordat de erfgenaam van een van beiden zijn rekening en verantwoording aflegt;
want nadat de rekening en verantwoording is afgelegd, zal noch de voogd noch de curator gedwongen worden de
gegrondheid van het beroep te ondersteunen.
28. Scaevola, Digest, Boek XXV.
Een schuldeiser die een rechtszaak had aangespannen tegen de borg, was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak, nadat
de zaak was gevoegd, en toen de borg werd ontslagen ging zijn slaaf in hoger beroep. De vraag werd gesteld of het beroep
dat de slaaf in naam van zijn meester instelde, enige kracht of gevolg had. Het antwoord luidde dat aan een dergelijk beroep
geen aandacht diende te worden geschonken.
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(1) Een man die door een rechter was gelast om, overeenkomstig het bevel van de Gouverneur van de provincie, voor de
rechter te verschijnen en bepaalde rekeningen over te leggen waarvan hij beweerde dat zij in zijn bezit waren, deed dit niet,
zelfs niet nadat hem daartoe uitstel was verleend; en daarom werd de gedaagde, nadat hem de grondwet was voorgelezen,
veroordeeld omdat hij door halsstarrigheid had nagelaten de gevraagde documenten over te leggen, en de eiser door het
afleggen van een eed had bewezen hoeveel belang hij erbij had dat zij werden overgelegd. De vraag rees of hij na de
eedaflegging nog in hoger beroep kon gaan. Het antwoord luidde dat uit niets was gebleken waarom hem het voordeel van
hoger beroep zou moeten worden ontzegd.
(2) De voogden die in de plaats van een wettelijke voogd waren gesteld, hadden tegen hem een voogdijzaak aangespannen;
de aangestelde arbiter veroordeelde hem ten onrechte, en omdat de billijkheid van de zaak dit vereiste, gingen zij tegen zijn
beslissing in beroep. Terwijl het beroep aanhangig was, groeiden de jongemannen op. Daar de gehele procedure betrekking
had op volwassen personen en zij in staat waren hun eigen belangen te behartigen, rees de vraag of de eis van degenen tegen
wie het beroep was ingesteld, die stelden dat de grond van het beroep moest worden aangevoerd door degenen die het geschil
het eerst hadden aangespannen, moest worden ingewilligd. Het antwoord luidde, dat indien degenen wier voogdij was
uitgeoefend, de zaak wensten voort te zetten, hun dit diende te worden belet. Dezelfde regel moest in acht worden genomen
ten aanzien van curatoren, indien de jongeling intussen de wettelijke leeftijd zou hebben bereikt.

Tit. 2. Op welke personen men zich niet mag beroepen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Er moet onderzocht worden van wie het niet geoorloofd is een beroep te doen.
(1) En het zou inderdaad dwaas zijn iemand te waarschuwen dat het niet geoorloofd is zich tot de keizer te wenden, want hij
is het zelf tot wie het beroep wordt gericht.
(2) Er zij aan herinnerd, dat geen beroep kan worden gedaan van de Senaat op den Keizer; en dit werd vastgesteld door een
adres van den Goddelijken Hadrianus.
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(3) Indien iemand, voordat het vonnis is uitgesproken, verklaart dat hij niet in beroep zal gaan tegen de beslissing van de
rechter, verliest hij zonder twijfel het voordeel van het beroep.
(4) Soms benoemt de keizer een rechter met dien verstande dat tegen zijn beslissing geen beroep kan worden ingesteld; want
ik weet dat er zeer dikwijls op deze wijze rechters zijn benoemd door de Goddelijke Marcus. Laten we eens kijken of iemand
anders op deze manier een rechter kan benoemen. Ik geloof niet dat hij dat kan.
2. Paulus, Over beroep, Boek I.
De vraag werd gesteld of beroep kan worden aangetekend tegen scheidsrechters, die zijn aangesteld om zekerheden aan te
nemen. Hoewel verscheidene autoriteiten van mening zijn dat in dit geval, zelfs zonder hoger beroep, de beslissing kan
worden gewijzigd door degene die haar heeft uitgesproken.

Tit. 3. Bij wie en van wie beroep kan worden ingesteld.

1. Ulpianus, Over het beroep, Boek I.
Wanneer gezegd wordt dat beroep kan worden aangetekend bij de rechter die het vonnis heeft gewezen, moet dit zo worden
begrepen dat ook beroep kan worden aangetekend bij zijn opvolger. Wanneer dus de prefect van de stad of de pretoriaanse
prefect een vonnis velt, moet beroep worden aangetekend bij degene die het vonnis heeft uitgesproken.
(1. Beroep wordt niet ingesteld bij degene die zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd; want in het algemeen behoort het te
worden ingesteld bij degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, bij wie het beroep zou worden ingesteld bij de
ambtenaar die de bevoegdheid heeft gedelegeerd.
2. Venuleius Saturninus, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Men kan van de Gouverneur in beroep gaan bij de Proconsul, en als deze een boete heeft opgelegd, kan de Proconsul kennis
nemen van zijn onrechtvaardigheid, en beslissen wat hem het beste lijkt.
3. Modestinus, Regels, Boek VIII.
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Telkens wanneer een rechter wordt aangesteld door de magistraten van het Romeinse volk, van welke rang zij ook mogen
zijn, ook al gebeurde dit op bevel van de Keizer, en kan hij de rechter bij naam hebben aangewezen, kan beroep worden
aangetekend bij de magistraten zelf.

Tit. 4. Wanneer en binnen welke tijd beroep moet worden aangetekend.

1. Ulpianus, Over beroep, Boek I.
Wanneer de gouverneur van een provincie iemand meedeelt dat hij naar een eiland gedeporteerd zal worden, en aan de keizer
schrijft dat hij gedeporteerd mag worden, laten we dan eens kijken wanneer er beroep aangetekend moet worden, op het
moment dat de gouverneur aan de keizer schreef, of op het moment dat de keizer aan hem schreef. Ik denk dat het beroep
moet worden ingesteld wanneer de Gouverneur beveelt dat de beklaagde in hechtenis wordt genomen, en nadat hij zijn
besluit heeft genomen dat de Keizer zal worden aangeschreven opdat de beklaagde zal worden uitgewezen. Het is echter te
vrezen, dat het te laat zal zijn om in beroep te gaan, nadat de Keizer hem een eiland heeft aangewezen; want wanneer de
beslissing van de Gouverneur is bevestigd, is het gebruikelijk een eiland als plaats van deportatie aan te wijzen. Ook moet
worden gevreesd, dat, indien de Gouverneur aan den Keizer valse verklaringen heeft afgelegd omtrent den persoon, dien hij
wilde doen deporteren, de weg van het beroep voor hem zal zijn gesloten. Wat moet er dan gebeuren? In overeenstemming
met de suggesties van menselijkheid kan worden besloten dat in beide gevallen het beroep niet tevergeefs zal worden
ingesteld, omdat de beklaagde niet in beroep gaat tegen de Keizer, maar tegen de dubbelhartigheid van de rechter. Deze regel
zou ook moeten worden toegepast in het geval van een decurion, die de Gouverneur zich niet zou moeten veroorloven te
straffen, maar die hij in de gevangenis zou moeten opsluiten en aan de Keizer zou moeten schrijven met betrekking tot zijn
straf.
(1) Wanneer iemand tot voogd wordt benoemd, hetzij bij testament, hetzij door iemand die het recht van benoeming heeft,
zal het voor hem niet nodig zijn in beroep te gaan (daar deze regel door de Goddelijke Marcus is ingesteld), maar hij moet
zijn verontschuldiging binnen de voorgeschreven tijd aanbieden; en indien deze wordt afgewezen, moet hij dan in beroep
gaan, anders zal hij het tevergeefs doen.
(2) Het geval is anders met hen, die tot een of ander ambt van eer geroepen worden, wanneer zij aanvoeren, dat zij een
verontschuldiging hebben; want zij kunnen hun redenen van onschendbaarheid niet aanvoeren, tenzij zij een beroep instellen.
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(3) Gouverneurs hebben gewoonlijk de gewoonte de naam van een man te zenden aan de orde waartoe hij behoort, met het
verzoek Gaius Seius tot magistraat te kiezen, of hem een andere eer of ambt toe te kennen. Moet het beroep worden ingesteld
nadat de orde haar besluit heeft genomen, of moet het worden ingesteld op het moment dat de gouverneur de naam voorlegt?
De beste opvatting is, dat het beroep moet worden ingesteld op het tijdstip waarop de beschikking uitspraak doet; want de
Gouverneur lijkt eerder te hebben geadviseerd iemand te benoemen dan dat hij zelf de voordracht heeft gedaan. Ten slotte
moet het beroep bij hem worden ingesteld, en niet van hem.
(4) Maar wanneer de Gouverneur zelf lid is van de orde (zoals soms gebeurt), op het moment dat de persoon door de orde
werd benoemd, kan beroep worden aangetekend bij de Gouverneur, als tegen de orde, en niet tegen de Gouverneur zelf.
(5) De termijn van twee of drie dagen moet worden berekend vanaf het tijdstip waarop de beschikking is gegeven, teneinde
beroep in te stellen. Wat moet er echter gebeuren als de beslissing onder een voorwaarde is gegeven? Moet de termijn voor
het instellen van beroep dan worden berekend vanaf de dag van de beslissing, of vanaf de dag waarop aan de voorwaarde van
de beslissing is voldaan? Het is duidelijk dat de beslissing niet onder een voorwaarde mag worden gegeven, maar als dit toch
gebeurt, welke weg moet dan worden bewandeld? Het is juist dat de beroepstermijn onmiddellijk begint te lopen.
(6) Hetgeen met betrekking tot beslissingen is geordend, namelijk dat op de tweede of derde dag hoger beroep moet worden
ingesteld, moet ook in acht worden genomen in andere gevallen waarin weliswaar geen beslissing is gegeven, maar waarin,
zoals hierboven is gezegd, een partij hoger beroep kan instellen.
(7) Een Rescript van de Goddelijke Marcus schrijft voor dat de dagen waarop een partij in hoger beroep kan gaan, tot op
zekere hoogte beschikbaar moeten zijn, als degene van wie het hoger beroep wordt ingesteld, niet aanwezig is, zodat het
verzoekschrift aan hem kan worden voorgelegd; want het Rescript zegt: "Die dag zal in acht worden genomen waarop hij het
eerst in staat zal zijn te verschijnen." Indien dus na het instellen van het hoger beroep de rechter die de beslissing heeft
gegeven, niet aanwezig is, zoals hij gewoon is te zijn, moet worden gezegd, dat de verzoeker in het geheel niet wordt
benadeeld; want hij kan in hoger beroep gaan de eerste keer dat hij toegang tot de rechter heeft. Indien de rechter zich
verschuilt, heeft de justitiabele dus recht op dezelfde genoegdoening.
(8) Maar wat indien de rechter zich wegens het late uur heeft moeten terugtrekken en het vonnis op het laatste deel van de
dag is uitgesproken? In dat geval lijkt de rechter zich niet te hebben teruggetrokken.
(9) Wij gaan ervan uit dat de rechter toegang heeft wanneer hij in het openbaar verschijnt. Indien hij dit echter niet heeft
gedaan, is het dan de schuld van de partij dat zij niet naar zijn huis is gegaan, of hem niet in zijn tuin heeft benaderd, of zelfs
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in een huis op het platteland? De betere mening is, dat hem geen verwijt te maken valt. Daarom, als hij geen toegang tot hem
had in het openbaar, zal het beter zijn te houden dat hij in het geheel geen toegang tot hem had.
(10) Wanneer iemand inderdaad geen gelegenheid heeft om zich te wenden tot de magistraat van wie hij zich bedient, maar
wel tot de aangezochte, moeten wij nagaan of hem een exceptie kan worden tegengeworpen, omdat hij zich niet tot deze
laatste heeft gewend. De regel is thans, dat indien hij de gelegenheid heeft gehad zich tot een van beiden te wenden, er grond
voor een exceptie zal zijn.
(11) De termijn van twee dagen wordt begrepen als betrekking hebbend op iemands eigen geval. Maar hoe moet men zijn
eigen geval onderscheiden van dat van een ander? Het is duidelijk, dat de eigen zaak de zaak is, waarvan de winst of het
verlies de procespartij persoonlijk raakt.
(12) Daarom heeft een advocaat, tenzij hij in eigen naam optreedt, recht op de termijn van drie dagen. Wanneer hij is
aangesteld om zijn eigen zaak te voeren, is de betere mening dat hij slechts recht zal hebben op twee dagen. Maar als hij
deels in eigen naam en deels in naam van een ander optreedt, kan men zich afvragen of hij recht heeft op twee of drie dagen.
De beste mening is, dat hij recht heeft op twee dagen, wanneer hij in eigen naam handelt, en op drie dagen, wanneer hij in
naam van een ander handelt.
(13) Voogden, alsmede de verdedigers van openbare zaken, en de curatoren van minderjarigen of krankzinnigen, zouden drie
dagen moeten hebben, omdat zij in naam van anderen beroep instellen. Hieruit blijkt, dat een verdediger op de derde dag in
hoger beroep kan gaan, mits hij de zaak als verdediger voert en niet in eigen naam; want omdat hij de zaak voert in naam van
een ander, kan hij op de derde dag in hoger beroep gaan.
(14) Wanneer iemand die een voogd ervan heeft beschuldigd verdacht te zijn, zijn zaak verliest, zegt Julianus in het
veertigste boek van de Digest, dat hij binnen drie dagen in beroep kan gaan, net als de verdediger van een minderjarige.
(15) Wanneer tegen een afwezige vonnis is gewezen, moet de termijn van twee of drie dagen worden berekend vanaf de dag
waarop hij van het vonnis heeft vernomen, en niet vanaf de dag waarop het vonnis is gewezen. Wanneer echter wordt gezegd,
dat een verstekeling hoger beroep kan instellen vanaf de dag, waarop hij van het vonnis kennis heeft gekregen, moet
daaronder worden verstaan, dat hij in de zaak niet door een advocaat is verdedigd; want indien deze geen hoger beroep heeft
ingesteld, zal het voor de verstekeling moeilijk zijn, een terechtzitting te verkrijgen.
2. Macer, Beroep, Boek I.
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Indien gij een zaak als advocaat hebt geleid, en, na te zijn verslagen, in hoger beroep gaat, en uw hoger beroep is ongegrond
verklaard, kan men betwijfelen of gij op de tweede dag in hoger beroep moet gaan, want daar het vonnis tegen uw hoger
beroep is gewezen, schijnt gij de belanghebbende partij te zijn. Het is echter beter te oordelen dat u op de derde dag hoger
beroep kunt instellen, omdat u niettemin de zaak van een ander hebt verdedigd.
(1) Indien echter een ander dan een procespartij in hoger beroep komt, bijvoorbeeld een partij die belanghebbende is, moeten
wij nagaan of hij op de derde dag hoger beroep kan instellen. Er moet echter gezegd worden dat hij op de tweede dag in
beroep moet gaan, omdat hij inderdaad zijn eigen zaak verdedigt. Hij zou zichzelf tegenspreken als hij beweerde dat hij het
recht heeft om binnen drie dagen in hoger beroep te gaan, want volgens de rechtspraak sluit hij zichzelf uit als hij in naam
van een ander hoger beroep instelt, terwijl hij zijn eigen zaak als die van een ander wil doen voorkomen, om de reden dat hij
die in het begin geen partij was, niet het recht heeft om in de zaak van een ander hoger beroep in te stellen.
(2) Indien echter iemand, van wie beweerd wordt, dat hij een vrijgelatene is, zich verdedigt met het argument, dat hij
vrijgeboren is, en, na geslagen te zijn, nalaat in hoger beroep te gaan, rijst de vraag, of zijn vader dat kan doen, vooral als hij
verklaart, dat hij onder zijn toezicht staat. Maar indien hij in beroep kan gaan, is het beter te oordelen, dat hij dit op de tweede
dag moet doen, als het voeren van zijn eigen zaak.
(3) Wanneer een naast familielid in beroep gaat namens iemand die ter dood is veroordeeld, betwijfelt Paulus of hij op de
derde dag moet worden gehoord. Het moet echter gezegd worden dat zo iemand op de tweede dag in beroep moet gaan, als
iemand die zichzelf vertegenwoordigt; want wie beweert dat hij belanghebbende is, verdedigt zijn eigen zaak.
3. Dezelfde, Beroep, Boek II.
Wanneer een brief aan de Keizer is geschreven en een afschrift daarvan is getoond aan een van de procespartijen, die geen
beroep heeft aangetekend, en de Keizer daarna in een Rescript tegen hem beslist, laat ons dan zien of hij beroep kan
aantekenen tegen de brief die hem eerder was getoond, aangezien hij, aangezien hij dat toen niet deed, de inhoud ervan als
waar schijnt te hebben erkend. Hij zou niet gehoord mogen worden, als hij zou verklaren dat hij wachtte op de uitvaardiging
van het keizerlijk rescript.

Tit. 5. Betreffende de aanvaarding of verwerping van beroepen.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIX.
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Appellanten worden gewoonlijk niet gehoord, tenzij zij belang hebben bij het proces, of opdracht hebben gekregen om te
handelen, of de zaken van anderen behartigen, en hun handelingen worden onmiddellijk bekrachtigd.
(1) Wanneer echter een moeder ziet, dat de zaak van haar zoon door een vonnis ten val is gebracht, en zij, door moederlijke
genegenheid gedreven, in hoger beroep gaat, moet gezegd worden, dat zij gehoord moet worden; en indien zij er de voorkeur
aan geeft de zaak voor te bereiden, moet zij niet geacht worden te hebben ingegrepen, ofschoon zij aanvankelijk de
verdediging niet op zich had kunnen nemen.
2. Scaevola, Regels, Boek IV.
Hoger beroep kan worden ingesteld vóór het eindvonnis, indien een rechter een tussenvonnis heeft gewezen met het oog op
de toepassing van foltering in een burgerlijke zaak, of in een strafzaak, indien hij dit doet in strijd met de wet.
3. Paulus, Regels.
Hij die een proces aanspant tegen een verdachte voogd, kan binnen drie dagen in hoger beroep gaan als hij in het ongelijk
wordt gesteld.
4. Macer, Beroep, Boek I.
Hij die probeert vertraging te veroorzaken in een proces waarin hij als antwoord aanvoert dat hij een verzoekschrift heeft
ingediend bij de Keizer, en wacht op de uitvaardiging van het Rescript, en, als hij op deze grond beroep aantekent, verbieden
de Keizerlijke Constituties dat het wordt ontvangen.
5. Ulpianus, Over beroep, Boek IV.
Het is voldoende voor hem, wiens beroep niet wordt aangenomen, dit feit te vermelden, en op welke wijze hij dit ook doet,
zijn beroep zal worden toegelaten.
(1) Wanneer een beroep niet wordt aanvaard, en het noodzakelijk wordt een beroep te doen op de Keizer, moet men hem een
verzoekschrift voorleggen. Indien echter een beroep moet worden ingesteld bij iemand anders dan de Keizer, moet
eerstgenoemde worden aangesproken.
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(2) Indien, nadat het beroep is ontvangen, een beletsel wordt opgeworpen, moet men zich tot hem wenden, tot wie de
rechtzoekende het beroep wenst in te stellen.
(3) Het is duidelijk dat, indien het beroep niet in ontvangst wordt genomen en de appellant zich niet tot de bevoegde
ambtenaar, maar tot de keizer heeft gewend, dit hetzelfde is als wanneer hij zich tot de magistraat had gewend tot wie hij zich
had moeten wenden; en dit staat in verschillende Rescripties van onze keizer Antoninus vermeld.
(4) Het is ook duidelijk dat, indien een procespartij zich tot de ene magistraat in plaats van tot de andere heeft gewend, en
niet tot de keizer, deze vergissing hem geen voordeel zal brengen, hoewel hij niet geacht zal worden geen beroep te hebben
ingesteld.
(5. Gedurende de voor het instellen van hoger beroep gestelde termijn kan de partij wier hoger beroep niet is aanvaard, zich
hetzij tot een bevoegde rechter, hetzij tot de Keizer wenden.
6. Macer, Over het beroep, Boek II.
Er zij aan herinnerd dat, wanneer een beroep wordt afgewezen, door de Keizerlijke Constituties is besloten dat alles in
dezelfde toestand moet blijven, en dat er niets nieuws mag worden gedaan, zelfs als het beroep wordt ingesteld tegen de
Schatkist; en hij die weigert het beroep in ontvangst te nemen, moet onmiddellijk een rapport opstellen waarin hij zijn
mening geeft, en de reden voor de afwijzing; en het is door de Keizerlijke Mandaten bepaald dat hij de rechtzoekende een
kopie van zijn rapport moet geven.
7. Paulus, Over het beroep.
Als de zaak geen uitstel toelaat, is het niet toegestaan beroep aan te tekenen om de opening van een testament te verhinderen,
zoals de goddelijke Hadrianus besliste dat graan dat voor het gebruik van de soldaten was ingezameld, niet mocht worden
gebruikt voor het levensonderhoud van het publiek, en dat een aangewezen erfgenaam niet in het bezit mocht worden gesteld.
(1) Nogmaals, indien iets is besloten in overeenstemming met het Eeuwigdurende Edict, kan geen beroep worden ingesteld
om de uitvoering ervan te verhinderen.
(2) Op dezelfde wijze kan geen beroep worden ingesteld om de verkoop van een onderpand te verhinderen.
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Tit. 6. Betreffende de berichten van beroep, de zendingen genoemd.

1. Marcianus, Over beroep, Boek II.
Nadat een beroep is ingesteld, moeten brieven worden gezonden door de ambtenaar van wie het beroep is ingesteld, aan hem
die het moet horen, of dit nu de keizer is of iemand anders; deze brieven worden mededelingen of zendingen genoemd.
(1) De vorm van deze brieven is als volgt, bijvoorbeeld: "Lucius Titius heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van Zoen-Zo, tussen hem en Zo-en-Zo.
(2) Het is voldoende binnen de voorgeschreven termijn ernstig en veelvuldig om deze kennisgevingen te hebben verzocht, en
als de rechter niet op het verzoek ingaat, kan dit door getuigen worden bewezen; want de Keizerlijke Constituties schrijven
voor dat de partij die om een dergelijke kennisgeving verzoekt, dit met hevigheid moet doen. Het is daarom niet meer dan
billijk, dat, indien degene die de aanmaning zou moeten toestaan, schuldig is dit niet te doen, dit geen nadeel mag toebrengen
aan degene die de aanmaning heeft gedaan.

Tit. 7. Geen verandering mag worden aangebracht, nadat het beroep is ingesteld.

1. Ulpianus, Over het beroep, Boek IV.
Nadat een beroep is ingesteld, of het nu ontvangen is of niet, mag er tussentijds niets veranderd worden, als het beroep
ontvangen is, om deze reden; maar als het niet ontvangen is, om niets te schaden terwijl er beslist wordt, of het beroep
ontvangen moet worden of niet.
(1. Indien het beroep wordt ontvangen, mag geen verandering worden aangebracht, totdat over het beroep is beslist.
(2) Indien iemand degradeert en beroep instelt, zal hij niet beperkt worden tot Italië, noch tot een enkele provincie waar hij
eventueel gedegradeerd is.
(3) Om dezelfde reden zal iemand die gedeporteerd is, of daarvan in kennis is gesteld door een magistraat die het recht heeft
hem te deporteren, niet in de boeien geslagen worden, noch onderworpen worden aan een van de strenge behandelingen
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waaraan degenen blootstaan die zich niet bij een beslissing neerleggen; want zijn toestand wordt geacht onaangetast te
blijven nadat het beroep is ingesteld.
(4) Indien hem dus is bevolen zich uit zijn orde terug te trekken, en hij in beroep gaat, kan hij om dezelfde reden de
vergaderingen bijwonen; want het is besloten, en het is een regel van de wet, dat geen verdere stappen kunnen worden
ondernomen zolang een beroep aanhangig is.
(5) Wanneer iemand voor verschillende misdrijven is veroordeeld en tegen sommige daarvan beroep heeft aangetekend, maar
tegen andere niet, rijst de vraag of zijn straf al dan niet moet worden uitgesteld. Indien het hoger beroep is ingesteld wegens
de zwaarste misdrijven, maar hij geen hoger beroep heeft ingesteld wegens de minder ernstige, moet het hoger beroep in elk
geval worden aanvaard, en de straf worden uitgesteld. Indien hij echter een zwaardere straf verdient voor misdrijven
waarvoor hij niet in hoger beroep is gegaan, moet de straf zeker worden opgelegd.

Tit. 8. Welke besluiten zonder beroep kunnen worden herroepen.

1. Macer, Over beroep, Boek II.
Men moet bedenken, dat wanneer men onderzoekt of een zaak beslist is of niet, en de rechter van deze vraag verklaart, dat zij
niet beslist is, ofschoon dit misschien wel het geval is geweest, zij herroepen wordt, zelfs indien geen beroep is ingesteld.
(1) Evenzo is het, indien in de beslissing een rekenfout wordt aangevoerd, niet nodig beroep in te stellen, bijvoorbeeld indien
de rechter beslist als volgt: "Het is bewezen, dat Titius aan Seius vijftig sestertiën schuldig is voor een en hetzelfde artikel, en
ook vijfentwintig voor een ander; daarom stel ik, dat Lucius Titius aan Seius honderd sestertiën moet betalen;" omdat,
aangezien de vergissing een rekenfout is, het niet nodig is om in hoger beroep te gaan, en zij kan gecorrigeerd worden zonder
dit te doen. Maar als de rechter in deze kwestie honderd sestertiën zou toekennen, omdat hij dacht dat vijftig en vijfentwintig
honderd sestertiën uitmaakten, dan is de vergissing er een van berekening, en het is niet nodig om in beroep te gaan. Maar
wanneer de rechter beslist, dat er nog een som van vijf en twintig sestertiën verschuldigd is, dan is er reden tot beroep.
(2) Ook wanneer de beslissing in strijd is met de keizerlijke grondwet, is hoger beroep niet nodig. Een beslissing is in strijd
met de grondwetten wanneer zij wordt uitgesproken met inachtneming van de wet zoals die daarin is neergelegd, en niet met
verwijzing naar de rechten van de procespartij; Want als de rechter, in het geval van een persoon die wenst te worden
vrijgesteld van de last van een openbaar ambt of van de voogdij wegens het hebben van kinderen, of wegens ouderdom, of op
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grond van een of ander voorrecht, oordeelt dat noch kinderen, noch ouderdom, noch enig voorrecht iemand kan vrijstellen
van het ambt of van de voogdij, dan wordt hij geacht te hebben beslist in overeenstemming met de wet zoals die in de
grondwetten is neergelegd. Indien hij echter iemand in de gelegenheid stelt zijn rechten te doen gelden en hem vervolgens in
het ongelijk stelt omdat hij zijn leeftijd of het aantal van zijn kinderen niet heeft bewezen, wordt hij geacht te hebben beslist
met inachtneming van de rechten van de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt, in welk geval beroep moet worden
ingesteld.
(3) Evenzo, wanneer een partij op grond van een niet gepubliceerd en niet aan haar betekend peremptoriaal edict tijdens haar
afwezigheid wordt veroordeeld, verklaren de grondwetten dat een dergelijke beslissing geen gevolg heeft.
(4) Als u en ik ons beiden tot dezelfde rechter wenden, en geen van onze verzoekschriften rente vraagt, en de rechter eerst
tegen mij en dan tegen u beslist, opdat u als eerste een vonnis in uw voordeel zult hebben, is het niet nodig dat ik op deze
grond in hoger beroep ga, daar u volgens de heilige grondwetten geen executie tegen mij kunt vragen voordat er een vonnis is
gewezen met betrekking tot mijn vordering; maar de betere mening is dat er hoger beroep moet worden aangetekend.
2. Paulus, Opinies, Boek III.
Paulus was van mening dat hij die niet in leven was op het moment dat het vonnis tegen hem werd uitgesproken, wordt
geacht veroordeeld te zijn tot een veroordeling zonder voorwerp.
(1) Hij oordeelde ook met betrekking tot een persoon die niet in leven was op het moment dat de rechter werd benoemd om
over zijn zaak te beslissen, dat de benoeming van de rechter nietig was, en dat elke beslissing die tegen hem werd genomen
geen kracht of gevolg zou hebben.
3. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Paulus gaf als zijn mening dat een rechterlijke beschikking die onmogelijk is, nietig is.
(1) Hij gaf ook als zijn mening, dat er geen grond voor beroep was, wanneer een uitspraak was gedaan, die, uit de aard der
zaak, niet kon worden nagekomen.

Tit. 9. De vraag, of de redenen voor het instellen van hoger beroep door een ander kunnen worden aangevoerd.
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1. Ulpianus, Beroep, Boek IV.
Vaak wordt de vraag gesteld of de redenen voor een beroep door een ander kunnen worden aangevoerd, en dit punt wordt
meestal besproken in geldelijke en strafzaken. In Rescripties is bepaald dat dit in geldzaken kan gebeuren. De bewoordingen
van één Rescript zijn als volgt: "De Goddelijke Broeders, aan Longinus. Als degene die beroep heeft aangetekend u heeft
opgedragen hem te verdedigen tegen het beroep dat Pollia tegen hem heeft aangetekend, en het gaat om een geldelijke zaak,
dan staat niets u in de weg om in zijn naam te antwoorden. Indien het echter niet om een geldelijke zaak gaat, maar om een
zaak die de doodstraf inhoudt, is het niet toegestaan door een advocaat te worden behandeld. Is het echter een zaak, waarin
een zoo zware straf als degradatie kan worden ten uitvoer gelegd, dan behoeft niet door een ander te worden gehandeld, doch
men dient er rekening mee te houden, dat de partij zelf ter terechtzitting moet verschijnen." Het is duidelijk, dat indien het
een zaak van geldelijke aard betreft, waaruit schande kan voortvloeien, zij door middel van een advocaat kan worden
gevoerd. Dit oordeel moet niet alleen worden gevolgd, indien de aanklager in hoger beroep komt, maar ook ten aanzien van
hem, tegen wie het hoger beroep is ingesteld; en in het algemeen kan een hoger beroep niet door een ander worden ingesteld
in alle gevallen, waarin een persoon niet door een ander kan verschijnen.
2. Macer, Beroep, Boek II.
Wanneer de advocaat van een afwezige partij in hoger beroep gaat, en naderhand zijn redenen daarvoor geeft, zal hij
niettemin verplicht zijn te antwoorden. Indien hij dit echter nalaat, kan de partij bij het geding dan antwoorden, zoals in het
geval van een minderjarige? is een vraag die wij moeten overwegen. Wij neigen eerder tot de mening dat hij, die als advocaat
van de afwezige partij het verzoek heeft ingediend, gehoord moet worden in de motivering van het beroep.

Tit. 10. Wanneer een voogd, een curator of een magistraat, die benoemd is, in hoger beroep gaat.

1. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
Wanneer personen die in openbare ambten zijn benoemd, in beroep gaan, en daarvoor geen rechtvaardiging aanvoeren,
worden zij er hierbij op gewezen dat het voor hun risico is als de Staat enig verlies zou lijden door de vertraging van het
beroep. Wanneer blijkt, dat het beroep noodzakelijk was, beslist de Gouverneur van de provincie, of de Keizer, wie voor de
geleden schade verantwoordelijk was.
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2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek V.
Wanneer een voogd of een curator in functie wordt gehouden, en in beroep gaat, en overlijdt voordat een uitspraak is gedaan,
zullen zijn opvolgers de gronden van het beroep moeten aangeven, vanwege de verantwoordelijkheid die aan de
tussenliggende tijd is verbonden.

Tit. 11. Hij, die in beroep gaat, moet in zijn eigen provincie worden verdedigd.

1. Ulpianus, Over het beroep, Boek IV.
Hij die in beroep gaat, moet in zijn eigen provincie verdedigd worden, in alle andere gevallen van zijn eigen provincie, ook al
kan hij afwezig zijn om zijn beroep uit te oefenen. Dit verklaarden de Goddelijke Broeders in een Rescript, gericht aan
Decimus Philo.
2. Marcianus, Over het beroep, Boek II.
Dit voorrecht wordt verleend aan hen die afwezig zijn voor zaken voor de Staat, opdat zij niet verplicht zullen zijn zichzelf te
verdedigen.

Tit. 12. Wanneer een procespartij wordt gedwongen een andere zaak aanhangig te maken bij de rechter van wiens beslissing
hij reeds in hoger beroep is gegaan.

1. Ulpianus, Over het beroep, Boek IV.
Wanneer iemand in een zaak in beroep is gegaan bij een rechter, en gedwongen wordt dezelfde rechter in een andere zaak te
laten voorzitten, laten we dan zien welke weg moet worden bewandeld. Het is thans de wet, dat, ook al is het hoger beroep
ingesteld, de partij toch verplicht zal zijn te verschijnen voor dezelfde rechter van wie hij in hoger beroep is gegaan, en
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andere zaken te voeren, als hij die heeft; noch kan hij zich beroepen op het voorwendsel, dat hij ze niet mag berechten voor
een rechter die hem vijandig gezind kan zijn, daar hij opnieuw in hoger beroep kan gaan.

Tit. 13. Indien het overlijden plaats heeft, terwijl een beroep aanhangig is.

1. Macer, Over beroep, Boek II.
Wanneer de appellant overlijdt zonder een erfgenaam na te laten, vervalt een dergelijk beroep. Indien echter een erfgenaam
van de appellant verschijnt, en niemand anders enig belang heeft bij het uiteenzetten van de grond van het beroep, kan de
erfgenaam niet gedwongen worden het beroep voort te zetten. Maar wanneer de Schatkist, of een andere partij waartegen het
beroep is gericht, belang heeft bij de zaak, zal de erfgenaam de gronden van het beroep moeten uiteenzetten. Niemand heeft
enig belang, wanneer bijvoorbeeld de partij is gedegradeerd zonder van zijn eigendom te zijn beroofd. In het geval dat hij zou
worden gedegradeerd na van zijn eigendom te zijn beroofd, of naar een eiland zou worden gedeporteerd, of tot de mijnen zou
worden veroordeeld, of zou overlijden nadat het beroep is ingesteld, heeft onze keizer Alexander in een Rescript, gericht aan
Pletorius, een soldaat, de volgende verklaring als toepasselijk gemaakt: "Ofschoon, terwijl het hoger beroep aanhangig is, de
beschuldiging van de beklaagde door de dood wordt vernietigd, toch kan, daar men beweert dat een deel van zijn eigendom
krachtens het vonnis verbeurd is verklaard, hij die recht heeft op het voordeel van de nalatenschap, dit alleen verkrijgen,
indien hij het hoger beroep met goede redenen omkleedt, en de onrechtvaardigheid van het vonnis aantoont."
(1) Indien een voogd, na een beroep betreffende de zaken van zijn voogd te hebben ingesteld, komt te overlijden, zal zijn
erfgenaam verplicht zijn de gronden van het beroep aan te voeren, zelfs indien hij reeds rekening en verantwoording van de
voogdij heeft afgelegd, om reden dat het voldoende is dat hij verplicht zou zijn geweest de gronden aan te voeren op het
ogenblik van zijn overlijden. De goddelijke Severus en Antoninus hebben echter in een Rescript verklaard, dat een voogd, na
rekening en verantwoording te hebben afgelegd, niet verplicht moet worden de gronden van het beroep uiteen te zetten.
(2) De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript aan Coelius Amarantus dat kennisgeving aan de Schatkist van een
nalatenschap zonder eigenaar na vier jaar voorgeschreven was, en dat deze tijd berekend moest worden vanaf de dag dat het
zeker begon te worden dat er geen erfgenaam was, en geen bezitter volgens de Praetoriaanse Wet.
(3) De verjaringstermijn van twintig jaar, die in acht wordt genomen met betrekking tot het eigendom van personen die zijn
ingelicht en geen vordering instellen om het terug te krijgen, wordt volgens een grondwet van de goddelijke Titus gewoonlijk
gerekend vanaf de dag waarop iets aan de schatkist kon gaan toebehoren.
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(4) Zaken die reeds zijn begonnen en na het twintigste jaar zijn voortgezet, kunnen ook na het verstrijken van het twintigste
jaar worden vervolgd.
(5) Zaken waarvan beweerd wordt dat ze zijn opgegeven door degene die ze het eerst heeft aangemeld, kunnen nog aan de
schatkist worden gemeld nadat de termijn van jaren is verstreken waarmee ze, zoals we hebben gezegd, zijn voorgeschreven.
2. Dezelfde, Over de rechten van de schatkist, Boek II.
Er zijn bepaalde redenen waarom de reputatie van hen die inlichtingen geven niet geschaad wordt; bijvoorbeeld, wanneer dit
niet gedaan wordt om een beloning te verkrijgen, en wanneer personen een tegenstander aanklagen om een onrecht te
wreken; of wanneer iemand de zaak vervolgd heeft in naam van een gemeente; en het is op te merken dat dit vele malen is
vastgelegd in de Keizerlijke Constituties.

Tit. 14. Betreffende de rechten van de schatkist.

1. Callistratus, Over de rechten van de schatkist, Boek I.
Er zijn verschillende redenen waarom de Schatkist gewoonlijk wordt aangesproken; want iemand kan zelf verklaren dat hij
geen recht heeft om bezit te nemen dat stilzwijgend is nagelaten door een trust, of wanneer iemand door een ander als
misdadiger is aangeklaagd; of wanneer de dood van een familielid zich niet door de erfgenamen heeft gewroken; of omdat
een erfgenaam als onwaardig is aangeklaagd; of omdat de keizer tot erfgenaam is benoemd, kan worden meegedeeld dat het
testament of het codicil is afgeschaft; of omdat iemand beweerd kan worden een schat te hebben gevonden of een artikel van
grote waarde dat aan de Schatkist toebehoorde, tegen een zeer lage prijs heeft gekocht; of op grond dat de Schatkist in de
zaak door ontrouw is verslagen; of omdat iemand die van een halsmisdaad beschuldigd werd, overleden is; of omdat iemand
na zijn dood beschuldigd werd; of omdat een huis herbouwd was; of omdat een beschuldiging opgegeven was; of omdat
goederen waarover een proces gaande was, verkocht werden; of omdat de Schatkist een boete verschuldigd was ingevolge
een of ander privaat contract; of omdat een daad begaan was die in strijd was met de wet.
(1) Wanneer het eigendom niet voldoende is voor betaling, rijst de vraag of het van rechtswege aan de schatkist toebehoort.
Labeo zegt dat, zelfs als het niet voldoende is om aan de verplichtingen te voldoen, het toch van rechtswege aan de schatkist
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toebehoort. Het Perpetual Edict spreekt zijn mening echter tegen, omdat het goed wordt verkocht terwijl de schatkist er niets
van kan verwerven.

Lacunas : 1, 2 - 2.

(1) De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript aan Favius Arrianus: "Het lijdt geen twijfel dat hij zijn eigen zaak
schaadt die, omdat hij documenten kan inbrengen die betrekking hebben op de zaak van de Schatkist, dit niet doet, wanneer
de waarheid niet op een andere manier kan worden achterhaald, en de documenten worden onderdrukt omdat men denkt dat
ze zijn zaak zullen schaden. "Maar het staat buiten kijf dat de genoemde documenten geen andere zaak schaden dan die
waarin de overlegging ervan wordt gevorderd."
(2) Op dezelfde wijze verklaarden de Goddelijke Broeders in een Rescript, in antwoord op het verzoekschrift van Cornelius
Rufus, dat documenten moeten worden overgelegd telkens wanneer een onderzoek wordt ingesteld met betrekking tot het
recht om eigendom te ontvangen, of het eigendomsrecht, of iets van dien aard, in een geldelijke zaak, maar niet in een zaak
waarin de doodstraf in het spel is.
(3) De Senaat heeft verordend dat, indien noch de verklikker, noch de bezitter die bij de drie edicten is opgeroepen,
verschijnt, de borg van de verklikker aansprakelijk zal zijn; en hem zal het recht worden ontnomen om naderhand in een
openbare zaak een aanklacht in te dienen, en het recht van de bezitter zal hetzelfde blijven als wanneer hij niet aan de kaak
was gesteld.
(4) Wanneer een aangezegde verklikker nalaat te verschijnen, en dit niet bewezen wordt door het bedrieglijk gedrag van de
bezitter, heeft de Goddelijke Hadrianus in een Rescript verklaard, dat het vonnis ten gunste van deze laatste moet worden
uitgesproken, op zodanige wijze, dat daarin vermeld moet worden, dat ook de verklikkers onder het edict begrepen zijn.
(5) De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript, gericht aan Caecilius Maximus, dat de Constitutie van zijn Vader, waarbij
een informant verplicht is de naam van zijn opdrachtgever te geven, en indien hij dit niet doet, hij in de boeien zal worden
geslagen, er niet toe leidt dat de informant van straf wordt ontheven, indien hij een opdrachtgever heeft, maar dat de
opdrachtgever zal worden gestraft, net alsof hij alleen de aanklacht had gedaan.
(6) Onze Keizer, Severus Augustus, besliste dat slaven die hun meesters aanklaagden, niet gehoord, maar gestraft moesten
worden; en ook dat vrijgelatenen die andere personen tegen hun beschermheren opstookten, door de gouverneurs van de
provincies gestraft moesten worden.
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(7) Er bestaan vele keizerlijke rescripties waarin wordt bepaald dat niemand wordt benadeeld door een vergissing, wanneer
hij, onwetend van de wet, zichzelf aan de kaak stelt. Maar er is ook een Rescript van dezelfde Keizer overgebleven, waaruit
blijkt dat men kan volhouden dat iemand die zichzelf aangeeft, alleen niet wordt gekwetst als hij zo iemand is die alleen
vanwege zijn rusticiteit onwetend kan zijn over de wet, of als de persoon een vrouw is.
3. Dezelfde, Over de rechten van de schatkist, Boek III.
Iemand wordt niet geacht de wet te hebben bedrogen als hem in het openbaar is gevraagd om teruggave. Wanneer echter
iemand het volgende in zijn testament opneemt: "Ik draag u op getrouw uit te voeren wat ik u gevraagd heb te doen, en ik
smeek u in de naam van God dit te doen", werd de vraag gesteld of dit verzoek in het openbaar werd gedaan. Julianus
antwoordde dat het er inderdaad niet op leek dat met dergelijke woorden iets van de erfgenamen werd gevraagd, maar dat het
gebruikelijk was navraag te doen wanneer iemand geacht werd zijn eer te hebben bezworen met het doel de wet te bedriegen;
En het was bijna definitief vast komen te staan, dat de wet geacht werd bedrogen te zijn, wanneer iemand niet bij testament
of bij codicil, maar door een particuliere belofte, of door een briefje verzocht werd, zich te verbinden om iets te geven aan
iemand, die niet gerechtigd was het te ontvangen; en daarom kon gezegd worden, dat door de bovengenoemde woorden geen
bedrog tegen de wet gepleegd was.
(1) Indien iemand zowel in het openbaar als in het geheim belast zou worden met de uitvoering van een vertrouwen, rijst de
vraag wat de overhand zou hebben, en of wat hem in het geheim werd gevraagd te doen, of wat hem in het openbaar werd
gevraagd te doen, hem zou schaden. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat, wanneer iemand iets in het
openbaar aan zijn eer was toevertrouwd, men niet mocht geloven dat hij daarvan gebruik had gemaakt om de wet te
bedriegen.
(2) Wanneer bedrog is gepleegd, moeten wij zien of het resultaat of de opzet in aanmerking moet worden genomen;
bijvoorbeeld wanneer, toen het vertrouwen stilzwijgend was geschapen, hij die was opgedragen het in ontvangst te nemen
daartoe niet in staat was, maar op het tijdstip van zijn dood daartoe wel bevoegd was, of omgekeerd. Er is besloten dat het
resultaat in aanmerking moet worden genomen.
(3) Impliciete trusts komen dikwijls als volgt aan het licht: namelijk wanneer een akte wordt overgelegd waarbij de persoon
in wie vertrouwen is gesteld, zich ertoe verbindt te leveren wat hem uit de nalatenschap van de overledene in handen komt.
Dit gebeurt ook wanneer er andere duidelijke bewijzen zijn.
(4) Wanneer op grond van een stilzwijgend vertrouwen goederen aan de schatkist worden geconfisqueerd, is alles wat
volgens de regels bij testament is nagelaten geldig. Dit heeft de goddelijke Pius in een Rescript verklaard.
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(5) De Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript dat, bij verkopen waarbij de Schatkist belang heeft, van de Agent
van de Schatkist goede trouw en ijver worden verlangd, en dat de juiste prijs moet worden bepaald, niet op grond van
vroegere verkopen, maar op grond van de huidige schatting van de waarde van het eigendom. Want de waarde van land
wordt verhoogd door ijverige bewerking, net zoals zij noodzakelijkerwijs wordt verlaagd, als het onzorgvuldig wordt
bewerkt.
(6) Wanneer de termijn van vijf jaar, waarvoor iemand zich krachtens een openbare pachtovereenkomst verbindt, is
verstreken, is hij daarna niet meer aansprakelijk; en dit is in de keizerlijke Rescripties besloten. Want de goddelijke
Hadrianus verklaarde in een Rescript: "Dat is een uiterst onmenselijke gewoonte waardoor de pachters van openbare gronden
en de boeren van de inkomsten worden vastgehouden, wanneer de belastingen niet kunnen worden beheerd, of de gronden
voor dezelfde prijs kunnen worden gepacht; want pachters zouden gemakkelijker kunnen worden vastgehouden als zij wisten
dat, als zij zouden willen vertrekken na het verstrijken van hun termijnen, zij niet zouden worden vastgehouden."
(7) Als de schatkist een laatste schuldeiser opvolgt, geniet zij dezelfde rechten als degene die haar opvolgt.
(8) Er bestaan vele keizerlijke wetsontwerpen, waarin is bepaald dat de schatkist degenen die schulden hebben aan haar
schuldenaren niet kan aanklagen, tenzij de opdrachtgevers in gebreke blijven te betalen; of wanneer duidelijk is bewezen dat
de biljetten zijn opgesteld ten behoeve van de schatkist; of dat de schuldenaren zijn aangeklaagd krachtens een contract dat
met de schatkist is gesloten.
(9) Wanneer een slaaf die deel uitmaakt van het bezit van de schatkist zijn vrijheid opeist, heeft de goddelijke Hadrianus in
een Rescript aan Flavius Proculus verklaard dat de zaak moet worden bepleit voor diegenen die gewend zijn aanwezig te zijn
en te handelen in zaken waarin de schatkist is geïnteresseerd; en dat als dit soort kwesties betreffende de vrijheid zijn beslist
in afwezigheid van de advocaat van de schatkist, zij in hun oude toestand moeten worden hersteld.
(10) Indien een schat wordt gevonden op grond die aan de schatkist toebehoort, of op openbare of religieuze plaatsen, of in
monumenten, besluiten de Goddelijke Broeders dat de helft daarvan door de schatkist kan worden opgeëist. Evenzo, indien
een schat wordt gevonden op land dat aan de Keizer toebehoort, kan de helft daarvan door de schatkist worden opgeëist.
(11) Niemand is verplicht te melden dat hij een schat heeft gevonden, tenzij de schatkist recht heeft op een deel ervan. Wie
echter een schat vindt op een plaats die aan de schatkist toebehoort, en zich dat deel toe-eigent waarop de schatkist recht
heeft, is verplicht het geheel, en nog veel meer, af te geven.
4. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
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In gevallen waarin de schatkist belanghebbende is, worden degenen die afspraken maken met de informanten geacht te
hebben bekend, mits zij hun enig geld hebben gegeven, hoe klein het bedrag ook moge zijn.
5. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVI.
Als de curator van de keizer iets verkoopt, ook al belooft hij het dubbele of drievoudige bij uitzetting, dan is de schatkist
slechts aansprakelijk voor de oorspronkelijke som.
5. (1) Wanneer iets dat aan de Schatkist toebehoort, wordt verkocht door iemand die het recht heeft over dat goed te
beschikken, komt het onmiddellijk aan de koper toe, zodra de prijs is betaald.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIII.
Wanneer de schatkist de particuliere rechten van een individu opvolgt, maakt zij gebruik van dit recht gedurende de tijd die
aan haar opvolging voorafging, maar nadat zij is opgevolgd, zal zij recht hebben op haar eigen voorrecht. Maar zal een
vordering haar onmiddellijk toebehoren, of zal dit pas het geval zijn nadat een rechtsvordering tegen de schuldenaar is
ingesteld, of zal dit het geval zijn nadat de vordering in haar register is ingeschreven? zijn vragen die kunnen worden gesteld.
En inderdaad eist zij de rente die de Schatkist vanaf dat moment verschuldigd is, hoewel een lagere rente verschuldigd kan
zijn geweest nadat zij de schuldenaar heeft gedagvaard en deze de schuld heeft erkend. De Rescripts zijn het echter niet eens
met betrekking tot het voorrecht. Toch denk ik dat er grond zal zijn voor het voorrecht, wanneer de vordering is geregistreerd
met die van andere debiteuren.
(1) Alle voorrechten die de Schatkist toekomen, worden gewoonlijk ook genoten door de Keizer en de Keizerin.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIV.
Als de Schatkist een geschil heeft over de toestand van iemand, moet de advocaat van de Schatkist aanwezig zijn. Daarom,
als een beslissing is genomen zonder de aanwezigheid van de Advocaat van de Schatkist, verklaarde de Goddelijke Marcus in
een Rescript dat de procedure nietig was, en daarom was het noodzakelijk om ze opnieuw te beginnen.
8. Modestinus, Regels, Boek V.
De rentmeesters van goederen die door de Schatkist verkocht worden, kunnen zelf niet verkocht worden door de
zaakwaarnemers van de Schatkist, en als dat toch gebeurt, wordt in rescripties verklaard dat de verkoop nietig zal zijn.
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9. Dezelfde, Opinies, Boek XVII.
Lucius Titius benoemde zijn zuster tot erfgenaam van drievierde van zijn nalatenschap, en zijn vrouw Maevia en zijn
schoonvader tot erfgenamen van de rest. Zijn testament werd ongeldig verklaard door het overlijden van een postuum kind,
dat kort daarna zelf overleed; en dus werd het gehele landgoed verworven door de moeder van het genoemde postume kind.
De zuster van de erflater beschuldigde Maevia ervan Lucius Titius te hebben vergiftigd. Omdat zij er niet in slaagde dit te
bewijzen, ging zij in hoger beroep, en intussen overleed de verweerder, maar desondanks werden er aanzeggingen gedaan. Ik
vraag u of u van mening bent dat, nu de verweerder is overleden, het beroep kan worden behandeld op grond van de
nalatenschap die is verkregen. Modestinus antwoordde dat, hoewel de aanklacht door de dood van de beklaagde nietig was
verklaard, de schatkist toch het recht had om het bezit terug te vorderen, als kon worden bewezen dat het door misdrijf was
verkregen.
10. Dezelfde, Voorschriften.
Ik denk niet dat hij zijn plicht schendt die, in twijfelachtige kwesties, gemakkelijk antwoordt tegen de Schatkist.
11. Javolenus, Epistels, Boek IX.
Geen enkel eigendom kan door de schatkist worden opgeëist, behalve datgene wat overblijft nadat de schuldeisers zijn
voldaan; want alleen datgene wat overblijft nadat de schuld is voldaan, wordt geacht iemand toe te behoren.
12. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek VI.
Personen die tot de mijnen veroordeeld zijn, worden van hun vrijheid beroofd, omdat zij gestraft worden met de slagen van
een slaaf. De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat niets door de Schatkist wordt verworven door dit soort personen;
en daarom besloot hij dat alles wat werd nagelaten aan een man die daarna tot de mijnen werd veroordeeld, niet aan de
Schatkist zou toebehoren, want hij zegt dat zulke personen eerder strafslaven zijn dan slaven van de Schatkist.
13. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
In het Edict van de Goddelijke Trajanus, dat ik heb aangehaald, is bepaald dat als iemand, voordat de Schatkist van zijn zaak
op de hoogte werd gesteld, zou verklaren dat hij geen recht had om het bezit dat hij had te behouden, hij de helft ervan aan de
Schatkist kon afstaan, en de andere helft voor zichzelf kon houden.
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(1) Dezelfde keizer bepaalde later bij edict dat wanneer een vrouw in het openbaar of in besloten kring verklaarde dat haar
een legaat was nagelaten waarop zij geen recht had, en bewees dat het aan de schatkist toebehoorde, zij, ook al had zij het
goed niet in haar bezit, recht zou hebben op de helft van wat door de prefect van de schatkist kon worden teruggevorderd.
(2) Het maakt geen verschil wat de reden was die het recht op het ontvangen van het legaat belemmerde.
(3) Goederen die verborgen zijn, moeten worden opgezegd, en niet wat in het bezit van de schatkist is.
(4) Het loon van iemand die zichzelf heeft opgezegd, wordt niet geacht op zijn erfgenamen over te gaan; maar de goddelijke
Hadrianus heeft in een Rescript verklaard dat zelfs als iemand die zichzelf heeft opgezegd zou overlijden voordat het
eigendom waarvan hij aangifte heeft gedaan door de schatkist in beslag was genomen, het loon aan zijn erfgenaam moest
worden gegeven.
(5) Van dezelfde Hadrianus is een brief bewaard gebleven waarin staat dat als hij die zichzelf had kunnen aangeven, door de
dood verhinderd werd dit te doen, en zijn erfgenaam de informatie geeft, hij de beloning zal krijgen; op voorwaarde dat het
duidelijk is dat de overledene de bedoeling had zichzelf aan te geven, maar als hij zich anders voordeed omdat hij verwachtte
het eigendom te verbergen, zal zijn erfgenaam recht hebben op niets anders dan de gewone beloning.
(6) De Goddelijke Broeders hebben ook in een Rescriptie verklaard dat de erfgenamen van hen aan wie een stilzwijgend
vertrouwen was nagelaten, zich konden verloochenen door het voorrecht van Trajanus, als hij aan wie het was verleend, door
de dood werd verrast en door tijdgebrek niet in staat was zich te verloochenen.
(7) Wanneer een stilzwijgend vertrouwen vóór de opening van een testament werd opgezegd door hen die zich ertoe
verbonden hadden het uit te voeren, en vervolgens, na de opening van het testament, opnieuw werd opgezegd door de
begunstigde van het vertrouwen, beval de goddelijke Antoninus dat de verklaring van laatstgenoemde in ontvangst werd
genomen, op grond van het feit dat de buitensporige haast van de eerste informanten een beloning onwaardig was; en
aangezien de begunstigde verklaarde dat hij het niet in ontvangst kon nemen, scheen hij eerder een onthulling te doen met
betrekking tot zijn eigen recht dan een ander aan te klagen.
(8) Het voorrecht van Trajanus heeft betrekking op hen die niet kunnen nemen wat hun door het testament van de overledene
is nagelaten. Daarom kan ik niet aanklagen wat mij door mijn slaaf is nagelaten.
(9) Zij die als onwaardig zijn afgewezen moeten worden uitgesloten van het opeisen van een beloning van deze aard;
bijvoorbeeld zij die een testament hebben aangevochten omdat het onachtzaam zou zijn, of die hebben beweerd dat een
testament vervalst is, en de geldigheid ervan hebben aangevochten totdat de zaak was beëindigd.
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(10) De Goddelijke Hadrianus en de Goddelijke Pius hebben in Rescripties verklaard, dat iemand die zich per vergissing
verloochende, terwijl hij recht had op het gehele bedrag dat hem was nagelaten, daardoor niet werd benadeeld.
14. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Er wordt gezegd dat wanneer de schatkist volgens het Silaniaans Decreet van de Senaat de gehele nalatenschap opeist, noch
schenkingen van vrijheid noch legaten beschermd zijn; wat duidelijk in strijd is met de rede, wanneer in alle andere gevallen
waarin nalatenschappen door de schatkist worden opgeëist, de rechten op schenkingen van vrijheid en legaten onaangetast
blijven voortbestaan.
15. Junius Mauricianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
De Senaat verordonneerde dat wanneer een informant vraagt om intrekking van zijn aanklacht, omdat hij beweert dat hij zich
vergist heeft, de rechter moet onderzoeken of er een goede reden is voor de intrekking van de aanklacht, en als de informant
zich blijkt te hebben vergist, moet hij zijn onvoorzichtigheid vergeven; maar als hij zich schuldig heeft gemaakt aan
kwaadwilligheid, moet hij zo beslissen, en de toestand van de aanklager zal dezelfde zijn als wanneer hij de aanklacht had
gedaan, en zich vervolgens schuldig had gemaakt aan verraad.
(1) Wanneer iemand een informant onder valse voorwendselen beschuldigt, moet hij evenveel in de schatkist storten als de
informant als beloning zou hebben gekregen, indien hij zijn beweringen had bewezen.
(2) De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat de informant, indien hij, na te zijn aangehouden, niet aan het
Edict voldoet, dezelfde straf moet ondergaan als hij zou hebben moeten ondergaan indien hij zijn zaak niet had bewezen.
(3) De Senaat, ten tijde van Hadrianus, verordende dat wanneer iemand zichzelf bij de Schatkist aangaf, omdat hij geen
legaat kon ontvangen, het gehele bezit aan de Schatkist moest worden afgestaan, en de helft aan de informant,
overeenkomstig het privilege van de goddelijke Trajanus.
(4) Wanneer een informant door drie edicten, uitgevaardigd door de prefect van de schatkist, wordt bevolen aanwezig te zijn,
maar niet bereid is te verschijnen, zal vonnis worden gewezen ten gunste van de bezitter, maar van hem die bevolen was
aanwezig te zijn en dit niet heeft gedaan (de bezitter is verschenen om te antwoorden), zal evenveel worden geïnd als zou zijn
betaald aan de schatkist in de zaak waarin hij informatie heeft gegeven, als hij zijn beweringen had bewezen.
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(5) De Senaat heeft besloten dat hij die door de Schatkist uit een gehele nalatenschap of uit alle legaten is ontzet, aan de
Schatkist al zijn rekeningen moet overhandigen, zoals hij verplicht is te doen die uit een deel van een nalatenschap of een
legaat is ontzet.
(6. Wanneer bewezen is dat iemand een valse boekhouding heeft overgelegd, stelt de prefect van de schatkist een onderzoek
in en veroordeelt hij de schatkist tot betaling van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat volgens hem door bedrog is
verkregen.
16. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XVIII.
De goddelijke Trajanus zegt: "Wie zal hebben verklaard." Onder "wie" moeten wij zowel een man als een vrouw verstaan,
want hoewel het vrouwen verboden is als verklikker op te treden, is het hen toch toegestaan zichzelf aan te geven door het
voorrecht van Trajanus. Evenzo maakt het geen verschil wat de leeftijd van de verklikker is, of hij meerderjarig of
minderjarig is, want het is minderjarigen toegestaan zichzelf aan te geven in gevallen waarin zij niet gerechtigd zijn goederen
te ontvangen.
17. Modestinus, Over straffen, Boek II.
Het is vrouwen niet toegestaan als verklikkers op te treden vanwege de zwakte van hun geslacht, en dit is bepaald in de
Heilige Constituties.
(1) Op dezelfde wijze mogen illustere mannen niet als informant optreden.
(2) Ook kunnen personen die veroordeeld zijn niet als informant optreden, zoals de Goddelijke Broeders in een Rescript
hebben verklaard met betrekking tot een persoon die met roeden was geslagen en daarna tot de openbare werken was
veroordeeld.
(3) Ook degenen die tot de mijnen veroordeeld zijn, is het volgens de keizerlijke constituties verboden als informant op te
treden, omdat zij, wanhopig als zij zijn, gemakkelijk hun toevlucht kunnen nemen tot een aanklacht zonder reden.
(4) In Rescripties is echter bepaald dat zij, indien er goede redenen bestonden om vóór hun veroordeling inlichtingen te
geven, deze na hun veroordeling mochten geven.
(5) Ook veteranen is door de Heilige Constituties verboden als informant op te treden, wegens de eer en de verdiensten van
het militaire beroep.
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(6) Evenzo is het soldaten verboden als informant op te treden, wegens de eer van de militaire dienst.
(7) Een ieder kan echter inlichtingen geven met betrekking tot een zaak waarin hij belang heeft bij, de schatkist; dat wil
zeggen, hij kan aanspraak maken, noch zal hij uit dien hoofde berucht worden, ook al zal hij misschien niet slagen.
(8) Opnieuw werd door de Goddelijke Severus en Antoninus in Rescripten verklaard dat zij die voogd of curator zijn
geweest, niet als informant kunnen optreden ten gunste van hun voogden of hun minderjarigen. Dezelfde regel moet in acht
worden genomen ten aanzien van iemand die als vertegenwoordiger handelt; ook dit werd door dezelfde keizers in
Rescripties verklaard. Zij verordonneerden ook dat het ondervragen van een agent door geen enkele grondwet verboden was,
maar dat hij degene wiens zaken hij deed, niet mocht beschuldigen; en zij maakten in een Rescript bekend dat een voogd, die
ofwel als informant optrad, ofwel dit liet gebeuren, streng moest worden gestraft.
(9) Maar niet alleen hij, die goederen verkocht, mocht, hetzij zelf, hetzij door een ander die daarvoor in de plaats is gesteld,
daarover geen inlichtingen verschaffen, opdat hij anders een persoonlijke straf zou kunnen krijgen, zoals naar men zegt is
besloten.
(10) Papinianus, in het Zesde en Elfde Boek van zijn Opiniën, zegt tenslotte dat overheidsgeld zal worden afgenomen van
iedereen die schuldeiser is, en die het als zodanig heeft ontvangen ter betaling van een schuld, als hij ofwel op het moment
dat hij het ontving wist dat zijn schuldenaar de schatkist ook iets schuldig was, ofwel als hij dit naderhand vernam, voordat
hij het geld had gebruikt. Het is echter vaststaand, dat het geld hem in elk geval moet worden ontnomen, ook al was hij op het
ogenblik, dat hij het gebruikte, van de feiten niet op de hoogte. En de Keizers hebben naderhand in een Rescript verklaard dat
hij recht zou hebben op een rechtstreekse vordering nadat het geld van hem was afgenomen, zoals Marcellus ook zegt in het
Zevende Boek van de Digest.
19. Papinianus, Opinies, Boek X.
Tenslotte, wanneer het geld teruggevorderd is, staat vast dat er geen rente betaald hoeft te worden, omdat het om het
eigendom en niet om de persoon gaat.
20. Dezelfde, Opinies, Boek XI.
Nu het geld is teruggevorderd, wordt een vordering in billijkheid toegewezen tegen de borg die is vrijgelaten.
21. Paulus, Vragen, Boek III.
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Titius, die mij geld schuldig was, waarvan de betaling door onderpanden was gedekt, en die tegelijkertijd schuldenaar van de
Schatkist was, betaalde mij wat hij mij schuldig was, en de Schatkist beroofde mij vervolgens, gebruikmakend van haar
recht, van het geld. De vraag rees of de panden moesten worden vrijgegeven. Marcellus is terecht van mening dat als de
Schatkist mij het geld dat ik had gekregen, zou afnemen, de pandrechten niet zouden worden vrijgegeven. Ik denk niet dat het
onderscheid van hen die van mening zijn dat het verschil maakt of het identieke geld Jpaid, of een som gelijk aan dat geld
werd teruggevorderd, moet worden toegestaan.
22. Marcianus, Over informanten.
Eigendommen waarover een geschil bestaat mogen door de beheerder van de keizerlijke inkomsten niet worden verkocht,
maar de verkoop ervan moet worden uitgesteld; zoals de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript hebben verklaard.
En als een van hoogverraad beschuldigd persoon overlijdt, en zijn erfgenaam bereid is de onschuld van de overledene te
bewijzen, hebben zij bevolen dat de verkoop van het eigendom wordt opgeschort; en in het algemeen hebben zij verboden dat
eigendom waarover een geschil bestaat, door de beheerder van de keizerlijke inkomsten wordt verkocht.
(1) De Beheerders van de Keizerlijke Inkomsten kunnen echter verpande goederen verkopen. Indien de goederen echter aan
een ander in pand zijn gegeven, mag de Beheerder van de Keizerlijke Inkomsten de rechten van de schuldeisers niet schaden;
indien er echter goederen overblijven, mag de Beheerder van de Keizerlijke Inkomsten daarover beschikken op voorwaarde
dat hij eerst de bevoorrechte schuldeisers bevredigt, en indien er overschotten overblijven, worden deze in de Schatkist
gestort; of als de Schatkist de gehele prijs ontvangt, moet hij zelf tot betaling overgaan; of als de Beheerder van de
Keizerlijke Inkomsten het goed slechts heeft verkocht, moet hij bevelen dat het geld waarvan bewezen is dat het verschuldigd
is aan een particuliere schuldeiser, aan hem wordt uitbetaald. Dit hebben de goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript
verklaard.
(2) De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat hij niet bereid was de schenking van een rechtszaak te aanvaarden, ook
al zou degene die zich aanbiedt zeggen dat hij van plan is zijn hele bezit aan de keizer na te laten; en ook dat hij een deel van
het bezit niet als schenking zou aanvaarden. Hij voegde daaraan toe, dat zo iemand gestraft moest worden, omdat hij zulk een
laag en boosaardig plan koesterde, en dat de straf moest worden opgelegd op het ogenblik, dat hij verscheen, tenzij zij te
zwaar zou blijken te zijn.
(3) Daar niemand gedwongen is inlichtingen te geven, is het hem, die dit eenmaal heeft gedaan, niet geoorloofd dit op te
geven, zoals de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript hebben verklaard; en dezelfde regel geldt zelfs al heeft de
informant de kennisgeving op aanwijzing van een ander gedaan. In het Rescript werd duidelijk gesteld dat de informant
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gehoord moet worden als hij de aanklacht wenst in te trekken, mits hij zich erover beklaagt dat degene die hem heeft
ingeschakeld, heeft opgehouden.
23. Callistratus, Over de rechten van de schatkist, Boek II.
Wanneer een informant, die alleen een procedure is begonnen zonder iemand te noemen die hem daartoe heeft aangezet,
naderhand ophoudt en als excuus aanvoert dat degene die hem heeft ingezet zich heeft teruggetrokken, hebben de Goddelijke
Broeders in een Rescript verklaard dat hij moet worden gestraft.
24. Marcianus, Over informanten.
Niet alleen de informant wordt gestraft als hij zijn beweringen niet bewijst, maar ook degene die hem de opdracht gaf ze te
doen, en die de informant moet dwingen te verschijnen.
25. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Keizer Severus heeft verordend en vastgesteld dat niemand onder geen enkele omstandigheid hoeft aan te tonen wanneer hij
het bezit heeft verkregen dat aan de schatkist wordt aangegeven, maar dat de informant moet bewijzen wat hij beweert.
26. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXI.
Wanneer iemand die beschuldigd wordt van een halsmisdaad, zijn zoon emancipeert, zodat hij een erfenis kan aanvaarden,
wordt in een Rescript bepaald dat hij niet geacht wordt dit gedaan te hebben met het doel schuldeisers te bedriegen, om de
reden dat het eigendom niet door hem verworven is.
27. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIV.
Wanneer een echtgenoot de moordenaar van zijn vrouw niet vervolgt, heeft de Goddelijke Severus in een Rescript verklaard
dat de bruidsschat aan de schatkist geconfisqueerd moet worden, ten belope van het belang van de echtgenoot.
28. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Wanneer iemand zich aan mij bindt, door enig bezit te bezwaren "dat hij heeft, of kan hebben," en daarna een contract sluit
met de Schatkist, moet men bedenken dat de Schatkist de voorkeur heeft, voor zover het iets betreft dat later wordt
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verworven. Dit was de mening van Papinianus, en werd ook vastgesteld door de grondwetten, want de schatkist loopt vooruit
op het pandrecht.
29. Dezelfde, Disputaties, Boek VIII.
De toestand van een ieder die zijn informant corrumpeert, is dat hij geacht wordt verslagen te zijn, want deze regel is
vastgesteld in fiscale zaken. De betere mening is, dat deze straf degene die zijn informant corrumpeert individueel
aansprakelijk stelt, maar dat zij niet wordt overgedragen tegen zijn erfgenaam. Want de zaak waarin het geld is betaald, is
niet ten einde, noch is het recht van vervolging vervallen, noch wordt de veroordeling geacht te hebben plaatsgevonden; maar
het is noodzakelijk dat eerst bewijs wordt aangeboden en vonnis wordt gewezen met betrekking tot het misdrijf; want het is
duidelijk dat de zaak die eenmaal is beslist door middel van de omkoping van de informant, moet worden herzien. De dood
van de informant belet niet, dat de zaak opnieuw wordt behandeld, want in dit geval gaat het niet om de teruggave van de
straf, maar om de zaak zelf.
(1) Het staat vast, dat hij, die beweerd heeft, dat een testament vervalst is, in de nalatenschap kan treden; maar indien hem
daden worden geweigerd, is er grond voor de Schatkist om in te grijpen; en de verbintenissen, die door de aanvaarding van de
nalatenschap waren samengegaan, worden niet hersteld.
(2) Want wanneer een man de dood van de overledene niet heeft gewroken, nadat hij in diens nalatenschap was getreden,
heeft Onze Keizer, samen met zijn Vader, in een Rescript verklaard dat de verplichtingen die waren samengevoegd, niet
mochten worden hersteld.
30. Marcianus, Instituten, Boek III.
De beheerders van de keizerlijke inkomsten mogen de rentmeesters die belast zijn met door de schatkist verworven goederen
niet verkopen, hetgeen door de keizers Severus en Antoninus in een Rescript werd verklaard, en indien zij zijn
gemanumitteerd, moeten zij tot slavernij worden teruggebracht.
31. Dezelfde, Instituten, Boek IV.
De goddelijke Commodus verklaarde in een Rescript dat de bezittingen van gijzelaars, net als die van gevangenen, aan de
schatkist moeten worden afgestaan.
32. Dezelfde, Instituten, Boek XIV.
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Indien zij echter het gebruik van de Romeinse toga hadden aangenomen, en altijd als Romeinse burgers hadden gehandeld,
dan verklaarden de Goddelijke Broeders in een Rescript, gericht aan de beheerders van de Keizerlijke Revenuen die belast
waren met landgoederen, dat hun rechten ongetwijfeld, door de lankmoedigheid van de Keizer, onderscheiden waren van die,
welke verbonden waren aan de toestand van gijzelaars, en dat daarom dezelfde rechten voor hen behouden zouden blijven,
indien zij door bekwame Romeinse burgers tot erfgenamen werden benoemd.
33. Ulpianus, Opinies, Boek I.
Hij die in de nalatenschap van een fiscale schuldenaar is getreden, begint onderworpen te zijn aan de voorrechten van de
schatkist.
34. Macer, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De keizers Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript aan Asclepiades: "U, die er de voorkeur aan gaf het vonnis te
kopen toen u beschuldigd werd van een misdaad, wordt met reden veroordeeld tot het betalen van vijftig solidi aan de
schatkist, omdat u, door het onderzoek van uw zaak buiten beschouwing te laten, uzelf tot deze straf hebt veroordeeld; want
het moet gehandhaafd worden dat zij die betrokken zijn bij zaken waarin de schatkist belang heeft, de verdediging van hun
zaken te goeder trouw op zich moeten nemen, en niet moeten proberen
te goeder trouw moeten verdedigen, en niet moeten proberen hun tegenstanders of rechters om te kopen."
35. Pomponius, Epistels, Boek XI.
Julianus stelt dat als een particulier beweert dat de nalatenschap van Lucius Titius hem toebehoort, terwijl diezelfde
nalatenschap wordt opgeëist door de Schatkist, de vraag rijst of eerst het recht van de Schatkist moet worden onderzocht, en
de vorderingen van de andere partijen moeten worden toegestaan; of dat de inning van de vorderingen van de individuele
schuldeisers moet worden stopgezet, om te voorkomen dat de zaak van de regering wordt benadeeld. Dit werd uiteengezet in
de Besluiten van de Senaat.
36. Papinianus, Opinies, Boek III.
Wanneer landerijen door de schatkist zijn verkocht, werd besloten dat de koper aansprakelijk is voor alle belastingen die
daarop reeds verschuldigd zijn.
37. Dezelfde, Opinies, Boek X.
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Wanneer werd vastgesteld dat een boete niet door de Schatkist mag worden gevorderd, tenzij de schuldeisers terugvorderen
wat hun verschuldigd is, betekent dit dat het voorrecht met betrekking tot de boete niet mag worden uitgeoefend tegen de
schuldeisers, en niet dat de Schatkist het gewone recht moet verliezen dat particulieren genieten.
38. Dezelfde, Opinies, Boek XIII.
De Schatkist werd verslagen in een zaak waarin beweerd werd dat een testament vervalst was, maar, voordat deze kwestie
beslist was, werd door de informatie van een ander vastgesteld dat de nalatenschap zonder eigenaar was. Ik oordeelde dat de
gewassen die na de eerste actie waren vergaard, niet van de actie mochten worden gescheiden, omdat de aangewezen
erfgenaam, nadat de kwestie is gevoegd, geen recht heeft op het voordeel van het besluit van de Senaat.
(Ik gaf als mijn mening dat hij niet de rol heeft vervuld van een informant die beweerde dat het geld dat een ander in zijn
bezit had, behoorde tot de administratie van zijn tijd, hoewel hij het niet kon bewijzen, om de reden dat hij in zijn eigen naam
had gehandeld.
39. Dezelfde, Opinies, Boek XVI.
Een vonnis kan geen eigendom toekennen aan de schatkist zonder de straf van eeuwige verbanning erin op te nemen.
(1) Ik gaf als mijn mening dat hij die vroeg om het risico van een gemeenschappelijke veroordeling te verdelen, omdat de
veroordeelde partijen solvabel zouden zijn als de vervreemdingen die zij frauduleus hadden gedaan, herroepen zouden
worden, geen informatie aan de Schatkist bleek te hebben gegeven over een zaak waarin geld in het geding was.
40. Paulus, Vragen, Boek XXI.
Een erfgenaam werd als volgt aangeklaagd: "Ik verzoek u Titius het stuk land te geven dat ik u reeds verzocht heb hem te
geven." Als Titius niet in staat is het land te ontvangen, kan de erfgenaam niet ontkomen aan de straf van een stilzwijgend
vertrouwen; want het wordt niet openlijk nagelaten, omdat niet uit het lezen van het testament kan worden opgemaakt wat het
is. Op dezelfde manier maakt hij een legaat niet openbaar als hij dat als volgt doet: "Ik verzoek u, mijn erfgenamen, getrouw
uit te voeren wat ik u gevraagd heb." En inderdaad, in het eerste geval lijkt de erflater een groter bedrog te hebben beraamd,
daar hij niet alleen de wet wilde ontduiken, maar ook de uitlegging daarvan met betrekking tot het stilzwijgend vertrouwen;
want hoewel hij een stuk land noemde, kan men niet weten met de overdracht waarvan de erfgenaam belast was, daar het
ontbreken van de identiteit van het eigendom de schenking onduidelijk maakt.
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(1) Wanneer een patroon zichzelf belast met een geheime trust, opdat hij die uit zijn eigen aandeel kan betalen, wordt niet
gezegd dat hij bedrog heeft gepleegd, omdat het uit zijn eigen vermogen is genomen.
41. Dezelfde, Opinies, Boek XXI.
Hij, die uit de schatkist goederen kocht, die geen eigenaar hadden, is aansprakelijk voor een vordering, die tegen de
overledene had kunnen worden ingesteld.
42. Valens, Trusts, Boek V.
Arrianus Severus, Prefect van de Schatkist, besliste in een geval waarin de nalatenschap van iemand die in het geheim belast
was met een trust ten gunste van een persoon die deze niet kon ontvangen, en het eigendom van de trustee in beslag was
genomen, dat hij aan wie de trust was nagelaten nog steeds het recht had om informatie te geven, volgens de grondwet van de
goddelijke Trajanus.
(1) Omdat bovendien sommigen zich ondankbaar tonen jegens het door de goddelijke Trajanus verleende voorrecht en, nadat
zij het bestaan van een geheim vertrouwen hebben onthuld, een compromis sluiten met de bezitters en, na door het Edict te
zijn gedagvaard, niet antwoorden, werd door de Senaat verordend dat van hem die op deze wijze had gehandeld, evenveel
moest worden geïnd als de Senaat van de informant zou hebben verkregen, als hij zijn beschuldigingen had bewezen; En als
het bedrog van de bezitter voor de prefect zou worden vastgesteld, zou van hem evenveel moeten worden geïnd als hij zou
hebben moeten betalen als hij was veroordeeld.
43. Ulpianus, Trusts, Boek VI.
Onze Keizer verklaarde in een Rescript dat de Schatkist recht zou hebben op een echte vordering wanneer het bestaan van
een geheime trust wordt vastgesteld.
44. Paulus, Zinnen, Boek I.
Hij is geen informant die, ter bescherming van zijn eigen zaak, informatie verschaft aan de Schatkist.
45. Dezelfde, Zinnen, Boek V.
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Vervreemding van eigendom, hetzij door schenking of op enige andere wijze, met het doel de Schatkist te bedriegen, wordt
herroepen. Dezelfde regel van de wet is van toepassing, zelfs als het niet wordt opgeëist, want fraude wordt in alle gevallen
gelijkelijk gestraft.
(1. De goederen van hen, die in de gevangenis, in de ketenen of in de boeien sterven, onverschillig of zij testamentair of bij
testament overlijden, worden hun erfgenamen niet ontnomen.
(2) De nalatenschap van iemand die zichzelf doodt, wordt niet door de schatkist verkregen, voordat bewezen is dat hij
zichzelf gewelddadig heeft toegetakeld wegens een of ander misdrijf dat hij had begaan. De nalatenschap van iemand die
zichzelf van het leven heeft beroofd wegens een of ander ernstig misdrijf dat hij heeft gepleegd, wordt verbeurd verklaard
aan de schatkist. Indien hij echter de daad heeft gepleegd uit levensmoeheid, of uit verminking ten gevolge van schulden, of
wegens zijn onvermogen om ziekte te lijden, zullen zijn erfgenamen niet worden gestoord, maar zal hem worden toegestaan
de nalatenschap op zich te nemen.
(3) Er is besloten dat elke toekenning van vrijheid door een schuldenaar met het doel de schatkist te bedriegen, zal worden
herroepen. Wanneer hij echter een slaaf van een ander koopt om hem te manumitteren, is dit niet verboden, daar hij hem dan
zijn vrijheid kan schenken.
(4) Tot de goederen, die aan de schatkist kunnen worden opgezegd, behoren geschreven akten, of biljetten; maar het is
bepaald, dat zulke documenten, die op de rechten van particulieren betrekking hebben, moeten worden teruggegeven aan hen,
die er om vragen.
(5) Niemand kan gedwongen worden instrumenten of publieke documenten te verschaffen tegen de Schatkist.
(6) De Schatkist zelf levert afschriften van haar documenten, op voorwaarde dat hij die het recht heeft om afschriften te
bekomen, er geen gebruik van zal maken, noch tegen de Schatkist, noch tegen de Staat. De ontvanger is verplicht zekerheid
te stellen om dit niet te doen, en indien hij er gebruik van maakt in strijd met het verbod, zal hij zijn zaak verliezen.
(7) Telkens wanneer er zaken gedaan worden met de Schatkist, moet er toestemming bekomen worden om haar documenten
in te brengen, om dit wettelijk te kunnen doen; en ze moeten gecertificeerd worden door de griffier. Indien zij op een andere
wijze worden ingebracht, verliest hij die ze inbrengt zijn zaak.
(8) Wanneer dezelfde zaak een tweede maal voor de Schatkist wordt behandeld, kan op wettige wijze de voorlezing worden
gevorderd van stukken waarvan de overlegging tot dan toe niet was gevorderd.
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(9) Hij die, nadat hij door de schatkist is aangesproken wegens een andere schuld, de schuld betaalt, kan zeer terecht een
vordering instellen tot terugvordering van de goederen van hem voor wie hij heeft betaald, onder welke omstandigheden het
gebruikelijk is dat hem een bijzondere verlichting wordt aangeboden.
(10) Wanneer schuldenaars van de schatkist uitstel vragen om geld te krijgen, is het vast komen te staan dat zij niet mogen
worden geweigerd. De toewijzing van de tijd wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter; met dien verstande dat voor
grote bedragen niet meer dan drie maanden en voor kleine niet minder dan twee maanden worden toegestaan. Een langere
termijn moet aan de keizer worden gevraagd.
(11) Wanneer het eigendom van de hoofdschuldenaar door de schatkist wordt verworven, zullen de borgen worden
vrijgelaten, tenzij zijn solvabiliteit twijfelachtig is en zij verantwoordelijk zijn geworden voor het restant van de onbetaalde
schuld.
(12) Wanneer de Schatkist meer dan het verschuldigde heeft verkregen uit de verkoop van de goederen van een schuldenaar,
kan de teruggave van het overschot worden geëist volgens de regels van het recht en de redelijkheid.
(13) Een verhuurder kan niets overdragen van het land van de schatkist, en hij kan geen cipressen of olijfbomen verkopen als
hij er geen andere voor in de plaats stelt; noch kan hij andere fruitbomen omhakken; en, nadat een schatting van de waarde
van het eigendom is gemaakt, kan hij worden aangesproken voor viervoudige schadevergoeding.
(14) Noch land kan worden gepacht, noch belasting worden geheven door minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar, om te
voorkomen dat zij gebruik maken van het voorrecht van leeftijd tegenover de schatkist.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek VI.
Als onwaardig wordt hem de erfopvolging ontnomen, die, nadat hij als zoon tot erfgenaam is benoemd, na de dood van
degene, van wie wordt gezegd, dat hij zijn vader was, als vermoedelijk wordt verklaard.
(1) Hij, die opzettelijk poogt de schatkist te bedriegen, is verplicht niet alleen het eigendom terug te geven, dat hij door
bedrog heeft verkregen, maar evenveel meer.
(2) Wanneer iets gekocht wordt door een Gouverneur, een Beheerder van de Keizerlijke Inkomsten, of iemand anders in een
provincie waar hij een ambt bekleedt, ook al is dit tot stand gekomen door toedoen van een ander, zal hij gestraft worden met
de nietigverklaring van de contracten, en de geschatte waarde van het eigendom zal in de Schatkist gestort worden. Want wie
de zaken van een provincie in handen heeft, is het zelfs verboden daarin een schip te bouwen.
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(3) De schatkist heeft altijd het recht van pand.
(4) Iedereen die zich beroept op schuldvergelijking met de schatkist moet binnen twee maanden laten zien wat hem
verschuldigd is.
(5) Het is dikwijls beslist dat wat de schatkist verschuldigd is, verrekend kan worden met wat schuldenaars aan de schatkist
verschuldigd zijn, behalve in het geval van tribuut en belastingen en betalingen voor eigendommen gekocht van de schatkist,
evenals wat verschuldigd is uit hoofde van levensonderhoud.
(6) Hij die beschuldigd is van een overtreding kan zijn eigendom beheren, en zijn schuldenaar kan hem te goeder trouw
betalen.
(7) De gemachtigden die enige officiële betrekking bekleden en de beheerders van de keizerlijke ontvangsten is het verboden
goederen te verkopen zonder voorafgaand overleg met de keizer, en indien zij dit toch doen, zal de verkoop ongeldig zijn.
(8) Een slaaf van de Keizer, die in opdracht van een Beheerder van de Keizerlijke Inkomsten een goed betreedt, verwerft dit
goed ten voordele van de Keizer, indien deze daarin toestemt.
(9) Wanneer meerdere personen de schatkist hebben bedrogen, is niet ieder van hen volledig aansprakelijk, zoals bij diefstal,
maar zijn allen een boete verschuldigd van het viervoudige van het bedrag, ieder in verhouding tot zijn individuele aandeel.
Het is duidelijk dat zij die solvabel zijn, aansprakelijk zijn voor hen die dat niet zijn.
47. Paulus, Decreten, Boek I.
Een vrouw met de naam Moschis, die een schuld had bij de schatkist wegens een pachtovereenkomst voor de landbouw van
belastingen, liet verschillende erfgenamen na, van wie, nadat de nalatenschap was aanvaard, Faria Senilla en anderen,
bepaalde landerijen kochten. Toen men hen voor het gerecht daagde voor een door Moschis verschuldigd saldo, en zij
aanvoerden dat de erfgenamen van laatstgenoemde solvabel waren en dat vele anderen goederen van hen hadden gekocht,
achtte de keizer het billijk dat eerst de erfgenamen werden aangesproken en dat vervolgens alle bezitters voor het saldo
werden gedagvaard. En dit was zijn besluit.
(1) Aemilius Ptolemaeus pachtte land van de Schatkist en verhuurde het geleidelijk aan aan verschillende personen tegen een
hogere pachtprijs dan hijzelf had toegezegd te betalen. De beheerders van de keizerlijke ontvangsten spanden een rechtszaak
tegen hem aan voor alles wat hij had geïnd. Dit leek de Schatkist zowel onrechtvaardig als nutteloos, omdat hij de grond op
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eigen risico aan anderen had verpacht, en daarom werd besloten dat hij alleen kon worden aangeklaagd voor het bedrag
waarvoor hij, als verpachter, zichzelf aansprakelijk had gesteld.
48. Dezelfde, Decreten, Boek II.
Statius Florus had in zijn geschreven testament zijn erfgenaam Pompeius in het geheim opgedragen een stuk land en een
bepaalde som geld te geven aan iemand die daar geen recht op had, en nam de voorzorgsmaatregel een obligatie van
Pompeius te eisen waarin hij hem verplichtte af te staan wat hij hem als bevoorrecht legaat had nagelaten. Daarna heeft
genoemde Florus, nadat hij bij een tweede testament dezelfde Pompeius en ene Faustinus tot zijn erfgenamen had benoemd,
Pompeius geen voorkeurslegaten nagelaten. Degene, die geen recht op het legaat had, informeerde tegen zichzelf. De keizers,
geraadpleegd door de beheerders van de keizerlijke inkomsten, verklaarden in een rescript dat indien niet kon worden
bewezen dat de erflater van gedachten was veranderd, het vertrouwen moest worden uitgevoerd. En Pompeius, die als gevolg
daarvan een vonnis tegen zich had gekregen, verzocht dat de last door de gehele nalatenschap zou worden gedragen, omdat
hij de bevoorrechte legaten niet had ontvangen, en niet kon worden aangenomen dat de erflater slechts in een deel van zijn
oorspronkelijke bedoeling had volhard. In het algemeen werd besloten dat het eerste testament niet langer bestond en dat,
indien de erflater in zijn eerste testament een bevoorrecht legaat had nagelaten, dit niet krachtens het tweede testament kon
worden opgeëist, tenzij het tweede testament dit voorschreef. Ook werd beslist dat, omdat de erfgenaam niet kon bewijzen
dat hem bevoorrechte legaten waren nagelaten, hij alleen verplicht was de trust uit te voeren krachtens de obligatie die hij had
aangegaan.
(1) Een moeder, die tot erfgenaam was benoemd, werd verzocht de nalatenschap na haar dood over te dragen aan Cornelius
Felix. Nadat de aangewezen erfgenaam door de fiscus was veroordeeld en al haar goederen in beslag waren genomen,
beweerde Felix dat hij de straf niet verschuldigd was, omdat deze reeds was uitgesproken. Maar omdat de dag van het
vertrouwen nog niet was aangebroken, omdat hijzelf eerst zou kunnen sterven, of omdat de moeder andere goederen zou
kunnen verwerven, werd zijn verzoek intussen afgewezen.
49. Idem, over impliciete trusts.
Hij, aan wie een geheim vertrouwen is nagelaten, nadat hij te kennen had gegeven, dat hij geen recht had om het te
ontvangen, rees de vraag, of hij volgens het privilege van de goddelijke Trajanus recht had op drievierde van het bedrag van
het vertrouwen, of slechts op de helft ervan. Een Rescript van keizer Antoninus over dit punt is als volgt overgeleverd:
"Keizer Antoninus aan Julius Rufus. Als hij die in het geheim zijn geloof heeft toegezegd om een goed te leveren aan iemand
die niet wettelijk bevoegd is om het te ontvangen, het zou leveren na het vierde deel ervan te hebben afgetrokken, kan hij
niets behouden; want het vierde deel dat aan de erfgenaam zelf toebehoort, zal van hem worden afgenomen en naar de
schatkist worden overgebracht. Degene die de informatie gaf, kan dus slechts de helft van drievierde deel ontvangen."

3737

50. Dezelfde, Decreten, Boek III.
Valerius Patronus, keizerlijk procureur, veroordeelde Flavius Stalticius tot het bezitten van bepaalde landerijen tegen een
vastgestelde prijs. Het eigendom werd daarna op een veiling aangeboden, en dezelfde Stalticius kocht het, en werd in het
volledige bezit van het eigendom gesteld. Er rees een vraag over de gewassen die in de tussentijd waren verzameld. Patronus
beweerde dat die tot de schatkist behoorden. En als ze waren verzameld in de tussentijd tussen de eerste verkoop bij opbod en
de daaropvolgende toewijzing, dan is het duidelijk dat ze aan de verkoper zouden toebehoren; want er wordt gewoonlijk
gezegd dat wanneer de toewijzing binnen een bepaalde tijd plaatsvindt, er een betere conditie is verzekerd. Wij zouden geen
moeilijkheden moeten ondervinden, omdat de persoon aan wie het land eerst was toegewezen, dezelfde was. Maar omdat de
twee toewijzingen vóór de wijnoogst waren gedaan, werd deze mening niet gevolgd, en werd besloten dat de gewassen aan
de koper toebehoorden. Papinianus en Messius brachten een nieuwe beslissing in op grond van het feit dat, aangezien de
landerijen aan een pachter waren verpacht, het onrechtvaardig was dat hem de gehele oogst zou worden ontnomen; maar zij
oordeelden dat hij het recht had ze te verzamelen, en dat de koper de pacht voor dat jaar zou moeten ontvangen, uit vrees dat
de schatkist door de pachter aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, aangezien hem het genot van zijn pacht niet was
toegestaan, net alsof dit bij de verkoop was overeengekomen. Ook werd besloten, in overeenstemming met hun mening, dat
als het land door de eigenaar was bebouwd, de koper recht zou hebben op alle oogsten, maar omdat het door de pachter was
gepacht, zou de koper de pacht moeten ontvangen. Op de vraag van Tryphoninus hoe zij dachten over bepaalde gedroogde
vruchten die vroeger op het land waren geplukt, antwoordden zij dat als na het vonnis de dag voor de betaling van de pacht
nog niet was aangebroken, de koper daar ook recht op zou hebben.

Tit. 15. Betreffende gevangenen, het recht van postliminium, en personen die van de vijand zijn losgekocht.

1. Marcellus, Digest, Boek XXII.
Als een slaaf van iemand die door de vijand gevangen is genomen, naderhand een beding aangaat, of als aan zijn slaaf een
legaat wordt nagelaten nadat hij in handen van de vijand is gevallen, dan hebben zijn erfgenamen daar recht op, om de reden
dat als hij tijdens zijn gevangenschap zou sterven, het door zijn erfgenaam zou worden verworven.
2. Dezelfde, Digest, Boek XXXIX.
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Het recht van postliminium komt toe aan grote schepen en aan schepen, die voor het vervoer van koopwaar worden gebruikt,
wegens de gewoonte van de oorlog; maar het geldt niet voor die van vissers, of voor snelle zeilschepen, die voor het plezier
gebouwd zijn.
(1) Evenzo is een paard of een merrie, die aan het hoofdstel gebroken is, door het recht van postliminium verkregen, omdat
zij buiten de schuld van de ruiter hebben kunnen ontsnappen.
(2) Dezelfde rechtsregel is niet van toepassing op wapens, want die gaan niet verloren zonder dat er sprake is van schande.
Daarom kunnen wapens niet worden teruggevorderd door het recht van postliminium, daar het oneervol is ze te verliezen.
3. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXXVII.
Dezelfde regel geldt voor kleding.
4. Modestinus, Regels, Boek III.
Vroeger was men van mening dat zij die door de vijand gevangen zijn genomen, of die zich aan hem hebben overgegeven, na
hun terugkeer recht hadden op het postliminium. Maar is hij die zich aan de vijand heeft overgegeven, en na zijn terugkeer
niet door ons is ontvangen, een Romeins burger? Dit werd door Brutus en Scaevola verschillend beslist. Het resultaat is dat
hij zijn staatsburgerschap niet kan terugkrijgen.
5. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek XXVII.
Het recht van postliminium bestaat zowel in oorlog als in vrede.
(1) In oorlog, wanneer zij die onze vijanden zijn een van ons grijpen, en hem binnen hun vestingwerken brengen, want als hij
in dezelfde oorlog terugkeert, zal hij het recht van postliminium hebben; dat wil zeggen, al zijn rechten zullen hem worden
hersteld, net alsof hij niet gevangen was genomen. Voordat hij in de vestingwerken van de vijand wordt gebracht, blijft hij
burger, en hij wordt geacht te zijn teruggekeerd als hij bij onze vrienden, of binnen onze verdedigingswerken komt.
(2) Het recht van postliminium wordt ook in vredestijd verleend; want als er een natie is tussen wie en ons noch vriendschap,
noch gastvrijheid, noch enige band van aanhankelijkheid bestaat, dan is zij inderdaad niet onze vijand. Maar alles wat ons
toebehoort en onder haar controle komt, wordt haar eigendom, en iedere vrije man van ons volk die door zo'n natie gevangen
wordt genomen, wordt haar slaaf. Dezelfde regel is van toepassing als iets dat aan de genoemde natie toebehoort in onze
handen komt, en daarom wordt in dit geval het recht van postliminium toegekend.
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(3) Als een gevangene door ons is gemanumitteerd en terugkeert naar zijn vrienden, wordt hij alleen geacht te zijn
teruggekeerd krachtens het recht van postliminium, als hij er de voorkeur aan geeft naar hen toe te gaan, in plaats van in ons
land te blijven. En daarom werd in het geval van Attilius Regulus, die door de Carthagers naar Rome werd gezonden,
besloten dat hij niet op grond van het postliminium terugkeerde, omdat hij gezworen had naar Carthago terug te keren, en
niet de bedoeling had in Rome te blijven. Toen dus een wet werd uitgevaardigd met betrekking tot een zekere tolk, Menander
genaamd, die, nadat hij in onze handen was gemanumitteerd en naar zijn volk was teruggezonden, bepaalde dat hij Romeins
burger moest blijven, werd dit niet nodig geacht, want als hij de bedoeling had bij zijn eigen verwanten te blijven, zou hij
ophouden burger te zijn; maar als hij verwachtte terug te keren zou hij nog steeds burger blijven, en daarom was de wet
overbodig.
6. Dezelfde, verschillende passages, Boek I.
Wanneer een vrouw, die wegens een of ander vergrijp veroordeeld was tot arbeid in de zoutmijnen, daarna door dieven van
een vreemde natie gevangen werd genomen, volgens het recht van koophandel werd verkocht en daarna werd vrijgekocht,
weer in haar oude toestand werd teruggebracht, moest de prijs van haar losgeld door de schatkist aan de Centurion Coccius
Firmus worden betaald.
7. Proculus, Epistels, Boek VIII.
Ik twijfel er niet aan dat er vrije en verenigde naties zijn die vreemden voor ons zijn, en dat tussen ons en hen het recht van
postliminium niet bestaat. Want wat zou de noodzaak zijn van een postliminium tussen ons en hen, daar zij, wanneer zij bij
ons zijn, hun vrijheid en het bezit van hun eigendom behouden, zoals zij dat thuis doen; en hetzelfde gebeurt met ons
wanneer wij bij hen zijn.
(1) Een vrij volk is een volk dat, wanneer het verenigd is, niet onderworpen is aan de heerschappij van een ander. Evenzo kan
het in vriendschap verenigd zijn door een bondgenootschap op gelijke voorwaarden, of kan de bepaling dat dit volk ijverig de
majesteit van een ander zal verdedigen in een verdrag worden opgenomen; want dit wordt toegevoegd opdat men zal
begrijpen dat het laatste recht heeft op de opperheerschappij, en niet dat het eerste niet vrij is. En zoals wij onze cliënten als
vrij beschouwen, hoewel zij, hoewel zij goede mensen zijn, in gezag of waardigheid niet boven ons staan; zo moeten ook zij
die onze majesteit ijverig moeten verdedigen, als vrij worden beschouwd.
(2) Wanneer personen uit bondgenoten beschuldigd worden van misdaad terwijl zij bij ons zijn, straffen wij hen nadat zij
veroordeeld zijn.
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8. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Een vrouw kan niet door haar man worden teruggevorderd krachtens het recht van postliminium, zoals een zoon door zijn
vader kan worden teruggevorderd, maar alleen wanneer de vrouw dat wenst, en op voorwaarde dat zij na de voorgeschreven
tijd niet met een ander is getrouwd. Indien zij dit zou willen en er geen wettige reden is om dit te verhinderen, is zij
onderworpen aan de straffen van scheiding.
9. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer een kind dat in handen van de vijand geboren is, terugkeert onder het recht van postliminium, zal het recht hebben
op de voorrechten van een zoon; want volgens een Rescript van keizer Antoninus en zijn Goddelijke Vader, gericht aan
Ovinius Tertullus, gouverneur van de provincie van het lagere Mysië, bestaat er geen twijfel over dat hij het recht van
postliminium heeft.
10. Papinianus, Vragen, Boek XXIX.
Een vader, die zijn zoon, die de puberteit nog niet had bereikt, tot erfgenaam had benoemd, en hem had vervangen, werd
door de vijand gevangen genomen, en stierf in hun handen; en de minderjarige, die daarna stierf, werd door sommige
autoriteiten geoordeeld, dat de erfgenaam van rechtswege tot de erfopvolging moest worden toegelaten, en dat de pupillaire
vervanging niet van toepassing was op iemand, die zijn eigen meester was geworden tijdens het leven van zijn vader. De
reden van de wet is echter tegen deze mening; om de reden dat, aangezien de vader, die niet terugkeerde, wordt begrepen als
zijnde dood op het moment dat hij gevangen werd genomen, de pupillaire plaatsvervanging noodzakelijkerwijs geldig zou
zijn.
(1) Indien, na de dood van de vader, een minderjarige die was aangewezen of onterfd, gevangen zou worden genomen, zou
men kunnen zeggen dat de wet van Cornelia, die geen gewag maakte van pupillaire vervangingen, alleen betrekking had op
een persoon die testamentair bekwaam was. Het is echter duidelijk, dat het recht op de wettige nalatenschap van een
minderjarige, die gevangen genomen is, niet onmiddellijk verworven wordt door de bewoordingen van de wet van Cornelia,
want het is waar, dat een minderjarige niet bevoegd is om een testament te maken, en daarom zou het niet ongepast zijn te
oordelen, dat de Praetor de bedoeling van de vader niet minder dan die van de wet moest volgen, en de plaatsvervanger
billijke acties tegen de nalatenschap moest toekennen.
11. Dezelfde, Vragen, Boek XXXI.
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Indien de zoon eerst thuis sterft, is er geen reden om over de plaatsvervulling te discussiëren, hetzij omdat de zoon die onder
vaders gezag staat, geacht wordt tijdens het leven van zijn vader te zijn gestorven; hetzij omdat zijn vader niet is
teruggekeerd, zodat de zoon geacht wordt zijn eigen meester te zijn geworden vanaf het moment dat zijn vader door de vijand
werd meegenomen.
(1) Indien echter beiden in gevangenschap zijn, en de vader eerst sterft, zal de wet van Cornelius volstaan om de pupillaire
plaatsvervanging vast te stellen, evenals wanneer de zoon thuis zou sterven, nadat de vader in de handen van de vijand was
gestorven.
12. Tryphoninus, Disputaties, Boek IV.
Het recht van postliminium bestaat zowel in oorlog als in vrede, met betrekking tot hen die tijdens de vijandelijkheden
gevangen zijn genomen, en over wie geen overeenkomst was gesloten. Servius zegt dat dit besluit werd genomen omdat de
Romeinen wensten dat hun burgers meer hoop hadden op terugkeer met militair prestige dan tijdens vrede. Maar als er
plotseling oorlog uitbreekt, zullen zij die tijdens de vrede in de macht van anderen zijn gekomen, dan slaven worden van hen
die nu onze vijanden zijn, en door hun eigen toedoen door hen in beslag zijn genomen? Zij zullen zowel in oorlog als in
vrede het recht van postliminium genieten, tenzij bij verdrag is bepaald dat zij dit recht niet zullen genieten.
(1) Wanneer iemand door de vijand gevangen wordt genomen, blijven degenen die onder zijn gezag staan in onzekerheid of
zij hun eigen meesters zijn, dan wel of zij nog als zonen onder vaders gezag moeten worden beschouwd; want als de vader
sterft terwijl hij in handen van de vijand is, worden zij onafhankelijk vanaf het moment waarop hij gevangen werd genomen;
en als hij terugkeert, worden zij geacht nooit vrij te zijn geweest van zijn gezag. Daarom moet met betrekking tot alle
goederen die zij in de tussentijd verkrijgen, hetzij door beding, levering of legaat, (want zij kunnen geen wettige erfgenamen
worden) worden overwogen, bijvoorbeeld wanneer hij niet terugkeert, en sommigen van hen zijn benoemd tot erfgenamen
van de gehele nalatenschap, of van een deel daarvan, of wanneer sommigen onterfd zijn, of dit eigendom, volgens de
bepalingen van de wet van Cornelia, moet worden geacht te behoren tot de nalatenschap van de gevangene, of dat het moet
worden beschouwd als hun eigen. De laatste opvatting is de beste. De regel is anders met betrekking tot alles wat door de
slaven van de gevangene is verworven; en dit is redelijk, omdat de slaven een deel van zijn nalatenschap vormden en blijven
vormen, en degenen die hun eigen meesters worden, bijgevolg geacht worden het eigendom voor zichzelf te hebben
verworven.
(2) Bij geen enkele grondwet kan worden vastgesteld dat wat gedaan is, niet gedaan is. Daarom wordt de usucaptie van
eigendom die verkregen was door degene die het zelf bezat, en die het naderhand terugkreeg, onderbroken, omdat het zeker
is dat hij het niet meer bezit. Vandaar dat Julianus zegt dat met betrekking tot goederen die hij in bezit kreeg door personen
die aan zijn gezag onderworpen waren, en die hij door usucaptie verwierf, of die naderhand onder de term peculium vielen,
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gesteld moet worden dat de usucaptie voltooid was in de tijd die de wet voorschrijft, als steeds dezelfde personen in bezit
bleven. Marcellus zegt dat het geen verschil maakt of de partij zelf het bezit had, of het verkreeg door iemand onder zijn
gezag, maar de mening van Julianus moet worden overgenomen.
(3) De zoon die de gevangene onder zijn gezag had, kan intussen trouwen, hoewel zijn vader niet kan instemmen met het
huwelijk, noch zijn toestemming kan onthouden. Daarom zal zijn kleinzoon onder zijn gezag staan vanaf het moment dat hij
uit gevangenschap terugkeert, en zal hij tot op zekere hoogte zijn eigen erfgenaam zijn, ondanks hem, omdat hij niet met het
huwelijk heeft ingestemd. Daarover is niets verwonderlijks te zeggen, want de omstandigheden en de noodzakelijkheid van
de gelegenheid, alsmede het algemeen welzijn, vereisten een huwelijk.
(4) De vrouw van de gevangene is niet in de gehuwde staat, hoewel zij dit ten zeerste kan verlangen, en in het huis van haar
man kan blijven.
(5) Een codicil dat de gevangene tijdens zijn gevangenschap heeft opgesteld, kan volgens de strikte interpretatie van de wet
niet worden bevestigd door een testament dat door de gevangene is opgesteld terwijl hij thuis was, en een trust kan er niet
onder worden opgeëist, omdat het niet is opgesteld door een persoon met testamentaire bevoegdheid. Maar omdat het ware
beginsel van deze zaken, dat wil zeggen de bevestiging ervan als afhankelijk van het testament, zijn oorsprong vond terwijl
de gevangene in zijn eigen land was, en omdat hij daarna terugkeerde en zijn rechten terugkreeg door de wet van
postliminium, is het in overeenstemming met het dictaat van de menselijkheid dat een dergelijk codicil van kracht wordt,
alsof er in de tussentijd geen gevangenschap had plaatsgevonden.
(6) Nadat de gevangene krachtens het postliminiumrecht is teruggekeerd, moeten alle rechtsvragen die op hem betrekking
hebben, worden beschouwd alsof hij nooit in handen van de vijand is geweest.
(7) Wanneer iemand een slaaf van de vijand loskoopt, wordt hij op het ogenblik van zijn loskoop zijn eigendom, hoewel hij
weet dat hij aan iemand anders toebehoorde; maar door hem de prijs te geven die hij betaald heeft, zal hij geacht worden
teruggekeerd te zijn met het recht van postliminium om als slaaf ontvangen te worden.
(8) Wanneer iemand een gevangene koopt, onwetend dat hij dat is en gelovend dat hij aan de verkoper toebehoort, zal hij dan
als het ware blijken hem door usucaptie verworven te hebben, zodat zijn eerste meester niet de macht zal hebben om de
tweede de prijs aan te bieden, nadat de voorgeschreven tijd verstreken is? is een punt dat we moeten overwegen. Hiertegen
werd ingebracht, dat de grondwet, die met betrekking tot vrijgekochte gevangenen is uitgevaardigd, zulk een gevangene tot
slaaf maakt van degene, die hem heeft vrijgekocht, en dat men niet kan begrijpen, dat wat reeds van mij is, ik door usucaptie
heb verkregen. Anderzijds, aangezien de grondwet de toestand van degene die het losgeld heeft betaald niet slechter, maar
integendeel beter heeft gemaakt, is het onrechtvaardig en in strijd met de bedoeling van de grondwet dat het oudere recht van
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de bonafide koper teniet zou worden gedaan; en daarom kan, na het verstrijken van de voorgeschreven tijd, gedurende welke,
indien de grondwet de gevangene niet tot het eigendom zou maken van hem die hem heeft vrijgekocht, hij hem door
usucaptie zou kunnen verwerven, terecht worden gezegd dat, volgens de bewoordingen van deze grondwet, zijn eerste
meester geen recht meer heeft op de slaaf.
(9) Houdt de manumitting van de slaaf echter slechts op zijn meester te zijn en valt de door hem achtergelaten slaaf terug in
de macht van zijn vroegere meester; of maakt hij hem op zodanige wijze vrij, dat de vrijheidsschenking slechts een
verandering van eigendom teweegbrengt? Het staat vast, dat een ieder, die gemanumitteerd is, terwijl hij in handen van de
vijand is, vrij wordt; en toch, indien zijn vroegere meester hem binnen onze verdedigingswerken aantreft, hoewel hij onze
zaak niet omhelsd heeft, en teruggekeerd is met het voornemen om naar de vijand terug te keren, kan de meester de slaaf
behouden door het recht van postliminium; welke regel niet dezelfde is met betrekking tot personen, die vrij zijn. Want deze
laatsten keren niet terug op grond van het postliminium, tenzij zij zijn teruggekeerd naar hun eigen volk met het voornemen
hun zaak te steunen, en zij degenen van wie zij kwamen hebben verlaten; want, zoals Sabinus zegt, ieder heeft de vrije macht
om zijn staatsburgerschap te bepalen, maar niet zijn eigendomsrecht. Dit maakt de oplossing van het probleem echter niet zo
moeilijk, omdat de manumissie die plaatsvond terwijl de slaaf in handen van de vijand was, geen beletsel vormt voor onze
medeburger, de meester van de slaaf; maar de partij in kwestie heeft, krachtens onze wet die door een grondwet is
vastgesteld, een Romeins burger als meester gehad, en wij overwegen of hij zijn vrijheid van hem kan verkrijgen. Want wat
als de slaaf de prijs van zijn vrijheid niet aan zijn meester heeft betaald, en deze laatste niet de macht heeft hem te
dagvaarden? Zal de slaaf dan vrij zijn, die zonder eigen verdienste zijn vrijheid van zijn meester had kunnen verkrijgen? Dit
is onrechtvaardig, en in strijd met de gunst die onze voorouders aan de vrijheid hebben verleend. Het is zeker dat volgens de
oude wet een man die willens en wetens een slaaf van een ander had gekocht van iemand die hem had vrijgekocht, hem door
usucaptie kon verwerven en hem kon bevrijden; en op deze wijze verloor de vroegere meester aan wie de slaaf had
toebehoord vóór zijn gevangenschap, al zijn aanspraak op hem. Waarom zou hij dan niet het recht hebben hem te
manumiteren?
(10) Indien een slaaf die onder een bepaalde voorwaarde vrij zou zijn, door de vijand gevangen wordt genomen, en wordt
vrijgekocht terwijl de voorwaarde nog hangende is, blijft hij in zijn vroegere staat.
(11) Maar wat zou de regel zijn indien hij zijn vrijheid had verkregen op voorwaarde van betaling van tienduizend sestertiën?
De vraag werd gesteld: waaruit moet hij dat betalen? Want als de slaaf het mocht betalen uit zijn peculium, zou men dan niet
ook kunnen zeggen dat wat hij bezit in de handen van degene die hem vrijgekocht heeft, in de plaats komt van wat hij had
kunnen verkrijgen toen hij in handen van de vijand was? Dit is zeker het geval, wanneer de peculium afkomstig is van het
eigendom van hem, die hem vrijgekocht heeft, of van zijn eigen diensten; maar indien zij van een andere bron afkomstig is,
kan hij de som daaruit betalen, daar wij lankmoedig oordelen, dat hij op deze wijze aan de voorwaarde heeft voldaan.
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(12) Wanneer een slaaf vóór zijn gevangenschap in onderpand werd gegeven, wordt hij, nadat degene die hem vrijgekocht
heeft, betaald heeft, opnieuw aan zijn vroegere verplichting onderworpen; en als de schuldeiser de prijs van zijn losgeld zou
aanbieden aan hem die het betaald heeft, heeft hij dan een dubbele verplichting, de ene voortvloeiend uit de schuld zelf, en de
andere uit de betaling van de som waarvoor de slaaf vrijgelaten werd; Alsof deze verplichting tot stand was gekomen door
een bepaalde constructie die lijkt op die waarmee een latere schuldeiser een eerdere schuldeiser bevredigt om zijn eigen pand
te versterken, tenzij in dit geval het geval wordt omgekeerd en de laatste schuldeiser, die nu de eerste is omdat hij de slaaf
naar ons heeft doen terugkeren, moet worden bevredigd door hem die eerder in de tijd is, maar een zwakkere vordering heeft.
(13) Wanneer een slaaf aan verscheidene personen toebehoort, en het bedrag van zijn losprijs werd betaald aan de man die
hem vrijgekocht heeft, in naam van hen allen, zal hij terugkeren tot hun gemeenschappelijk eigendom. Wanneer echter het
bedrag van zijn losprijs werd betaald in naam van slechts één, of van sommige van zijn eigenaars, zal hij toebehoren aan
hem, of aan hen, die de betaling hebben gedaan; zodat zij hun vroegere rechten zullen terugkrijgen, overeenkomstig het deel,
dat ieder van hen heeft betaald, en hij, die de slaaf kocht, zal opvolgen ten belope van het aandeel der anderen.
(14) Wanneer een gevangene op grond van een trust recht heeft op vrijmaking, kan hij daarop, na te zijn vrijgekocht, geen
aanspraak maken, tenzij hij degene, die hem heeft vrijgekocht, terugbetaalt.
(15) Wanneer vijanden een persoon, die gedeporteerd is, gevangen nemen op het eiland waarheen hij is gezonden, en hij is
vrijgekocht, zal hij, indien hij daarna naar zijn land zou terugkeren, worden hersteld in de toestand waarin hij zou hebben
verkeerd, indien hij niet gevangen was genomen, derhalve zal hij worden gedeporteerd.
(16) Wanneer echter in het geval van een gevangen slaaf een of andere reden bestaat, die de verkrijging van zijn vrijheid
tijdelijk of blijvend verhindert, zal zijn toestand niet worden veranderd door zijn losprijs van de vijand; bijvoorbeeld, indien
zou worden bewezen, dat hij de wet van Favian had overtreden, of dat hij was verkocht onder de voorwaarde, dat hij niet zou
worden gemanumitteerd. Degene die hem vrijgekocht heeft, kan hem in de tussentijd vasthouden zonder dat hem enige straf
treft.
(17) Vandaar dat een ieder die gevangen is genomen terwijl hij in de mijnen werkte, en is vrijgekocht, tot zijn straf zal
worden teruggebracht; maar hij moet niet worden gestraft als een voortvluchtige uit de mijnen, maar degene die hem heeft
vrijgekocht zal het bedrag van het losgeld uit de schatkist ontvangen; zoals is besloten door onze keizer en de goddelijke
Severus.
(18) Wanneer een kind, geboren uit Pamphila, aan u wordt nagelaten, en u de moeder loskoopt, en zij een kind baart terwijl
zij in uw bezit is, zult u niet geacht worden het kind door een lucratieve titel te hebben verkregen, maar er zal een schatting
worden gemaakt naar het oordeel van het gerecht, dat de waarde van het kind zal vaststellen, alsof het tegelijk met de moeder
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was verkocht, en voor dezelfde prijs was gekocht. Indien het kind in handen van de vijand is geboren (de moeder was
zwanger op het ogenblik dat zij gevangen werd genomen) en het wordt met zijn moeder voor één en dezelfde prijs
vrijgekocht, en er wordt een bod gedaan gelijk aan de som die voor beiden is betaald, dan zal dit de schatting zijn van de
waarde van het kind, en zal het geacht worden te zijn teruggekeerd krachtens het recht van postliminium. Er is veel meer
reden voor dit wanneer er verschillende kopers zijn van beide, of van een van beide. Wanneer echter iemand elk van hen voor
een afzonderlijke prijs heeft losgekocht, moeten de verschillende bedragen worden aangeboden aan degene die hen heeft
losgekocht door betaling aan de vijand, zodat zij afzonderlijk kunnen terugkeren krachtens het recht van postliminium.

13. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Als ik mijzelf door u zou laten overmeesteren, en ik zou daarna geëmancipeerd worden, dan staat vast dat wanneer mijn zoon
uit gevangenschap terugkeert, hij als uw kleinzoon zal worden beschouwd.
14. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Zoals er twee soorten van het recht van postliminium zijn, het ene krachtens hetwelk wij van de vijand tot onze vrienden
terugkeren, en het andere krachtens hetwelk wij iets terugkrijgen; wanneer een zoon onder vaders toezicht terugkeert, is het
dubbele recht van postliminium in hem verenigd, want zijn vader herkrijgt zijn gezag over hem, en hijzelf herkrijgt al zijn
rechten.
(1) Een echtgenoot krijgt zijn vrouw niet terug krachtens het recht van postliminium op dezelfde wijze als een vader zijn
zoon, maar het huwelijk kan met toestemming worden vernieuwd.
15. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XII.
Wanneer de vader, nadat hij losgekocht is, sterft voordat hij degene die hem losgekocht heeft, heeft terugbetaald, en zijn zoon
na zijn dood het bedrag van zijn losprijs aanbiedt, moet gezegd worden dat hij de eigenlijke erfgenaam van zijn vader kan
zijn; tenzij iemand met meer subtiliteit kan zeggen dat de vader, toen hij stierf, het recht van postliminium terugkreeg, als het
ware door de vrijgave van een onderpand, en stierf zonder enige aansprakelijkheid voor zijn schuld, zodat hij recht heeft op
een eigenlijke erfgenaam. Deze mening is niet zonder grond.
16. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XIII.
Hij die terugkeert van de vijand wordt geacht altijd in zijn eigen land te zijn geweest voorafgaand aan zijn terugkeer.
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17. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Zij die, na gewapenderhand overwonnen te zijn, zich aan de vijand overgeven, hebben geen recht op het recht van
postliminium.
18. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXV.
Volgens alle regels van het recht wordt iemand die niet terugkeert van de vijand, geacht te zijn gestorven op het moment dat
hij gevangen werd genomen.
19. Paulus, Over Sabinus, Boek XVI.
Het recht van postliminium is het recht om van een vreemdeling verloren eigendom terug te krijgen en het in zijn vroegere
staat te herstellen; en dit recht is onder ons en andere vrije volkeren en koningen door gewoonte en door de wet vastgelegd.
Want wanneer wij iets terugkrijgen dat wij door oorlog of zelfs buiten een oorlog hebben verloren, wordt gezegd dat wij het
terugkrijgen door het recht van postliminium. Deze regel is ingevoerd door de natuurlijke billijkheid, opdat iemand die ten
onrechte door vreemden is vastgehouden, zijn vroegere rechten terugkrijgt wanneer hij naar zijn eigen land terugkeert.
(1) Een wapenstilstand wordt ingesteld wanneer voor een korte tijd en voor het ogenblik wordt overeengekomen dat de
tegenstanders elkaar niet zullen aanvallen; en gedurende deze tijd bestaat het recht van postliminium niet.
(2) Personen die door piraten of rovers gevangen zijn genomen, blijven vrij.
(3) Een ieder wordt geacht met het recht van postliminium te zijn teruggekeerd, wanneer hij onze grenzen passeert; evenzo
verliest hij dit recht, zodra hij zich buiten deze grenzen begeeft. Wanneer hij echter een geallieerde of bevriende staat, of een
geallieerde of bevriende koning bezoekt, wordt hij geacht onmiddellijk terug te keren met het recht van postliminium, omdat
hij, terwijl hij zich daar bevond, veilig begon te zijn door een beroep op de openbare eer.
(4) Het recht van postliminium komt niet toe aan een deserteur, want wie zijn land met kwade bedoelingen en met het
oogmerk van een verrader verlaat, wordt als een vijand beschouwd. Deze regel geldt alleen voor een deserteur die vrij is, of
het nu een man of een vrouw is.
(5) Indien echter een slaaf naar de vijand deserteert, kan, daar zijn meester het recht van postliminium op hem heeft, wanneer
hij bij toeval gevangen wordt genomen, zeer juist worden geoordeeld, dat hij ook het recht van postliminium heeft, d.w.z. dat
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zijn meester al zijn vroegere rechten op hem zal terugkrijgen; opdat een tegengestelde regel niet even schadelijk zou zijn voor
de slaaf die voorgoed in dienst blijft, als het schadelijk zou zijn voor zijn meester.
(6) Indien een slaaf, die onder een voorwaarde vrij moet zijn, terugkeert na te hebben gedeserteerd, en aan de voorwaarde is
voldaan na zijn terugkeer, wordt hij vrij. De regel is echter anders, wanneer de voorwaarde vervuld werd, terwijl hij in
handen van de vijand was; want in dat geval kan hij niet voor zichzelf terugkeren, om vrij te worden, noch zal de erfgenaam
het recht van postliminium op hem hebben, omdat hij niet kan klagen, daar hij geen schade heeft geleden; mits de slaaf zijn
vrijheid verkregen zou hebben, als hij die niet verbeurd had door deserteur te worden.
(7) Nogmaals, een zoon onder vaders toezicht, die deserteur is, kan niet terugkeren met het recht van postliminium, zelfs niet
tijdens het leven van zijn vader; omdat zowel zijn vader als zijn land hem verloren hebben, alsmede om de reden dat de tucht
van het kamp altijd meer gewaardeerd is door Romeinse ouders, dan gehechtheid aan hun kinderen.
(8) Bovendien wordt niet alleen onder een deserteur verstaan, die zich bij den vijand aansluit, of den dienst in den oorlog
verlaat, maar ook hij, die tijdens een wapenstilstand deserteert, of naar een volk overgaat, tusschen hetwelk en ons geen
vriendschap bestaat, en met zijne vertegenwoordigers een verdrag aangaat.
(9) Indien iemand, die een krijgsgevangene van de vijand heeft gekocht, aan een ander voor een grotere som het pandrecht
overdraagt, waarop hij zelf recht heeft, omdat hij hem heeft losgekocht, moet niet degene, die is losgekocht, dit bedrag
betalen, maar de eerstgenoemde; en de koper heeft recht op een koopvordering tegen degene, die de koop heeft gesloten.
(10) Het recht van postliminium geldt voor personen van beide geslachten, en voor alle omstandigheden. Het maakt ook geen
verschil, of zij vrijen of slaven zijn; want niet alleen zij worden door dit voorrecht teruggewonnen, die in staat zijn te
vechten, maar alle menselijke wezens, omdat zij van dien aard zijn, dat zij van nut kunnen zijn, hetzij door het geven van
raad, hetzij op andere wijze.
20. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXXVI.
Indien een gevangene, voor wie zekerheid gegeven is dat hij vrijwillig zal terugkeren, bij de vijand blijft, zal hij nadien geen
recht meer hebben op het postliminium.

(1) Het is waar dat wanneer de vijand verdreven is van het gebied dat hij heeft ingenomen, dit gebied zal terugkeren naar zijn
vroegere eigenaars, en het zal noch het eigendom van de Staat worden, noch als buit worden beschouwd; want land wordt het
eigendom van de Staat die op de vijand is veroverd.
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(2) Losgeld verleent de bevoegdheid om naar zijn land terug te keren, en verandert niets aan het recht van postliminium.
21. Ulpianus, Opinies, Boek V.
Als iemand, nadat hij een vrijgeboren vrouw van de vijand heeft vrijgekocht, haar bij zich houdt met de bedoeling kinderen
bij haar te krijgen, en daarna een kind dat uit haar geboren is, samen met de moeder, manumiseert en het de titel van zijn
natuurlijke zoon geeft, mag de onwetendheid van de echtgenoot en de vader geen invloed hebben op de toestand van degenen
die hij heeft klaarblijkelijk manumiteren; En men moet begrijpen, dat vanaf het ogenblik, dat hij zich voornam kinderen bij
de moeder te hebben, de pandplicht, waaraan zij onderworpen was, is opgeheven; en daarom staat het vast, dat zij, die onder
het recht van postliminium terugkeerde, vrij en vrijgeboren was, en een vrijgeboren kind voortbracht. Wanneer zij echter
door de dapperheid van een soldaat in het openbaar als buit is genomen, en de vader niemand geld als losgeld heeft betaald,
wordt gezegd, dat zij op het ogenblik van haar terugkeer krachtens het postliminiumrecht niet bij haar meester, maar bij haar
echtgenoot was.
(1) Hoewel de staat dikwijls door burgerlijke onenigheden wordt geschaad, is toch de vernietiging ervan niet het doel van de
strijd. Degenen die zich in verschillende facties verdelen, nemen niet de positie in van vijanden tussen wie de rechten van
gevangenschap en postliminium bestaan, en daarom zijn personen die gevangen zijn genomen en verkocht, en daarna zijn
gemanumitteerd, geacht vruchteloos van de keizer het recht van vrije geboorte te hebben geëist, dat zij niet verliezen door
gevangenschap.
22. Julianus, Digest, Boek LXII.
Het eigendom van hen die in handen van de vijand zijn gevallen, of daar gestorven zijn, of zij nu testamentair bekwaam
waren of niet, behoort toe aan hen aan wie het zou hebben toebehoord, als zij niet gevangen waren genomen. Dezelfde regel
is neergelegd in de wet van Cornelia met betrekking tot alles wat zich kan voordoen in gevallen waarin belanghebbenden bij
erfenissen en voogdijen betrokken zouden zijn geweest, als zij niet in handen van de vijand waren gevallen.
(1) Het is dus duidelijk, dat aan de erfgenaam van hem, die door de vijand is ontvoerd, alles toekomt, waarop deze recht zou
hebben gehad, indien hij krachtens het recht van postliminium zou zijn teruggekeerd. Bovendien wordt alles wat de slaven
van gevangenen bedingen of verkrijgen, geacht te zijn verkregen door hun meesters, wanneer zij terugkeren onder het recht
van postliminium; daarom zal het ook noodzakelijkerwijs toebehoren aan hen die een landgoed betreden onder de wet van
Cornelia. Indien zich echter onder de wet van Cornelia geen erfgenaam voordoet, zal het eigendom aan de Staat toebehoren.
Alle legaten die aan hun slaven worden nagelaten, absoluut of voorwaardelijk, zullen aan hun erfgenamen toebehoren.
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Evenzo kan, indien een slaaf door een vreemde tot erfgenaam wordt benoemd, hij een nalatenschap aanvaarden in opdracht
van de erfgenaam van de gevangene.
(2) Wanneer echter de zoon van hem, die in de macht van de vijand is, iets aanvaardt of bedingt, wordt het geacht voor hem
verworven te zijn, indien zijn vader zou sterven vóór zijn terugkeer krachtens de wet van postliminium; en het zal aan de
erfgenaam van zijn vader toebehoren, indien de zoon tijdens het leven van laatstgenoemde zou sterven, want de toestand van
mensen wier vaders in de macht van de vijand zijn, is onzeker. Wanneer echter de vader terugkeert, wordt de zoon nooit
geacht zijn eigen meester te zijn geweest; maar wanneer de vader als krijgsgevangene sterft, dan wordt zijn zoon
onafhankelijk voor de gehele tijd dat zijn vader in krijgsgevangenschap verbleef.
(3) De eigendom van enig goed, dat de slaven der krijgsgevangenen als peculium bezitten, blijft opgeschort; want indien hun
meesters met het recht van postliminium terugkeren, zal het geacht worden aan hen toe te behoren; en indien zij in
krijgsgevangenschap sterven, zal het aan hun erfgenamen volgens de wet van Cornelia toebehoren.
(4) Indien iemand, die een vrouw heeft, die zwanger is, in handen van de vijand valt, en daar sterft, en hem daarna een zoon
geboren wordt, en deze sterft, is zijn testament nietig; om de reden, dat de testamenten van hen, die in hun eigen land blijven,
onder zulke omstandigheden ongeldig zijn.
23. Dezelfde, Digest, Boek LXIX.
Wanneer iemand, zijn vrouw zwanger achtergelaten hebbende, in de macht van de vijand valt, en hem spoedig daarna een
zoon geboren wordt, die uiteindelijk trouwt en een zoon of een dochter krijgt, en de grootvader dan krachtens de wet van
postliminium terugkeert, krijgt hij alle rechten over zijn kleinkinderen, die hij gehad zou hebben, indien zijn zoon in eigen
land geboren zou zijn.
24. Ulpianus, Instituten, Boek I.
Vijanden zijn zij, tegen wie het Romeinsche volk openlijk den oorlog heeft verklaard, of die zelf den oorlog aan het
Romeinsche volk hebben verklaard; anderen worden roovers, of struikroovers genoemd. Daarom wordt iemand die door
rovers gevangen is genomen, niet hun slaaf, noch heeft hij behoefte aan het recht van postliminium. Wie echter door de
vijand, bijvoorbeeld door de Germanen of Parthen, gevangen is genomen, wordt hun slaaf, en krijgt zijn vroegere toestand
terug door het recht van postliminium.
25. Marcianus, Instituten, Boek XIV.
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De goddelijke Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat indien een vrouw met haar man gevangen genomen was,
en een kind van hem kreeg terwijl zij in handen van de vijand was, en beiden zouden terugkeren, de ouders en het kind wettig
zijn, en de zoon onder het gezag van zijn vader zal staan, net alsof hij was teruggekeerd onder het recht van postliminium.
Keert hij echter alleen met zijn moeder terug, dan wordt hij als onwettig beschouwd, omdat hij zonder man geboren is.
26. Florentinus, Instituten, Boek VI.
Het maakt geen verschil op welke wijze een gevangene terugkeert, of hij is teruggezonden, of met geweld aan de macht van
de vijand is ontsnapt, of door strategie; mits hij samenzweert met de bedoeling er niet naar terug te keren; want het is niet
voldoende dat iemand alleen maar lichamelijk terugkeert, als zijn bedoeling anders is. Maar zij, die van verslagen vijanden
zijn teruggekeerd, worden geacht te zijn teruggekeerd met het recht van postliminium.
27. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek IX.
Rovers hebben uw slaaf van u gestolen, en daarna is de genoemde slaaf in handen van de Germanen gevallen, en toen de
Germanen in de strijd verslagen waren, werd de slaaf verkocht. Labeo, Ofilius en Trebatius ontkennen dat de slaaf door
usucaptie door de koper kan worden verkregen, omdat hij inderdaad gestolen was, en hoewel hij aan de vijand toebehoorde,
en met het recht van postliminium terugkeerde, zou dit een beletsel zijn.
28. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek IV.
Als iets dat in de oorlog gevangen is genomen, deel uitmaakt van de buit, keert het niet terug met het recht van postliminium.
Paulus: Maar als een krijgsgevangene naar huis vlucht, nadat de vrede is verklaard, en hij dan, nadat de oorlog is hervat,
opnieuw gevangen wordt genomen, keert hij terug door het recht van postliminium, waarop hij recht had toen hij in de eerste
oorlog gevangen werd genomen; mits niet in het vredesverdrag was overeengekomen dat krijgsgevangenen moesten worden
teruggegeven.
29. Dezelfde, Epitomes of Probabilities door Paulus, Boek VI.
Als u zou moeten terugkeren onder het recht van postliminium, hebt u geen eigendom kunnen verwerven door usucaptie
terwijl u in de macht van de vijand was. Paulus: Maar als uw slaaf iets als peculium heeft verkregen, terwijl u in die toestand
was, kunt u het gedurende die tijd door usucaption verwerven, zoals wij gewend zijn dit soort goederen door usucaption te
verwerven, zelfs zonder dat wij het weten; en op deze manier kan een landgoed worden vergroot door een slaaf die er deel
van uitmaakt, hoewel er misschien nog geen postuum kind is geboren, of het landgoed is betreden.
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30. Dezelfde, Epitomes of Probabilities door Paulus, Boek VIII.
Als iets dat onze vijanden van ons hebben afgenomen van dien aard is dat het door de wet van postliminium kan terugkeren,
zodra het aan de vijand ontsnapt om naar ons terug te keren en binnen de grenzen van ons rijk komt, moet het geacht worden
te zijn teruggekeerd volgens de wet van postliminium. Paulus: Maar wanneer een slaaf van een van onze burgers, nadat hij
door de vijand gevangen is genomen, aan hen ontsnapt en in Rome blijft, zonder onder toezicht van zijn meester te staan, of
in dienst van iemand anders te zijn, dan moet worden aangenomen dat hij nog niet is teruggekeerd volgens de wet van het
postliminium.

Tit. 16. Betreffende militaire zaken.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Een soldaat die met verlof is, wordt niet geacht afwezig te zijn voor zaken van de Staat.
2. Arrius Menander, Over militaire zaken, Boek I.
Overtredingen begaan door militairen zijn of bijzonder of gemeenschappelijk voor andere personen, daarom is hun
vervolging of bijzonder of algemeen. Een zuiver militaire overtreding is een overtreding die een man begaat als soldaat.
(1) Het wordt als een ernstig misdrijf beschouwd, wanneer iemand zich als soldaat aanmeldt, die dat niet mag doen, en de
ernst ervan wordt, evenals bij anderen, verhoogd door de waardigheid, de rang en de tak van de dienst.
3. Modestinus, Betreffende de straffen, Boek IV.
De gouverneur van een provincie moet een deserteur, nadat hij gehoord is, met een rapport terugzenden naar zijn eigen
commandant, tenzij de deserteur een of andere ernstige overtreding heeft begaan in de provincie waar hij is aangetroffen;
want de goddelijke Severus en Antoninus hebben in een Rescript verklaard dat de straf aan hem moet worden opgelegd op de
plaats waar hij de misdaad heeft begaan.
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(1) Militaire straffen zijn de volgende: kastijding, geldboete, het opleggen van extra plichten, overplaatsing naar een ander
onderdeel van de dienst, degradatie uit de rang en oneervol ontslag; want soldaten worden niet veroordeeld tot arbeid in de
mijnen of onderworpen aan foltering.
(2) Een vagebond is iemand die na een lange zwerftocht vrijwillig terugkeert naar het kamp.
(3) Een deserteur is hij, die, na eenigen tijd afwezig te zijn geweest, wordt teruggebracht.
(4) Hij, die het leger verlaat om in tegenwoordigheid van den vijand op verkenning te gaan, of die zich buiten de gracht, die
het kamp omgeeft, begeeft, zal met den dood gestraft worden.
(5) Hij die de hem toegewezen post verlaat, begaat een groter vergrijp dan een zwerver; en hij wordt daarom gestraft naar
evenredigheid van de ernst van zijn vergrijp, of wordt uit zijn rang ontzet.
(6) Hij die vertrekt terwijl hij de wacht houdt voor de Gouverneur van een provincie, of voor welke bevelhebber dan ook,
maakt zich schuldig aan desertie.
(7) Wanneer een soldaat niet terugkeert op de dag waarop zijn verlof verstrijkt, moet hij behandeld worden alsof hij was
afgedwaald, of gedeserteerd, naar gelang van de tijd dat hij afwezig is geweest. Hij moet echter in de gelegenheid worden
gesteld, aan te tonen dat hij door een ongeval is opgehouden, waardoor hij verschoonbaar kan blijken.
(8) Ieder, die deserteur blijft gedurende den geheelen tijd zijner dienst, wordt de voorrechten van een veteraan ontnomen.
(9) Indien meerdere soldaten tegelijk deserteren en binnen een bepaalde tijd terugkeren; na in rang te zijn verlaagd, worden
zij over verschillende plaatsen verdeeld, maar aan nieuwe rekruten moet toegeeflijkheid worden betoond. Indien zij echter de
overtreding herhalen, moeten zij de voorgeschreven straf ondergaan.
(10) Hij die naar de vijand ontsnapt en terugkeert, zal gefolterd worden, en veroordeeld worden om aan wilde beesten te
worden geworpen, of aan de galg, hoewel soldaten aan geen van beide straffen zijn onderworpen.
(11) Wie, van plan zijnde te ontsnappen, wordt gevangen genomen, wordt met de dood gestraft.
(12) Maar wanneer een soldaat onverwachts door de vijand gevangen wordt genomen, terwijl hij op reis is, zal hem gratie
worden verleend nadat het gedrag van zijn vroegere leven is onderzocht; en als hij terugkeert in het leger nadat zijn diensttijd
is verstreken, zal hij worden hersteld als veteraan en zal hij recht hebben op de voorrechten die veteranen genieten.
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(13) Een soldaat die zijn wapens in tijd van oorlog heeft verloren, of ze heeft verkocht, wordt met de dood gestraft, en het is
alleen door lankmoedigheid dat hij naar een andere tak van de dienst kan worden overgeplaatst.
(14) Hij die de wapens van een ander steelt, moet uit zijn rang in het leger worden gedegradeerd.
(15) Hij, die in tijd van oorlog iets doet, wat zijn bevelhebber verboden heeft, of diens bevelen niet opvolgt, wordt met de
dood gestraft, zelfs indien de transactie tot een goed einde werd gebracht.
(16) Hij echter, die de gelederen verlaat, zal, naar omstandigheden, met roeden worden geslagen, of gedwongen worden, van
tak van dienst te veranderen.
(17) Wie de verschansingen van het kamp oversteekt, of er door de muur naar terugkeert, wordt met de dood gestraft.
(18) Ieder, die over de gracht springt, wordt uit het leger ontslagen.
(19) Hij, die een gewelddadige opruiing onder de soldaten opwekt, wordt met den dood gestraft.
(20) Wanneer er een tumult ontstaat dat gepaard gaat met rumoer of gematigde klachten, dan wordt de soldaat uit zijn rang
gedegradeerd.
(21) Wanneer verscheidene soldaten samenspannen om een of andere misdaad te begaan, of wanneer een legioen in opstand
komt, is het gebruikelijk dat zij ontbonden worden.
(22) Zij die weigeren hun commandant te beschermen, of hem in de steek laten, worden met de dood gestraft, indien hij
mocht worden gedood.
4. Arrius Menander, Over militaire zaken, Boek I.
Hij die geboren is met slechts één testikel, of er één verloren heeft door een ongeluk, kan legaal in het leger dienen, in
overeenstemming met het Rescript van de goddelijke Trajanus; want zowel van de generaals Sylla als Cotta wordt gezegd dat
zij in deze toestand verkeerden.
(1) Wanneer iemand die veroordeeld is om voor wilde beesten geworpen te worden, dienst neemt in het leger, zal hij,
wanneer hij gevonden wordt, met de dood worden gestraft. Dezelfde regel geldt voor iemand die zich laat inschrijven.
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(2) Wanneer iemand, die naar een eiland gedeporteerd is, ontsnapt en zich bij het leger aanmeldt, of, nadat hij zich heeft laten
inschrijven, zijn toestand verbergt, moet hij met de dood worden gestraft.
(3) Tijdelijke ballingschap wordt gestraft met verbanning naar een eiland in het geval van een soldaat die vrijwillig in dienst
treedt, en het verbergen van zijn toestand maakt hem strafbaar met eeuwige ballingschap.
(4. Wanneer een soldaat voor een bepaalde tijd is gedegradeerd en na afloop van zijn ambtstermijn weer in dienst treedt,
moet de oorzaak van zijn veroordeling worden nagegaan en indien deze eeuwige schande inhoudt, moet dezelfde regel in
acht worden genomen. Indien echter met betrekking tot de toekomst een compromis is gesloten, kan hij weer in dienst treden
en is het hem niet verboden aanspraak te maken op de militaire eerbewijzen waarop hij eventueel recht heeft.
(5) Wanneer een vrijwilliger schuldig is aan een halsmisdaad, moet hij volgens een Rescript van de goddelijke Trajanus met
de dood worden gestraft, en mag hij niet worden teruggestuurd naar de plaats waar hij beschuldigd werd, maar moet hij
berecht worden alsof hij een militair misdrijf had begaan, ook al is zijn zaak al begonnen, of is er een arrestatiebevel tegen
hem uitgevaardigd.
(6) Indien hij oneervol ontslagen is, moet hij naar zijn rechter worden teruggezonden; evenmin mag hij worden aanvaard
indien hij nadien in het leger wenst te dienen, zelfs al is hij vrijgesproken.
(7) Personen die veroordeeld zijn wegens overspel, of wegens enig ander openbaar misdrijf, mogen niet in het leger worden
toegelaten.
(8) Een ieder die in een rechtsgeding verwikkeld is en uit dien hoofde in militaire dienst treedt, moet niet van het leger
worden ontheven, maar alleen hij die in dienst is getreden met de bedoeling zich als soldaat tegenover zijn tegenstander meer
geducht te maken. Zij die voor hun indiensttreding een rechtsgeding hebben gehad, moeten niet zonder meer worden
vrijgesproken zonder een onderzoek naar de feiten; en zij moeten worden verontschuldigd als zij het in opspraak hebben
gebracht. Een soldaat die uit hoofde hiervan uit de dienst is ontslagen, wordt geenszins berucht, noch moet hem, nadat zijn
rechtsgeding is geëindigd, worden verboden in dezelfde tak van de dienst terug te keren; anders moet hij, indien hij ofwel van
de rechtszaak afziet, ofwel een compromis sluit, in dienst worden gehouden.
(9) Zij die, na desertie, vrijwillig dienst nemen, of zich laten inschrijven in een ander onderdeel van het leger, moeten door de
militaire wet worden gestraft; zoals door Onze Keizer in een Rescript werd verklaard.
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(10) Het is een ernstiger vergrijp de militaire dienst te weigeren dan te intrigeren om hem te verkrijgen. Want vroeger werden
zij die geen gehoor gaven aan de oproep om de wapens op te nemen, als verraders van de vrijheid tot dienstbaarheid
veroordeeld. Maar omdat de toestand van het leger is veranderd, is de doodstraf in dit geval afgeschaft, omdat het leger voor
het grootste deel uit vrijwilligers bestaat.
(11) Hij die in tijd van oorlog zijn zoon uit het leger terugtrekt, moet gestraft worden met verbanning en verlies van een deel
van zijn bezittingen; als hij dit in vredestijd doet, moet hij met roeden worden gegeseld; en als de dienstplichtige jongeman
daarna door zijn vader wordt opgebracht, moet hij in een minderwaardig korps worden geplaatst, want hij verdient geen
vergiffenis die zich door een ander heeft laten uitlokken.
(12) Een decreet van de goddelijke Trajanus veroordeelde tot deportatie een man die, om zijn zoon onbekwaam te maken
voor militaire dienst, hem verminkte nadat hij voor de oorlog was opgeroepen.
(13) In de Edicten van Germanicus Caesar wordt iemand die lang genoeg afwezig is geweest om als zwerver te worden
beschouwd, als deserteur aangemerkt; maar of hij nu vrijwillig terugkeert en zich aanbiedt, of dat hij, na te zijn opgepakt,
wordt voorgeleid, hij ontkomt aan de straf van desertie; en het maakt geen verschil aan wie hij zich aanbiedt, of door wie hij
is opgepakt.
(14) Het misdrijf van vagabondage wordt van minder ernst geacht dan hetzelfde misdrijf is in het geval van slaven; en dat
van desertie is ernstiger, daar het overeenkomt met het geval van voortvluchtige slaven.
(15) De redenen van vagebondage worden echter onderzocht, en ook waarom de soldaat vertrok, en waar hij was, en wat hij
deed; en gratie wordt verleend in geval van afwezigheid veroorzaakt door ziekte, of genegenheid voor familieleden en
connecties, en ook wanneer de beschuldigde een voortvluchtige slaaf achtervolgde, of wanneer een of andere reden van deze
aard wordt aangevoerd; en een nieuwe rekruut, die nog onbekend was met discipline, wordt ook verontschuldigd.
5. Dezelfde, Over militaire zaken, Boek II.
Alle deserteurs moeten niet op dezelfde wijze gestraft worden, maar er moet rekening gehouden worden met hun rang, de
hoogte van hun soldij, de plaats waar zij deserteerden, en hun gedrag voor die tijd. Er moet ook rekening gehouden worden
met het aantal daders, of het er maar één was, of dat er één deserteerde samen met een ander, of met meerdere; of dat hij een
of andere misdaad aan de desertie toevoegde. De tijd gedurende welke de soldaat deserteerde, en wat er daarna gebeurde,
moet ook worden nagegaan. Indien hij echter uit eigen beweging en zonder dwang is teruggekeerd, zal zijn lot anders zijn.
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(1) Indien een cavaleriesoldaat in vredestijd deserteert, wordt hij van zijn rang ontheven, en een voetsoldaat moet van korps
veranderen, waarin hij dient. Een dergelijk vergrijp begaan in tijd van oorlog moet met de dood worden bestraft.
(2) Hij die aan desertie een andere misdaad toevoegt, moet zwaarder worden gestraft; en als hij diefstal heeft gepleegd, of
ontvoering, of iemand heeft aangevallen, of vee heeft weggejaagd, of iets anders van dien aard heeft gedaan, zal het zijn alsof
hij zich schuldig heeft gemaakt aan een tweede desertie.
(3) Wanneer een deserteur in een stad wordt aangetroffen, is het gebruikelijk dat hij met de dood wordt gestraft; als hij elders
wordt betrapt, kan hij na een eerste desertie weer in dienst worden genomen, maar als hij een tweede keer deserteert, moet hij
capitulair worden gestraft.
(4) Wie gedeserteerd is, en zich aanbiedt, zal door de lankmoedigheid van Onze Keizer naar een eiland worden gedeporteerd.
(5) Hij die gevangen is genomen en niet terugkeert wanneer hij daartoe in staat is, wordt beschouwd als een deserteur.
Evenzo is het zeker dat iemand die gevangen is genomen in een van onze vestingen zich in dezelfde toestand bevindt. Maar
als iemand onverwacht gevangen wordt genomen tijdens een reis, of terwijl hij een brief draagt, dan verdient hij vergiffenis.
(6) Hadrianus verklaarde in een Rescript dat soldaten die door barbaren waren teruggestuurd, weer in ere moesten worden
hersteld, wanneer bewezen was dat zij na gevangen te zijn genomen, waren ontsnapt, en niet als deserteurs naar de vijand
waren gevlucht. Maar hoewel dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan het toch door voldoende bewijs worden
vastgesteld, en als de persoon in kwestie vroeger als een goed soldaat werd beschouwd, moeten zijn verklaringen bijna
absoluut worden geloofd; maar als hij een zwerver was, of nalatig in het uitvoeren van zijn plichten, of lui, of vaak zijn tent
verliet, moet hij niet worden geloofd.
(7) Wanneer een soldaat die door de vijand gevangen was genomen na lange tijd terugkeert, en er is vastgesteld dat hij geen
deserteur was, moet hij weer als veteraan worden aangesteld, en zal hij recht hebben op de beloningen en voorrechten van
een veteraan.
(8) De Goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat een soldaat die deserteerde en daarna verscheidene rovers had
gegrepen, en andere deserteurs had opgespoord, gespaard mocht worden, maar dat er niets beloofd mocht worden aan iemand
die ermee instemde iets van dien aard te doen.
6. Dezelfde, Over militaire zaken, Boek V.
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Een militaire misdaad is iedere overtreding die begaan wordt tegen wat door de gewone discipline wordt geëist, zoals
bijvoorbeeld die van luiheid, insubordinatie en lafheid.
(1) Ieder die zijn hand opheft tegen zijn bevelhebber wordt met de dood gestraft; en de misdaad van zijn vermetelheid wordt
in ernst verhoogd door de rang van zijn meerdere officier.
(2) Alle ongehoorzaamheid aan een generaal of de gouverneur van een provincie moet met de dood worden gestraft.
(3) Wie in de strijd als eerste op de vlucht sloeg, moet bij wijze van voorbeeld in tegenwoordigheid van de soldaten ter dood
worden gebracht.
(4) Spionnen die geheimen aan de vijand hebben verraden, zijn verraders en moeten de doodstraf krijgen.
(5) In dezelfde toestand verkeert een soldaat, die uit vrees voor de vijand doet alsof hij ziek is.
(6) Indien iemand een medesoldaat verwondt, en dit geschiedt door middel van een steen, zal hij uit het leger worden
verbannen; indien het met een zwaard geschiedde, begaat hij een halsmisdaad.
(7) Keizer Hadrianus heeft in een Rescript verklaard, dat wanneer een soldaat zich bij een zelfmoordpoging heeft verwond, er
een onderzoek naar de zaak moet worden ingesteld, en dat hij niet moet worden gestraft, maar oneervol moet worden
ontslagen, als hij de voorkeur heeft gegeven aan de dood, omdat hij de pijn niet kon verdragen, of door levensmoeheid, of
door ziekte, krankzinnigheid, of de vrees voor oneer was beinvloed; en als hij geen van deze dingen als excuus aanvoerde,
dat hij dan met de dood moet worden gestraft. Zij, die zulk een daad begaan als het gevolg van overgave aan wijn of
losbandigheid, moeten niet ter dood gebracht worden, maar moeten veroordeeld worden tot verandering van hun korps.
(8) Hij die zijn meerdere in rang niet verdedigde, terwijl hij dit had kunnen doen, verkeert in dezelfde toestand als wanneer
hij hem had aangevallen; maar indien hij niet in staat was weerstand te bieden, moet hem gratie worden verleend.
(9) Men heeft besloten, dat gestraft moet worden zij, die hun centurio in de steek lieten, toen hij door rovers werd
aangevallen.
7. Tarruntenus Paternus, Over militaire zaken, Boek II.
Verraders en deserteurs worden over het algemeen gefolterd en met de dood gestraft, nadat zij zijn ontslagen; want zij
worden beschouwd als vijanden, en niet als soldaten.
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8. Ulpianus, Disputaties, Boek VIII.
Zij wier toestand in geschil is, hoewel zij in feite vrij kunnen zijn, moeten geen dienst nemen gedurende de tijd dat hun status
onbeslist is, en vooral gedurende het proces van de zaak; of er nu een poging wordt gedaan om hen van vrijheid tot slavernij
te reduceren, of omgekeerd,. Evenmin mogen zij die vrijgeboren zijn en te goeder trouw als slaaf dienen, noch personen die
van de vijand zijn vrijgekocht, voordat zij het bedrag van hun losgeld hebben betaald, dienst nemen in het leger.
9. Marcianus, Instituten, Boek II.
Het is de soldaten verboden grond te kopen in de provincies waar zij dienen, behalve wanneer de bezittingen van hun ouders
door de schatkist worden verkocht; want Severus en Antoninus maakten onder zulke omstandigheden een uitzondering. Het
is hun echter wel toegestaan dergelijke aankopen te doen wanneer hun diensttijd verstreken is. Wanneer land onrechtmatig is
gekocht, wordt het geconfisqueerd aan de schatkist, als men daarvan op de hoogte is gesteld, maar er is geen grond voor
zulke informatie als die pas wordt gegeven nadat de diensttijd is verstreken, of als de soldaat is ontslagen.
(1) Wanneer soldaten erfgenamen zijn, is het hun niet verboden bezit te hebben van land waar zij dienen.
10. Paulus, Regels.
Een ieder die de paleiswacht verlaat, wordt met de dood gestraft.
(1) Wanneer een soldaat, na desertie, in zijn plaats in het leger is hersteld, zal hij voor de tussenliggende tijd geen soldij of
geschenken ontvangen, tenzij de vrijgevigheid van de keizer dit als een bijzondere gunst toestaat.
11. Marcianus, Regels, Boek II.
Slaven is elke vorm van militaire dienst verboden, op straffe van de dood.
12. Macer, Over militaire zaken, Boek I.
De plicht van de commandant van een leger bestaat niet alleen in het opleggen van discipline, maar ook in het naleven ervan.
(1) Paternus zegt dat hij die het bevel voert over een leger eraan moet denken om zeer spaarzaam verlof te verlenen, en niet
toe te staan dat een paard dat aan de militaire dienst toebehoort, wordt meegenomen uit de provincie waar de soldaten zich
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bevinden; en om een soldaat niet uit te zenden om enige particuliere arbeid te verrichten, of om te vissen of te jagen; want dit
is vastgelegd in de regels van discipline die door Augustus zijn voorgeschreven. Hoewel ik weet dat het voor soldaten niet
onwettig is om mechanisch werk te verrichten, vrees ik toch dat als ik zou toestaan dat er iets voor mij of voor u zou worden
gedaan, dit niet zou gebeuren op een manier die door mij zou worden getolereerd.
(2) Het is de plicht van de tribunen, of van degenen die het leger aanvoeren, om de soldaten in kampen op te sluiten; hen te
dwingen hun oefeningen te doen; de sleutels van de poorten te bewaren; soms de ronde van de wacht te doen; toezicht te
houden op de verdeling van het graan; het te controleren om te voorkomen dat fraude wordt gepleegd door degenen die het
afmeten; overtredingen te bestraffen volgens hun gezag; vaak aanwezig te zijn op het hoofdkwartier om de klachten van hun
medesoldaten te horen; en om degenen die ziek zijn te inspecteren.
13. Dezelfde, Over militaire zaken, Boek II.
Het is soldaten verboden grond te kopen in de provincie waar zij oorlogshandelingen verrichten, uit vrees dat zij, door de
wens de grond te bebouwen, aan de militaire dienst kunnen worden onttrokken, en daarom is het hun niet verboden huizen te
kopen. Zij kunnen echter land in een andere provincie koopen, maar het is hun niet geoorloofd dit te doen, zelfs niet in naam
van een andere of in die, waarheen zij voor den krijgsdienst zijn gekomen; anders zal het land door de schatkist in beslag
worden genomen.
(1) Hij die grond koopt in strijd met de regel van militaire discipline kan niet worden lastig gevallen als hij zijn ontslag heeft
gekregen voordat er enige actie is ondernomen met betrekking tot zijn aankoop.
(2) Het staat vast dat soldaten die oneervol ontslagen zijn geen recht hebben op het voordeel van deze bepaling, daar zij
geacht wordt aan veteranen te zijn toegekend als beloning; en daarom kan gezegd worden dat zij van toepassing is op hen die
om een goede reden ontslagen zijn, omdat ook zij recht hebben op beloning.
(3) Er zijn drie algemene soorten ontslag, namelijk eervol ontslag, ontslag om een of andere reden en schandelijk ontslag.
Eervol ontslag is een ontslag dat wordt verleend na het verstrijken van de militaire diensttijd. Van ontslag om een bepaalde
reden is sprake wanneer iemand wordt ontslagen omdat hij door een gebrek aan lichaam of geest niet meer in staat is de
militaire dienst te vervullen. Van schandelijk ontslag is sprake wanneer een militair van zijn militaire eed wordt ontheven
wegens het begaan van een misdrijf. Wie oneervol ontslagen is, kan niet in Rome blijven, noch in de keizerlijke huishouding.
Wanneer soldaten worden ontslagen zonder dat er sprake is van schande, kan toch worden begrepen dat zij oneervol zijn
ontslagen.
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(4) Een soldaat die zich aan oneerbiedigheid schuldig maakt, moet niet alleen door de tribuun of de centurio, maar ook door
de keizer worden gestraft, want de ouden brandmerkten met schande een ieder die zich tegen een centurio verzette die hem
wilde kastijden. Als hij de staf van de centurio grijpt, moet hij van korps veranderen; als hij die opzettelijk breekt, of zijn
hand opheft tegen de centurio, wordt hij met de dood gestraft.
(5) Menander zegt dat hij die vlucht terwijl hij onder bewaking staat of in de gevangenis zit, niet als deserteur moet worden
beschouwd, omdat hij uit hechtenis is ontsnapt, en geen deserteur uit het leger is. Paulus zegt dat hij die uit de gevangenis
ontsnapt, ook al heeft hij voordien niet gedeserteerd, met de dood moet worden gestraft.
(6) De Goddelijke Pius beval een deserteur, die door zijn vader was voortgebracht, in een minderwaardig korps te plaatsen,
om te voorkomen dat zijn vader de indruk zou wekken hem te hebben overgeleverd om de uiterste straf te ondergaan. Evenzo
gaven de goddelijke Severus en Antoninus opdracht een soldaat te deporteren die zich na vijf jaar desertie overgaf. Menander
zegt dat wij dit voorbeeld moeten volgen in het geval van andere deserteurs.
14. Paulus, Over militaire straffen.
Hij die de tijd van zijn verlof overschrijdt, wordt beschouwd als een vagebond, of een deserteur. Het aantal dagen waarmee
hij zijn verlof overschreden heeft, moet in aanmerking genomen worden, wanneer hij terugkeert; evenals de tijd die een
zeereis, of een reis hem gekost heeft. Indien hij bewijst, dat hij door ziekte verhinderd was, of door rovers opgehouden, of
door eene dergelijke reden vertraagd, en aantoont, dat hij de plaats, waar hij zich bevond, niet te laat verlaten had, om binnen
den tijd, door zijn verlof verleend, terug te keeren, moet hij in zijnen rang hersteld worden.
(1) Het is een ernstige misdaad voor een soldaat zijn wapenen te verkopen, en het wordt gelijkgesteld met desertie wanneer
hij ze in hun geheel wegdoet; maar als hij slechts een gedeelte verkoopt, zal zijn straf afhangen van wat hij verkocht heeft.
Want als hij de wapenrusting voor zijn benen of schouders verkoopt, wordt hij gestraft met geseling; als hij echter zijn
borstplaat, zijn schild, zijn helm en zijn zwaard verkoopt, lijkt hij op een deserteur. Een nieuwe rekruut wordt gemakkelijker
vergeven voor deze misdaad, en over het algemeen heeft de bewaarder van de wapens schuld als hij ze aan de soldaat gaf op
een oneigenlijk tijdstip.
15. Papinianus, Opinies, Boek XIX.
Een soldaat die wegens desertie met schande is gebrandmerkt, en weer in dienst wordt genomen, wordt zijn soldij ontnomen
gedurende de tijd van zijn desertie; want als hij een goed excuus heeft, en het blijkt dat hij geen deserteur was, wordt hem al
zijn soldij gegeven zonder aftrek van de tijd van zijn afwezigheid.
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16. Paulus, Zinnen, Boek V.
Wie zich bij het leger aanmeldt uit vrees voor een misdaad waarvan hij reeds beschuldigd is, moet onmiddellijk van zijn eed
ontheven worden.
(1) Een soldaat die de vrede verstoort, wordt met de dood gestraft.

Tit. 17. Betreffende castrense peculium.

1. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLII.
Wanneer het peculium van een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is, in handen van zijn vader blijft, en de zoon sterft bij
testament, wordt zijn vader niet zijn erfgenaam; maar hij wordt niettemin erfgenaam van hen van wie de zoon recht heeft om
te erven.
2. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVII.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is, bij onvermogen overlijdt, zal zijn eigendom op zijn vader overgaan,
niet als zijn nalatenschap, maar als zijn peculium. Indien hij echter een testament heeft gemaakt, zal zijn castrense peculium
als zijn nalatenschap worden beschouwd.
3. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Als een vrouw aan de zoon van haar man, die in het leger is, geld nalaat voor de aankoop van artikelen die geschikt zijn voor
militaire dienst, zal alles wat hij daarmee koopt tot zijn castrense peculium worden gerekend.
4. Tertullianus, Over Castrense Peculium.
Een soldaat heeft in het bijzonder recht op alle artikelen die hij met toestemming van zijn vader heeft meegenomen in het
kamp.
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(1) De zoon heeft altijd, zelfs tegen de wil van zijn vader, het recht van vordering en terugvordering van de goederen die zijn
castrense peculium vormen.
(2) Indien het hoofd van een huishouding zich tijdens de duur van zijn militaire dienst en na zijn ontslag aanbiedt om zich te
laten arrogeren, moeten wij nagaan of hij niet het vrije beheer heeft over alle goederen die hij vóór zijn arrogatie in het kamp
heeft verworven, hoewel de keizerlijke constituties alleen melding maken van degenen die als zonen onder vaders toezicht
hebben gediend vanaf het moment dat zij in het leger zijn getreden. Deze regel moet worden aangenomen.
5. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VI.
Een zoon onder vaders toezicht, dienend als soldaat, die tot erfgenaam wordt benoemd, hetzij door een medesoldaat, hetzij
door iemand die hij heeft gekend door in dienst te zijn, kan uit eigen beweging erfgenaam worden, zonder bevel van zijn
vader.
6. Dezelfde, Over Sabinus, Boek LII.
Als de vrouw van een zoon die onder vaders toezicht staat, hem een slaaf geeft om te manumiteren, laten we dan zien of dit
hem tot zijn vrij man maakt, want hij kan zowel slaven als vrijgelatenen houden als deel van zijn peculium. De betere mening
is, dat de slaaf in kwestie niet tot het castrense peculium moet worden gerekend, omdat hij zijn vrouw niet heeft leren kennen
door in het leger te zijn. Het is echter duidelijk, dat als men veronderstelt, dat de vrouw de slaaf aan haar man gaf, terwijl hij
op weg was naar het kamp, opdat hij hem zou kunnen manumiteren, en hij de vrijgelatene geschikt maakt voor de militaire
dienst, men kan zeggen, dat als hij de slaaf uit eigen wil manumiteert, en zonder toestemming van zijn vader, hij hem zijn
vrijheid verleent.
7. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIII.
Indien de man een castrens peculium heeft, zal tegen hem vonnis worden gewezen naar de mate van zijn middelen; want hij
zal gedwongen worden uit zijn peculium te betalen, zelfs aan hen die geen castrens schuldeisers zijn.
8. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLV.
Indien zijn vrouw, of een bloedverwant, of iemand anders, die hem niet door zijn dienst in het leger bekend is geworden, iets
schenkt, of nalaat aan een zoon, die onder vaderlijk toezicht staat, en daarbij uitdrukkelijk verklaart, dat hij het als zijn
castrense peculium zal houden, kan dit er dan nog bij komen? Ik denk het niet, want wij beschouwen de waarheid en of de
kennis of de genegenheid uit de militaire dienst is voortgekomen, en niet iets wat iemand zich kan hebben ingebeeld.
9. Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
Het volgende geval werd vermeld. Een zoon onder vaders toezicht, die soldaat was, en die bij testament tot buitenlands
erfgenaam was benoemd, stierf naderhand tijdens het leven van zijn vader; en terwijl de benoemde erfgenaam aan het
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overleggen was of hij de nalatenschap al dan niet zou aanvaarden, stierf de vader zelf; en toen verwierp de benoemde
erfgenaam de nalatenschap. De vraag rees aan wie de castrense peculium zou toebehoren. Ik was van mening dat indien de
zoon testamentair stierf, het aan de aangewezen erfgenaam zou toebehoren, als de nalatenschap van de zoon, ongeacht of hij
een buitenlandse erfgenaam had aangewezen, dan wel zijn vader. Indien de zoon echter niet over zijn peculium beschikt, lijkt
het niet op zijn vader over te gaan, maar lijkt het altijd deel te hebben uitgemaakt van het vermogen van laatstgenoemde.
Indien ten slotte de vader aan een slaaf, die deel uitmaakte van de castrense peculium van zijn zoon, de vrijheid zou
schenken, en de zoon later tijdens het leven van zijn vader zou overlijden, zou de schenking van de vrijheid niet worden
doorkruist, maar indien de zoon zijn vader overleefde, zou dit niet het geval zijn. Daarom meent Marcellus dat een slaaf die
deel uitmaakte van het peculium van de zoon, de noodzakelijke erfgenaam van de laatste zou worden, als zijn vader hem zou
overleven. Ik ben dezelfde mening toegedaan als de vader de peculium van zijn zoon heeft nagelaten; want in hetzelfde
geval, waarin wij hebben gezegd dat de schenking van de vrijheid stand zou houden, hebben wij ook gezegd dat de erfenis
ofwel verschuldigd zou zijn, ofwel vernietigd zou worden. Nu deze zaken zijn afgehandeld, heb ik met betrekking tot het
genoemde geval gezegd dat, aangezien de erfgenaam niet in de nalatenschap is getreden, het peculium met terugwerkende
kracht aan het vermogen van de vader is toegevoegd; vandaar dat men zou kunnen stellen dat het vermogen van de vader
door deze weigering zelfs is vergroot. Het is geen nieuw beginsel dat iemand een opvolger kan blijken te hebben door het
optreden van een latere gebeurtenis. Want als de zoon van een man die door de vijand gevangen was genomen, zou sterven
terwijl zijn vader leefde en in gevangenschap verkeerde, en zijn vader zou terugkeren, zou hij recht hebben op de
nalatenschap van zijn zoon als zijn peculium. Indien echter zijn vader in gevangenschap zou sterven, zou zijn zoon, als hoofd
van een huisgezin, een wettige erfgenaam hebben, en zijn opvolger zou, door terugwerkende kracht, geacht worden recht te
hebben op hetgeen de genoemde zoon in de tussenliggende tijd had verworven; en dit zou niet voor de erfgenaam van de
vader, maar voor de zoon zelf verkregen blijken te zijn.
10. Pomponius, Regels,
Volgens een aantekening van Marcellus is het geregeld dat een vader niets toekomt uit het castrensiaanse bezit van zijn zoon.
11. Macer, Over militaire zaken, Boek II.
Castrense peculium is wat door ouders of verwanten is gegeven aan iemand die in het leger dient, of wat een zoon onder
vaders toezicht zelf heeft verkregen terwijl hij in dienst was, en wat hij niet zou hebben verkregen als hij geen soldaat was
geweest; want wat hij zou hebben verkregen zonder in het leger te zijn geweest, vormt geen deel van zijn peculium,
castrense.
12. Papinianus, Vragen, Boek XIV.
Een vader die zijn zoon, die soldaat is, ter adoptie geeft, ontneemt hem niet het peculium dat hij reeds verworven heeft door
het recht van militaire dienst. Daarom ontneemt hij zijn zoon zijn peculium niet door hem te emanciperen, want hij kan het
hem niet ontnemen, zelfs niet als hij in zijn familie blijft.

3764

13. Dezelfde, Vragen, Boek XVI.
De Goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat wanneer een echtgenote een zoon onder vaderlijk gezag tot haar
erfgenaam benoemde, hij haar erfgenaam zou worden; en dat alle slaven die tot de nalatenschap behoorden en door hem
werden gemanumitteerd, zijn eigen vrijgelatenen zouden worden.
14. Dezelfde, Vragen, Boek XXVII.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht, die soldaat is, gevangen genomen wordt en sterft in de handen van de vijand, zal de
Corneliaanse wet de aangewezen erfgenamen te hulp komen, en als zij de nalatenschap niet aanvaarden, zal de vader recht
hebben op het peculium krachtens zijn voorgaand recht.
(1) Het volgende geval schijnt op het voorgaande te gelijken; zoodat, terwijl de testamentaire erfgenamen beraadslagen,
hetgeen een slaaf intussen bedingt, of van een ander ontvangt door levering aan zichzelven, van geen rechtsgevolg is, wat den
vader betreft, indien de peculium in zijne handen is gebleven, daar de slaaf op dat oogenblik den vader niet toebehoorde.
Maar ten opzichte van de aangewezen erfgenamen worden zowel de levering als het beding geacht in stand te blijven; want
de slaaf wordt geacht tot de nalatenschap te hebben behoord, nadat hij is aanvaard. De eerbied die de vader toekomt, brengt
ons er echter toe te zeggen dat in het geval waarin de peculium in zijn handen blijft krachtens zijn vroeger recht, elke
verkrijging verkregen door het beding, of elk goed geleverd aan de slaaf, in zijn voordeel zal zijn.
(2) Een legaat, aan zulk een slaaf nagelaten, wordt door geen der erfgenamen verworven, omdat het nog onzeker is of het al
dan niet zal worden aangenomen. Maar indien het testament niet wordt uitgevoerd, wordt het legaat onmiddellijk door de
vader via de slaaf verworven; want indien het door het peculium was verworven, zoals in het geval van een nalatenschap, zou
het recht van de vader thans niet in aanmerking worden genomen.
15. Dezelfde, Vragen, Boek XXXV.
Wat een vader aan zijn zoon geeft nadat deze uit het leger is teruggekeerd, behoort niet tot zijn castrense peculium, maar
behoort tot een ander peculium, net alsof zijn zoon nooit in militaire dienst was geweest.
(1) Indien een vader zijn zoon bij beding belooft, dat al wat hij verwerft, ten goede zal komen aan zijn peculium castrense,
blijft het beding in stand; maar het is nietig onder alle andere omstandigheden.
(2) Wanneer een vader met zijn zoon ten eigen voordele bedingt, moet hetzelfde onderscheid in acht worden genomen.
(3) Als een slaaf, die deel uitmaakt van het peculium van de zoon, iets bedingt of ontvangt door levering van een vreemde,
zal het eigendom toebehoren aan de zoon, zonder enig onderscheid te maken tussen de overwegingen voor het beding of de
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levering. Want zoals de zoon het dubbele deel draagt van gezinshoofd en zoon onder vaders toezicht, zo kan de slaaf, die deel
uitmaakt van het peculium castrense, en die in geen geval onderworpen is aan het gezag van de vader zolang de zoon leeft,
niet ten voordele van de vader verkrijgen wat hij alleen maar bedongen of ontvangen heeft. Indien dus een slaaf, die aan de
zoon toebehoort, iets bedingt of iets van de vader ontvangt, wordt het geleverde of bedongen goed voor de zoon verworven,
alsof de overeenkomst met een vreemde gesloten was, daar de persoon die bedingt of ontvangt van dien aard is, dat de
transactie ten voordele van de zoon geschiedt, ongeacht wat de tegenprestatie moge zijn.
(4) Indien een vader het vruchtgebruik heeft verloren van een slaaf, waarvan de eigendom deel uitmaakte van het castrense
peculium van de zoon, zal deze laatste de volle eigendom van de slaaf hebben.
16. Dezelfde, Opinies, Boek XIX.
Ik heb geoordeeld dat een bruidsschat die aan een zoon onder vaders toezicht is gegeven of beloofd, geen deel uitmaakt van
zijn peculium castrense. Dit schijnt niet in strijd te zijn met de mening die in de tijd van de goddelijke Hadrianus werd
gepubliceerd, waarbij werd beslist dat een zoon onder vaders gezag, die in het leger is, de erfgenaam van zijn vrouw kan zijn,
en dat haar nalatenschap deel uitmaakt van zijn castrense peculium, want een erfenis wordt verkregen door toevallige
rechten, terwijl een bruidsschat onlosmakelijk verbonden is met het huwelijk, en met zijn lasten wordt geschonken ten bate
van de gemeenschappelijke kinderen die behoren tot de familie van hun grootvader.
(1) Ik was ook van mening dat alles wat een oom van vaderskant naliet aan een andere oom van vaderskant, bij wie hij nooit
in het leger had gediend, en wat hij in een andere provincie had verworven, niet moest worden beschouwd als deel van de
peculium castrense van hem aan wie het werd nagelaten; aangezien de overweging van bloedverwantschap, en niet die van
militaire dienst, de oorzaak was van het feit dat hij de nalatenschap kreeg.
17. Dezelfde, Definities, Boek II.
Een vader die het recht heeft de castrense peculium van zijn intestaat gestorven zoon te behouden, wordt door de
Praetoriaanse wet gedwongen zijn schulden gedurende het beschikbare jaar te betalen, voor zover de peculium dat toelaat.
Evenzo zal hij, indien hij testamentair erfgenaam van zijn zoon zou worden, als diens erfgenaam krachtens het burgerlijk
recht steeds voor deze schulden aansprakelijk zijn.
(1) Een vader die door zijn zoon, die in het leger was of was geweest, tot erfgenaam werd benoemd, aanvaardt de
nalatenschap bij testament niet en behoudt het bezit van zijn castrense peculium. Hij kan, evenals een erfgenaam van
rechtswege, zonder beperking in de tijd worden gedwongen om de door zijn zoon nagelaten legaten te betalen, voor zover het
peculium dit toelaat. Indien echter de zoon, die zijn testament volgens het gewoonterecht heeft opgemaakt, binnen een jaar na
zijn vertrek uit het leger overlijdt, kan zijn vader volgens de Falcidische wet een vierde van zijn nalatenschap behouden.
Maar indien zijn vader de nalatenschap krachtens het testament niet aanvaardt, omdat de peculium niet voldoende was om de
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schuldeisers te voldoen, zal hij niet geacht worden bedrieglijk te hebben gehandeld; hoewel hij verplicht kan zijn de schuld
gedurende de voorgeschreven tijd te voldoen.
18. Marcianus, Trusts, Boek I.
Een slaaf die deel uitmaakt van het castrense peculium van een zoon kan door zijn vader tot erfgenaam worden benoemd, en
op die manier de zoon tot noodzakelijke erfgenaam van zijn vader maken.
(1) En, in één woord, alle zaken of handelingen van de vader die, voor het moment, enige vervreemding kunnen veroorzaken
van een recht dat behoort tot de castrense peculium zijn verboden, maar elk van deze zaken die niet onmiddellijk, maar
achteraf in werking treden, worden beschouwd met betrekking tot het moment waarop zij gewoonlijk in werking treden; dus
als een zoon door zijn vader van een van zijn rechten wordt beroofd, zal zijn handeling nietig zijn, maar dit zal niet het geval
zijn als de zoon al dood is.
(2) Daarom ontkennen wij dat een vader die een vordering tot verdeling instelt, terwijl zijn zoon nog leeft, het eigendom niet
kan vervreemden; zoals het geval is met land dat deel uitmaakt van de bruidsschat. En als een partner van de zoon een
overeenkomst met de vader zou sluiten, is die nietig, net alsof hij een overeenkomst zou hebben gesloten met iemand aan wie
het verboden was zijn eigen vermogen te beheren.
(3) Een vader kan slaven die deel uitmaken van de peculium castrense van zijn zoon van vruchtgebruik ontheffen, en hij kan
ook land van vruchtgebruik ontheffen, evenals van andere dienstbaarheden die erop zijn gelegd; en hij kan ook
dienstbaarheden voor het land verwerven. Het is waar, dat hij, die zijn eigen eigendom niet mag beheren, dit voorrecht heeft.
Maar de vader kan geen vruchtgebruik of dienstbaarheid opleggen op de slaven of de grond die deel uitmaken van het
peculium.
(4) Indien een zoon te goeder trouw als deel van zijn peculium goederen bezit die aan een ander toebehoren, rijst de vraag of
een echte vordering of een vordering tot afgifte van de goederen kan worden ingesteld tegen zijn vader, zoals in het geval van
andere zonen. De betere opvatting is dat, aangezien dit peculium gescheiden is van het eigendom van de vader, hem de
noodzaak van verweer niet mag worden opgelegd.
(5) Evenmin kan een vader worden gedwongen zich te verweren tegen een vordering De peculia, gebaseerd op een schuld die
zijn zoon zou zijn aangegaan wegens het peculium dat hij in dienst heeft verworven; en indien hij zich vrijwillig voor
vervolging onderwerpt, dient hij, zoals elke andere verweerder, zekerheid te stellen voor het gehele bedrag in kwestie, en niet
slechts voor het bedrag van het peculium. Hij kan echter geen vordering instellen in naam van zijn zoon zonder zekerheid te
stellen, dat deze laatste zijn daad zal bekrachtigen.
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19. Tryphoninus, Disputaties, Boek XVIII.
Onze Scaevola twijfelt met betrekking tot een nalatenschap die een van zijn verwanten en strijdmakkers aan een soldaat heeft
nagelaten, om de reden dat hij, als hij hem gekend had en met hem verbonden was geweest voordat hij in het leger ging, hem
tot zijn erfgenaam had kunnen benoemen, en hij zou dat ook niet gedaan kunnen hebben, als zijn militaire dienst met hem
zijn genegenheid niet had vergroot. Het komt ons voor dat, indien het testament was gemaakt voordat partijen samen in het
leger dienden, de nalatenschap geen deel zou uitmaken van de peculium castrense, maar dat, indien het nadien was gemaakt,
de tegenovergestelde mening moet overheersen.
(1) Indien een slaaf, die deel uitmaakt van de castrense peculium, door wie dan ook tot erfgenaam wordt benoemd, dient hij
in opdracht van zijn meester in de nalatenschap te treden, en zal deze deel gaan uitmaken van de goederen die de castrense
peculium vormen.
(2) Een zoon die onder vaders toezicht stond en op dat ogenblik in het burgerlijk leven verkeerde, heeft een testament
gemaakt waarin hij over zijn castrense pecidium beschikt, en terwijl hij niet wist dat hij de eigenlijke erfgenaam van zijn
vader was, is hij overleden. Men kan niet stellen, dat hij testamentair is overleden wat zijn castrense peculium betreft, en bij
intestaat wat het vermogen van zijn vader betreft; hoewel dit thans in afschriften met betrekking tot een soldaat wordt
gesteld, omdat hij aanvankelijk gedeeltelijk testamentair en daarna gedeeltelijk bij intestaat kan overlijden; maar deze man
genoot dit recht niet, daar hij geen testament had kunnen opmaken zonder alle wettelijke formaliteiten in acht te nemen.
Daarom zou de aangewezen erfgenaam recht hebben op alle goederen van de castrense peculium, net alsof iemand die
meende zeer arm te zijn, zou overlijden na het maken van een testament, zonder te weten dat hij zich elders door de daden
van zijn slaven had verrijkt.
(3) Een vader heeft een slaaf, die deel uitmaakte van het "castrense peculium" van zijn zoon, bij testament vrijgelaten. Toen
de zoon, die onder vaders toezicht stond, stierf, en zijn vader kort daarna, rees de vraag of de slaaf recht had op zijn vrijheid,
want men maakte bezwaar tegen het feit dat het absolute eigendom niet aan twee personen kon toebehoren; en Hadrianus
daarentegen besliste dat een zoon een slaaf die deel uitmaakte van een dergelijk peculium, niet kon manumiteren. Indien de
slaaf zijn vrijheid had verkregen door de wil van zowel de zoon als de vader, en beiden waren overleden, kon er geen twijfel
over bestaan dat hij vrij zou worden door de wil van de zoon. Maar in eerste instantie kan ten gunste van de door de vader
verleende vrijheid worden gezegd, dat het recht van deze laatste pas ophield te bestaan, wanneer de zoon gebruik maakte van
hetgeen hem met betrekking tot zijn castrense peculium was toegekend; want indien de zoon bij testament zou overlijden,
zou de vader op grond van zijn ouder recht, dat lijkt op dat van postliminium, recht hebben op zijn peculium, en de eigendom
van het goed zou met terugwerkende kracht blijken te zijn ontstaan.
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(4) Toch mag men niet zeggen dat, indien de vader tijdens het leven van zijn zoon en als diens erfgenaam de slaaf in het
openbaar zou manumitteren, deze laatste door een dergelijke manumissie vrij zou worden nadat de zoon intestato was
overleden.
(5) Maar wat als de zoon een testament zou maken en zijn nalatenschap niet zou worden aangesproken? Het is niet zo
gemakkelijk te beslissen dat de eigendom van het goed dat het peculium vormt, na het overlijden van de zoon aan de vader
zou blijven toebehoren, aangezien de tussenliggende tijd, gedurende welke de testamentaire erfgenamen beraadslagen, de
schijn van een erfopvolging wekt. Anders zou, zelfs indien de nalatenschap van de zoon door de testamentaire erfgenaam zou
zijn betreden, kunnen worden gezegd dat de eigendom van de vader op hem is overgegaan, hetgeen absurd is, indien wij
ervan uitgaan dat het goed zowel in dit geval als in andere gevallen in onzekerheid verkeert; en wij menen dat het door
terugwerkende kracht al dan niet aan de vader toebehoorde. Indien dus, terwijl de erfgenamen beraadslaagden, het tijdstip
zou aanbreken van de levering van het legaat aan de slaaf die deel uitmaakte van het peculium, krachtens het testament van
iemand, waarvan de vader niets kon verkrijgen, is het moeilijk te bepalen of het legaat al dan niet aan de vader zelf moest
toebehoren, daar het anders zou overgaan op de erfgenaam van de zoon. De vraag betreffende de vrijheid van de slaaf kan
gemakkelijker worden beantwoord in het geval waarin de zoon geacht wordt bij testament te zijn overleden. Er is dus geen
reden om te stellen, dat hij recht had op de vrijheid, verleend op het tijdstip, waarop hij niet aan de vader toebehoorde; toch
weigeren wij in geen van beide gevallen een tegengestelde mening.
20. Paulus, Over de regel van Cato.
Als je veronderstelt dat een zoon een testament heeft gemaakt en zijn vader tot erfgenaam heeft benoemd, nadat de vader
door zijn testament vrijheid heeft verleend aan de slaaf van zijn zoon, die hem door het testament van zijn zoon is gaan
toebehoren, laten we dan eens kijken of deze slaaf vergeleken moet worden met een slaaf die aan een ander toebehoorde op
het moment dat hij werd gemanumitteerd, en van wie het eigendom naderhand is verworven. Het is gunstig voor de vrijheid,
toe te geven dat zij door de vader werd verleend, en te stellen dat de slaaf van het begin af aan aan deze laatste toebehoorde;
hetgeen blijkt uit hetgeen daarna is voorgevallen.

Tit. 18. Betreffende de veteranen.

1. Arrius Menander, Over militaire zaken, Boek III.
Veteranen hebben, naast andere voorrechten, een voorrecht met betrekking tot hun overtredingen, namelijk dat zij
onderscheiden zijn van andere personen met betrekking tot de straffen die hen worden opgelegd; daarom wordt een veteraan
niet voor wilde beesten geworpen, noch met roeden geslagen.
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2. Ulpianus, Opinies, Boek II.
De immuniteit die aan eervol ontslagen soldaten wordt verleend, genieten zij ook in de steden waar zij wonen; noch gaat zij
verloren als een van hen vrijwillig een eer of een openbare betrekking aanvaardt.
(1) Zij moeten allen belasting betalen, en alle andere gewone lasten dragen, die aan patrimoniale goederen verbonden zijn. 3.
Marcianus, Regels, Boek II.
Aan veteranen en hun kinderen wordt dezelfde onderscheiding toegekend als aan decurios. Daarom zullen zij niet
veroordeeld worden tot de mijnen, noch tot het werken aan de openbare werken, noch zullen zij voor de wilde beesten
geworpen worden, noch zullen zij met roeden geslagen worden.
4. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IV.
In een Rescript, gericht aan Julius Sossianus, een veteraan, wordt verklaard dat veteranen niet vrijgesteld zijn van het
bijdragen aan het herstel van snelwegen, want het is duidelijk dat zij niet vrijgesteld zijn van het betalen van belasting op hun
eigendom.
(1) In een Rescript, gericht aan Sillius Firmus en Antoninus Clarus, wordt gezegd dat er vorderingen kunnen worden gemaakt
voor hun schepen.
5. Paulus, Over gerechtelijke onderzoeken.
De Grote Goddelijke Antoninus, met zijn Vader, verklaarde in een Rescript dat veteranen vrijgesteld waren van het bouwen
van schepen.
(1) Zij genieten ook immuniteit van het innen van belastingen, d.w.z. dat zij niet tot belastinginners kunnen worden benoemd.
(2) Veteranen echter, die zich tot lid van een orde laten verkiezen, zullen verplicht zijn de plichten daarvan te vervullen.
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Boek L
1. Betreffende de stedelijke gemeenten en hun inwoners.
2. Betreffende decurions en hun zonen.
3. Over het register van decurions.
4. Over openbare ambten en eerbewijzen.
5. 5. Wat betreft vrijstelling en ontheffing van dienstbetrekking.
6. Over het recht op immuniteit.
7. Betreffende ambassades.
8. Betreffende het beheer van aan steden toebehorende goederen.
9. 9. Wat betreft de decreten die door de decurions moeten worden uitgevaardigd.
10. Over openbare werken.
11. Over markten.
12. Betreffende beloften.
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13. Betreffende buitengewone gerechtelijke onderzoeken (..)
14. Betreffende makelaars.
15. Inzake belastingen.
16. Betreffende de betekenis van termen.
17. Over de verschillende regels van het oude recht.

Tit. 1. Over de steden en hun inwoners.
483. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Ofwel geboorte, manumissie, ofwel adoptie, maakt een burger van een gemeente.
(0) In eigenlijke zin worden inderdaad alleen die burgers van een stad aangeduid, die het recht van burgerschap hebben, en de
gemeentelijke plichten met ons delen. Nu echter noemt men ten onrechte die burgers van een gemeente die inwoners zijn van
een willekeurige gemeente, zoals bijvoorbeeld zij die in Campanië wonen, of in Puteola.
(1) Daarom wordt iemand die geboren is uit ouders die in Campanië wonen, een burger van Campanië genoemd. Indien
echter zijn vader uit Campanië afkomstig is en zijn moeder uit Puteola, wordt hij eveneens als burger van Campanië
beschouwd, tenzij zijn moeder een bijzonder voorrecht van geboorte geniet; want dan is hij burger van de stad, waar zijn
moeder geboren is. Zo wordt bijvoorbeeld aan de inwoners van Troje als voorrecht toegekend, dat wanneer de moeder in
Troje geboren is, haar zoon burger van die stad wordt. Ditzelfde voorrecht wordt ook verleend aan de inwoners van Delphi.
Celsus verklaart dat ook de erfgenamen van Pontus dit voordeel genieten, door de gunst van de grote Pompeius, d.w.z. dat
ieder wiens moeder in Pontus geboren is, burger van dat land zal zijn. Sommige autoriteiten zijn echter van mening dat dit
voorrecht alleen werd verleend aan kinderen die in een wettig huwelijk waren geboren, maar Celsus neemt deze mening niet
over. Want het zou niet bepaald zijn, dat een buiten het huwelijk geboren kind de toestand van zijn moeder zou moeten
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volgen (daar het dezelfde afkomst heeft als zij), maar de regel kon alleen gelden voor kinderen, geboren uit ouders wier
geboorteplaatsen in verschillende steden lagen.
3. Dezelfde, Disputaties, Boek I.
Wanneer een zoon, die onder vaders toezicht staat, met toestemming van zijn vader tot decurion wordt benoemd, is deze
laatste verplicht, als borg voor zijn zoon, verantwoordelijk te zijn voor de vervulling van alle plichten, die bij het ambt van
decurion behoren. De vader wordt geacht zijn toestemming te hebben gegeven voor de benoeming van zijn zoon tot decurion,
indien hij, die bij de benoeming aanwezig was, zich daartegen niet heeft verzet. Voor alles wat zijn zoon in zijn ambt doet, is
zijn vader dus als borg verantwoordelijk.
0. Onder het uitoefenen van een ambt moeten wij verstaan het beheren van de openbare middelen, of het nemen van besluiten
met betrekking tot de besteding daarvan.
1. De ambtsdrager zal ook aansprakelijk zijn voor alle toezichthouders op het werk, of op iets anders waarin de Staat belang
stelt.
2. 2. De vader is aansprakelijk indien de zoon tot zijn opvolger wordt benoemd.
3. Hij zal ook aansprakelijk zijn als hij de openbare belastingen heeft verbouwd.
4. Als de zoon geen voogd heeft aangesteld, toen hem daarom werd gevraagd, of als hij voogden kiest die niet geschikt zijn,
of als hij geen zekerheid eist, of een voogd aanvaardt die niet solvabel is, is hij zonder twijfel zelf aansprakelijk. De vader
blijft echter aansprakelijk, wanneer het gebruikelijk is dat onder deze omstandigheden zekerheden worden gesteld. Dit is
echter niet gebruikelijk, zoals in een Rescriptie is verklaard; omdat de borgen alleen beloven dat de nalatenschap veilig zal
zijn, maar, wat geldzaken betreft, de nalatenschap geen belang heeft bij de benoeming van de voogden.
5. 5. Hij die langer afwezig blijft dan zijn verlof toestaat, of in strijd met de voorwaarden daarvan, kan nog steeds in functie
blijven.
(2) Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXV.
Het is vastgesteld dat een zoon die onder vaders toezicht staat, een domicilie kan hebben.
6. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXIX.
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Hij kan zijn domicilie niet alleen vestigen waar zijn vader het zijne heeft, maar overal elders.
0. Paulus, Over het Edict, Boek XLV.
Labeo zegt dat hij die op verschillende plaatsen in dezelfde mate zaken doet, in geen van die plaatsen een domicilie heeft. Er
wordt echter gezegd dat sommige autoriteiten van mening zijn dat hij een inwoner kan zijn van, en een domicilie kan hebben
in verschillende plaatsen. Dit is waar.
(3) Ulpianus, Opinies, Boek II.
De vermelding van iemands geboorteplaats, die niet juist is, verandert niets aan het feit van iemands afkomst; want iemands
werkelijke geboorteplaats gaat niet verloren door een vergissing, noch doordat hij ten onrechte een andere plaats opgeeft dan
de ware. Evenmin kan iemand, door het land waar hij geboren is te verwerpen, of door een verkeerde voorstelling van zaken
op dit punt, de waarheid veranderen.
Een zoon ontleent zijn afkomst aan de stad, waarin zijn vader geboren is, maar hij volgt niet de woonplaats van deze laatste.
1. Door mannen, die geleerd zijn in de wet, is beslist, dat iemand zijn domicilie in twee verschillende plaatsen kan hebben,
d.w.z. waar hij in twee verschillende plaatsen bouwt, en niet geacht wordt in de een meer te wonen dan in de ander.
2. Vrijgelatenen volgen de geboorte- of woonplaatsplaats van hun patroon, hetgeen ook het geval is met hun kinderen.
(23) Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek V.
Wanneer iemand door meerdere meesters is gemanumitteerd, volgt hij de geboorteplaatsen van al zijn beschermheren.
65549. Marcianus, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard dat decurions niet gedwongen mogen worden het volk graan te
verschaffen tegen een lagere prijs dan het aanbod van proviand vereist; en dit is ook bepaald in andere Keizerlijke
Constituties.
9. Neratius, Perkamenten, Boek III.
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Hij die geen wettige vader heeft, ontleent zijn afkomst aan zijn moeder, die moet worden gerekend vanaf de dag waarop hij is
geboren.
0. Marcianus, Over informanten.
Geen stad heeft hetzelfde voorrecht als de schatkist met betrekking tot het bezit van een schuldenaar, tenzij het uitdrukkelijk
door de keizer is toegekend.
11. Papinianus, Vragen, Boek II.
Keizer Titus Antoninus verklaarde in een Rescript aan Lentulus Verus dat de plichten van magistraten individueel waren,
maar dat hun verantwoordelijkheid gemeenschappelijk was. Dit moet zo worden opgevat dat de verantwoordelijkheid alleen
op het gehele lichaam rust, als het eigendom niet in stand had kunnen worden gehouden door degene die de zaak afhandelde,
noch door degenen die zijn borg waren, als hij, op het moment dat hij zijn ambt neerlegde, niet solvabel was; maar, aan de
andere kant, als de persoon of de borg geschikt of solvabel was op het moment dat de zaak had kunnen worden
aangespannen, is ieder aansprakelijk voor wat hij heeft beheerd.
12. Wanneer echter hij, die de magistraat op eigen verantwoordelijkheid heeft aangesteld, solvabel is, moet de vordering dan
eerst tegen hem als borg worden ingesteld; of zal het inderdaad hetzelfde zijn als wanneer de zaak door zijn collega
onbehoorlijk is behandeld? Besloten werd, dat hij, die de magistraat benoemde, eerst moest worden aangesproken, zoals in
het geval van een borg, daar zijn collega wegens zijn nalatigheid wordt vervolgd, en om de boete te innen; maar hij, die de
magistraat benoemde, wordt aangesproken wegens zijn borgstelling.
0. Tine Same, Opinies, Boek I.
Het is niet nodig een praetoriaanse actie toe te kennen tegen de collega van de benoemde magistraat.
23. Dezelfde, Vragen, Boek II.
Wat zou dan de regel zijn, als een van de magistraten het hele jaar afwezig was; of als hij, terwijl hij wel aanwezig was, de
openbare zaken niet afhandelde door ofwel halsstarrigheid, onwetendheid, of slechte gezondheid, en zijn collega alleen alles
afhandelde, en het niet naar behoren gedaan werd? De volgende volgorde zal gevolgd worden: eerst zal hij, die de openbare
zaken verrichtte, en zij, die voor hem borg stonden, voor het gehele bedrag aangesproken worden, en nadat deze allen
uitgeput zijn, zal hij, die een onvermogende aangesteld heeft, aansprakelijk zijn; en ten slotte zal de andere magistraat, die
geen openbare zaken heeft waargenomen, ter verantwoording geroepen moeten worden. Evenmin kan hij, die de magistraat
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heeft benoemd, terecht de algemene aansprakelijkheid van de hand wijzen, daar hij had moeten weten, dat hij, die hij heeft
benoemd, het ambt als individu heeft aanvaard, en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen.
Want wanneer twee magistraten zaken doen en het verschuldigde geld bij een van hen niet kan worden geïnd, kan hij die hem
heeft benoemd, voor het gehele bedrag worden aangesproken wanneer dit noodzakelijk is.
23. Dezelfde, Vragen, Boek XV.
Men verstaat onder gemeentelijke magistraten, dat zij, aan wie de hoogste belangen van den Staat zijn toevertrouwd, op de
hoogte zijn.
16. Idem, Meningen, Boek I.
Hij die voor een bepaalde tijd uit de orde der Decurions is verwijderd, en daarna weer is hersteld, kan niet tot nieuwe
onderscheidingen worden toegelaten als iemand die is gedegradeerd voor de tijd dat hij van zijn rang was beroofd. In beide
gevallen is besloten, dat moet worden nagegaan, of degenen, die wegens een overtreding zijn veroordeeld, een dergelijke
straf verdienden; want indien zij een zwaardere straf hebben gekregen dan hun toekomt, of met schande zijn gebrandmerkt,
moeten zij naderhand worden vrijgelaten, en de zaak moet worden beschouwd als te zijn afgedaan. Indien hun echter een
minder zware straf is opgelegd dan de wet voorschrijft, worden zij niettemin gerekend tot de personen die schandelijk zijn;
want een feitenkwestie hangt af van de beslissing van de rechter, maar niet van het gezag der wet.
(2) Wanneer iemand een opvolger voor zichzelf benoemt, en deze laatste bij het verstrijken van zijn ambtstermijn solvabel is,
is het niet nodig dat een rechtsvordering wordt ingesteld.
(3) Wanneer landerijen worden overgedragen door middel van een geheime trust, met het doel de openbare vorderingen te
bedriegen, kunnen zij door de schatkist worden opgeëist; en de koper van het bedrieglijk verkochte goed zal gedwongen
worden evenveel opnieuw uit eigen zak te betalen.
(4) Het geboorterecht wordt door adoptie niet gewijzigd, voor zover het de vervulling van ambtelijke plichten en het
aanvaarden van overheidsbetrekkingen betreft, want een zoon kan door zijn adoptievader gedwongen worden een nieuwe
betrekking te aanvaarden.
0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Book I.
Wanneer hij echter door zijn adoptievader is geëmancipeerd, houdt hij niet alleen op diens zoon te zijn, maar is hij ook geen
burger meer van de stad van hem wiens zoon hij door adoptie wordt.
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(2) Papinianus, Opinies, Boek I.
Een vrijgelatene is niet vrijgesteld van burgerlijke arbeid wegens diensten verschuldigd aan zijn patroon, want het maakt
geen verschil of hij zijn diensten verleent of zijn plichten jegens zijn patroon vervult, of niet.
1. De vrijgelatenen van senatoren echter, die de zaken van hun beschermheren afhandelen, worden door een decreet van de
senaat vrijgesteld van voogdij.
2. Een vader stemde toe dat zijn zoon tot decurion werd benoemd. De regering zou de zoon persoonlijk moeten aanklagen, in
plaats van dat de vader een vordering tegen hem instelt als borg voor zijn zoon; want het maakt geen verschil of de zoon een
castrense peculium had voordat hij in het leger diende of daarna.
3. 3. De verjaring van de tijd die nodig is om opnieuw een ambt te bekleden of een andere openbare betrekking te verkrijgen,
geldt voor sommige gemeenten, maar niet voor andere.
4. 4. Openbare ambten kunnen niet tegelijkertijd in twee verschillende steden door dezelfde persoon worden uitgeoefend.
Daarom moet, wanneer twee ambten tegelijkertijd worden aangeboden, de voorkeur worden gegeven aan de plaats waar men
is geboren.
5. 5. De enkele grond van bezit is niet voldoende om de bezitter burgerlijke plichten op te leggen, tenzij dit voorrecht
speciaal aan de stad was verleend.
6. Personen, die krachtens het recht van postliminium naar hun land zijn teruggekeerd, zijn verplicht openbare arbeid te
aanvaarden, ook al wonen zij in een andere stad.
7. 7. Het innen der belastingen behoort niet tot de onedele werkkring, en is dus aan decurions opgedragen.
8. 8. Hij, die krachtens een trust is gemanumitteerd, volgt bij de burgerlijke arbeid de afkomst van hem, die hem
gemanumitteerd heeft, en niet die van hem, die hem zijn vrijheid heeft gelaten.
9. 9. De goddelijke Pius heeft beslist, dat een kind, geboren in een geadopteerd gezin, bij het vervullen van burgerlijke
functies de afstamming van zijn natuurlijke grootvader volgt, evenals bij adoptie van een zoon, tenzij er een vermoeden van
bedrog aan de procedure kleeft.
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10. 10. De vergissing van hem, die meent een burger van een stad of een inwoner van een kolonie te zijn, en er in toestemt
burgerlijke arbeid te aanvaarden, sluit hem niet uit van het voeren van een wettige verdediging.
11. 11. De verhuizing van de woonplaats van een vader naar een andere stad verplicht zijn zoon niet, de openbare
dienstbetrekking in die stad te aanvaarden, wanneer de oorzaak van de verandering van de woonplaats van de vader tijdelijk
is.
12. 12. Wanneer personen die voor een ambt zijn voorgedragen, van een halsmisdaad worden beschuldigd, kunnen zij niet tot
een nieuwe betrekking worden toegelaten voordat hun zaak is afgehandeld, maar in de tussentijd behouden zij hun oude rang.
13. 13. Het enkele bezit van een huis in een andere stad schept nog geen woonplaats.
14. 14. De verantwoordelijkheid, verbonden aan de benoeming van een opvolger, bindt niet de borg van degene die deze
benoeming doet.
15. Zekerheidsstellers die verantwoordelijk zijn geworden voor openbare goederen, en die magistraten voordragen op eigen
risico, zijn niet aansprakelijk voor strafvorderingen die kunnen worden ingesteld tegen degenen voor wie zij gebonden zijn
geworden; want het is voldoende dat zij beloofd hebben om eventuele schade die de overheid lijdt te vergoeden.
(23) Paulus, Vragen, Boek I.
De goddelijke Severus verklaarde in een Rescript dat de voorgeschreven tijdsintervallen met betrekking tot het voortduren
van het ambt worden toegekend aan hen die niet willen, maar niet aan hen die willen blijven, want niemand mag voortdurend
in functie blijven.
0. Scaevola, Vragen, Boek I.
Wat door de meerderheid van een vergadering wordt gedaan, wordt geacht hetzelfde te zijn als door allen te zijn gedaan.
24. Paulus, Vragen, Boek XXIV.
Een domicilie wordt overgedragen wanneer dit werkelijk geschiedt, en niet wanneer een eenvoudige verklaring in die zin
wordt afgelegd, zoals vereist wordt in het geval van hen die ontkennen dat zij, als inwoners, kunnen worden opgeroepen om
openbare plichten te vervullen.
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0. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Lucius Titius werd, toen hij onder het gezag van zijn vader stond, door de magistraten, samen met enkele anderen, aangesteld
als curator voor de aankoop van graan, tegen de toestemming van zijn vader. Lucius Titius aanvaardde het ambt niet en
ontving daarvoor geen geld, noch nam hij op enigerlei wijze met de andere ambtenaren deel aan de aankoop; en na de dood
van zijn vader werd hij ter verantwoording geroepen voor een door zijn collega's verschuldigd saldo. De vraag rees of hij
daarvoor aansprakelijk kon worden gesteld. Paulus antwoordde dat, hoewel hij weigerde het ambt te aanvaarden waarin hij
door de magistraten was aangesteld, hij toch kon worden aangesproken voor de schade die de Staat had geleden, zelfs als hij
op het moment dat hij werd aangesteld, onderworpen was aan het gezag van een ander.
23. Paulus gaf als zijn mening, dat zij, tegen wie een rechtsvordering wordt ingesteld, niet op grond van een overeenkomst,
maar wegens een of andere openbare dienstbetrekking, die zij voor anderen hebben vervuld, gewoonlijk aansprakelijk zijn
voor het verlies van een van de hoofdsommen, maar niet aansprakelijk zijn voor de rente.
24. Hij was ook van mening dat de erfgenamen van een vader niet wettelijk kunnen worden aangesproken wegens een ambt
dat zijn zoon na de dood van zijn vader heeft aanvaard. Dit oordeel heeft betrekking op iemand die door zijn vader tot
decurion was benoemd, en na diens dood het ambt bleef uitoefenen.
25. Hij gaf het ook als zijn mening dat iemand die een decurion had geadopteerd, geacht werd alle verantwoordelijkheden
van de decurionaat op zich te hebben genomen, zoals in het geval van een vader wiens zoon met zijn instemming tot decurion
was benoemd.
26. Ook gaf hij als zijn mening dat een bruidsschat tijdens het huwelijk tot het vermogen van de echtgenoot behoorde. Als hij
echter naar rato van zijn middelen wordt opgeroepen om gemeentelijke taken te verrichten, mag de bruidsschat niet tot zijn
eigendom worden gerekend.
27. 27. Ook was hij van mening dat, indien de aanklager van een halsmisdaad geen blaam treft omdat de aanklacht niet
binnen de door de wet gestelde termijn wordt vervolgd, de aangeklaagde in de tussentijd geen openbare arbeid mag vragen.
28. "De keizers Severus en Antoninus, aan Septimius Zeno. Hoewel u ermee hebt ingestemd dat uw zoon, die nog niet
meerderjarig is, decurion wordt, en hoewel u daarna uw geloof aan hem hebt toegezegd, kunt u in de tussentijd toch niet
worden gedwongen om enige verantwoordelijkheid op u te nemen, aangezien u niet blijkt te hebben ingestemd met een
benoeming die wettelijk kan worden gedaan."
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29. 29. Hij was ook van mening dat indien een Staat geen speciaal voorrecht genoot met betrekking tot het ontvangen van
toevoegingen aan zijn grondgebied, hij zich niet kon onttrekken aan een pacht of een verkoop van openbare gronden die
reeds waren voltooid; want de tijd die dergelijke toevoegingen regelt, wordt voorgeschreven door het Ministerie van
Financiën.
23. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
De kinderen van vrijgelatenen en vrijgelatenen volgen ofwel de woonplaats ofwel de afkomst van hun vaderlijke voorouders,
en van hun beschermheren die hen hebben gemanumitteerd.
23. 23. Een weduwe behoudt het domicilie van haar overleden man, zoals in het geval van een vrouw die door haar man
roemrijk is gemaakt, maar het zal worden veranderd als zij een tweede huwelijk aangaat.
24. 24. De vrijgemaakte wordt burger van de plaats, waar hij vrijwillig zijn domicilie heeft gekozen; maar hij doet daardoor
geen afbreuk aan het geboorterecht van zijn beschermheer, en is verplicht in beide plaatsen openbare ambten te vervullen.
25. Hij, die inmiddels naar een bepaalde plaats is gedegradeerd, heeft noodzakelijkerwijs zijn domicilie in de plaats,
waarheen hij is gedegradeerd.
26. Een senator, van zijn rang beroofd, wordt niet in zijn oorspronkelijk land hersteld, tenzij hij dit als een bijzondere gunst
verkrijgt.
27. Senatoren, met hun zonen en dochters, geboren terwijl hun vader het ambt bekleedde, alsmede hun kleinzonen,
achterkleinzonen en achterkleindochters door hun zonen, worden beroofd van het voordeel van hun geboorterecht, hoewel zij
nog de gemeentelijke waardigheid behouden.
28. De senatoren die een vrij verlof hebben verkregen, d.w.z. de bevoegdheid om te verblijven waar zij willen, behouden hun
domicilie in de stad Rome.
29. 29. Zij die geld lenen tegen rente, moeten zich kwijten van alle verplichtingen die aan hun patrimonium verbonden zijn,
ook al hebben zij het niet in bezit.
(3) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
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Wie de senatoriale waardigheid heeft bereikt, houdt op burger te zijn voor zover het andere openbare ambten betreft; maar hij
wordt geacht zijn geboorterecht te behouden met betrekking tot gemeentelijke eerbewijzen. Vandaar dat slaven die door hem
zijn gemanumitteerd, burgers worden van de stad waar hij geboren is.
(1) Een soldaat heeft zijn domicilie in de plaats waar hij dient, indien hij in zijn eigen land geen eigendom heeft.
25. Scaevola, Digest, Boek II.
In de Keizerlijke Constituties is vastgelegd dat geld dat ten nadele van wie dan ook wordt betaald, geen rente draagt. Dit
werd door de keizers Antoninus en Verus in een Rescript als volgt verklaard: "Het is niet meer dan billijk dat er geen rente
wordt geëist over een bedrag dat verschuldigd is aan het eind van de ambtsperiode, dat de ambtsdrager niet zelf heeft
beheerd, noch mag het worden geëist van zijn borg, en "nog minder mag het worden geïnd van magistraten die een borg
hebben ontvangen". Het resultaat hiervan is dat in de toekomst niet van deze regel mag worden afgeweken.
26. Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek I.
Wanneer twee gemeentelijke magistraten de plichten van één ambt vervullen, worden zij beschouwd als slechts één individu,
en dit voorrecht wordt hun over het algemeen verleend door de gemeentelijke wet; maar zelfs als dit niet het geval is, is het
gebruikelijk dat deze regel wordt nageleefd, mits er geen wet is die het tegendeel bepaalt.
23. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Een stadsmagistraat kan geen handelingen verrichten die eerder tot de keizerlijke dan tot zijn eigen jurisdictie behoren.
23. Het is de gemeentelijke magistraat niet toegestaan volledige restitutie te verlenen, of te bevelen dat eigendom wordt
afgenomen om het te behouden, of om een bruidsschat intact te houden, of om de veiligheid van legaten te verzekeren.
(2) Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Wie gemanumitteerd wordt, wordt burger van de stad waartoe degene behoort die hem gemanumitteerd heeft; toch volgt hij
niet zijn woonplaats, maar zijn land; en als zijn beschermheer burger is van twee verschillende steden, wordt hij door zijn
manumissie burger van dezelfde steden.
0. 0. Wanneer iemand altijd zijn zaken doet, niet in een kolonie, maar in een stad, en daar verkoopt, koopt en contracten sluit,
of gebruik maakt van de markten of de baden, of daar tentoonstellingen bijwoont en feesten viert, en, kortom, alle voordelen

3781

van de stad geniet en geen van die van de kolonie, dan wordt hij geacht zijn domicilie in die stad te hebben en niet daar waar
hij verblijft om land te bewerken.
1. Celsus bespreekt in het eerste boek van de Digest het punt dat, als iemand twee huizen gelijk inricht, die op twee
verschillende plaatsen staan, en in het ene niet minder woont dan in het andere, hij geacht moet worden zijn domicilie te
hebben waar hij zelf denkt dat het is. Ik betwijfel of iemand, door van de ene plaats naar de andere te verhuizen, geacht kan
worden zijn domicilie op twee plaatsen te hebben. Toch kan dit waar zijn, hoewel het moeilijk is hierover te beslissen, net
zoals het moeilijk is te beslissen dat iemand zonder domicilie kan zijn. Ik denk echter (en dit kan als juist worden
gehandhaafd), dat als iemand zijn woonplaats heeft verlaten en een zeereis maakt, of over land reist, op zoek naar een plaats
om een tijdlang te verblijven, hij zonder woonplaats zal zijn.
2. 2. Hij die verbannen is, kan zijn domicilie hebben, zoals Marcellus zegt, op de plaats waarheen hij verbannen is.
30. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Een zaak van het grootste belang kan voor de gemeentelijke magistratuur gebracht worden met toestemming van de
betrokken partijen.
23. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Een man moet de magistraten van de stad waar hij woont gehoorzamen, evenals die van de stad waarvan hij inwoner is; want
niet alleen is hij onderworpen aan de gemeentelijke jurisdictie van beide plaatsen, maar hij moet ook de plichten vervullen
van een openbaar ambt in een van beide plaatsen.
23. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Wie geboren is in een dorp dat een afhankelijkheid is van een stad, wordt geacht daar zijn woonplaats te hebben, alsof hij in
de stad zelf was.
23. Marcellus, Digest, Boek I.
Niets belet iemand zijn domicilie te hebben waar hij wil, om de reden dat het hem niet verboden is.
34. Modestinus, Verschillen, Boek IV.
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Een vrouw die verloofd is, verandert niet van domicilie voordat haar huwelijk is aangegaan.
Dezelfde, Over Manumissions.
Rome is ons gemeenschappelijk land.
Dezelfde, Regels, Boek III.
Een burger die reeds is aangesteld in een openbare functie kan zijn woonplaats niet verlaten totdat hij de plichten van zijn
ambt heeft vervuld.
(23) Dezelfde, Excuses, Boek I.
Men moet bedenken dat wanneer iemand op een stuk land blijft wonen, hij niet wordt beschouwd als ingezetene van een
gemeente; want wie niet de voorrechten van een gemeente geniet, wordt niet beschouwd als burger van die gemeente.
0. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Terwijl Titius in Rome was om zijn studie te vervolgen, werd hem door de magistraten van zijn geboortedorp een brief
gezonden, opdat hij aan de keizer een verordening van dat dorp zou overhandigen, die samen met de brief werd overhandigd.
Maar degene, die de brief had willen bezorgen, bezorgde hem door samenspanning aan Lucius Titius, die zelf te Rome
verbleef, om dezelfde reden als Titius. Nadat hij de naam van Titius, aan wie de verordening was gericht, had uitgewist,
voegde hij zijn eigen naam in, en bezorgde hem vervolgens aan de keizer, overeenkomstig het bevel van de gemeente. Ik
vraag, of de bode zijn reiskosten kon vorderen, en welke overtreding hij geacht moet worden begaan te hebben door de brief
niet te bezorgen aan degene aan wie hij beloofd had hem te geven, alsmede waaraan hij schuldig was, die, na de naam van
een ander te hebben uitgewist, en zijn eigen naam erin geschreven te hebben, de ordonnantie aan de keizer bezorgde, alsof hij
daartoe door zijn geboortestad was bevolen? Herennius Modestinus antwoordde, dat Titius de reiskosten niet kon vorderen,
maar dat hij zijn toevlucht kon nemen tot degene, die de vervanging in zijn eigen naam had gedaan.
Titius aanvaardde een onderpand voor overheidsgeld dat hij zelf had geleend, en sloot met de schuldenaar een overeenkomst
dat, als de schuld niet zou worden betaald, het onderpand zonder enige garantie zou worden verkocht. De magistraten die
Titius opvolgden keurden zowel de vordering als het onderpand goed, tot Maevius aan toe. Door de verkoop van het
onderpand werd niet genoeg geld gerealiseerd om de schuld te betalen, wegens de garantie die de magistraat aan de kopers
had gegeven met betrekking tot het bedrag van het land. De vraag rees, wie verantwoordelijk was tegenover de gemeente?
Herrenius Modestinus antwoordde dat Titius hiervoor niet aansprakelijk was, omdat zijn opvolgers de schuld op zich hadden
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genomen, en ook niet de magistraten die de verkoop hadden gedaan, omdat zij het land hadden verkocht als bevattende meer
dan uit de werkelijke meting van het land bleek; en omdat zij het voor meer hadden verkocht, zouden zij moeten worden
veroordeeld om het tekort aan te vullen. Daarom zou hij die als laatste de vordering heeft goedgekeurd, de gemeente
schadeloos moeten stellen voor het verlies, indien niet zou worden bewezen dat de vordering is overgegaan op een solvente
opvolger.
0. Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek I.
De gouverneurs van de provincies hebben rechtsmacht over alle inwoners die een stad als de zijne opeist; maar toch, als
iemand ontkent dat hij een inwoner is, moet hij de zaak aanhangig maken bij de gouverneur van de provincie in wiens
rechtsgebied de stad, door wie hij geroepen is om een openbare betrekking te vervullen, gelegen is, en niet bij de gouverneur
van de provincie waar hij zelf beweert dat hij geboren is. Dit verklaarde de goddelijke Hadrianus in een Rescript met
betrekking tot een vrouw die in een andere plaats trouwde dan die waar zij geboren was.
23. Men heeft besloten dat vrijgelatenen openbare ambten kunnen bekleden waar hun beschermheer is, of waar zij zelf hun
domicilie hebben.
24. Er zij aan herinnerd, dat vrouwen, die een onwettige band met mannen aangaan, alleen openbare ambten kunnen
vervullen waar zij zelf geboren zijn, en niet waar hun echtgenoten zijn. Dit hebben de Goddelijke Broeders in een Rescript
verklaard.
0. Papirius Justus, Over de Constituties, Boek II.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat een man van zijn eed moest worden ontheven die zwoer dat
hij niet meer aanwezig zou zijn bij de bijeenkomsten van zijn orde, voor het geval hij naderhand tot duumvir zou worden
benoemd.
(15360) Ook bepaalden zij in een Rescript dat de pachters van landerijen die aan de schatkist toebehoorden, gemeentelijke
plichten moesten vervullen zonder dat de schatkist daarvan enig nadeel ondervond. De Gouverneur, bijgestaan door de
Procureur van de Schatkist, moest hierop toezien.
(15361) De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat het de plicht was van magistraten om legaten die aan
hun steden toebehoorden te innen, en als zij dit nalieten, dat zij, of hun erfgenamen, konden worden aangeklaagd; en als zij
niet solvabel waren, zouden hun borgs verantwoordelijk worden voor die legaten.
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(15362) Zij verklaarden ook in een Rescript dat een vrouw, terwijl zij gehuwd is, een inwoner is van dezelfde stad als haar
echtgenoot, en dat zij niet kon worden gedwongen om enige openbare plichten te vervullen in de plaats waar zij was geboren.
(15363) Zij verklaarden ook in een Rescript dat het eigendom van een vader die zijn zoon opzettelijk had geëmancipeerd om
te voorkomen dat hij als magistraat voor hem verantwoordelijk zou zijn, aansprakelijk zou zijn, net alsof hij borg voor hem
was geworden.
(15364) Zij verklaarden ook in een Rescript, dat, wanneer men navraag deed of iemand een burger van een bepaalde stad
was, men eerst het bewijs moest verkrijgen van de bezittingen, die hij daar zou kunnen hebben; want de enkele gelijkenis van
een naam is niet voldoende om iemands geboorteplaats vast te stellen.
(15365) De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat zij die onder dwang het ambt van magistraat
uitoefenen, voldoende zekerheid moeten stellen, net als iemand die het ambt vrijwillig aanvaardt.

Tit. 2. Betreffende decurions en hun zonen.

Ulpianus, Opinies, Boek II.
Het staat vast dat decurions die de steden waartoe zij behoorden hebben verlaten en naar andere plaatsen zijn gegaan, door de
gouverneur van de provincie naar hun land kunnen worden teruggeroepen; en hij moet ervoor zorgen dat hun passende arbeid
wordt gegeven.
Dezelfde, Disputaties, Boek I.
Een decurion die voor een bepaalde tijd is gedegradeerd, houdt op er een te zijn. Wanneer hij terugkeert, zal hij zijn vroegere
positie niet verkrijgen, maar het zal hem niet altijd verboden zijn decurion te worden. Hij zal niet in zijn vroegere positie
worden hersteld, maar een ander kan in zijn plaats worden gekozen; en als het aantal van zijn orde compleet is, moet hij
wachten tot er een vacature ontstaat. Het geval is anders met iemand die tijdelijk uit zijn orde is verwijderd, want hij wordt
een decurion zodra de tijd verstreken is; toch kan een ander in zijn plaats worden gekozen. Indien hij vaststelt, dat deze bezet
is, moet hij wachten, totdat er een vacature is.
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(23) Maar wanneer hij in zijn orde is hersteld, kan de vraag rijzen of hij de plaats zal hebben die hij eerst had, dan wel die
welke hij nu heeft verkregen, wanneer het gaat om de taak als voorzittend ambtenaar beslissingen te nemen. Ik denk dat hij
dezelfde plaats zal innemen als die welke hij eerst innam. Dezelfde regel is niet van toepassing op iemand die voor een
bepaalde tijd is gedegradeerd, want hij komt als laatste in de rangorde.
(24) De vraag rijst wat de kinderen van decurios betreft, of hij alleen als zoon van een decurios wordt beschouwd die verwekt
en geboren is terwijl zijn vader het ambt bekleedde, of dat hij ook moet worden beschouwd als zoon die geboren is voordat
zijn vader decurios werd. En inderdaad, wat dit laatste betreft, kan hij niet met roeden worden gegeseld of tot de mijnen
worden veroordeeld; noch zal hij worden benadeeld omdat hij uit een plebejische vader is geboren, als de eer van decurionaat
naderhand door de laatste zou worden verkregen. Papinianus gaf dezelfde mening met betrekking tot een grootvader, en
oordeelde dat een zoon niet werd getroffen als zijn vader met schande werd gebrandmerkt.
(25) Wanneer echter een vader uit de orde der decurios is gezet, en dit geschiedde vóór de verwekking van het kind, dan
meen ik dat dit kind, wat de eerbewijzen betreft, moet worden beschouwd als de zoon van een plebejer. Maar als de vader
zijn rang zou verliezen na de verwekking van het kind, zou het toegeeflijker zijn hem te beschouwen als de zoon van een
decurion.
(26) Vandaar dat hij die geboren is na de degradatie van zijn vader, mits hij verwekt is voordat dit plaatsvond, geacht wordt
op de zoon van een senator te lijken; maar als het daarna gebeurde, zal de degradatie hem benadelen.
(27) Wanneer het kind geboren is terwijl zijn vader tijdelijk uit zijn orde was uitgesloten, en het in de tussentijd zowel
verwekt als ter wereld gebracht is; zou het dan als de zoon van een decurion geboren worden, ook al zou zijn vader sterven
voordat hij in zijn rang hersteld is? De welwillende constructie is dat dit het geval zou zijn.
(28) Bovendien, als een kind verwekt is bij een plebejer, en daarna, vóór de geboorte, de vader het ambt van decurion
verkreeg, maar het verloor voordat het kind ter wereld kwam, zou het genereuzer zijn om te stellen dat de tussenliggende tijd
een voordeel voor hem zal zijn, en dat hij beschouwd zal worden als reeds geboren.
(29) Geen misdaad begaan door een vader kan straf brengen over een onschuldig kind, en daarom zal een zoon niet, om deze
reden, worden uitgesloten van de Orde der Decurions, of van enige andere eer.
(30) Personen ouder dan vijfentwintig jaar mogen volgens de Keizerlijke Constituties niet tot het decurionaat worden
geroepen zonder hun toestemming; maar als zij wel toestemming geven, moeten zij de plichten van het ambt vervullen, zelfs
als zij ouder zijn dan zeventig; hoewel zij in dit geval niet kunnen worden gedwongen om openbare ambten te vervullen.
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23. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
In het algemeen moet men stellen dat wanneer een decurion, omdat hij een lichtere straf heeft gekregen dan hij verdiende,
voor een bepaalde tijd is gedegradeerd, hij, in overeenstemming met het dictaat van de menselijkheid, moet worden
toegestaan zijn eigendom te behouden, maar hij kan daarna niet het ambt van decurion verkrijgen.
Wanneer een decurio echter, hetzij wegens een misdrijf dat bedrog inhoudt, hetzij wegens een nog ernstiger misdrijf, niet
voor een bepaalde tijd is gedegradeerd, maar tijdelijk van zijn orde is uitgesloten, verkeert hij in een zodanige positie dat hij
in zijn ambt kan worden hersteld. Want keizer Antoninus heeft bij edict bepaald, dat wanneer iemand, om welke reden dan
ook, gedurende een bepaalde tijd van zijn orde was uitgesloten, of verboden was op haar bijeenkomsten aanwezig te zijn, of
aan enige andere van haar vereisten te voldoen, hij na het verstrijken van die tijd toch weer zijn officiële functies of plichten
mocht gaan vervullen. En dit is niet meer dan billijk, want de straf die enkel een bepaald verbod oplegt, mag niet worden
verzwaard.
Het lijdt geen twijfel dat onwettige kinderen tot decurio kunnen worden gekozen, maar de Goddelijke Broeders hebben in
een Rescript aan Lollianus Avitus, gouverneur van Bithynië, verklaard dat indien zo'n zoon een wettige concurrent had, deze
laatste de voorkeur moest krijgen. Maar als de wettige kinderen hun plichten verzuimen, moeten de onwettige kinderen tot
het ambt van decurio worden toegelaten, nadat is vastgesteld dat hun gedrag en hun leven eervol zijn; want omdat het voor
het algemeen welzijn is dat de orde der decurios altijd vol moet zijn, mogen onwaardige personen er niet toe worden
toegelaten.
De goddelijke Sever us en Antoninus stonden toe dat zij die het joodse bijgeloof aanhingen, burgerlijke eerbewijzen
verkregen, maar zij legden hun de eis op dat zij de voorschriften van hun godsdienst niet mochten overtreden.
Marcianus, Over Openbare Vervolgingen, Boek I.
22. Het is een decurion verboden enig eigendom te pachten; indien hij echter door erfopvolging in het bezit van een
pachtgoed komt, kan hij het in bezit houden; en deze regel moet in alle soortgelijke gevallen in acht worden genomen.
23. Papinianus, Vragen, Boek II.
Men heeft besloten dat zij die tijdelijk uit de orde der Decurios zijn verwijderd, wegens een misdaad die schande inhoudt,
voor altijd uitgesloten zijn. Zij echter, die tijdelijk verbannen zijn wegens een onbeduidend vergrijp, bijvoorbeeld een
vergrijp dat voortvloeit uit een zakelijke transactie, mogen niet als berucht worden beschouwd.
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23. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Onwettige kinderen, zowel als kinderen uit incestueuze huwelijken, kunnen decurions worden; want hij moet niet van het
ambt worden uitgesloten die geen misdaad heeft begaan.
Minderjarigen onder de vijfentwintig jaar, die tot decurio zijn benoemd, ontvangen het salaris dat aan het ambt verbonden is,
maar zij kunnen niet met de anderen stemmen.
Het is een decurion verboden het ambt van landbouwer van de inkomsten te bekleden, zelfs in zijn eigen stad.
Zij die afzien van een openbare vervolging, zonder daartoe toestemming te hebben verkregen, kunnen niet met de eer van
decurion worden gedecoreerd; want, overeenkomstig het Turpilliaanse decreet van de Senaat, worden zij met schande
gebrandmerkt als personen die veroordeeld zijn wegens kwaadwillige vervolging in een strafzaak.
Een zoon, die tot decurion was benoemd, ging in beroep bij zijn vader, en hoewel zijn beroep werd verworpen omdat het niet
binnen de voorgeschreven termijn was ingediend, zou de zoon, indien hij het ambt aanvaardde, en de vader zijn handelingen
niet bekrachtigde, niet aansprakelijk zijn voor zijn zoon.
Wanneer over andere vragen betreffende privileges moet worden beslist, hebben degenen die tegelijkertijd de meeste
stemmen voor het ambt van decurion hebben verkregen, recht op de voorkeur; maar hij die het grootste aantal kinderen heeft,
wordt het eerst in de vergadering om zijn mening gevraagd, en gaat de anderen in ere voor.
Paulus, Opinies, Boek I.
Eerbewijzen en ambten hebben geen betrekking op de volgorde van uitverkiezing, maar moeten worden toegekend aan hen
die het meest waardig zijn.
Een doof persoon, die in het geheel niet kan horen, en iemand die stom is en niet kan spreken, zijn vrijgesteld van
gemeentelijke ambten, maar niet van andere publieke taken.
Wie geen decurion is, kan noch de functies van een duumvir, noch die van andere ambten vervullen, omdat het plebejers
verboden is de functies van decurions uit te oefenen.
Een vader wordt niet geacht met de benoeming van zijn zoon tot decurion te hebben ingestemd, als hij zich daartegen verzet
in aanwezigheid van de gouverneur, of ten overstaan van de orde zelf, of op enige andere wijze.
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Hermogenianus, Epitomes, Boek I.
Het is toegestaan om proviand te verstrekken aan decurios die hun bezittingen hebben verloren; vooral als zij hun
patrimonium hebben uitgeput door vrijgevigheid voor hun land.
Paulus, Decreten, Boek I.
Keizer Severus zei: "Zelfs als bewezen zou worden dat Titius geboren is uit een vader die slaaf was, maar uit een moeder die
vrij was, wordt hem daardoor niet verhinderd om decurion te worden in de stad waar hij geboren is."
52. Het lijdt geen twijfel dat zeelieden geen decurio kunnen worden.
10. Modestinus, Opinies, Boek I.
Herennius Modestinus gaf als zijn mening dat een man geen decurion werd door alleen maar een bevel tot betaling van zijn
salaris, terwijl hij niet wettelijk geschapen was.
Callistratus, Gerechtelijke Onderzoeken, Boek I.
Niet alleen zij die nog jong zijn, maar ook bejaarden is het verboden om decurio te worden. De eersten zijn als het ware niet
in staat om de belangen van de Staat te beschermen, en worden tijdelijk vrijgesteld, maar de laatsten worden voor altijd
uitgesloten; toch mogen personen van gevorderde leeftijd niet worden vrijgesteld, tenzij om goede redenen, opdat degenen
die jonger zijn, doordat hun ouderen niet zijn gekozen, niet alleen zullen staan om alle publieke verantwoordelijkheden van
de regering te dragen; want minderjarigen onder de vijfentwintig jaar kunnen geen decurions worden, tenzij om een goede
reden, evenmin als degenen die hun vijfenvijftigste jaar zijn gepasseerd. Soms moet in deze zaak rekening worden gehouden
met een reeds lang bestaande gewoonte; onze keizers, die door het volk van Nicomedia waren geraadpleegd over de vraag of
personen van die leeftijd tot de orde konden worden gekozen, verklaarden in een Rescript dat dit mogelijk was.
23. Dezelfde, Gerechtelijke Onderzoeken, Boek VI.
Zij die de eerste levensbehoeften verhandelen en verkopen mogen niet als vernederden worden veracht, hoewel zij door de
Aediles aan kastijding worden onderworpen. Want het is dit soort mensen niet verboden om in hun eigen land het ambt van
decurio of enige andere eer te zoeken, omdat zij niet berucht zijn; en zij worden niet uitgesloten van openbare ambten, zelfs
niet nadat zij door de Aediles zijn gegeseld, die daarmee slechts hun wettige plicht vervullen. Ik denk echter niet dat het
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eervol is om dit soort personen, die met de gesel geslagen zijn, in de orde op te nemen; en vooral niet in steden die een aantal
eerlijke mannen bevatten, maar de schaarste van hen die de plichten van een openbaar ambt moeten vervullen, noodzaakt
zulke personen tot gemeentelijke eer, als zij de vereiste kwalificaties bezitten.
23. Papirius Justus, Over de grondwetten, Boek II.
De keizers Antoninus en Verus hebben in een Rescript verklaard dat personen die voor een tijd zijn gedegradeerd en zijn
teruggekeerd, niet opnieuw in de orde der decurions kunnen worden opgenomen zonder toestemming van de keizer.
23. Zij verklaarden ook in een Rescript dat zij die na verloop van tijd waren gedegradeerd, niet in hun rang van decurions
konden worden hersteld, tenzij zij een zodanige leeftijd hadden dat zij tot decurions konden worden benoemd, en hun positie
hun de hoop gaf de eer te verkrijgen, of hun de verzekering gaf dat de Keizer hun bijzondere toegeeflijkheid zou tonen.
24. Zij verklaarden ook in een Rescript dat het een zoon, die tijdens de degradatie geboren is, niet verboden is de plichten van
een decurion uit te oefenen.
25. Zij verklaarden ook in een Rescript dat iemand die had ingestemd met de benoeming van een ander tot decurion zich
achteraf niet tegen de benoeming mag verzetten op grond van het feit dat de partij niet wettig tot decurion was gemaakt, zoals
hij in het begin bezwaar had moeten maken.
23296. Paulus, Vragen, Boek I.
De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat een decurion die veroordeeld was, niet aan marteling mocht worden
onderworpen. Daarom, wanneer iemand ophoudt decurio te zijn, en daarna veroordeeld wordt, is besloten dat hij niet
gefolterd mag worden, vanwege de herinnering aan zijn vroegere waardigheid.

Tit. 3. Betreffende het register van decurios.

Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
De namen van de decurions moeten worden ingeschreven in een register, zoals is voorgeschreven door de gemeentewet.
Waar echter geen wet op dit punt bestaat, moet de rang van ieder van hen in aanmerking worden genomen, zodat zij kunnen
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worden ingeschreven in de volgorde waarin ieder van hen de hoogste onderscheiding in de stad geniet; zoals bijvoorbeeld zij
die het ambt van duumvir hebben bekleed, als dit het hoogste is, en onder de duumvirs heeft degene die dit ambt het eerst
heeft bekleed, voorrang; en na hem degenen die de functies van duumvirs in het gemeentebestuur hebben uitgeoefend; en na
hen degenen die op de derde plaats komen, en de anderen in successie, en vervolgens degenen die eerder geen functie hebben
uitgeoefend, worden ingeschreven, zodat ieder op zijn juiste plaats zal verschijnen.
23. Bij het uitbrengen van hun stemmen zal dezelfde volgorde in acht worden genomen, die wij bij de registratie van hun
namen in acht hebben genomen.
Dezelfde, Opinies, Boek II.
24. De namen van hen, die door de handen van den Keizer eerbewijzen ontvangen, moeten eerst in het register der decurions
in een stad worden ingeschreven; en daarna de namen van hen, die alleen de plichten der gemeentelijke ambten hebben
vervuld.

Tit. 4. Betreffende de openbare ambten en onderscheidingen.

23. Hermogenianus, Epitomes, Boek I.
Sommige gemeentelijke functies zijn afgeleid van landgoederen, en andere van personen.
62. 62. Werkzaamheden die zijn afgeleid van landgoederen hebben betrekking op het vervoer van goederen over zee of over
land, en trekken de aandacht van de eerste in rang onder de decurions, want hij is verantwoordelijk voor alle inzamelingen
die door hem worden gedaan in de uitoefening van zijn officiële taken.
63. Persoonsgebonden werkzaamheden zijn die, welke betrekking hebben op de verdediging van een stad, dat wil zeggen,
die, welke door de burgerlijke magistraat kunnen worden verricht, bijvoorbeeld het innen van belastingen, of, zoals gezegd is
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met betrekking tot vermogensrechtelijke werkzaamheden, het toezicht op lastdieren met het oog op de aanvoer van proviand
en andere dingen van dien aard; alsmede de zorg voor de openbare gronden, aquaducten, paarden en wagenrennen; reparaties
aan snelwegen en pakhuizen; de verwarming van baden, de distributie van voedsel, en alle werkzaamheden van dien aard.
Want uit hetgeen wij hebben gezegd, kunnen alle andere zaken, die door langdurig gebruik in de verschillende steden zijn
vastgesteld, gemakkelijk worden begrepen.
64. Onder een persoonlijke betrekking verstaat men in het algemeen een betrekking die gepaard gaat met handenarbeid,
zorgvuldigheid en ijver. Maar een dienstbetrekking in het familierecht is een dienstbetrekking, waarbij vooral kosten zijn
vereist.
65. Tot de persoonlijke arbeid wordt gerekend de voogdij en curatele over een minderjarige of een krankzinnige, alsmede
over een verkwister, een stomme en een ongeboren kind, aan wie ook voedsel, drank, onderdak en andere zaken van dien
aard moeten worden verschaft. Met betrekking tot de goederen van de minderjarige of de krankzinnige moet degene die met
de zorg is belast er echter op toezien, dat deze niet door usucaptie worden verkregen, of dat eventuele schuldenaren van hun
aansprakelijkheid worden ontheven. Evenzo, wanneer het bezit van goederen wordt gevorderd krachtens de bepalingen van
het Edict van Carbonus, vervult de aangestelde curator, indien geen zekerheid wordt gesteld, een persoonlijke
dienstbetrekking door voor de goederen te zorgen. Dezelfde regel geldt voor curatoren die zijn aangesteld om zorg te dragen
voor de eigendommen van personen die door de vijand gevangen zijn genomen en verwachten terug te keren. Ook worden
curatoren aangesteld voor een landgoed dat is nagelaten aan iemand die daar volgens het burgerlijk recht of het Praetoriaanse
recht nog niet in kan slagen.
Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI.
Als een zoon die onder het beheer van zijn vader staat, zelf een zoon krijgt, wordt hij geacht onder zijn beheer te staan, voor
zover het de gemeentelijke onderscheidingen betreft.
(23) Dezelfde, Opinies, Boek II.
Personen die in de stad Rome geboren zijn, en die hun domicilie elders hebben gevestigd, moeten te Rome een openbare
betrekking aanvaarden.
23. Aan soldaten, die in kamp dienen, kan geen gemeentelijke tewerkstelling worden opgelegd. Andere particulieren echter,
ook al zijn zij verwanten van soldaten, moeten zich houden aan de wetten van hun land en hun provincie.
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24. Wanneer iemand tot de mijnen veroordeeld is, en daarna volledige schadeloosstelling verkrijgt, kan hij tot openbare
ambten en onderscheidingen geroepen worden, alsof hij nooit veroordeeld was; en zijn ongeluk en treurige ervaring kunnen
niet aangevoerd worden om aan te tonen, dat hij geen goed burger van zijn land is.
25. Hun geslacht ontzegt vrouwen lichamelijke arbeid, en belet hen gemeentelijke eerbewijzen of ambten te verkrijgen.
26. Een vader heeft niet het recht een zoon, die onder zijn toezicht staat, te beletten gemeentelijke onderscheidingen te
verkrijgen, als hij daarvoor geen goede reden heeft.
27. 27. Een vader is niet verplicht, de verdediging van zijn zoon op zich te nemen, als hij hem niet toestaat, gemeentelijke
onderscheidingen of ambten te verkrijgen, uit vrees, dat zijn vermogen ten laste van hem zou kunnen komen; maar hij kan
hem niet beletten, naar vermogen aansprakelijk te zijn tegenover zijn land.
28. Hoewel iemand die ouder is dan zeventig jaar, of vijf inwonende kinderen heeft, om een van deze redenen is vrijgesteld
van het vervullen van burgerlijke functies, moeten zijn zonen toch de functies aanvaarden waarvoor zij geschikt zijn, want de
immuniteit die aan vaders wordt verleend vanwege hun kinderen, genieten zij zelf niet.
29. 29. Een stiefvader kan door geen enkele rechtsregel gedwongen worden om in naam van zijn stiefzoon de lasten van een
burgerlijke betrekking op zich te nemen.
30. 30. Vrijgemaakten moeten de plichten van een openbare betrekking vervullen in de geboorteplaats van hun patroon,
indien hun geldelijke middelen voldoende zijn om hen daartoe in staat te stellen; aangezien het vermogen van hun
beschermers niet aansprakelijk is uit hoofde van ambten die door hun vrijgemaakten worden vervuld.
31. 31. Wanneer een vader schuldig is geweest aan een of ander misdrijf, mag dit geen beletsel zijn voor het verkrijgen van
gemeentelijke onderscheidingen door zijn zonen.
32. Het is reeds lang geregeld, dat minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar decurions kunnen worden; echter niet,
wanneer zij in militaire dienst zijn, omdat deze last eerder geacht wordt aan een patrimoniale betrekking te zijn verbonden.
33. Het innen van belastingen wordt beschouwd als een patrimoniale betrekking.
34. De plicht van het inzamelen van proviand is een persoonlijke betrekking, en de ouderdom van zeventig jaren, of het getal
van vijf levende kinderen, ontheft een persoon daarvan.
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35. Personen die verplicht zijn onderdak te verschaffen aan soldaten die naar een stad komen, moeten deze plicht bij
toerbeurt vervullen.
36. 36. De plicht om onderdak te verschaffen aan soldaten is niet persoonlijk, maar patrimoniaal.
37. 37. De gouverneur van een provincie moet erop toezien, dat de dienstbetrekkingen en onderscheidingen, overeenkomstig
hun leeftijd en rang, gelijkelijk onder de burgers worden verdeeld; zodat de volgorde van de verschillende graden van
genoemde dienstbetrekkingen en onderscheidingen, die van oudsher zijn vastgesteld, wordt gevolgd, om te voorkomen, dat
dezelfde persoon zonder onderscheid en dikwijls door hun oplegging wordt onderdrukt, en de Staat tegelijkertijd van mensen
en van macht wordt beroofd.
38. Wanneer er twee zonen onder het toezicht van hun vader staan, kan hij niet worden gedwongen verantwoordelijk te zijn
voor de tewerkstelling van hen beiden tegelijkertijd.
39. 39. Indien een man, die twee zonen nalaat, niet bij zijn testament uit hun gemeenschappelijk vermogen heeft voorzien in
de vervulling van de plichten van een openbaar ambt door een van hen, mag deze laatste niet op eigen kosten de
verantwoordelijkheid op zich nemen voor plichten of eerbewijzen, die hem kunnen worden opgelegd, hoewel de vader, toen
hij nog leefde, de aansprakelijkheid van deze aard voor een van zijn zonen op zich had kunnen nemen.
23. Dezelfde, Opinies, Boek III.
De zorg voor de bouw of het herstel van openbare gebouwen in een stad is een openbare betrekking, waarvan een vader, die
vijf levende kinderen heeft, is vrijgesteld; maar indien hij door dwang gedwongen wordt zulk een betrekking te vervullen,
ontneemt dit hem niet de verontschuldiging, die hij moge hebben om andere niet te aanvaarden.
23. Wanneer immers iemands vermogen door eerbare middelen is vergroot, zal dit in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar zijn solvabiliteit ten tijde van zijn benoeming.
24. Arme personen kunnen niet door armoede gedwongen worden om patrimoniale betrekking te aanvaarden, maar zij
worden gedwongen om de plichten te vervullen van lichamelijke, waartoe zij zijn aangesteld.
25. Wie verplicht is een openbare betrekking in zijn stad te vervullen, en zich als soldaat voorstelt om een gemeentelijke last
te ontgaan, kan de toestand van de gemeente niet slechter maken.
(23) Scaevola, Regels, Boek I.
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Kapiteins van schepen en oliehandelaars, die het grootste deel van hun patrimonium in dit soort beroepen hebben
geïnvesteerd, hebben recht op vrijstelling van een openbaar ambt voor de duur van vijf jaar.
23. Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IV.
In een Rescript van de Goddelijke Broeders, gericht aan Rutilius Luppus, werd het volgende verklaard: "De grondwet waarin
is bepaald dat een ieder die tot decurion is benoemd, het ambt van magistraat kan verkrijgen, moet in acht worden genomen,
wanneer de betrokkenen solvabel en behoorlijk gekwalificeerd zijn. Wanneer zij echter van zo'n inferieure rang en zo weinig
middelen zijn dat zij niet alleen ongeschikt zijn om openbare eer te genieten, maar ook nauwelijks in staat zijn zichzelf te
onderhouden, is het zowel nutteloos als oneervol dat zulke personen worden belast met het ambt van magistraat, vooral
wanneer er anderen zijn die kunnen worden benoemd en die door hun fortuin en hun rang geschikt zijn voor de positie. Laat
daarom allen die rijk zijn, weten dat zij geen gebruik moeten maken van deze bepaling van de wet, en dat wanneer iemand in
een vergadering moet worden gekozen, onder de aanwezigen moet worden gezocht naar personen die op grond van hun
vermogen in staat zijn de waardigheid van het ambt op zich te nemen."
23. Het is zeker dat openbare schuldenaren niet tot gemeentelijke eer kunnen worden verheven, tenzij zij eerst betalen wat zij
de stad schuldig zijn. Onder schuldenaars moeten wij diegenen verstaan in wier handen een saldo resteert van het beheer van
openbare zaken. Wanneer zij echter geen schuldenaars van deze aard zijn, maar geld van de stad hebben geleend, kunnen zij
niet van de gemeentelijke onderscheidingen worden uitgesloten. Het is duidelijk dat het voldoende is als zij, in plaats van te
betalen, voorzieningen treffen door middel van pand of solvente borgstelling. Dit werd verklaard door de Goddelijke
Broeders in een Rescriptie gericht aan Aufidius Herennianus. Wanneer zij slechts schulden hebben op grond van een belofte
die niet kan worden geweigerd, bevinden zij zich in een zodanige positie dat zij moeten worden uitgesloten van
gemeentelijke onderscheidingen.
24. Wanneer iemand, hoewel schuldig aan een overtreding, niet beschuldigd is, moet hij niet van een openbaar ambt worden
uitgesloten, evenmin als wanneer hij een aanklager had die zich van de vervolging terugtrok; want Onze Keizer met zijn
Goddelijke Vader heeft dit in een Rescript verklaard.
25. Opgemerkt moet worden dat bepaalde ambten ofwel persoonlijk ofwel patrimoniaal zijn, zoals ook bepaalde
onderscheidingen dat zijn.
26. Werkzaamheden die betrekking hebben op het vermogen of op de betaling van belastingen, zijn van dien aard, dat noch
de leeftijd, noch het aantal kinderen, noch enig ander voorrecht, dat personen gewoonlijk vrijstelt van persoonlijke
werkzaamheden, een geldige verontschuldiging zal zijn om ze te weigeren.
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27. 27. Deze plichten, die betrekking hebben op het vermogen, zijn van tweeërlei aard, want sommige worden opgelegd aan
de bezitters, of zij burgers zijn of niet; en andere worden opgelegd aan de inwoners of burgers van een stad. Belastingen die
worden geheven op landerijen of gebouwen hebben betrekking op de bezitters daarvan, maar patrimoniumbelastingen hebben
alleen betrekking op gemeenten of hun inwoners.
23. Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek II.
De Keizerlijke Constituties verbieden iemand die van een misdaad beschuldigd wordt, om gemeentelijke eer te verwerven
voordat zijn zaak beslist is. Het maakt geen verschil of hij een plebejer of een decurion is. Het kan hem echter niet worden
verboden een dergelijk ambt te aanvaarden nadat een jaar is verstreken sedert het tijdstip waarop hij werd beschuldigd, tenzij
hij er schuld aan heeft dat de zaak niet in de loop van dat jaar is behandeld. De goddelijke Severus verklaarde in een Rescript
dat wanneer iemand tot magistraat wordt gekozen, en zijn tegenstander in beroep gaat, en terwijl het beroep aanhangig is
neemt hij bezit van het ambt, hij moet worden gestraft. Daarom moet iemand die door een besluit verhinderd wordt de
gemeentelijke onderscheidingen te verkrijgen, in beroep gaan en zich ondertussen onthouden van het opeisen van het ambt.
Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Minderjarigen mogen niet vóór hun vijfentwintigste jaar worden toegelaten tot het bestuur van openbare aangelegenheden,
noch in functies die niet patrimoniaal zijn, noch in functies die magistraal zijn; evenmin mogen zij decurions worden, want
als zij dat zijn, kunnen zij hun stem niet uitbrengen in de vergadering. Na het begin van hun vijfentwintigste jaar echter,
wordt het geacht te zijn verstreken, want het is in dit soort gevallen als een gunst besloten, dat we moeten beschouwen wat is
begonnen als voltooid; maar het bestuur van een openbaar ambt zal niet aan hen worden toevertrouwd, omdat anders schade
kan worden berokkend aan de regering, of letsel kan worden toegebracht aan de minderjarige zelf.
Dezelfde, Over de plichten van Consul, Boek III.
Wanneer iemand die tot stadsmagistraat is aangesteld, weigert de plichten van zijn ambt te vervullen, kan hij daartoe door de
Gouverneur worden gedwongen, op dezelfde wijze als voogden kunnen worden gedwongen de plichten te vervullen van het
vertrouwen dat hun is opgelegd.
23. Modestinus, Verschillen, Boek V.
Aan een magistraat kan geen andere betrekking worden opgelegd; maar het ambt van magistraat kan worden toegekend aan
iemand die reeds een andere openbare betrekking heeft.
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23. Dezelfde, Pandects, Boek XI.
Krachtens het Praetoriaanse Edict moeten ambten in graden worden verleend, en, zoals in een brief van de goddelijke Pius
aan Titianus wordt verklaard, moet dit geschieden van de minder belangrijke naar de meer belangrijke ambten.
23. Hoewel de gemeentewet bepaalt, dat bij benoemingen in de magistratuur de voorkeur moet worden gegeven aan mannen
van een bepaalde stand, moet men toch bedenken, dat deze regel alleen moet worden nageleefd, wanneer de kandidaten
solvabel zijn. Dit wordt uiteengezet in een Rescript van de Goddelijke Marcus.
24. De Goddelijke Broeders hebben in een Rescript verklaard dat wanneer er een schaarste is aan burgers die in aanmerking
komen voor de magistratuur, de immuniteit, tot op zekere hoogte, kan worden geschonden.
25. De Goddelijke Antoninus en zijn Vader verklaarden in een Rescript dat hoewel een geneesheer reeds kan zijn
goedgekeurd, hij door de gemeente kan worden afgewezen.
26. De Goddelijke Antoninus verklaarde in een Rescript dat zij die kinderen onderwezen in de grondbeginselen van het leren,
niet vrijgesteld waren van de plichten van een openbaar ambt.
23. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
Wie vrijstelling heeft gekregen van het vervullen van gemeentelijke plichten, is niet vrijgesteld van het worden van
magistraat, omdat de functies van deze laatste eervoller zijn dan die van andere openbare ambten; maar alle andere
buitengewone plichten die tijdelijk van iemand worden verlangd, zoals bijvoorbeeld het herstellen van snelwegen, mogen
niet van zo iemand worden verlangd.
23. Dezelfde, Over Cassius, Boek XV.
Vrijstelling en onschendbaarheid van overheidsbetrekking verleend aan de kinderen en nakomelingen van iemand, hebben
alleen betrekking op personen die tot zijn familie behoren.
23. Callistratus, Gerechtelijk Onderzoek, Boek I.
Gemeentelijke eer is het beheren van publieke zaken, met de titel van het ambt, ongeacht of de betaling van onkosten vereist
is of niet.
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(23) Een betrekking is of openbaar of privé. Een openbare betrekking is een betrekking waarin men zich verbindt tot het
beheren van openbare zaken, met betaling van onkosten, en zonder de titel van waardigheid.
(24) Het innen van de uitgaven voor het herstel van de wegen en van de belastingen op de grond zijn geen persoonlijke, maar
plaatselijke aanstellingen.
(25) Wanneer een vraag rijst met betrekking tot gemeentelijke onderscheidingen en het verrichten van openbare arbeid, moet
rekening worden gehouden met de persoon aan wie de onderscheiding of de arbeid is verleend, met de herkomst van zijn
geboorte en met de vraag of hij over voldoende middelen beschikt om de hem toevertrouwde arbeid te kunnen verrichten; en
ook met de wet, volgens welke een ieder zijn ambtelijke plichten moet vervullen.
(26) Een plebejische zoon onder vaderlijk toezicht bekleedt zijn ambt voor risico van degene die hem heeft voorgedragen.
Onze Keizer, Severus, verklaarde hierover het volgende in een Rescript: "Als uw zoon een plebejer is, moet u niet tegen uw
wil gedwongen worden verantwoordelijk te zijn voor zijn bestuur van de magistratuur, omdat u uw recht van vaderlijk gezag
niet kunt uitoefenen om zich tegen zijn benoeming te verzetten, maar zijn bestuur zal voor risico zijn van hem die hem heeft
voorgedragen."
(27) De bevoegdheid om een openbaar ambt te beheren is geen promiscue bevoegdheid, maar er moet een zekere orde in acht
worden genomen; want niemand kan de hogere functies van de magistratuur vervullen alvorens die van een lagere graad te
hebben vervuld, noch kan iemand op elke leeftijd de plichten van een openbaar ambt blijven vervullen.
(28) In vele keizerlijke constituties is bepaald dat, wanneer er geen anderen zijn om het ambt te bekleden, degenen die het
voordien bekleedden, verplicht kunnen worden het ambt te blijven bekleden. De goddelijke Hadrianus verklaarde in een
Rescript met betrekking tot het voortzetten van het ambt: "Als er geen anderen zijn die bekwaam zijn om de plichten van het
ambt te vervullen, stem ik ermee in dat zij worden gekozen uit degenen die het ambt reeds hebben vervuld."
23. Papinianus, Opinies, Boek V.
Als een vader ermee instemt dat zijn zoon decurion wordt, en na zijn dood verkrijgt zijn zoon het ambt, dan kunnen zijn
mede-erfgenamen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn wanbeheer, als de vader zijn zoon, de decurion, voldoende
middelen heeft nagelaten om zijn verplichtingen na te komen.
23. Paulus, Zinnen, Boek I.
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Zij die een som gelds aanbieden om vrijstelling te verkrijgen van het bestuur van een gemeentelijk ambt of betrekking,
mogen niet worden gehoord.
23. Wie een som geld belooft voor een gemeentelijke eer, en met de betaling daarvan is begonnen, wordt gedwongen het
gehele bedrag te betalen, net als in het geval van een onvoltooid openbaar werk.
24. Een zoon kan niet tegen zijn wil gedwongen worden om verantwoordelijk te worden voor een openbare betrekking die
door zijn vader wordt beheerd.
25. Niemand kan worden gedwongen de verdediging van een gemeente meer dan eenmaal op zich te nemen, tenzij de
noodzakelijkheid zulks vereist.
23. Hermogenianus, Epitomes, Boek I.
Niemand is verboden vrijwillig de uitvoering van de sacerdotale plechtigheden van een provincie te herhalen.
23. Wanneer een vader, die vrijgesteld is van de burgerlijke bezigheden en plichten van de magistratuur, ermee instemt dat
zijn zoon, die onder zijn toezicht staat, tot decurion wordt benoemd, wordt hij gedwongen de verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor de juiste vervulling van alle functies en verplichtingen die zijn zoon op zich neemt.
(23) Arcadius Charisius, Over burgerlijke tewerkstellingen.
Er zijn drie soorten van burgerlijke tewerkstelling, want sommige worden persoonlijk genoemd, andere worden patrimoniaal
genoemd, en nog andere zijn gemengd.
256. Persoonlijke beroepen zijn die welke worden uitgeoefend door de inzet van het verstand en de inspanning van
lichamelijke arbeid, zonder dat dit enig nadeel oplevert voor degene die ze uitoefent; zoals bijvoorbeeld de voogdij of het
curatorschap.
257. Het bijhouden van de boekhouding en het innen van geld in enige stad wordt niet beschouwd als een eervolle
betrekking, maar als een persoonlijke.
258. Het leiden van rekruten, of paarden, of andere dieren die nodig zijn voor het vervoer of de achtervolging van openbare
goederen, of van geld dat aan de schatkist toebehoort, of van proviand of kleding, is een persoonlijke bezigheid.
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259. Het toezicht houden op posten en koeriers is een persoonlijke dienstbetrekking.
260. De zorg voor het kopen van graan en olie (het is gebruikelijk om voor dit soort taken personen aan te stellen die
hofleveranciers van graan en olie worden genoemd), wordt in sommige steden tot de persoonlijke dienstbetrekkingen
gerekend, evenals de plicht om de openbare baden te verwarmen, wanneer het geld dat door de verantwoordelijke ambtenaar
ter beschikking wordt gesteld, afkomstig is uit de inkomsten van enige gemeente.
261. De instandhouding van aquaducten behoort tot de persoonlijke dienstbetrekkingen.
262. Irenarchen zijn ambtenaren, die zijn aangesteld om de openbare tucht en het behoud van de zeden te handhaven. Zij, die
gekozen worden voor den aanleg van verkeerswegen, wanneer zij daartoe niets uit hunne eigene bezittingen kunnen
inbrengen, alsmede zij, die aangesteld worden om toezicht te houden op den verkoop van brood en andere proviand, noodig
voor het dagelijksch levensonderhoud van de stedelingen, beheren persoonlijke betrekking.
263. De personen, die belast zijn met het inzamelen of uitdelen van de openbare levensmiddelen, alsmede met het innen van
de afzonderlijke belastingen, oefenen hun persoonlijke ambt uit.
264. De ambtenaren, die gewoonlijk gekozen worden voor het innen der openbare ontvangsten der steden, oefenen een
persoonlijke betrekking uit.
265. Ook de bewakers der tempels of de beheerders der archieven, de schrijvers der redevoeringen en de boekhouders,
degenen, die vreemdelingen vermaak verschaffen, zoals in sommige steden, degenen, die toezicht houden op de havens, de
ambtenaren, die belast zijn met de bouw of het herstel van openbare gebouwen, hetzij paleizen, hetzij marine arsenalen,
hetzij gebouwen, die voor militaire kwartieren bestemd zijn, die het openbare geld besteden voor de oprichting van
gebouwen, of voor de bouw of het herstel van schepen, wanneer dit noodzakelijk is, oefenen een persoonlijke betrekking uit.
266. Het drijven van kamelen is ook een persoonlijke betrekking, want aan de kameeldrijvers moet een bepaald bedrag
worden gegeven voor het onderhoud van henzelf en hun kamelen, en daarvan moet een rekening worden bijgehouden, zodat
zij alleen gedwongen zullen zijn handenarbeid te verrichten. Deze moeten worden opgeroepen in de volgorde, waarin zij zijn
ingeschreven, en mogen door geen enkel excuus worden vrijgesteld, tenzij uitdrukkelijk wordt aangetoond dat zij lijden aan
een of andere lichamelijke verwonding of zwakte.
267. De boden, die naar den Keizer gezonden worden, ontvangen soms hunne noodzakelijke reiskosten, maar de officieren
van de nachtwacht en de opzichters der molens administreeren persoonlijke werkverschaffingen.
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268. Ook de verdedigers, die de Grieken syndicaten noemen, en die voor de vervolging of verdediging van een of andere
zaak worden uitgekozen, oefenen een persoonlijke betrekking uit.
269. Ook de plicht om vonnissen uit te spreken wordt tot de persoonlijke beroepen gerekend.
270. Wanneer iemand wordt gekozen om personen te dwingen trottoirs aan te leggen voor de openbare wegen, dan is deze
betrekking persoonlijk.
271. Op dezelfde wijze vervullen zij die zijn aangesteld voor het innen van belastingen, de functies die betrekking hebben op
een persoonlijke betrekking.
272. De ambtenaren, die de deelnemers aan wedstrijden begeleiden, en de griffiers van de magistraten, oefenen ook de
functies uit van een persoonlijke betrekking.
273. Patrimoniale dienstbetrekkingen zijn die, welke ten laste van het vermogen en tot verlies van degene, die ze uitoefent,
worden beheerd.
274. Onder het volk van Alexandrië worden de ambtenaren, die olie en groenten inkopen, geacht een patrimoniale betrekking
uit te oefenen.
275. Zij, die wijn inzamelen in de geheele provincie van Afrika, oefenen eene patrimoniale betrekking uit.
276. 276. En weer zijn er tweeërlei onroerende werkzaamheden, want sommige hebben betrekking op hetzij het bezit, hetzij
op het vermogen, bijvoorbeeld op hen die paarden of muilezels leveren voor het vervoer van militaire voorraden, of voor de
post.
277. Derhalve zijn personen, die noch burgers, noch inwoners der gemeenten zijn, verplicht tot het verrichten van deze
diensten.
278. In een Rescript is verklaard dat zij die geld uitlenen tegen rente, zelfs als zij veteranen zijn, belasting moeten betalen
voor het voorrecht om dit te doen.
279. Noch veteranen, noch soldaten, noch andere personen, welke voorrechten zij ook mogen genieten, en zelfs de paus zelf,
zijn vrijgesteld van dit soort dienstbetrekkingen.
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280. Bovendien hebben sommige steden het voorrecht, degenen die binnen hun grondgebied grond bezitten, toe te staan elk
jaar een bepaalde hoeveelheid koren te leveren, in verhouding tot het onroerend goed dat zij bezitten; welke bijdrage een aan
het bezit verbonden dienstbetrekking is.
281. Gemengde dienstbetrekkingen zijn die, waarin persoonlijke en vermogensrechtelijke samengaan, zoals Herennius
Modestinus met de beste redenen in zijn aantekeningen en argumenten stelt; want de belasting- en graanophalers, die ook
handenarbeid verrichten, oefenen persoonlijke dienstbetrekkingen uit, en vergoeden schatkistverliezen uit de bezittingen van
overledenen ; zodat er goede reden is om deze dienstbetrekking als gemengd van karakter te beschouwen.
282. Wij hebben echter hierboven gezegd, dat zij, die persoonlijke arbeid verrichten, volgens de wetten of gebruiken van hun
stad, ook verplicht zijn de onkosten uit hun eigen bezit te betalen; of indien zij, die proviand inzamelen, enig verlies lijden
wegens onbebouwd gebleven land, zullen deze arbeidsplaatsen ook onder de benaming van gemengd worden begrepen.
283. Al deze beroepen, die wij in drie klassen hebben verdeeld, zijn onder een en dezelfde beteekenis begrepen; want
persoonlijke, patrimoniale en gemengde beroepen worden aangeduid als burgerlijke of openbare.
284. Wanneer echter aan iemand vrijstelling wordt verleend van louter persoonlijke of burgerlijke beroepen, kan hij niet
worden vrijgesteld van die welke betrekking hebben op proviand, posten, koeriers, het verstrekken van logies, de bouw van
schepen, of het innen van persoonlijke belastingen, met uitzondering van soldaten en veteranen.
285. De goddelijke Vespasianus en de goddelijke Hadrianus verklaarden in een Rescript, dat vrijstelling van het verschaffen
van woonruimte door de keizer werd verleend aan leraren die niet tot burgerlijke arbeid verplicht waren, alsmede aan
grammatici, leraren in de retorica, en filosofen.

Tit. 5. Betreffende vrijstelling en verschoning van dienstbetrekking.

23. Ulpianus, Opinies, Boek II.
Elk excuus moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Maar als men personen die vrijstelling vragen, zou vertrouwen, zonder
dat zij voor de rechtbank worden gehoord, of zonder onderscheid, zonder enige beperking in tijd, zoals ieder verkiest, en als
ieder zich zou mogen verontschuldigen, dan zouden er niet genoeg personen zijn om de plichten van een openbaar ambt te
vervullen. Daarom moeten zij, wanneer iemand op grond van het aantal van zijn kinderen aanspraak maakt op vrijstelling van
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een openbaar ambt, daartegen in beroep gaan, en zij die de voor het instellen van een dergelijk beroep gestelde termijn niet in
acht nemen, zijn met reden uitgesloten van het voordeel van een uitzondering.
(23) Zij die zich op een exceptie beroepen, en dientengevolge ontslagen worden, moeten telkens in beroep gaan, wanneer zij
daarna worden aangesteld. Wanneer echter bewezen wordt, dat deze tegenspreker uit boosaardigheid heeft gehandeld, en met
het doel hen dikwijls te ergeren, hoewel hij weet, dat zij recht hebben op eeuwigdurende vrijstelling, zal de Gouverneur hem,
die voor deze ergernis verantwoordelijk is, veroordelen tot betaling van de proceskosten, zoals in het geval van de Keizerlijke
Besluiten.
(24) Personen die in aanmerking komen voor de hoogste onderscheidingen en tot de burgers van een stad behoren, die, met
het oogmerk hun orde te bedriegen, zich naar het platteland begeven om zich aan de verantwoordelijkheden van de hogere
ambten te onttrekken, en toch aansprakelijk blijven voor die welke aan de lagere ambten verbonden zijn, kunnen zich niet op
dit excuus beroepen.
(25) Ook al is iemand vijfenzestig jaar oud en heeft hij drie levende kinderen, toch kan hij om deze redenen niet worden
vrijgesteld van het vervullen van de plichten van een burgerlijke betrekking.
Dezelfde, Opinies, Boek III.
Een minderjarige van zestien jaar kan niet belast worden met de plicht om graan te kopen, indien dit in zijn geboorteplaats
niet gebruikelijk is. Dezelfde regel geldt voor minderjarigen beneden de vijfentwintig jaar, indien zij worden aangesteld in
gemeentelijke dienstbetrekkingen of eerbewijzen.
23. Noch het getal der kinderen, noch de ouderdom van zeventig jaren, is een goed excuus, wanneer eerbewijzen of ambten
worden vereenigd, maar ontheft iemand alleen van burgerlijke betrekking.
24. 24. Geadopteerde kinderen worden niet gerekend tot degenen die vaders gewoonlijk vrijstellen van openbare ambten.
25. Zij, die geroepen worden om de functies van openbare ambtenaren uit te oefenen, moeten bewijzen, dat zij het
voorgeschreven aantal kinderen hebben op het ogenblik, dat zij zich uit dien hoofde wensen te verschonen; want indien het
aantal kinderen naderhand mocht worden vervuld, zal het hen niet vrijstellen, indien zij tevoren de betrekking hebben
aangegaan.
26. Waar patrimoniale dienstbetrekkingen bestaan, is het getal der kinderen geen verontschuldiging.
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27. 27. Kinderen, ook al hebben zij opgehouden onder het toezicht van hun vader te staan, vormen een geldige
verontschuldiging voor vrijstelling van burgerlijke dienstbetrekkingen.
28. Degene die moeilijk hoort, heeft geen recht op vrijstelling van burgerlijke arbeid.
29. 29. Wanneer de gouverneur van een provincie bemerkt, dat iemand door ouderdom en lichamelijke gebreken benauwd is,
of niet voldoende geld heeft om het ambt te vervullen, kan hij hem ontslaan en een ander benoemen. Lichamelijke gebreken
zijn een geldig excuus om geen openbaar ambt te bekleden, wanneer het alleen lichamelijk werk betreft. Zij echter, die als
goed geïnformeerde mannen met raad en daad kunnen bijstaan, of die bekwaam zijn om de plichten van het ambt te
vervullen, mogen niet verschoond worden, tenzij om goede en voldoende redenen.
30. Zij die kinderen de eerste beginselen van het leren bijbrengen, hebben geen recht op vrijstelling van burgerlijke arbeid.
Het behoort echter tot de plicht van de Gouverneur erop toe te zien dat aan niemand een ambt wordt opgedragen dat zijn
capaciteiten te boven gaat, of deze persoon nu in een stad of in een dorp de eerste takken van kennis onderwijst.
23. Scaevola, Regels, Boek III.
Vrijstelling van overheidsbetrekking wordt verleend aan hen die schepen hebben gebouwd, bestemd voor het vervoer van
proviand voor het Romeinse volk, die een capaciteit hebben van niet minder dan vijftigduizend maten graan, of verscheidene,
waarvan elk een capaciteit heeft van niet minder dan tienduizend maten, zolang de genoemde schepen geschikt zijn voor de
scheepvaart, of wanneer zij andere in hun plaats stellen. Senatoren hebben echter geen recht op deze vrijstelling. Volgens de
Juliaanse wet op de afpersingen hebben zij geen recht om schepen te hebben.
(23) Neratius, Perkamenten, Boek I.
De termijn van vrijstelling die wordt verleend aan hen die afwezig zijn voor zaken voor de Staat moet niet worden berekend
vanaf de dag waarop de persoon ophield afwezig te zijn, maar hem moet enige tijd worden gegund om uit te rusten na zijn
reis; en hij wordt nog steeds geacht afwezig te zijn in de openbare dienst als hij enige zaken doet, hetzij op weg of terug.
Maar indien iemand onderweg, of op welke plaats dan ook, langer op zich laat wachten dan behoorlijk is, moet de tijd van
vrijstelling worden geacht aan te vangen op de dag waarop hij zijn reis gemakkelijk had kunnen beëindigen.
23. Macer, Over de plichten van de gouverneur, Boek II.
Ulpianus gaf als zijn mening dat geen vrijstelling mocht worden verleend voor enig ander ambt zolang iemand daartoe
geroepen was vanuit het decurionaat.
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23. Papinianus, Vragen, Boek II.
Hij die recht heeft op vrijstelling van openbare ambten, kan niet gedwongen worden de plichten op zich te nemen van een
buitengewoon ambt, waartoe hij is bevolen.
(23) Dezelfde, Vragen, Boek XXXVI.
Volgens de Decreten van onze alleruitmuntendste Keizer Severus zijn veteranen voor het leven vrijgesteld van het uitoefenen
van publieke functies die niet als patrimoniaal zijn opgelegd.
23. Dezelfde, Opinies, Boek I.
Wanneer iemand tot gemeentelijke onderscheidingen wordt benoemd, kan noch de leeftijd van zeventig jaar, noch het feit dat
hij vader is van vijf kinderen, als excuus worden aangevoerd. Onze Grote Keizer Severus verordende dat in Azië mannen die
vijf kinderen hadden, niet gedwongen konden worden de sacerdotale taken van de provincie op zich te nemen, en hij besloot
daarna dat deze regel in de andere provincies in acht genomen moest worden.
23. Het is geregeld, dat geen andere landbouwers van de inkomsten, dan zij, die op dat tijdstip in dat beroep werkzaam zijn,
van burgerlijke betrekking en voogdij kunnen worden vrijgesteld.
24. De voorrechten van vrijstelling gelden niet voor de kinderen van veteranen.
25. Zij, die vrijstelling van overheidsbetrekking hebben verkregen, zijn niet verplicht de onverwachts door magistraten aan
hen opgelegde bijdragen te betalen, maar zij kunnen zich niet onttrekken aan het betalen van die, welke bij de wet zijn
opgelegd.
26. Men heeft besloten, dat filosofen, die dikwijls en op nuttige wijze hun tijd besteden ten bate van hen, die de studie van
hun school volgen, vrijgesteld zijn van voogdij en andere werkzaamheden, die lichamelijke inspanning vereisen, maar zij zijn
niet vrijgesteld van die, welke de betaling van onkosten met zich meebrengen; want ware filosofen verachten geld, en
ontmaskeren de valse verklaringen van de filosofische bedriegers, die er op uit zijn het te hebben.
27. 27. Ieder die zich tot de keizer heeft gewend en naar Rome gaat met de bedoeling zijn eigen proces te voeren, is
vrijgesteld van gemeentelijke eerbewijzen en dienstbetrekkingen totdat er over zijn zaak is beslist.
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(23) Paulus, Opinies, Boek I.
Zij, die te Rome onderwijzen, moeten in hun eigen land van openbare betrekking verschoond worden, alsof zij daar
onderwezen hadden.
23. Paulus gaf als zijn mening dat wanneer een voorrecht werd verleend aan personen die in graan handelden, dit ook zou
kunnen dienen om hen te verontschuldigen van openbare ambten.
(23) Dezelfde, Zinnen, Boek I.
Geen voorrecht is beschikbaar als een excuus om personen vrij te stellen van die ambten die voortkomen uit bezit, of die
patrimoniaal zijn.
16. Zij die belast zijn met het opmeten van graan, met het oog op de bevoorrading van de stad Rome, hebben recht op
vrijstelling; maar dezelfde regel is niet van toepassing op de provincies.
17. 17. De levering van paarden voor de posten, en de noodzaak, vreemdelingen als gasten te ontvangen, zijn vereisten, die
niet aan soldaten en professoren van de vrije kunsten worden opgelegd.
18. 18. Het excuus van armoede kan door niemand worden ingeroepen na een beroep, indien zijn eigendom in de tussentijd in
waarde is gestegen.
19. 19. De openbare verdedigers hebben recht op vrijstelling van ambten en bedieningen voor dezelfde tijd.
(2) Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek I.
Er zijn openbare plichten die aan het eigendom verbonden zijn, en waarvoor noch kinderen, noch slaven, noch de verdiensten
van de militaire dienst, noch enig ander voorrecht een wettelijk excuus biedt. Zoals bijvoorbeeld die welke betrekking hebben
op de inbreng van land, het plaveien van wegen, het ter beschikking stellen van paarden en voertuigen voor posten, en de
verplichting om bij te dragen aan de huisvesting van vreemdelingen; want niemand heeft recht op een excuus van deze soort,
behalve zij aan wie het speciaal is verleend door de gunst van de keizer; en dit geldt voor alle andere vrijstellingen van deze
aard.
0. Paulus, Zinnen, Boek I.
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De verdediging in dezelfde zaak kan niet, een tweede maal, worden opgedragen aan de vertegenwoordiger van de regering
die eerder is verschenen, voordat de voorgeschreven tijd van vrijstelling is verstreken.
16. 16. De begeleiders van Gouverneurs, Proconsuls en agenten van de Keizer zijn vrijgesteld van ambten of eerbewijzen, en
voogdijen.
17. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXII.
Wanneer de Praetor vaststelt dat iemand niet in staat is om als rechter op te treden, belooft hij hem te verontschuldigen;
bijvoorbeeld wanneer hij niet kan dienen vanwege een slechte gezondheid, en het zeker is dat hij niet in staat is om de
plichten te vervullen die bij een burgerlijk ambt horen; of wanneer hij lijdt aan een ziekte die hem verhindert om zijn eigen
zaken af te handelen; of als hij sacerdotale plichten vervult, en deze niet gewetensvol kan opgeven; want zulke personen
worden voor het leven verontschuldigd.
0. Er zijn twee manieren om vrijstelling van openbare arbeid te verkrijgen: de ene, die blijvend is, zoals aan een soldaat
wordt verleend; de andere, die voor korte tijd is, zoals wanneer iemand de loutere vrijstelling van een betrekking verkrijgt.
1. Bovendien kan iemand, die geen verschoning heeft, zelfs tegen zijn wil tot het optreden als rechter worden gedwongen.
2. Indien een rechter zich wenst te verschonen op grond van het voorrecht waarop hij recht had voordat hij het ambt
aanvaardde, en dit geschiedt nadat hij begonnen is van een zaak kennis te nemen, moet hij niet worden gehoord; want door
eenmaal het ambt te aanvaarden, doet hij afstand van alle recht op verschoning. Indien echter naderhand een of andere
gerechtvaardigde zaak ontstaat, waardoor hij tijdelijk kan worden verschoond, moet de zaak niet aan een andere magistraat
worden voorgelegd, indien het gevaar bestaat, dat een der partijen onrecht wordt aangedaan; want het is soms beter te
wachten tot de rechter, die eenmaal van de zaak kennis heeft genomen, kan terugkeren, dan de zaak aan een ander ter
beslissing op te dragen.
2. Modestinus, Regels, Boek VII.
(1) De dood van een zoon is geen voordeel voor zijn vader als een excuus van publieke arbeid, tenzij hij gedood werd in de
strijd.
(2. Dezelfde persoon mag niet tegelijkertijd toezicht houden op de bouw van twee openbare werken.

3807

Tit. 6. Op het recht van immuniteit.

3. Ulpianus, Opinies, Boek III.
Zij die alleen aan boord van schepen zijn om ze te bevaren, hebben geen recht op immuniteit van burgerlijke arbeid, volgens
de bepalingen van enige Keizerlijke grondwet.
Immuniteit die aan iemand is verleend, daalt niet neer op zijn erfgenamen.
Wanneer zij is verleend aan en verworven door een familie en haar nakomelingen, gaat zij niet over op hen die uit de
vrouwen van deze familie zijn geboren.
Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek IV.
Wanneer personen verplicht zijn de plichten van een openbare betrekking of ambt te vervullen, onder een bepaalde
voorwaarde, terwijl zij anders niet gedwongen zouden kunnen worden dit te doen tegen hun wil, moet de goede trouw door
hen in acht worden genomen, en de voorwaarde waaronder zij ermee instemden zich te wijden aan de uitoefening van de
genoemde betrekking of het genoemde ambt, moet worden nageleefd. In een rescript aan Benidius Rufus, gouverneur van
Cilicië, werd bepaald dat minderjarigen beneden de puberleeftijd niet tot het bekleden van een ambt mochten worden
toegelaten, zelfs indien de schaarste van in aanmerking komende personen dit noodzakelijk leek te maken.
27. Dezelfde, Boek V.
Mannen boven de zeventig jaar zijn vrijgesteld van voogdij en persoonlijke dienstbetrekkingen. Wie echter zijn zeventigste
jaar is ingegaan, maar het nog niet heeft volbracht, kan zich niet op dit excuus beroepen, omdat hij die in zijn zeventigste jaar
is, niet geacht wordt ouder dan zeventig jaar te zijn.
Modestinus, Regels, Boek VI.
Immuniteiten worden in het algemeen aan een persoon verleend op een zodanige wijze dat zij kunnen worden overgedragen
op zijn nakomelingen, en zijn eeuwigdurend, voor zover het zijn mannelijke opvolgers betreft.
Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek I.
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Ouderdom is in onze stad altijd zeer vereerd geweest. Want onze voorouders behandelden oude mannen met bijna dezelfde
eerbied als magistraten, en dezelfde eer werd aan ouderdom toegekend met betrekking tot gemeentelijke verplichtingen die
moesten worden nagekomen. Van iemand echter, die op zijn ouderdom rijk is geworden en voordien niet de functies van een
openbare betrekking heeft uitgeoefend, kan niet worden gezegd dat hij door het voorrecht van zijn jaren van een dergelijke
last is vrijgesteld, en vooral niet als de vervulling van het hem opgelegde ambt niet zozeer lichamelijke inspanning als wel de
betaling van geld vereist, want het is niet gemakkelijk om in de Stad mannen te vinden die voldoende gekwalificeerd zijn om
openbare taken te vervullen.
Men moet ook rekening houden met de gewoonten van elke plaats, en zien of er uitdrukkelijk immuniteiten worden
verleend, en ook of er iets wordt vermeld met betrekking tot het aantal jaren dat nodig is om ze te verkrijgen. Dit kan ook
worden nagegaan uit de Rescripties van de Goddelijke Pius, die hij aan Ennius, Proconsul van de Provincie van Afrika, zond.
Uit de Rescripten van de Goddelijke Aelius Pertinax blijkt duidelijk en onomwonden, dat het aantal kinderen een geldige
verontschuldiging oplevert voor het vervullen van gemeentelijke functies; want in een Rescript aan Julius Candidus
verklaarde hij het volgende: "Hoewel het aantal kinderen een vader niet vrijstelt van alle openbare functies, toch is het, omdat
u mij in uw verzoekschrift hebt meegedeeld dat u er zestien hebt, niet onredelijk, dat wij u vrijstelling van openbare functies
verlenen, opdat u uw kinderen kunt opvoeden."
Handelaren, die helpen bij het verstrekken van proviand aan een stad, evenals zeelieden, die eveneens in de behoeften van
die stad voorzien, zullen vrijstelling van openbaar ambt verkrijgen, zolang zij dit blijven doen; want er is zeer juist besloten,
dat de risico's, die zij lopen, op gepaste wijze moeten worden vergoed, zodat zij, die zulke openbare plichten buiten hun eigen
land met risico en arbeid vervullen, van ergernissen en onkosten in eigen land moeten worden vrijgesteld; want men kan niet
ten onrechte zeggen, dat zelfs zij afwezig zijn voor zaken voor de regering, wanneer zij worden ingezet bij het verzamelen
van proviand voor een stad.
De immuniteit die aan de eigenaars van schepen wordt verleend, heeft een bepaald specifiek karakter; alleen zij hebben recht
op die immuniteit, want zij wordt noch aan hun kinderen noch aan hun vrijgelatenen verleend. Dit is vastgelegd in de
keizerlijke constituties.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript dat alleen die scheepseigenaren recht op immuniteit mochten hebben,
die de stad van levensonderhoud voorzagen.
Hoewel iemand tot de vereniging van reders kan behoren, kan hij, indien hij noch een schip, noch vaartuigen heeft, noch iets
anders waarin de keizerlijke constituties voorzien, geen gebruik maken van het voorrecht dat aan reders wordt verleend; en
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de Goddelijke Broeders verklaarden in een Rescript het volgende: "Wanneer er personen zijn, die beweren, dat zij
onschendbaar zijn van overheidsbetrekkingen, onder het voorwendsel van het vervoer van graan en olie over zee, ten bate
van het Romeinse volk, en zij zich niet bezighouden met het zeeverkeer, en niet het grootste deel van hun bezittingen belegd
hebben in maritieme zaken en goederen, dan zal hun de onschendbaarheid, die zij genieten, worden ontnomen."
Met betrekking tot de volgende vrijstellingen moet worden opgemerkt dat iemand die tot een gemeentelijke functie was
geroepen voordat hij zich met de handel bezighield, en voordat hij was toegelaten tot een vereniging van mensen die zich met
dezelfde bezigheden bezighielden (om de reden dat hij immuniteit verkreeg), of voordat hij zeventig jaar oud werd en dat
publiekelijk bekend maakte, of voordat hij het vereiste aantal kinderen had, verplicht moet worden de plichten te vervullen
van het ambt waartoe hij was aangesteld.
De handel op zee wordt bedreven om zijn bezit te vermeerderen, anders zal hij, als iemand die handel met het grootste deel
van zijn geld drijft en hij, nog rijker geworden, met dezelfde hoeveelheid handel doorgaat, tot de openbare dienst worden
verplicht, net zoals rijke personen die, nadat zij voor een gering bedrag schepen hebben gekocht, zich aan de plichten van het
stadsbestuur trachten te onttrekken. In een Rescript van de goddelijke Hadrianus wordt verklaard dat deze regel in acht moet
worden genomen.
De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat, telkens wanneer de vraag zich voordeed of iemand tot de vereniging van
reders behoorde, moest worden nagegaan of hij de hoedanigheid van reder had aangenomen met het doel zich aan de
openbare dienst te onttrekken.
Ook de landbouwers van de inkomsten zijn niet genoodzaakt om gemeentelijke functies uit te oefenen. De Goddelijke
Broeders hebben in een Rescript verklaard dat deze regel moet worden nageleefd. Uit dit keizerlijk rescript kan men
opmaken dat het niet als een voorrecht aan de landbouwers wordt verleend, dat zij niet gedwongen worden om gemeentelijke
beroepen uit te oefenen, maar om te voorkomen dat hun eigendom, dat reeds aan de schatkist is toevertrouwd, aan nog meer
verplichtingen wordt onderworpen. Daarom kan men zich afvragen of, indien zij vrijwillig zouden aanbieden een openbaar
ambt te aanvaarden, de Gouverneur van de provincie of de Beheerder van de Keizerlijke Inkomsten hen daarvan zou
weerhouden. De laatste opvatting is des te gemakkelijker vol te houden, tenzij men zegt dat zij bereid zijn hun rekeningen
met de schatkist te vereffenen.
De landbouwers van de keizerlijke heerlijkheden zijn vrijgesteld van gemeentelijke taken, opdat zij zich beter zouden
kunnen toeleggen op het bewerken van de gronden die aan de schatkist toebehoren.
Immuniteit wordt verleend aan bepaalde verenigingen of rechtspersonen, waaraan het recht van vergadering bij de wet is
verleend; dat wil zeggen aan verenigingen of rechtspersonen waartoe een ieder uit hoofde van zijn beroep is toegelaten, zoals
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bijvoorbeeld de Maatschappij van Ambachtslieden, mits zij dezelfde oorsprong hebben; bijvoorbeeld indien zij zijn opgericht
om arbeid te verrichten die noodzakelijk is voor het algemeen welzijn. De immuniteit wordt niet zonder onderscheid verleend
aan allen die tot deze verenigingen worden toegelaten, maar alleen aan de ambachtslieden, want de goddelijke Pius heeft
besloten dat niet personen van elke leeftijd kunnen worden gekozen; en hij keurde de toelating van personen van gevorderde
of afgeleefde leeftijd af. En opdat personen die rijk geworden waren, zich niet zouden onttrekken aan de
verantwoordelijkheid die aan een burgerlijk ambt verbonden was, werd op vele plaatsen besloten dat personen gebruik
konden maken van de voorrechten die door dergelijke verenigingen waren verleend aan een ieder die in verminderde
omstandigheden verkeerde.
Ik heb vernomen dat wanneer personen die gekozen zijn tot lid van corporatieve lichamen, die immuniteit verlenen aan hun
leden, zoals bijvoorbeeld dat van reders, de eer van het decurionaat verwerven, zij verplicht moeten worden openbare ambten
uit te oefenen. Dit schijnt te worden bevestigd door een Rescript van de Goddelijke Pertinax.
Taruntenus Paternus, Militaire Zaken, Boek I.
De toestand van sommige personen geeft hun vrijstelling van zwaardere beroepen, zoals bijvoorbeeld graanmeters en hun
assistenten, chronische invaliden, artsen, slaven die de boeken van geleerden dragen, handwerkslieden, arbeiders die sloten
graven, veeartsen, architecten, loodsen, scheepstimmerlieden, ballastmakers, glazenmakers, werktuigkundigen, pijlenmakers,
bronswerkers, wagenmakers, tegelzetters, gladiatoren, pijpenmakers, trompetbouwers, muziekinstrumentenmakers,
strijkstokkenmakers, lood- en ijzerwerkers, lapidarissen, kalkbranders, houthakkers en houtskoolbranders. Onder dezelfde
categorie vallen ook slagers, jagers, handelaren in offerdieren, assistenten van fabrieksopzieners, ziekenverzorgers, wegers,
niet alleen in pakhuizen en magazijnen, maar ook bij de distributie van voorraden aan het leger, helpers van militaire
tribunen, koeriers, bewakers van wapens, omroepers en bazuinblazers. Al deze personen worden geacht vrijgesteld te zijn
van openbare ambten.

Tit. 7. Betreffende de ambassades.

32. Ulpianus, Over Massurius Sabinus, Boek VIII.
Wanneer een gemeentelijk gezant zijn ambt verzaakt, wordt hij in het algemeen aan een gewone straf onderworpen, en uit
zijn orde ontslagen.
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32. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Een gezant, aangesteld om tegen een gemeente op te treden, kan zijn aanspraak door een ander aan de keizer voorleggen.
2. Wanneer een gezant zijn last opgeeft, of de resultaten om een of andere goede reden uitstelt, moet hij dit feit bewijzen voor
de orde van de stad waar hij verblijft.
3. Het verzuim van een gezant om zijn plicht te vervullen schaadt zijn collega niet.
4. Salarissen, in verhouding tot hun rang, worden betaald aan gezanten die hun zending niet om niet ondernemen.
3. Africanus, Vragen, Boek III.
Wanneer de vraag wordt gesteld of een vordering moet worden toegewezen tegen iemand die lid is van een gezantschap, is
het niet zo belangrijk om na te gaan waar de eiser hem geld heeft geleend, of heeft bedongen dat er iets moest worden
gegeven, als om te weten waar een vordering kan worden ingesteld, zodat betaling kan worden gedaan gedurende de tijd van
zijn zending.
4. Marcianus, Instituten, Boek XII.
Er zij op gewezen dat een schuldenaar aan de regering niet de taken kan vervullen die aan een ambassade zijn verbonden.
Dit verklaarde de goddelijke Pius in een Rescript gericht aan Claudius Saturninus en Faustinus.
(2) Personen die niet het recht hebben om te vervolgen, kunnen de functie van gezant niet uitoefenen; en de goddelijke
Severus en Antoninus verklaarden in een Rescript dat iedereen die was aangesteld om in de arena te strijden, er niet
rechtmatig een kon zijn.
(3) Het is schuldenaars van de schatkist echter niet verboden de functie van gezant uit te oefenen.
(4) Wanneer een aanklacht in het openbaar tegen iemand is ingebracht, mag de aanklager niet worden gedwongen de plichten
van een gezant op zich te nemen tegenover iemand die beweert dat hij een vriend is, of behoort tot de familie van de
aangeklaagde partij. Dit werd door de Goddelijke Broeders verklaard in een Rescript aan Aemilius Rufus.
(5) De gezanten kunnen anderen niet tot hun plaatsvervangers aanstellen, met uitzondering van hun zonen.
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(6) Ieder is verplicht op zijn beurt de functie van gezant te vervullen, maar is daartoe niet verplicht voordat degenen die vóór
hem in een vergadering zijn gekozen, de hunne hebben vervuld. Indien echter de ambassade mannen van den eersten rang
vereist, en zij, die in hunne orde geroepen worden, van minderen graad zijn, moet de geregelde volgorde niet in acht
genomen worden, zooals de Goddelijke Hadrianus in een Rescript aan de Clazomeniërs heeft verklaard.
(7) In een Edict van de Goddelijke Vespasianus, gericht tot alle steden, is bepaald, dat één gemeente niet meer dan drie
gezanten zal zenden.
14. Scaevola, Regels, Boek I.
De tijd, die een gezant kan baten, dateert van zijn benoeming, en niet van den dag, waarop hij te Rome aankomt.
6. Maar als niet genoegzaam is vastgesteld of hij gezant is of niet, moet de Praetor van Rome de zaak onderzoeken.
(9) Ulpianus, Over de plichten van Proconsul, Boek IV.
Vrijstelling van het dienen als gezant wordt niet verleend aan een zoon op grond van de dienst van zijn vader als een, zoals
onze Keizer, met zijn Vader, aan Claudius Callistus verklaarde, als volgt: "U verzoekt om vrijstelling van het optreden als
gezant wegens de dienst van uw vader, maar dit kan alleen geschieden voor een ambt waarvoor kosten moeten worden
gemaakt; de regel is echter anders voor de kosten van een ambassade, waarvoor de dienst van één persoon vereist is."
7. Papinianus, Opinies, Boek I.
Een zoon, die decurion was, nam de taak van gezant op zich in naam van zijn vader. Dit verschoont hem niet van een andere
gezantschap, tenzij hij reeds vertrokken is; de vader echter kan aanspraak maken op vrijstelling gedurende twee jaar, omdat
hij geacht wordt de plichten van zijn gezantschap door zijn zoon te hebben vervuld.
8. Paulus, Regels, Boek I.
Paulus gaf als zijn mening, dat wanneer iemand eenmaal de plichten van een gezant heeft vervuld, hij, gedurende de tijd
voorgeschreven voor vrijstelling, niet kan worden gedwongen om opnieuw de verdediging van enige openbare zaak op zich
te nemen, zelfs als dezelfde kwestie in geschil was.
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(2) "De keizers Antoninus en Severus aan Germanus Silvanus: Een vrijstelling voor de duur van twee jaar wordt verleend aan
personen die het ambt van gezant hebben vervuld, en het maakt geen verschil of de gezantschap naar ons in Rome of in een
provincie werd gezonden."
(3) Paulus was van mening dat iemand die de functie van gezant vervulde, zich niet met zijn eigen zaken noch met die van
anderen moest bezighouden; maar iemand die een Praetor, die zijn vriend is, gratuit zijn advies geeft, wordt in dit geval niet
geacht deze regel te overtreden.
9. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Paulus gaf als zijn mening, dat wanneer een gezant tijdens de duur van zijn dienst enige schade opliep, hij, zelfs gedurende
die tijd, een rechtsvordering kon instellen.
10. Dezelfde, Zinnen, Boek I.
Een gezant kan geen rechtsvordering instellen betreffende zijn eigen bezittingen voordat hij zijn ambt heeft vervuld, behalve
in de gevallen die betrekking hebben op het herstel van schade of op de betaling van een schadevergoeding.
(2) Wanneer iemand overlijdt tijdens zijn dienst als gezant, en voordat hij naar huis terugkeert, worden de kosten die hem bij
zijn vertrek zijn voorgeschoten, niet terugbetaald.
11. Dezelfde, betreffende het recht van petitie.
Wanneer iemand tot gezant wordt benoemd tijdens zijn afwezigheid, en het ambt vrijwillig aanvaardt, kan hij een ander
zenden om het ambt in zijn plaats te vervullen.
12. Hoewel iemand die het ambt van gezant uitoefent geen eigen zaken kan doen, stond de Grote Antoninus hem toch toe
zaken te vervolgen en te verdedigen in naam van een vrouwelijke voogd; hoewel hij zich nog niet had beziggehouden met de
zaken van de ambassade die hij op zich had genomen, en vooral toen hij beweerde dat de voogd voor wie hij optrad, afwezig
was.
(2) Scaevola, Digest, Boek I.
Een gezant die door zijn geboortestad was benoemd, kwam, nadat hij het ambt had aanvaard, naar Rome en kocht, voordat
hij zijn plichten had vervuld, een huis in Nicopolis, zijn eigen stad. De vraag rees of hij onderworpen was aan het decreet van
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de Senaat, dat het een gezant verbiedt zich met zijn privé-aangelegenheden bezig te houden voordat de plichten van zijn ambt
zijn vervuld. Het antwoord luidde dat hij niet aansprakelijk leek te zijn.
18. Papinianus, Opinies, Boek I.
Een plaatsvervanger die met zijn eigen instemming is aangesteld om de plichten van een ander te vervullen, heeft gedurende
twee jaar geen recht op het voorrecht van vrijstelling, en is verplicht het ambt van gezant te aanvaarden.
(2) Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek LXXIV.
Wie nog afwezig is, nadat hij de functies van gezant heeft uitgeoefend en is ontslagen, wordt niet geacht weg te zijn voor
zaken van de Staat, want hij is niet afwezig voor het algemeen belang, maar voor zijn eigen belang.
14. Modestinus, Regels, Boek VII.
15. Ieder die de functie van gezant vervult, kan zonder toestemming van de Keizer geen verzoekschrift indienen dat
betrekking heeft op zijn eigen zaken of op die van anderen.
16. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Het is eenzelfde persoon niet verboden verschillende ambassades te ondernemen; vooral wanneer hij zijn reiskosten zelf
betaalt.
16. Wanneer tegen iemand een proces is aangespannen voordat hij het ambt van gezant op zich nam, dient hij dit te
verdedigen, zelfs als hij afwezig is; maar wanneer hij eenmaal dit ambt op zich heeft genomen, is hij niet verplicht dit te
doen, tenzij in de uitoefening van zijn officiële functies.
17. Pomponius, Over Quintus,Mucius, Boek XXXVII.
Wanneer iemand de gezant van onze vijand slaat, wordt hij geacht schuldig te zijn aan een daad tegen het Recht der
Volkeren, omdat gezanten als heilig worden beschouwd. Daarom, als ambassadeurs van een natie met wie wij in oorlog zijn,
bij ons zijn, is het vastgesteld dat zij vrij zijn om te blijven; want dit is in overeenstemming met de Wet van de Naties.
Quintus Mucius was dan ook van mening dat een ieder die een ambassadeur heeft geslagen, gewoonlijk wordt overgeleverd
aan de vijand van wie hij de vertegenwoordiger was. De vraag rees, indien de vijand de dader niet ontving toen hij naar hen
werd gezonden, of hij dan een Romeins burger zou blijven. Sommige autoriteiten menen dat hij dat zou blijven, anderen zijn
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een tegengestelde mening toegedaan, want wanneer een volk eenmaal iemand heeft laten overgeven, wordt hij geacht van het
staatsburgerschap te zijn beroofd, net zoals dat het geval is wanneer iemand vuur en water wordt verboden. Het schijnt dat
Publius Mucius ook deze mening was toegedaan. Deze kwestie werd grondig besproken in het geval van Hostilius Mancinus,
die de Numantiërs niet wilden ontvangen toen hij aan hen werd overgeleverd; en op grond daarvan werd later een wet
uitgevaardigd om hem in staat te stellen Romeins burger te blijven, en hij zou zelfs het ambt van Praetor hebben bekleed.

Tit. 8. Betreffende het beheer van aan steden toebehorende goederen.

18. Ulpianus, Disputaties, Boek X.
Alles wat aan een stad is nagelaten voor een speciaal doel, kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
19. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Voorwaarden opgelegd in vroegere pachtcontracten kunnen niet geacht worden van toepassing te zijn op latere
pachtcontracten.
20. Wat iemand verboden is in eigen naam te doen, mag hij niet doen door tussenkomst van iemand anders. Daarom, als een
decurion openbare grond pacht (wat decurions niet mogen doen), door de namen van anderen te vervangen, zal zijn daad
worden herroepen, als zijnde in strijd met de wet.
21. Indien iemand geld, bestemd voor de aankoop van graan, voor een ander gebruik aanwendt, zal hij verplicht zijn het
bedrag met rente terug te betalen; en een vonnis, tegen hem uitgesproken, zal geldig zijn, zelfs indien hij afwezig is; maar in
dit geval wordt verondersteld, dat hij zekerheid heeft gesteld om rekening en verantwoording van zijn beheer af te leggen.
22. Ieder, die een som geld verschuldigd is, bestemd voor de aankoop van graan, moet die terstond betalen. Want in alle
zaken die betrekking hebben op de openbare aankoop van graan, die noodzakelijk is, laat de betaling van het geld geen uitstel
toe; en alle personen die onder zulke omstandigheden schulden hebben, kunnen door de Gouverneur van de provincie tot
betaling worden gedwongen.
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23. Gelden gegeven voor de aankoop van graan moeten aan de stad worden teruggegeven, en kunnen niet voor andere
doeleinden worden besteed. Indien echter geld, bestemd voor de aankoop van graan, voor een ander gebruik wordt
aangewend, zoals bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan de openbare baden, moet, zelfs al kan worden bewezen dat het te
goeder trouw is besteed, toch, daar het alleen voor de aankoop van graan kan worden uitgegeven, degene die het onder zijn
hoede heeft, worden gelast het aan de stad terug te geven.
24. 24. Indien geld bestemd voor de aankoop van graan met rente aan de stad moet worden terugbetaald, mag geen
onredelijke en ongeoorloofde rente worden gevorderd, dat wil zeggen dat geen samengestelde rente mag worden betaald.
25. Wanneer, na de aankoop van graan, waarvoor de prijs is betaald en ingeschreven in de openbare registers, het ten
onrechte van de koper wordt afgenomen, kan de Gouverneur van de provincie gelasten dat het bedrag wordt terugbetaald aan
hem die het heeft gekocht.
26. Wanneer een man die solvabel was op het moment dat hij in het ambt werd benoemd, daarna insolvabel wordt, moet alle
geleden schade door de Staat worden gedragen; want geen menselijke voorzichtigheid kan ongelukken voorkomen, en
degene die hem heeft benoemd, mag uit dien hoofde voor niets aansprakelijk zijn.
27. 27. De rechten van een stad kunnen niet worden gewijzigd door een overeenkomst tussen magistraten en hun collega's
om te voorkomen dat zij door elkaar worden aangesproken, met betrekking tot zaken waarin dit bij de wet is toegestaan.
28. De vordering die tegen een hunner wegens wanbeheer kan worden ingesteld, zal echter, overeenkomstig de billijkheid,
ten gunste van een ander die voor hem verantwoordelijk is geworden, worden ingesteld.
29. Hetgeen bewezen is te zijn uitgegeven ten behoeve van een ambtgenoot, die het ambt van magistraat bekleedt, zal de
Gouverneur van een provincie gelasten te worden betaald door de betrokkene, of zijn erfgenamen.
30. Dezelfde in hetzelfde boek. Wanneer iemand gestraft is wegens bedrog bij de bouw van een of ander werk, en de borg die
voor hem verantwoordelijk was, contracteerde met een ander voor de bouw van hetzelfde werk, en het werd nog steeds niet
gedaan, kan de erfgenaam van de borg de betaling van rente niet weigeren; aangezien, in de eerste plaats, het contract de borg
te goeder trouw verbond voor het gehele bedrag, en krachtens het latere contract, omdat hij zijn verantwoordelijkheid
erkende, zal hij aansprakelijk zijn voor de betaling van alle schade die door de stad kan worden geleden.
31. Personen die borg zijn geworden voor het gehele bedrag waarvoor een landbouwer van de opbrengst aansprakelijk kan
worden, kunnen wettelijk worden aangesproken voor zowel de rente als de hoofdsom, tenzij iets anders met betrekking tot
hen is vastgelegd in de voorwaarden van de verbintenis.
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32. Maar wanneer bij de verpachting van landerijen is overeengekomen, dat, indien wegens een ongunstig seizoen de pacht
niet behoeft te worden betaald voor enig jaar, gedurende hetwelk dit naar het oordeel van een betrouwbaar burger als een
behoorlijk excuus zou kunnen worden beschouwd, moet de goede trouw in acht worden genomen bij het nakomen van de
voorwaarde van de verpachting.
22. Papinianus, Opinies, Boek I.
Toen sommige ambtenaren, die samen een ambt bekleedden, geld onder elkaar verdeelden dat aan hen allen in één keer was
uitbetaald, werd besloten dat zij niet van hun verantwoordelijkheid konden worden ontheven door het bedrag te betalen dat
ieder respectievelijk had ontvangen. Ulpianus echter, die de zaken afhandelde, moest eerst worden aangesproken, zoals in het
geval van voogden.
In hetzelfde boek. De magistraat van een stad verpachtte openbare grond voor vijf jaar zonder een goede zekerheid te eisen.
De pachter, die langer dan vijf jaar bleef, liet een saldo achter dat verschuldigd was aan de schatkist, en omdat de opbrengst
van de oogst van het land niet verkregen kon worden, werd de opvolger van degene die het land verpachtte verantwoordelijk
gesteld. Lang geleden is besloten, dat dezelfde regel niet van toepassing is op belastingen, daar degenen die de belastingen
beheren, slechts aansprakelijk zijn gedurende hun ambtstermijn.
Een vordering mag niet worden geweigerd tegen iemand die na zijn ambtsnederlegging door schuldvernieuwing
aansprakelijk is geworden jegens de schuldeisers van de Staat. Het geval van iemand die zich tot betaling heeft verbonden is
echter anders, want hij wordt geacht te lijken op iemand die in het openbaar goederen heeft verkocht of verhuurd.
Van een zoon kan niet worden verlangd dat hij aansprakelijk is voor zijn vader, die tot magistraat is benoemd, zelfs niet
wanneer zijn vader hem heeft geëmancipeerd voordat hij in het ambt werd benoemd, of wanneer hij een deel van zijn
goederen bij wijze van schenking aan hem heeft overgedragen.
Wanneer een borg die voor een magistraat is verschenen, ook pandrechten heeft verleend, worden de pandrechten geacht te
zijn verleend om naar behoren te kunnen procederen; dat wil zeggen, nadat niets kan worden verhaald op hem voor wie hij
aansprakelijk is geworden.
Valens, Trusts, Boek II.
Wanneer een legaat aan een stad is nagelaten, kan het zonder toestemming van de keizer niet voor een andere bestemming
worden gebruikt dan door de overledene was bedoeld; en als de overledene ermee een werk heeft laten bouwen, dat niet kan
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worden uitgevoerd na het voorbehoud van het vierde dat door de Falcidische wet is toegestaan, is het toegestaan dat de som
geld wordt gebruikt voor wat het meest noodzakelijk lijkt voor het welzijn van de stad. Dezelfde regel geldt wanneer
verschillende geldsommen worden nagelaten voor de bouw van verschillende werken en, na de aftrek krachtens de
Falcidische wet, de resterende som niet voldoende is voor de bouw van al deze werken, want het geld mag worden besteed
aan elk afzonderlijk werk dat de Staat wenst te laten bouwen. Wanneer echter geld werd nagelaten om het te gebruiken voor
de jacht of voor tentoonstellingen, verbood de Senaat dat het voor zulke doeleinden werd gebruikt, en stond toe dat het legaat
werd besteed aan wat de stad het meest nodig had, en om de grootmoedigheid te erkennen van degene die het legaat had
gedaan, gaf hij toestemming dat het feit moest worden herdacht door een inscriptie.
Paulus, Zinnen, Boek I.
Decurions worden niet gedwongen om graan aan hun stad te leveren tegen een lagere prijs dan die welke op dat moment
wordt verkocht,
tenzij het geld uitdrukkelijk was nagelaten voor de bouw van een nieuw werk, of de reparatie van een oud werk.
Ulpianus, Over het Edict van de Praetor, Boek I.
De magistraten van een stad zijn niet alleen aansprakelijk voor fraude, maar ook voor grove nalatigheid; en dit is vooral het
geval waar ijver vereist is.
Paulus, Over het Edict van de Praetor, Boek I.
Wanneer een zoon onder vaders toezicht het ambt van magistraat uitoefent, met toestemming van zijn vader, dan is Julianus
van mening dat de laatste volledig aansprakelijk is voor alles wat de stad heeft verloren onder het bestuur van zijn zoon.
Modestinus, Regels, Boek VIII.
Het corrigeren van een fout in de berekening kan zelfs na tien of twintig jaar.
Wanneer echter bewezen is dat rekeningen zijn onderzocht en aanvaard, kunnen fouten daarin niet worden gecorrigeerd.
Papirius Justus, Over de Constituties, Boek II.
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De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat rente moest worden geïnd over geld dat in handen van
ambtenaren bleef; maar dat die rente niet kon worden geïnd van aannemers van openbare werken, en dat wanneer deze
laatsten niet solvabel waren, de ambtenaren alleen aansprakelijk zouden zijn voor de hoofdsom.
Ook verklaarden zij in een rescript dat zelfs de erfgenamen van ambtenaren aansprakelijk waren voor alle schade die zij met
betrekking tot openbare werken hadden geleden.
Zij verklaarden ook in een Rescript dat het de plicht was van de magistraat van een stad om landerijen die haar toebehoorden
terug te vorderen, ook al waren ze in het bezit van bonafide kopers; vooral wanneer deze laatsten verhaal konden halen bij de
personen van wie zij ze hadden verkregen.
Hetzelfde in hetzelfde boek. De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat contracten voor de bouw van
openbare werken niet mochten worden gesloten zonder dat zekerheid werd gesteld.
Zij verklaarden ook in een Rescript dat als overheidsfunctionarissen nalatig waren geweest bij de verkoop van eigendom, zij
aansprakelijk zouden zijn voor eenvoudige schadevergoeding, maar als zij zich schuldig hadden gemaakt aan fraude, zij
aansprakelijk zouden zijn voor dubbele schadevergoeding; en dat geen straf zou overgaan op hun erfgenamen.
Zij bepaalden ook in een Rescript dat een magistraat, na de verkoop van goederen, het geld moest innen dat bestemd was
voor de aankoop van proviand voor het volk.
Ook verklaarden zij in een Rescript dat ambtenaren die belast waren met de aankoop van graan, volgens een Brief van
Hadrianus vrijgesteld waren van aansprakelijkheid wanneer zij zich naar behoren van hun ambt hadden gekweten.
Ook verklaarden zij in een Rescript dat van de ambtenaar die belast was met de boekhouding van een gemeente geen
zekerheid mocht worden verlangd, aangezien hij na onderzoek door de Gouverneur was uitgekozen.
Ook verklaarden zij in een rescript dat een magistraat aansprakelijk is voor zijn collega, indien hij hem had kunnen
weerhouden van wanbeheer en dit niet heeft gedaan.
Zij verklaarden ook in een Rescript dat een magistraat aansprakelijk zou zijn wanneer de schuldenlast van zijn stad
gedurende de tijd van zijn bestuur werd verhoogd. Maar als de stad, voordat hij zijn ambt verkreeg, niet in staat was haar
schulden te betalen, lijkt het rechtvaardig dat hij niet aansprakelijk wordt gesteld.
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Hetzelfde in hetzelfde boek. De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat een magistraat die tijdens zijn
ambtstermijn, en gedurende een lange tijd daarna, enig publiek geld in zijn bezit had gehouden, verplicht zou zijn dit terug te
betalen met de rente, tenzij hij een goede reden kon aanvoeren om dit niet te doen.

Tit. 9. Betreffende decreten die moeten worden uitgevaardigd door de orde van decurions.

Ulpianus, Opinies, Boek III.
Het is niet aan het oordeel van de gouverneur van een provincie om het aantal artsen te bepalen dat voor elke stad moet
worden aangesteld, maar dit is de plicht van de orde van decurions en van hen die daar bezittingen hebben, opdat zij in geval
van lichamelijke ziekte zichzelf en hun kinderen kunnen toevertrouwen aan de zorg van personen die zij zelf hebben
uitgekozen en van wier eerlijkheid en bekwaamheid in hun vak zij verzekerd zijn.
Marcianus, Openbare Vervolgingen, Boek I.
Decreten die worden uitgevaardigd zonder dat het wettige aantal decurions aanwezig is, zijn niet geldig.
Ulpianus, Over beroepen, Boek III.
In de gemeentewet is bepaald dat de Orde van Decurions niet geacht wordt bijeen te zijn gekomen, tenzij tweederde van de
leden aanwezig is.
Dezelfde, Over de plichten van de hoofdmagistraat van de stad.
De decreten van de decurions die uit populariteit zijn uitgevaardigd, moeten worden vernietigd, of zij nu schuldenaars hebben
kwijtgescholden of schenkingen hebben toegestaan.
Indien zij dus, zoals gebruikelijk is, landerijen, huizen of geldsommen die aan het publiek toebehoren op deze wijze hebben
vervreemd, is zo'n decreet nietig. Maar als de decurio's geld hebben verordonneerd dat aan wie dan ook als vergoeding moet
worden betaald, zal het decreet niet altijd van geen kracht of gevolg zijn; zoals bijvoorbeeld wanneer een toelage is gedaan
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voor een deel van de vrije kunsten, of voor de geneeskunde, aangezien kredieten voor dit doel rechtmatig kunnen worden
verstrekt.
Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek II.
De goddelijke Hadrianus verklaarde in een Rescript, gericht aan het volk van Nicomedia, dat wanneer de Orde van Decurions
eenmaal een decreet had uitgevaardigd, dit niet mocht worden herroepen, behalve om een goede reden; dat wil zeggen,
wanneer de herroeping van het decreet betrekking had op het algemeen welzijn.
Scaevola, Digest, Boek I.
In de gemeentewet werd het volgende bepaald: "Wanneer iemand buiten de raad om uitspraak doet, wordt hij uit de raad of
de orde gezet en moet hij duizend drachmen betalen." De vraag rees of hij aan deze straf moest worden onderworpen als hij
onwetend was dat hij de wet had overtreden. Het antwoord luidde dat dergelijke straffen alleen bedoeld waren voor hen die
wisten dat zij onwettig handelden.

Tit. 10. Betreffende openbare werken.

Ulpianus, Opinies, Boek II.
Een zekere man, die aangesteld was als opzichter van openbare werken, en die verontschuldiging wenste, slaagde daar niet
in, maar bleef in functie tot hij stierf. Hij liet zijn erfgenamen aansprakelijk, maar legde hun geen verantwoordelijkheid op
vanaf het moment van zijn dood.
Een persoon die reeds een openbaar ambt bekleedde, ging later over tot de bouw van een aquaduct. Het leek absurd, dat hij
vroeg van zijn vroegere betrekking te worden ontheven, terwijl hij reeds met beide belast was; want indien hij slechts de
verantwoordelijkheid voor de ene had willen dragen, zou hij waarschijnlijker van de andere ontheffing hebben verkregen,
wegens datgene, waarmede hij reeds was belast.
Dezelfde, Opinies, Boek III.
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Het is een ieder, die uit vrijgevigheid en niet uit schuld zijn inkomen een tijdlang heeft besteed aan de voltooiing van
openbare werken, niet verboden de beloning van zijn vrijgevigheid te verkrijgen door zijn naam daarop te laten inschrijven.
De opzichters van openbare werken doen zaken met de aannemers, maar de Staat heeft alleen te maken met degenen die
daartoe zijn aangesteld. Daarom zal de Gouverneur van de provincie vertrouwen stellen in degene die de leiding heeft over
het werk, evenals in de aannemer die tegenover hem aansprakelijk is.
De Gouverneur van een provincie moet zijn gezag aanwenden om te voorkomen dat de naam van degene door wiens
vrijgevigheid een openbaar werk is gebouwd, wordt uitgewist en de namen van anderen ervoor in de plaats worden
geschreven; en hij moet er ook op toezien dat de bewijzen van soortgelijke vrijgevigheden die door burgers aan hun land zijn
verleend, niet worden verwijderd.
Macer, Over de plichten van de gouverneur, Boek II.
Een particulier kan een nieuw werk bouwen, zelfs zonder het gezag van de Keizer, tenzij dit gebeurt uit rivaliteit met een
andere stad, of materiaal kan leveren voor opruiing, of een circus, een theater, of een amfitheater is.
De keizerlijke constituties bepalen dat het niet geoorloofd is een nieuw werk op openbare kosten te bouwen zonder
toestemming van de keizer.
Het is niet geoorloofd dat een andere naam dan die van de keizer, of van hem door wiens geld het is gebouwd, op een
openbaar werk wordt aangebracht.
Modestinus, Pandects, Boek XI.
Het is niet geoorloofd om zelfs maar de naam van de Gouverneur op een openbaar werk te schrijven.
Ulpianus, Over de plichten van de hoofdmagistraat van een stad.
Wanneer iemand een legaat of eigendom nalaat voor de bouw van een openbaar werk, worden de rente daarop en het tijdstip
waarop deze begint te lopen, vastgesteld door een Rescript van de Goddelijke Pius in de volgende bewoordingen: "Indien
degene, die het legaat nalaat, niet het tijdstip opgeeft, waarop de beelden of beeltenissen zullen worden geplaatst, moet dit
door den Gouverneur der provincie worden vastgesteld; en indien de erfgenamen van den overledene dit niet binnen den
bepaalden tijd doen, zullen zij over zes maanden eene matige rente moeten betalen, maar indien de genoemde beelden en
beeltenissen op dien datum niet zijn geplaatst, moeten zij aan den Staat eene rente van zes procent betalen. "Als er echter een
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tijd is vastgesteld, moeten zij het geld binnen die tijd betalen; of, als zij beweren dat zij de beelden niet hebben gevonden, of
enig geschil veroorzaken met betrekking tot de plaats, moeten zij onmiddellijk beginnen met het betalen van rente tegen een
tarief van zes procent."
De grenzen van openbare gronden mogen niet in handen van particulieren blijven. Daarom moet de gouverneur van de
provincie erop toezien dat openbare gronden worden gescheiden van die welke aan particulieren toebehoren, en trachten de
overheidsinkomsten te verhogen. Als hij vaststelt dat openbare plaatsen of gebouwen door particulieren worden bezet, moet
hij beoordelen of deze ten bate van het publiek moeten worden opgeëist, of dat het beter zou zijn ze tegen een toereikende
huurprijs te verhuren; en hij moet altijd de weg volgen die hij het voordeligst acht voor de staat.
Modestinus, Pandects, Boek XI.
De Goddelijke Marcus verklaarde in een Rescript dat de Gouverneur van een provincie de Keizer moet raadplegen met
betrekking tot werken die zijn gebouwd op de muren of poorten van steden, of andere openbare eigendommen, en ook waar
muren zijn gebouwd.
Callistratus, Over gerechtelijke onderzoeken, Boek II.
De goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat wanneer geld was nagelaten voor de bouw van een nieuw werk, het beter
was dit te gebruiken voor het behoud van reeds bestaande werken dan het te besteden aan de bouw van nieuwe; dat wil
zeggen, als de stad genoeg openbare werken had, en er niet gemakkelijk geld te krijgen was voor het herstel ervan.
Wanneer iemand een door een ander gebouwd werk met marmer of op een andere manier wil versieren en hij belooft dat te
doen volgens de wil van het volk, verordonneerde de Senaat dat dit mocht gebeuren als hij zijn eigen naam op het werk
schreef, maar dat hij moest toestaan dat de naam van degene die het in de eerste plaats had gebouwd, bleef staan. Wanneer
echter particulieren een eigen som geld uitgeven voor de verfraaiing van een werk dat reeds met overheidsgeld is gebouwd,
mogen zij volgens dezelfde keizerlijke mandaten hun naam op het werk laten inschrijven en het bedrag vermelden dat zij
eraan hebben bijgedragen.

Tit. 11. Betreffende de markten.

Modestinus, Regels, Boek III.
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Wanneer toestemming om een markt te houden is verkregen van de keizer, en degene aan wie het privilege is verleend maakt
er gedurende tien jaar geen gebruik van, dan verliest hij het.
Callistratus, Gerechtelijke Onderzoeken, Boek III.
Wanneer iemand de land- en visschers beveelt levensmiddelen in een stad te brengen, opdat zij er zelf over kunnen
beschikken, omdat de voorraad levensmiddelen zal verminderen wanneer de land- en visschers van hun werk worden
weggeroepen, moeten zij die de koopwaar binnenbrengen, deze onmiddellijk daarna afleveren en naar hun werk terugkeren.
Vandaar dat Plato blijk gaf van de hoogste wijsheid en autoriteit toen hij, toen hij onderricht gaf aan de Grieken, verklaarde
dat een stad, om welvarend te zijn en haar inwoners gelukkig, in de eerste plaats al die kooplieden moest aantrekken die
nodig waren; want, in het Eerste Boek over Burgerlijke Omgang, zei hij: "Een stad heeft behoefte aan veel boeren en andere
arbeiders en handwerkslieden, en ook aan hen die handelsartikelen binnenbrengen en wegbrengen, want dat zijn handelaren.
Maar wanneer een landbouwer iets op de markt brengt wat hij heeft voortgebracht of wanneer een andere arbeider dat doet en
hij niet onmiddellijk iemand tegenkomt die met hem van koopwaar wil ruilen, is het dan nodig dat hij op zijn plaats op de
markt blijft zitten totdat hij zijn koopwaar wegdoet? In geen geval, want er zijn er, die, dit ziende, hunne diensten kunnen
aanbieden om de koopwaar af te zetten."

Tit. 12. Betreffende de beloften.

Ulpianus, Over de plichten van de hoofdmagistraat van een stad.
Als iemand belooft een openbaar werk te bouwen, of geld voor dat doel schenkt, kan hij niet worden aangesproken voor
rente. Als hij echter treuzelt, loopt hij rente op, zoals onze Keizer bij zijn Goddelijke Vader in een Rescript heeft verklaard.
Men moet opmerken, dat wie een belofte doet, niet altijd verplicht is ze uit te voeren. Wanneer hij echter een belofte doet
met het oog op een eer die hem reeds door een decreet is verleend, of die hem in de toekomst zal worden verleend, of om een
andere goede reden, dan zal hij aan zijn belofte gebonden zijn. Maar als hij de belofte zonder enige reden heeft gedaan, is hij
niet aansprakelijk, zoals in vele oude en nieuwe constituties staat.
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Evenzo zal iemand die een belofte doet zonder enige tegenprestatie en deze begint uit te voeren, aansprakelijk zijn.
Wij begrijpen dat iemand een begin maakt met de uitvoering van zijn belofte in het geval van de bouw van een gebouw,
wanneer hij de fundering legt of de grond vrijmaakt. Wanneer de grond echter op zijn verzoek met dit doel aan hem is
overgedragen, is de betere mening, dat hij geacht moet worden met de werkzaamheden te zijn begonnen. Dezelfde regel is
van toepassing indien hij voorbereidingen heeft getroffen of geld heeft uitgegeven op een openbare plaats.
Indien hij echter zelf niet met het werk is begonnen, maar een bepaalde som geld voor de bouw ervan heeft beloofd, vangt
hij de verbintenis aan door de betaling van het geld, en is hij aansprakelijk alsof met het werk was begonnen.
Tenslotte, wanneer iemand kolommen belooft voor een openbaar werk, heeft onze Keizer, met zijn Goddelijke Vader, de
volgende verklaring afgelegd in een Rescript: "Ieder, die zonder eenige reden een som gelds aan den Staat belooft, is niet
verplicht zijne vrijgevigheid te volmaken. Waar gij echter eenige zuilen beloofd hebt aan het volk van Citium, en uit dien
hoofde het werk begonnen zijt ten koste van de stad, of van particulieren, kan hetgeen gedaan is niet worden prijsgegeven."
Onze Keizer verklaarde in een Rescript dat wanneer iemand een ander de voltooiing van een werk toevertrouwt, en er
vervolgens door een ongeluk schade aan ontstaat, degene die het werk heeft gebouwd daarvoor verantwoordelijk is.
Dezelfde, Disputaties, Boek I.
Wanneer iemand iets zweert, is hij gebonden aan zijn gelofte, maar de verplichting rust op hem die de gelofte aflegt, en niet
op het eigendom; want wanneer iets wordt gezworen en overgeleverd, bevrijdt het de persoon, maar het eigendom wordt niet
heilig.
Zonen die de puberteit hebben bereikt en hun eigen meester zijn, zijn gebonden door de gelofte van hun vader, want een
zoon die onder vaders toezicht staat of een slaaf kan zichzelf niet binden door een gelofte, zonder het gezag van zijn vader of
zijn meester.
Indien iemand een tiende van zijn eigendom gelofte, zal het tiende niet ophouden tot zijn nalatenschap te behoren, totdat het
ervan gescheiden is; en indien degene, die de tiende gelofte heeft afgelegd, sterft voordat de scheiding plaats heeft, zal zijn
erfgenaam aansprakelijk zijn voor het tiende in naam van de nalatenschap. Want het staat vast, dat een dergelijke verplichting
op de erfgenaam overgaat.
Dezelfde, Disputaties, Boek IV.
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Een overeenkomst ontstaat uit de instemming van twee personen, op dezelfde wijze als een contract. Voor een belofte is
echter alleen de instemming vereist van degene die het aanbod doet; en daarom staat het vast, dat als een belofte wordt
gedaan als tegenprestatie voor een of andere te verlenen eer, zij kan worden geïnd als een schuld. Wanneer echter een begin
is gemaakt met het werk, is besloten dat de beloftegever verplicht is het te voltooien, ook al heeft hij het niet beloofd met het
oog op een te verlenen eer.
Indien iemand die overeenkomstig zijn belofte goederen aan een stad heeft geleverd, deze wenst terug te vorderen, moet zijn
verzoek worden afgewezen; het is immers volkomen billijk dat dergelijke vrijwillige giften aan steden niet door eenvoudige
verandering van mening kunnen worden herroepen. Wanneer een gemeente echter heeft opgehouden eigendom te bezitten
die zij onder dergelijke omstandigheden heeft verkregen, moet haar een vordering worden toegekend.
Marcianus, Instituten, Boek III.
Als iemand een belofte doet wegens verlies door brand, of een aardbeving, of enige andere schade die een stad heeft geleden,
is hij aansprakelijk.
Ulpianus, Opinies, Boek I.
Antwoordde Charidemus als volgt: "Wie tijdens zijn afwezigheid per brief belooft dat er iets voor een stad zal worden
gedaan, zal verplicht zijn zijn belofte na te komen."
Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek V.
Wanneer de waarde van een belofte vermindert wegens een erfgenaam, kan dit alleen geschieden, wanneer zij niet is gedaan
met het oog op een te verlenen eer. Is de belofte echter gedaan met het oog op een of andere eer, dan wordt zij beschouwd als
een schuld en wordt zij niet verminderd, wat de erfgenaam persoonlijk betreft.
Als iemand een som geld belooft als tegenprestatie voor het schenken van een eerbewijs en met de betaling daarvan begint,
heeft keizer Antoninus in een Rescript verklaard dat hij het hele bedrag verschuldigd was, alsof het werk al begonnen was.
Men moet bedenken dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen hun beloften moeten nakomen wanneer zij overeenkomen
iets te geven of te doen als tegenprestatie voor te verlenen eerbewijzen. Dit is opgenomen in het Rescript van Onze Keizer en
zijn Goddelijke Vader.
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Als de stad van iemand die dat niet beloofd heeft, verlangt dat hij op een openbare plaats standbeelden van de keizer opricht,
zal hij niet gedwongen worden daaraan te gehoorzamen, zoals staat in een Rescript van Onze Keizer en zijn Goddelijke
Vader.
Paulus, Over de plichten van Proconsul, Boek I.
Wanneer iemand heeft beloofd iets voor een stad te doen wegens een of ander ongeluk dat haar is overkomen, heeft de
goddelijke Severus in een Rescript aan Dio verklaard dat zelfs als hij er niet aan zou beginnen, hij toch aansprakelijk zou
zijn.
Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek III.
De Goddelijke Broeders legde in een Rescript de volgende verklaring af met betrekking tot beloften aan steden waarvan
rechters kennis zouden moeten nemen: "Statius Rufinus beloofde dat hij een theater zou afmaken in de stad Gabinia, waaraan
hij reeds was begonnen. Want hoewel hij tegenspoed had ondervonden en door de stedelijke prefect voor drie jaar was
gedegradeerd, mocht hij toch niets afdoen aan de gunst van het geschenk dat hij vrijwillig had aangeboden, omdat, ook al
was hij afwezig, het werk door een vriend kon worden voltooid. Zou hij echter in gebreke blijven, dan konden de gewone
autoriteiten, die het recht hadden in naam van de stad op te treden, hem in naam van de stad aanklagen. De rechters moesten
de zaak zo spoedig mogelijk onderzoeken, voordat Statius Rufinus in ballingschap ging, en als zij vaststelden dat het werk
door hem voltooid moest worden, moesten zij hem bevelen de belofte aan de stad na te komen, of de verkoop verbieden van
de grond die hij op het grondgebied van de stad Gabinia bezat."
Modestinus, Verschillen, Boek IV.
Wanneer iemand een belofte heeft gedaan aan een stad, als tegenprestatie voor een of andere eer die hem zou worden
bewezen, is hij onder alle omstandigheden aansprakelijk voor het gehele bedrag, en ook zijn erfgenaam, vanwege de belofte
die werd gedaan. Dit geldt inderdaad voor een werk dat op grond van een belofte is begonnen, en wanneer het vermogen van
de betrokkene niet toereikend was om daaraan te voldoen, verklaarden de Goddelijke Severus en Antoninus in een Rescript
dat in dit geval een buitenlandse erfgenaam aansprakelijk zou zijn voor een vijfde deel van de nalatenschap van de
overledene, of zijn kinderen voor een tiende deel. De goddelijke Pius besloot echter dat wanneer de schenker verarmd was
door de belofte die hij had gedaan, en het werk was begonnen, een vijfde deel van zijn bezit aansprakelijk zou zijn.
Dezelfde, Opinies, Boek I.
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Septicia beloofde een zekere som geld aan haar geboortestad voor de viering van openbare spelen, op voorwaarde dat de
hoofdsom in haar handen zou blijven, en dat zij zelf de helft van de rente zou geven als beloning voor de deelnemers, in de
volgende bewoordingen: "Ik geef en stel dertigduizend aurei apart als hoofdsom om elke vier jaar aan de spelen te besteden,
waarbij ikzelf het genoemde bedrag in mijn handen houd, en de decurions zekerheid geef om de rente, tegen het gewone
tarief, over het genoemde hoofdsombedrag van dertigduizend aurei te betalen; onder de voorwaarde dat de spelen zullen
worden voorgezeten door mijn toekomstige echtgenoot en de kinderen die eventueel uit mij geboren zullen worden. De
genoemde rente zal worden besteed aan prijzen die zullen worden uitgereikt aan de deelnemers die volgens de rechters in
elke wedstrijd hebben uitgeblonken." Ik vraag of de kinderen van Septicia enig onrecht zou worden aangedaan als zij deze
wedstrijden niet zouden voorzitten, in overeenstemming met de voorwaarden en de voorwaarde van de belofte. Herennius
Modestinus antwoordde dat, indien het instellen van de openbare spelen werd toegestaan, aan de voorwaarde van de belofte
moest worden voldaan.
Dezelfde, Pandects, Boek IX.
Wanneer iemand een som geld belooft als tegenprestatie voor het verkrijgen van een magisterlijke eer of een sacerdotaal
ambt, en, voordat hij de eer verkrijgt of de plichten van het ambt op zich neemt, sterft, mogen zijn erfgenamen niet worden
aangesproken voor het geld dat hij als tegenprestatie voor de genoemde eer of het genoemde ambt heeft beloofd. Dit werd
bepaald door de Keizerlijke Constituties, tenzij het werk tijdens zijn leven was begonnen, hetzij door de persoon zelf, hetzij
door de stad.
De $ame, Pandects, Boek XI.
In een Rescript van de goddelijke Severus wordt verklaard dat men geen standbeelden voor anderen kan oprichten op
openbare werken die door particulieren zijn gebouwd, tegen de toestemming van laatstgenoemden.
De goddelijke Antoninus verklaarde in een Rescript dat wanneer iemand een werk heeft beloofd om de plichten van een
ambt te ontlopen, hij kan worden gedwongen de plichten ervan te vervullen in plaats van het werk te bouwen.
Papirius Justus, Over de Constituties, Boek II.
De keizers Antoninus en Verus verklaarden in een Rescript dat zij die beloofd hadden openbare werken te bouwen als
tegenprestatie voor te verlenen eerbewijzen, gedwongen konden worden ze te bouwen, maar niet om het geld daarvoor te
leveren.
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Ook verklaarden zij in een Rescriptie dat voorwaarden die aan schenkingen aan een stad werden gesteld, alleen mochten
worden nageleefd wanneer het algemeen welzijn dit eiste, en dat zij niet mochten worden nageleefd als zij schadelijk waren.
Wanneer dus een overledene een bepaalde som geld heeft nagelaten, en daarbij de heffing van een bepaalde belasting heeft
verboden, moet deze voorwaarde niet worden nageleefd, want wat de oude gewoonte heeft vastgesteld is te verkiezen.
Pomponius, Epistels en diverse passages, Boek VI.
Als iemand, als tegenprestatie voor een eer die hem of iemand anders te beurt zal vallen, belooft dat hij een openbaar werk in
een bepaalde stad zal oprichten, dan zal hij, evenals zijn erfgenaam, door een grondwet van de goddelijke Trajanus gebonden
zijn om het te voltooien. Als iemand, in ruil voor een te verlenen eer, belooft dat hij een werk zal bouwen, ermee begint en
sterft voordat hij het voltooid heeft, en een buitenlandse erfgenaam nalaat, zal deze ofwel gedwongen zijn het werk te
voltooien, ofwel, als hij dat verkiest, het vijfde deel van de nalatenschap die hem is nagelaten, kunnen reserveren voor de
inrichting ervan, en het overdragen aan de stad waar het werk is begonnen. Wanneer echter de erfgenaam een der kinderen is,
zal hij niet het vijfde, maar het tiende deel van de nalatenschap moeten bijdragen. Dit werd besloten door de goddelijke
Antoninus.
Ulpianus, Over de plichten van de hoofdmagistraat van een stad.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat een kleinzoon bij een dochter van de erflater ook tot zijn kinderen werd
gerekend.

Tit. 13. Betreffende buitengewone gerechtelijke onderzoeken, en wanneer een rechter wordt beweerd een zaak tot de zijne te
hebben gemaakt.

Ulpianus, Over alle rechtbanken, Boek VIII.
De Gouverneur van een provincie beslist gewoonlijk over de salarissen, maar alleen over die waarop docenten in de vrije
studies recht hebben. Onder vrije studies verstaan wij die, welke de Grieken eleuveria noemen, en daartoe behoren die, welke
worden onderwezen door professoren in de retorica, de grammatica en de geometrie.
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Om dezelfde reden is niets rechtvaardiger dan ook de professoren in de geneeskunde erbij te betrekken, want de laatsten
houden zich bezig met de gezondheid van de mensen, en de eersten met hun studie; en daarom moet de gouverneur van de
provincie ook ten aanzien van hen de wet willekeurig uitleggen.
Gouverneurs horen vroedvrouwen, die ook geacht worden de geneeskunde te beoefenen.
Iedereen verstaat onder geneesheer iemand, die genezing van enig lichaamsdeel of verlichting van pijn belooft, zoals
bijvoorbeeld een ooraandoening, een fistel of kiespijn; mits hij geen bezweringen, bezweringen of uitdrijvingen gebruikt (om
de gewone term te gebruiken, die voor charlatans wordt gebruikt), want zulke dingen behoren niet echt tot de praktijk van de
geneeskunde, hoewel er mensen zijn, die zulke middelen aanprijzen, en beweren, dat zij er baat bij hebben gehad.
Moeten filosofen tot de professoren gerekend worden? Ik denk van niet, niet omdat de wijsbegeerte onreligieus is, maar
omdat degenen die haar beoefenen in de eerste plaats iedere vorm van geldzucht moeten verachten.
Daarom beslist de gouverneur van een provincie niet over de bezoldiging van hoogleraren in het burgerlijk recht, want hun
wijsheid wordt beschouwd als iets buitengewoon heiligs; maar zij mag niet worden geschat naar haar waarde in geld, of
onteerd worden wanneer een vergoeding wordt geëist door iemand die onder ede zou moeten beloven om kosteloos
onderricht te geven. Toch kunnen bijdragen, wanneer zij worden aangeboden, eervol worden aanvaard, hetgeen echter
oneervol zou zijn, indien zij werden geëist.
De gouverneurs van de provincies hebben zich ook het recht toegeëigend om te beslissen over de onderwijzers, hoewel zij
niet als professoren zijn aan te merken, evenals in het geval van kopiisten, notarissen, boekhouders en notarissen.
De Gouverneur mag in geen geval willekeurig beslissen over de meesterknechten van andere kunsten of ambachtslieden die
niet tot de letterkundige beroepen behoren of hierboven niet zijn vermeld.
Wanneer assistenten hun salaris opeisen, is besloten dat dezelfde regel geldt als in het geval van hoogleraren.
De Gouverneur dient kennis te nemen van alle vorderingen tegen deze personen, want de Goddelijke Broeders hebben in een
Rescript verklaard dat dit zelfs tegen advocaten kan geschieden.
Wat de honoraria van de advocaten betreft, moet de rechter beslissen naar gelang van het belang van de zaak, de
bekwaamheid van de advocaat en de gewoonte van de balie, en een schatting maken van de honoraria waarop de advocaat
recht heeft, op voorwaarde dat het bedrag de bij de wet vastgestelde vergoeding niet overschrijdt; want dit werd in een
Rescript van Onze Keizer en zijn Vader in de volgende bewoordingen uiteengezet: "Als Julius Maternus, die u in zijn zaak
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heeft willen laten verschijnen, bereid is u te betalen wat hij heeft toegezegd, kunt u slechts aanspraak maken op een bedrag
dat niet hoger is dan de door de wet voorgeschreven vergoeding."
Onder pleitbezorgers moeten wij allen verstaan, die hun krachten wijden aan het voeren van rechtsgedingen. Zij worden
echter niet gerekend tot de advocaten die gewoonlijk ter terechtzitting verschijnen om zaken te voeren voor partijen die
afwezig zijn.
Indien met een advocaat een honorarium is overeengekomen, of indien iemand met hem een overeenkomst heeft gesloten,
die betrekking heeft op het voeren van een zaak, laten wij dan bezien of hij dit honorarium kan eisen. En inderdaad, met
betrekking tot dergelijke overeenkomsten is door onze Keizer en zijn Goddelijke Vader het volgende verklaard, namelijk:
"Het is een slechte gewoonte van uw cliënt te eisen dat hij hem geld betaalt voor het behandelen van zijn zaak. Het is de wet,
dat indien, terwijl de zaak aanhangig is, een overeenkomst wordt gesloten voor een toekomstige vergoeding, zij nietig is;
maar indien zij wordt gesloten nadat de zaak is berecht, kan het beloofde bedrag als honorarium worden geïnd tot een redelijk
bedrag, zelfs al werd de overeenkomst gesloten met betrekking tot hetgeen zou kunnen worden teruggevorderd, mits hetgeen
is betaald wordt gerekend met hetgeen verschuldigd is, en het gehele bedrag het honorarium niet te boven gaat." Het juiste
honorarium wordt begrepen als niet meer dan honderd aurei in elk geval.
De goddelijke Severus verbood dat het honorarium na de dood van een advocaat op zijn erfgenamen werd verhaald, omdat
het niet aan hem te wijten was dat hij het proces niet voerde.
Het is ook de plicht van een Gouverneur of een Praetor om kennis te nemen van de aanspraken van kindermeisjes op het
onderhoud van kinderen waarop zij recht hebben, wanneer zij voor hun magistraten worden gebracht. Dergelijke aanspraken
moeten echter alleen in aanmerking worden genomen, wanneer de zuigelingen aan de borst worden gevoed; wanneer dit niet
het geval is, zijn noch de Praetor noch de Gouverneur bevoegd.
Als al deze dingen voor de Gouverneurs van de provincies moeten worden geëist, laten wij dan zien of zij bevoegd kunnen
zijn voor wederzijdse aanspraken. Ik denk dat hun dat moet worden toegestaan.
Dezelfde, Opinies, Boek I.
Er is besloten dat de Gouverneur van een provincie rechtsmacht heeft over geschillen die ontstaan met betrekking tot het
gebruik van water dat gedistribueerd wordt door nieuwe leidingen, aangelegd in strijd met de wet; alsmede over geschillen
die betrekking hebben op paarden die in het bezit zijn van personen die weten dat ze aan anderen toebehoren, evenals op de
toename daarvan; en op de schade, veroorzaakt door degenen, die in het bezit van het land van anderen zijn gesteld, wanneer
dat land onder verscheidene personen moet worden verdeeld; mits dit is geschied op gezag van iemand, die niet het recht had
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het te bevelen; opdat de Gouverneur in deze gevallen naar billijkheid en zijn recht van jurisdictie uitspraak doet, en de zaken
in een passende toestand brengt.
Dezelfde, Opinies, Boek V.
Wanneer een geneesheer, aan wie de behandeling van iemands ogen is toevertrouwd, hem geneesmiddelen toedient waardoor
hij zijn gezichtsvermogen kan verliezen, om hem daardoor te dwingen hem zijn eigendom te verkopen, terwijl hij ziek is, in
strijd met de goede trouw, moet de gouverneur van de provincie de onrechtmatige daad bestraffen, en bevelen dat het
eigendom wordt teruggegeven.
Paulus, On.Plautius, Boek IV.
De goddelijke Antoninus Pius verklaarde in een Rescript dat personen die geleerd waren in de wet, en die hun honoraria
eisten, deze konden innen.
Callistratus, Over Gerechtelijke Onderzoeken, Boek I.
Het aantal gerechtelijke onderzoeken is afgeleid uit verschillende bronnen, en kan niet gemakkelijk worden onderverdeeld in
verschillende soorten, tenzij dit vluchtig wordt gedaan. Daarom wordt het aantal gerechtelijke onderzoeken in het algemeen
onderverdeeld in vier soorten; want zij hebben gewoonlijk betrekking op het beheer van ambten of functies; of op geschillen
over geldelijke zaken; of er wordt onderzoek gedaan naar iemands reputatie; of er wordt een onderzoek ingesteld naar een
halsmisdaad.
Reputatie is de toestand van onaantastbare waardigheid die door wet en gewoonte is goedgekeurd, en die door de rechterlijke
macht wordt verminderd of vernietigd wegens een of ander vergrijp dat wij hebben begaan.
Reputatie wordt aangetast wanneer wij, met behoud van onze vrijheid, worden gestraft met een straf die onze status aantast;
zoals bijvoorbeeld wanneer iemand wordt gedegradeerd of ontslagen uit zijn orde; of wanneer het hem verboden wordt de
plichten van een openbaar ambt te vervullen; of wanneer een plebejer wordt gegeseld, of veroordeeld wordt tot de openbare
werken; of wanneer iemand in een zodanige toestand verkeert dat hij als berucht wordt beschouwd onder de voorwaarden
van het Eedict voor Eeuwig Geding.
Reputatie gaat geheel verloren wanneer een grote verandering van burgerlijke toestand plaatsvindt, dat wil zeggen, wanneer
de vrijheid wordt verbeurd; bijvoorbeeld, wanneer iemand het gebruik van water en vuur wordt verboden, wat het gevolg is
wanneer iemand wordt gedeporteerd, of wanneer een plebejer wordt veroordeeld tot arbeid in verband met de mijnen, of tot
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de mijnen; Want er is geen verschil tussen deze twee vonnissen, noch zijn de straf van arbeid in de mijnen en veroordeling tot
de mijnen verschillend, behalve dat in het eerste geval de straf van de civiele dood niet wordt opgelegd, maar in het tweede
geval de overtreder daar wel toe wordt veroordeeld.
Gaius, Over de dagelijke voorvallen of gouden zaken, Boek III.
Wanneer een rechter een zaak naar zijn hand zet, is hij, in eigenlijke zin, niet schuldig aan een strafbaar feit; maar omdat hij
niet gebonden is door een contract, en zeker kan worden begrepen dat hij, tot op zekere hoogte, schuld heeft, hoewel dit kan
zijn gebeurd door onwetendheid, wordt hij geacht aansprakelijk te zijn voor een actie in faetum, omdat hij een onwettige
daad heeft begaan, en hij moet zich onderwerpen aan elke straf die rechtvaardig lijkt voor de rechtbank die
rechtsbevoegdheid over de zaak heeft.

Tit. 14. Betreffende makelaars.

Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
Makelaars hebben het recht om hun commissies op te eisen.
Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXI.
Als de diensten van een makelaar worden gebruikt voor het maken van een nota, zoals veel mensen gewend zijn te doen,
laten we dan eens kijken of hij aansprakelijk is als mandataris. Ik denk van niet, want al heeft hij de persoon voor wie hij
optreedt geprezen, toch heeft hij, door dit te doen, eerder betrekking op de schuld die moet worden aangegaan, dan op een
handeling in de hoedanigheid van mandataris. Ik ben van mening dat dezelfde regel van toepassing is, zelfs indien hij iets als
vergoeding heeft ontvangen, en dat een vordering tot aanwerving en verpachting niet ontvankelijk is. Het is duidelijk dat
indien hij de schuldeiser bedriegt door middel van bedrog en listigheid, hij aansprakelijk zal zijn voor een vordering op grond
van bedrog.
Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek VIII.
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Gouverneurs hebben de gewoonte kennis te nemen van de zaken van makelaars, en hoewel het als een vernederende
bezigheid wordt beschouwd, houden zij toch tot op zekere hoogte toezicht op hun roeping om de hoogte van hun provisies en
de zaken waarmee zij zich bezighouden, te regelen. De Grieken noemen hun vergoeding het "honorarium van een
tussenpersoon", en het kan gemakkelijk door hen worden geïnd wanneer iemand bijvoorbeeld optreedt als tussenpersoon
voor het sluiten van een vriendschapsovereenkomst, of om een assistent voor een rechter te verkrijgen, of iets anders van dien
aard. Dergelijke beroepen worden immers door bepaalde mannen in grote steden uitgeoefend. De term "makelaar" is van
toepassing op hen die hun diensten verlenen en zich nuttig maken door te onderhandelen over aankopen, verkopen,
handelszaken en wettige contracten op een manier die niet verwerpelijk is.

Tit. 15. Betreffende belastingen.

Ulpianus, Over Belastingen, Boek I.
Men moet niet vergeten dat er bepaalde koloniën zijn die onderworpen zijn aan de Italiaanse wet, zoals bijvoorbeeld de
prachtige kolonie van Tyrus, in Phoenicië Syrië (waar ik geboren ben), de meest nobele van allemaal, het oudst in de tijd, het
meest oorlogszuchtig, en het meest constant in het nakomen van de verdragen die het sloot met de Romeinen. De goddelijke
Severus en onze keizer verleenden haar de privileges van een Italiaanse stad, wegens de buitengewone en voortreffelijke
trouw die zij steeds aan de dag legde in haar omgang met het Romeinse bestuur.
De kolonie van Berytus, in dezelfde provincie, draagt door de gunst van Augustus de titel van een keizerlijke kolonie (zoals
de goddelijke Hadrianus in een bepaalde toespraak heeft verklaard), en zij is ook onderworpen aan de Italiaanse wet.
Ook de stad Heliopolis heeft van de goddelijke Severus de titel van Italiaanse kolonie gekregen, wegens bewezen diensten
tijdens de burgeroorlog.
Verder is er de kolonie Laodicea, in Caele Syria, waaraan ook de goddelijke Severus de Italiaanse wet heeft verleend wegens
haar diensten in de burgeroorlog. De kolonie van Ptolomais, gelegen tusschen Phoenicië en Palestina, heeft niets dan den
naam van een kolonie.
Onze keizer heeft aan Emessa, een stad in Phoenicië, de titel en de rechten van een Italiaanse kolonie verleend.
De stad Palmyra, gelegen in de provincie Phoenicië, en grenzend aan barbaarse volkeren en naties, geniet hetzelfde recht.
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In Palestina zijn er twee koloniën, die van Caesarea en Aelia Capitolina; maar geen van beide geniet Italiaanse voorrechten.
De goddelijke Severus verleende ook aan de stad Sebastena de titel van Italiaanse kolonie.
De voorrechten van een Italiaanse stad werden ook door de goddelijke Trajanus verleend aan de kolonie Gyrene.
De stad Zarmizegethusa, samen met de steden Napo, Apulië en Padua genieten dezelfde voorrechten die door de goddelijke
Severus zijn verleend.
In Bithynië bevindt zich de kolonie van Apameaa, en in Pontus, die van Sinope.
De koloniën van Seleucia en Trajanopolis liggen in Cilicië.
Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Wanneer er enige onregelmatigheid is in het innen van belastingen, kan dit worden verholpen door een nieuwe verklaring van
de belanghebbende.
Dezelfde, Over Belastingen, Boek II.
Bij het opmaken van de aanslag moet de leeftijd van de personen vermeld worden, omdat in sommige plaatsen de leeftijd dit
verhindert; zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar mannen boven de veertien, en vrouwen boven de twaalf, belastingplichtig zijn
tot hun vijfenzestigste jaar. De leeftijd moet ook in aanmerking worden genomen op het ogenblik dat de belasting wordt
geheven.
In een Rescript van Onze Keizer, gericht aan Pelignianus, werd zeer juist verklaard dat bezittingen waaraan vrijstelling was
verleend, niet aan belasting werden onderworpen; want wanneer een dergelijke vrijstelling aan personen wordt verleend,
vervalt zij bij hun dood, maar wanneer zij aan bezittingen wordt verleend, vervalt zij nooit.
Dezelfde, Over belastingen, Boek III.
De wet op de belastingen bepaalt, dat van onroerende goederen op zodanige wijze aangifte moet worden gedaan, dat van elk
stuk de naam wordt vermeld, en in welke stad of wijk het is gelegen; de namen van de twee naaste buren moeten worden
vermeld, en hoeveel land er in de laatste drie jaar bewerkt of ingezaaid is; hoeveel elk stuk bevat; het aantal wijnstokken in
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een wijngaard; het aantal jugera in een olijfboomgaard, alsmede het aantal bomen; indien er weiden zijn, de hoeveelheid hooi
die er in de laatste tien jaar van is afgevallen, en het aantal jugera dat zij bevatten, alsmede het aantal dat voor beweiding is
gebruikt; en dezelfde regel is van toepassing op gekapt hout. Degene die een dergelijke aangifte doet, moet van alles een
schatting geven.
De schattingsambtenaar moet zo rechtvaardig zijn als in overeenstemming is met zijn plicht om iemand te ontlasten die om
de een of andere reden niet heeft kunnen genieten van een bepaald deel van zijn eigendom dat is ingeschreven in de openbare
registers. Wanneer dus een gedeelte van zijn grond door een aardbeving is verzwolgen, moet hij door de schattingsambtenaar
van de belasting daarover worden ontheven. Indien zijn wijnstokken zijn afgestorven of zijn bomen zijn verdroogd, is het
onrechtvaardig, dat hij, wat deze betreft, tot de belastingplichtigen wordt gerekend. Indien hij echter zijn bomen en
wijnstokken heeft omgehakt, kan hem dit in geen enkel opzicht baten, wanneer de belasting destijds is geheven, tenzij hij aan
de schattingsambtenaar een bevredigende reden opgeeft, waarom hij ze heeft omgehakt.
Hij, die grond bezit in een ander land, moet daarvan aangifte doen in het land, waarin het is gelegen, want hij moet de
belasting betalen op het grondgebied, waar hij het bezit heeft.
Hoewel het voordeel van de immuniteit van belasting, die aan bepaalde personen is verleend, met hen tenietgaat, wordt toch
in het algemeen, wanneer de immuniteit op deze wijze aan plaatsen of aan steden is verleend, deze op hun opvolgers
overgedragen.
Als ik, in het bezit van een stuk land dat aan een ander toebehoort, het voor belastingheffing aangeef, en de eigenaar doet dat
niet, dan is besloten dat hij nog steeds het recht heeft om een vordering tot terugvordering in te stellen.
Bij de aangifte van slaven voor de belasting moet worden opgemerkt dat hun nationaliteit, leeftijd, diensten en ambachten
specifiek moeten worden vermeld.
De eigenaar van meren, visvijvers of stuwmeren moet deze aan de schattingsambtenaar teruggeven.
Als er zich zoutpannen op het land bevinden, moeten deze ook worden teruggegeven voor de belasting.
Als iemand geen aangifte doet voor een pachter of een landbouwer op zijn land, zal hij aansprakelijk zijn voor zijn
belastingen.
Alle slaven of dieren, die geboren zijn, of alle goederen, die onmiddellijk na de aangifte voor de belasting verkregen zijn, of
daarna verkregen zijn, moeten ook aangegeven worden.
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Wanneer iemand toestemming vraagt om zijn aangifte te corrigeren, en, nadat hij toestemming heeft gekregen, vaststelt dat
hij het verzoek niet had moeten doen, omdat de zaak geen correctie behoeft, is vaak in Rescripties gezegd dat hij die
toestemming heeft gevraagd om zijn aangifte te corrigeren, daardoor in het geheel niet wordt benadeeld.
Papinianus, Opinies, Boek XIX.
Wanneer een van de bezitters van een stuk land wordt aangesproken voor belasting en, om de zaken te bespoedigen, betaalt
wat verschuldigd is, worden vorderingsrechten door de Schatkist toegewezen ten gunste van hem die werd aangesproken
tegen de anderen die ook bezit hadden, zodat allen het bedrag van de belasting kunnen betalen in verhouding tot hun
respectievelijke belangen in het land. Deze vorderingsrechten zijn niet nutteloos toegekend, ook al heeft de schatkist haar
geld teruggekregen, omdat zij het bedrag heeft ontvangen op naam van degenen die het eigendom hadden.
Personen die grond hebben overgedragen onder de voorwaarden van een trust, waarbij geen rekening werd gehouden met de
belastingen, hebben volgens een brief van de goddelijke Pius Antoninus een vorderingsrecht tegen de begunstigde om
terugbetaling van de betaalde belastingen te eisen.
Wanneer een belasting op het land niet betaald wordt wanneer zij verschuldigd is, kan het land verkocht worden door het
pandrecht, om de belasting te innen; en als er zekerheid wordt geboden om uitstel te verkrijgen, zal deze niet geaccepteerd
worden; noch zal de legataris gehoord worden als hij bezwaar maakt op grond van het feit dat belastingen voor de afgelopen
tijd onbetaald blijven, omdat de erfgenaam, evenals de persoon ...
Celsus, Digest, Boek XXV.
De kolonie Filippi geniet de privileges van een Italiaanse provincie.
Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
De volgende steden genieten de privileges van die van Italië, namelijk Troje, Berytus, en Dyrrachium.
Paulus, Over belastingheffing, Boek II.
In Lusitanië hebben de steden Pax-Julia en Merida de voorrechten van die van Italië, Valencia en Burgos genieten dezelfde
vrijstelling.
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Lyon en Wenen in het Narboonse Gallië hebben ook de voorrechten van Italiaanse steden.
In Neder-Duitsland genieten de inwoners van Keulen dezelfde rechten.
Laodicea in Syrië en Berytus in Phoenicië hebben, samen met het grondgebied dat onder hun jurisdictie valt, ook de
voorrechten van Italiaanse steden.
Dezelfde voorrechten werden door de goddelijke Severus en Antoninus aan de stad Tyrus verleend.
De goddelijke Antoninus stelde het volk van Antiochië vrij van het betalen van belastingen.
Onze keizer Antoninus verklaarde de stad Emesa tot een kolonie, gerechtigd tot de voorrechten van Italië.
De goddelijke Vespasianus benoemde het volk van Caesarea tot kolonisten, zonder hun de voorrechten van Italië toe te
kennen, maar ontsloeg hen van persoonlijke belasting. De goddelijke Titus besloot echter, dat ook hun bodem van belasting
moest worden vrijgesteld, omdat men meende, dat zij op de inwoners van Aelia Capitolina leken.
In de provincie Macedonië hebben de inwoners van Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien en Steen recht op de voorrechten
van Italië.
In de provincie Asia genieten de twee steden Troy en Paros Italiaanse privileges.
In Pisidië geniet de kolonie Antiochië dezelfde rechten.
In Afrika zijn aan Carthago, Utica en Leptis-Magna door de goddelijke Severus en Antoninus de privileges van de steden
van Italië verleend.

Tit. 16. Wat betreft de betekenis van termen
Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
De volgende woorden, "Indien iemand," omvatten zowel mannen als vrouwen.
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Paulus, Over het Edict, Boek I.
De term "stad" omvat alles wat omringd is door zijn muren; maar de stad Rome wordt afgesloten door zijn gebouwen, die
zich nog verder uitstrekken.
Het grootste deel van de dag omvat de eerste, niet de laatste, zeven uren. 3. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Wanneer elke dag twintigduizend passen worden afgelegd om een reis te maken, moet dit zo worden opgevat dat, als er na
deze telling minder dan twintigduizend overblijven, deze als een hele reisdag worden beschouwd; als iemand bijvoorbeeld
eenentwintigduizend passen aflegt, wordt dit gerekend als een reis van twee dagen. Deze opsomming moet echter alleen
worden gemaakt wanneer niets is overeengekomen over wat een dagreis is.
Wie in de handen van de vijand sterft, wordt niet geacht een nalatenschap te hebben nagelaten, omdat hij als slaaf sterft. 4.
Paulus, Over het Edict, Boek I.
Proculus zegt dat met de term "verplichting" bezit wordt bedoeld.
Dezelfde, Over het Edict, Boek II.
Het woord "eigendom" heeft een ruimere betekenis dan "geld", omdat het ook dingen omvat die niet tot ons patrimonium
behoren; en de term "geld" heeft alleen betrekking op wat tot een patrimonium behoort.
Labeo zegt dat met de termen "verhuur en verpachting van diensten" alleen die diensten worden bedoeld die door de Grieken
apotelesma worden genoemd, en niet ergon, d.w.z. iets dat door verrichte arbeid is vervolmaakt.
Ulpianus, Over het Edict, Boek III.
De termen "vordering" en "eigendom" verwijzen naar alle contracten en verplichtingen.
De uitdrukking "volgens de wetten" moet worden opgevat als zowel de geest als de letter van de wet.
Paulus, Over het Edict, Boek II.
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Onder het woord "verbintenis" wordt niet alleen verstaan datgene waarmee een persoon na ondervraging instemt, maar elke
bepaling en belofte.
Dezelfde, Over het Edict, Boek III.
De bijzin, "Het zal nodig zijn," geldt zowel voor de tegenwoordige, als voor de toekomende tijd.
484. Uitzondering is niet begrepen in de term handeling. 9. Ulpianus, Over het Edict, Boek V.
Marcellus, in een noot over Julianus, zegt dat alles wat gescheurd, gebroken of met geweld genomen is, onder de term
"vernietigd" valt.
485. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Het staat vast, dat onder schuldeisers worden verstaan zij, aan wie iets verschuldigd en inbaar is door enige rechtsvordering
of vervolging, of volgens het burgerlijk recht, zonder de macht om de inning ervan te verhinderen, hetzij door een beroep te
doen op een eeuwigdurende uitzondering, hetzij door gebruik te maken van het Praetoriaanse recht, of van enige
buitengewone procedure; of de schuld nu absoluut is, of binnen een bepaalde tijd moet worden afgelost, of onder enige
voorwaarde. Wanneer de schuld volgens het natuurrecht opeisbaar is, nemen zij, in eigenlijke zin, niet de plaats van
schuldeisers in. Indien de vordering echter niet berust op geleend geld, maar op een overeenkomst, worden zij toch als
schuldeisers beschouwd.
486. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Onder de benaming "schuldeisers" worden niet alleen zij verstaan die geld hebben geleend, maar allen aan wie om welke
reden dan ook iets verschuldigd is.
487. Ulpianus, Over het Edict, Boek VI.
Wanneer iemand bijvoorbeeld iets verschuldigd is wegens een koop, een huur of een andere transactie, of zelfs wegens een
misdaad, dan kan hij volgens mij als schuldeiser worden beschouwd. Wanneer de schuld echter voortvloeit uit een openbare
procedure, kan men niet zeggen dat hij de plaats van een schuldeiser inneemt voordat de zaak aanhangig is gemaakt, maar
wel daarna.
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488. Hij die in gebreke is, betaalt minder dan hij schuldig is, want er wordt minder betaald wanneer het tijdstip van betaling
wordt uitgesteld.
13. Dezelfde, Over het Edict, Boek VII.
Een huwbare maagd valt ook onder de term "vrouw".
489. Eigendom wordt geacht verloren te zijn (volgens de mening van Sabinus, die Pedius overneemt), zelfs als de substantie
ervan overblijft, hoewel de vorm is veranderd. Als dus een goed bedorven of veranderd wordt teruggegeven, wordt het geacht
verloren te zijn; daar de bewerking in het algemeen meer waarde heeft dan het voorwerp zelf.
490. Verloren voorwerpen worden geacht op te houden in die toestand te verkeren, wanneer zij op zodanige wijze onder onze
macht komen, dat wij er niet opnieuw het bezit van kunnen verliezen.
491. Een voorbeeld hiervan is wanneer iets reeds lang geleden door diefstal van ons is weggenomen. Eigendom wordt ook als
verloren beschouwd wanneer het niet meer bestaat.
492. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Labeo en Sabinus menen dat als kleding gescheurd wordt teruggegeven, of enig voorwerp bedorven wordt teruggegeven,
zoals bijvoorbeeld een beker waarvan de rand is verbrijzeld, of een tablet waarvan een schilderij is uitgewist, het eigendom
als verloren wordt beschouwd; omdat de waarde van zulke voorwerpen niet bestaat uit het materiaal waaruit zij zijn
samengesteld, maar uit de vaardigheid die eraan is besteed. Evenzo, als een eigenaar onwetend een goed koopt dat van hem
gestolen is, wordt het zeer juist gezegd verloren te zijn, zelfs als hij later het feit zou ontdekken; want waar de waarde van
iets verloren is gegaan, wordt het ding zelf als verloren beschouwd.
493. Iemand wordt geacht iets verloren te hebben wanneer hij tegen niemand een vordering kan instellen om het terug te
krijgen.
494. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Eigendommen die aan een stad toebehoren worden ten onrechte openbaar genoemd, want alleen die dingen zijn openbaar die
aan het Romeinse volk toebehoren.
495. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
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Wij noemen hem een openbaar man die de belastingen van het Romeinse volk laat innen. De term "publiek" heeft in veel
gevallen betrekking op het Romeinse volk, want steden worden in dit opzicht beschouwd als particulieren.
496. Ulpianus, Over het Edict, Boek X.
Tot de openbare goederen rekenen wij niet alleen die welke heilig en godsdienstig zijn, en bestemd voor het gebruik van het
volk, maar ook die van de steden, en de peculia van de slaven die tot deze laatsten behoren, worden zonder twijfel als
openbare goederen beschouwd.
497. Onder openbare belastingen moet men verstaan de belastingen die de schatkist heft op bepaalde artikelen, waaronder de
belasting op koopwaar in een haven, of op goederen die worden verkocht, alsmede die op zoutmijnen, mijnen en plaatsen
waar pek wordt geproduceerd.
498. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Het woord munus wordt op drie verschillende manieren gedefinieerd: ten eerste als een schenking, waaruit de termen
"schenken" of "geschenken sturen" zijn afgeleid; ten tweede als een positie die, wanneer iemand ervan is vrijgesteld,
vrijstelling van militaire dienst en burgerlijke arbeid geeft, waaruit de term "immuniteit" is afgeleid; ten derde als een ambt,
waaruit militaire beroepen zijn afgeleid, en bepaalde soldaten munifices worden genoemd. Om deze reden worden personen
die een burgerlijke betrekking bekleden, gemeenteambtenaren genoemd.
499. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Labeo, in het Eerste Boek over de stedelijke praetor, definieert de termen "handelen", "handelen" en "contracteren" als volgt.
Hij zegt dat het woord handelen een algemene toepassing heeft, en verwijst naar alles wat mondeling wordt gedaan, of met
betrekking tot de zaak zelf; bijvoorbeeld in beding of opsomming. Een contract heeft echter een ruimere betekenis dan die
van een verbintenis, die de Grieken een overeenkomst noemen, zoals bijvoorbeeld koop, verkoop, huur, pacht, partnerschap.
De uitdrukking "handelen" betekent "iets doen zonder woorden".
500. Dezelfde, Over het Edict, Boek XII.
De uitdrukkingen, "zij sloten een overeenkomst" en "zij handelden" hebben geen betrekking op het recht om een testament te
maken.
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501. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
Wanneer de keizer het bezit van een goed verleent, wordt hij geacht ook alle verplichtingen die daaraan verbonden zijn, te
verlenen.
502. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IV.
In de term "teruggave" is meer begrepen dan in die van productie; want produceren betekent lichamelijk eigendom naar
voren brengen, en teruggeven is iemand in bezit stellen, en de winst afstaan. Ook vele andere dingen vallen onder de term
"teruggave".
503. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Onder de term "eigendom" vallen ook rechtsvorderingen en verschillende rechten.
504. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VI.
De term "erfenis" betekent niets anders dan het recht op opvolging van alles wat de overledene bezat.
505. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
Wij zeggen zeer terecht dat een stuk land ons geheel toebehoort, ook al heeft een ander er het vruchtgebruik van; om de reden
dat het vruchtgebruik geen deel uitmaakt van de eigendom, maar van een dienstbaarheid, zoals bijvoorbeeld een recht van
overpad, of een recht van doorgang. Evenmin is het onjuist te zeggen dat iets geheel van mij is, wanneer van geen enkel deel
kan worden gezegd dat het aan een ander toebehoort. Dit was de mening van Julianus, en die is juist.
506. Quintus Mucius stelt dat met de term "deel" een onverdeeld aandeel in iets bedoeld wordt; want nadat eigendom
verdeeld is, is niet een deel, maar alles van ons. Servius stelt zeer juist dat de term "deel" van toepassing is op beide
bovengenoemde gevallen.
507. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVI.
Scaevola, in het Elfde Boek der Vragen, zegt dat het kind van een gestolen slaaf geen deel is van het gestolen goed.
508. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVII.
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Een veld is land waarop geen gebouw staat.
509. De term "stipendium" is afgeleid van stips, dat wil zeggen, een koperen munt van geringe waarde. Pomponius zegt dat
het woord "tribuut" ook van dezelfde bron is afgeleid; en in feite komt tribuut van intributio; of omdat het aan soldaten wordt
betaald.
510. Paulus, Over het Edict, Boek XXI.
De term "vervreemding" omvat ook usucaptie, want het is moeilijk te begrijpen dat hij die toestaat dat eigendom door
usucaptie wordt verkregen, niet geacht wordt het te hebben vervreemd. Hij wordt ook geacht te vervreemden, die de
erfdienstbaarheden verliest door er geen gebruik van te maken. Wie geen gebruik maakt van de gelegenheid om eigendom te
verwerven, wordt niet geacht het te vervreemden; zoals bijvoorbeeld iemand die afstand doet van een landgoed, of nalaat
binnen een bepaalde voorgeschreven tijd een keuze te maken.
511. Een stelling die noch een voegwoord, noch een wegwerpwoord bevat, moet worden bepaald naar de bedoeling van
degene die haar doet.
512. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Labeo zegt dat een voegwoord soms moet worden opgevat als een scheidingsteken, zoals bijvoorbeeld in de volgende
bepaling: "Voor mij en mijn erfgenaam," "Jij en jouw erfgenaam."
513. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Sommige autoriteiten zijn van mening dat hout dat geschikt is om te kappen, hout is dat voor dat doel apart is gelegd. Servius
zegt dat dit ook geldt voor bomen die ooit gekapt zijn, maar weer gegroeid zijn uit scheuten of wortels.
514. Ongeraapte stengels zijn graankoppen die tijdens het oogsten naar beneden worden gegooid, en daarna niet meer worden
geraapt, en die de boeren verzamelen nadat de oogst is weggehaald.
515. Nieuwe grond is de grond die, na bewerkt te zijn, een jaar lang is blijven liggen, en die de Grieken neasin noemen.
516. "Maagdelijke grond is grond, waarop de eigenaar nog geen vee heeft laten weiden.
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517. "Gevallen eikels" zijn eikels die zelf van de boom zijn gevallen.
518. "Bosweide" is die, welke voor het weiden van vee bestemd is.
519. Ulpianus, Over het Edict, Boek XVIII.
Een "weide" is land, voor welks oogst niets anders noodig is dan een sikkel; en het wordt zoo genoemd, omdat het reeds voor
het te oogsten gewas gereed gemaakt is.
520. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Men verstaat onder minder betaald dan verschuldigd is, ook als er helemaal niets betaald is.
521. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.
De term "in het openbaar" betekent in aanwezigheid van meerdere personen.
522. Paulus, Over het Edict, Boek XXIV.
Het terugvorderen van eigendom valt ook onder de term "actie".
523. Dezelfde, Over het Edict, Boek XVII.
Onder teruggave wordt verstaan, hij die aan de eiser het in geschil zijnde goed afstaat, dat deze zou hebben verkregen, indien
het hem bij het vonnis was afgestaan; dat wil zeggen, zowel het recht van usucaptie, als de winsten.
524. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXIII.
De term "proces" betekent elke soort van actie, zowel reëel als persoonlijk.
525. Paulus, Over het Edict, Boek XXVI.
De uitdrukking, "is noodzakelijk," heeft geen betrekking op het gezag van de rechter, die een uitspraak kan doen voor een
groter of een kleiner bedrag, maar heeft betrekking op de waarheid.
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526. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
Labeo definieert de term "wonderkind" als alles wat tegen de natuur in geboren of voortgebracht wordt. Er zijn echter twee
soorten voortekenen: voortekenen waarbij iets tegennatuurlijks wordt geboren, bijvoorbeeld met drie handen of voeten, of
met een ander mismaakt lichaamsdeel; voortekenen waarbij iets als ongewoon wordt beschouwd, en die de Grieken
fantasmata noemen, d.w.z. verschijningen.
527. Paulus, Over het Edict, Boek LIII.
Het woord "ondertekend" betekent datgene wat door iemand is ondertekend, want de ouden waren gewend dit woord te
gebruiken in plaats van handtekening.
528. Onder eigendom van iemand wordt verstaan datgene wat overblijft nadat zijn schulden zijn betaald.
529. Iemand tot getuige oproepen, is iemand die afwezig is, op de hoogte brengen.
530. Een onzekere bezitter is iemand van wie wij geen kennis hebben.
531. Ulpianus, Boek LVI.
Een adjuratie is het betekenen van een kennisgeving in aanwezigheid van getuigen.
532. De term "slaaf" is ook van toepassing op vrouwen.
533. Kinderen zijn ook inbegrepen in de uitdrukking, "lichaam van slaven."
534. Een enkele slaaf valt niet onder de term "familia"; evenmin vormen twee slaven een familia.
535. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXI.
Het woord "wapens" betekent niet alleen schilden, zwaarden en helmen, maar ook knotsen en stenen.
536. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVII.
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De termen "schande" en "schande" hebben dezelfde betekenis. Sommige dingen zijn van nature schandelijk, andere worden
dat gemaakt door de burgerlijke wet en, als het ware, door de nationale gewoonte; bijvoorbeeld diefstal en overspel zijn van
nature oneervol. Zo zijn bijvoorbeeld diefstal en overspel van nature oneervol. De veroordeling tot de voogdij is niet van
nature oneervol, maar wel door de gewoonte van de staat, want het is niet van zichzelf oneervol wat een man van goede
reputatie kan overkomen.
537. Dezelfde, Over het Edict, Boek LVIII.
Voedsel, drank, de zorg voor het lichaam en alles wat nodig is voor het menselijk leven, valt onder de term
"levensonderhoud". Labeo zegt dat onderhoud ook kleding omvat.
538. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXII.
Al het andere waarvan wij gebruik maken voor de bescherming en verzorging van ons lichaam valt onder deze term.
539. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVIII.
Labeo zegt dat onder de term "bedekking" alle kleding valt die iemand aantrekt; want het lijdt geen twijfel dat de term van
toepassing is op mantels en alle soorten kledingstukken. Wanneer wij dus kleding onder de term "onderhoud" brengen,
bedoelen wij niet beddegoed dat 's nachts wordt gebruikt, maar alle artikelen die bestemd zijn om zich te kleden.
540. Dezelfde, Over het Edict, Boek LIX.
De woorden "verordend" en "besloten" hebben dezelfde betekenis, want wij zijn gewend ze zonder onderscheid te gebruiken,
wanneer wij zinspelen op rechters die het recht van jurisdictie hebben.
541. De uitdrukking "moeder van een gezin" moet worden opgevat als iemand die niet onkuis leeft, want de zeden van de
moeder van een gezin onderscheiden haar van andere vrouwen. Daarom maakt het geen verschil of zij gehuwd is of weduwe,
vrijgeboren of geëmancipeerd, daar noch huwelijk noch geboorte, maar goede zeden de moeder van een gezin uitmaken.
542. Paulus, Over het Edict, Boek LVI.
De term "vrijlating" heeft dezelfde kracht als betaling.
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543. Gaius, Over het Edict van de stadspraetor, Titel, "Zij die noch gedagvaard noch voor het gerecht gebracht kunnen
worden."
Wij begrijpen niet dat iemand wordt vrijgelaten die, hoewel zijn ketenen zijn verwijderd, nog steeds bij de handen wordt
vastgehouden; net zo min als wij begrijpen dat iemand wordt vrijgelaten die zonder ketenen in hechtenis wordt gehouden.
544. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIX.
De term "eigendom" heeft ofwel betrekking op het natuurlijke recht, ofwel op het burgerlijke recht. Onder natuurlijk
verkregen eigendom verstaat men datgene wat de mens gelukkig maakt; want gelukkig maken is profiteren. Men moet echter
bedenken dat tot ons eigendom niet alleen gerekend moet worden datgene wat ons eigendom is, maar ook datgene wat wij te
goeder trouw bezitten, of wat betrekking heeft op de oppervlakte en de grond. Wat verkregen is door rechtshandelingen,
vorderingen en achtervolgingen, valt ook onder de term "eigendom", want al deze dingen worden beschouwd als deel van
ons bezit.
545. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXI.
De term "schoondochter" is ook van toepassing op de vrouw van een kleinzoon, en strekt zich zelfs nog verder uit.
546. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIII.
Onder de term "ouder" valt niet alleen de vader, maar ook de grootvader, de overgrootvader en anderen in de mannelijke
opgaande lijn, evenals de moeder, de grootmoeder en de overgrootmoeder.
547. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXI.
Patrones valt ook onder de term "beschermheilige".
548. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
Men heeft dikwijls gezegd dat een voegwoordelijk deelwoord kan worden opgevat als een niet voegwoordelijk deelwoord, en
omgekeerd, en soms iets dat van beide gescheiden is; want wanneer de ouden zeiden "agnaten en cognaten" werd dit opgevat
als niet voegwoordelijk. Maar als er staat: "Zijn geld of voogdij", dan is het duidelijk dat er geen voogd aangesteld kan
worden zonder zeggenschap over het eigendom; en als we zeggen: "Dat ik gegeven of geschonken heb", omvatten we beide.
Wanneer wij echter zeggen: "Wat hij moet geven of doen," dan is het voldoende een van deze twee dingen te bewijzen.
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Wanneer de Praetor zegt: "Als hij de gave, het geschenk en de door hem verschuldigde diensten afkoopt," en al deze dingen
zijn voorgeschreven, dan is het zeker dat ze allemaal moeten worden afgelost. Daarom worden deze deeltjes als
voegwoordelijk beschouwd. Waar sommige van deze dingen zijn opgelegd, kunnen andere niet worden gevorderd.
549. Evenzo kan men betwijfelen op welke wijze de volgende woorden, "Met hulp en raad", moeten worden opgevat; dat wil
zeggen, of zij voegwoordelijk of afzonderlijk moeten worden opgevat. De betere mening is, zoals Labeo zegt, dat zij
afzonderlijk moeten worden opgevat, om de reden dat het één ding is wanneer iemand zijn hulp verleent bij een diefstal, en
iets anders wanneer hij alleen zijn advies geeft; en inderdaad, volgens het gezag van de oude rechtsgeleerden komt men tot de
conclusie dat niemand wordt geacht te hebben geholpen bij het doen van iets, tenzij hij slecht advies heeft gegeven; noch dat
hij slecht advies heeft gegeven, tenzij de onwettige handeling er het gevolg van was.
550. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Voorwaardelijke schuldeisers zijn zij die nog geen recht hebben op een rechtsvordering, maar die er wel recht op zullen
hebben; of zij die verwachten dat een rechtsvordering in hun voordeel zal zijn.
551. Paulus, Over de verkorting van het Edict, Boek XVI.
Een schuldeiser is iemand die niet kan worden uitgesloten door een eeuwigdurende uitzondering. Hij echter, die reden heeft
om te vrezen dat een tijdelijke exceptie zal worden ingeroepen, lijkt op een voorwaardelijke schuldeiser.
552. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Documenten onderzoeken is ze herlezen en controleren; rekeningen in evenwicht brengen is de ontvangsten en uitgaven
vergelijken.
553. Onder de term "kinderen" vallen niet alleen zij die onder vaders toezicht staan, maar ook allen die hun eigen meester
zijn, of zij nu van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht zijn, of afstammen van het vrouwelijk geslacht.
554. Paulus, Over het Edict, Boek LIX.
Degenen die een bijzonder toezicht op de zaken hebben, worden managers genoemd, en zijn, meer dan anderen, verplicht om
ijver en zorgvuldigheid te tonen met betrekking tot de zaken die zij onder hun hoede hebben. En inderdaad, de term
"magistraat" is afgeleid van meester, en ook leraren in alle soorten van onderwijs worden zo genoemd vanwege het feit dat
zij vermanen of uitleggen.
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555. Wie zekerheid heeft ontvangen, wordt nog geacht het recht van terugvordering te behouden.
58. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIV.
Hoewel er een subtiel onderscheid lijkt te bestaan tussen de transactie en de bedrijfsvoering, is dit echter onjuist, want een
dergelijk onderscheid bestaat niet.
556. Wij beschouwen vaderlijke vrijgelatenen als onze vrijgelatenen; maar wij duiden de kinderen van zulke vrijgelatenen
niet juist aan als onze eigen vrijgelatenen.
557. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVIII.
Een omsloten plaats waar koopwaar wordt binnengebracht, en daarna uitgevoerd, wordt een haven genoemd. Een dergelijke
plaats is niet alleen omsloten, maar ook versterkt; en daarom wordt hij een doorgang (angi-portus) genoemd.
558. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXIX.
Een plaats is niet een stuk land, maar een bepaald deel ervan. Een stuk land omvat alles wat erbij hoort, en wij verstaan onder
een terrein gewoonlijk land waarop geen gebouw staat. Het is echter slechts onze mening en onze bedoeling, die een plaats
van een landtong onderscheidt, want een kleine plaats kan een landtong worden genoemd, indien wij de bedoeling hebben
hem als zodanig te beschouwen. Het is niet de grootte die het onderscheid maakt tussen een plaats en een landtong, maar
onze bedoeling, en elk deel van een landtong kan een landtong worden genoemd, als wij het zo willen noemen, en een
landtong kan als een plaats worden beschouwd, want als wij het bij een andere landtong voegen, wordt het een deel van deze
laatste.
(1) Labeo zegt dat de term "plaats" niet alleen van toepassing is op land op het platteland, maar ook op dat in een stad.
(2} Een stuk land heeft echter zijn grenzen, maar die van een terrein kunnen niet worden vastgesteld, zolang die niet zijn
vastgesteld en omschreven.
559. Paulus, Over het Edict, Boek LXV.
Met de term "zekerheid" wordt soms louter een belofte bedoeld, waardoor degene die recht heeft op bescherming, tevreden
blijft.
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560. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
Onder de term "balk" wordt, volgens de Wet van de Twaalf Tafelen, elk soort materiaal verstaan waarvan gebouwen zijn
gemaakt.
561. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXI.
"In je bezit' heeft een ruimere betekenis dan 'in je handen', want wat je in je handen hebt, is alles wat je onder welke titel dan
ook bezit, maar wat je in je bezit hebt, behoud je tot op zekere hoogte als je eigen bezit.
562. Paulus, Over het Edict, Boek LXVII.
Iemand die intestaat is, is niet alleen iemand die geen testament heeft gemaakt, maar ook iemand wiens nalatenschap niet
krachtens het testament is ingegaan.
563. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
De term "erfgenaam" heeft niet alleen betrekking op de eerstvolgende erfgenaam, maar op alle anderen; want de erfgenaam
van een erfgenaam, en zo verder in successie, is in deze benaming begrepen.
564. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXIV.
Het woord "koopwaar" heeft alleen betrekking op roerende goederen.
565. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVI.
Alles wat nog onder de macht van de verkoper is, wordt niet juist geacht te zijn vervreemd, maar het kan nog steeds correct
worden gezegd te zijn verkocht.
566. Onder de term "schenking" verstaat men in het algemeen elke soort van schenking, ongeacht of zij al dan niet mortis
causa is geschied.
567. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
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De volgende clausule, "Te geschieden naar het oordeel van Lucius Titius," heeft betrekking op een persoon die het recht
heeft te handelen, en is niet van toepassing op een slaaf.
568. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVIII.
De volgende woorden, "Er is en zal geen bedrog zijn in deze transactie," omvatten in het algemeen elke soort bedrog die
gepleegd kan worden in de zaak met betrekking waartoe het beding is aangegaan.
569. Paulus, Over het Edict, Boek LXXIII.
Men moet bedenken dat onder de term "erfgenaam" verschillende opvolgers worden verstaan. Want met de term "erfgenaam"
wordt slechts in enkele gevallen de volgende erfgenaam bedoeld, bijvoorbeeld in een pupillensubstitutie die als volgt tot
stand komt: "Wie mijn erfgenaam zal zijn, laat hij ook de erfgenaam van mijn zoon zijn," want in dit geval wordt de
erfgenaam van de erfgenaam er niet onder begrepen, omdat hij onzeker is. Evenzo kan, volgens de Lex Aelia Sentia, de zoon
die de volgende erfgenaam is, een vaderlijke vrijgekochte beschuldigen van ondankbaarheid, maar hij zou dit niet kunnen
doen als hij de erfgenaam van de erfgenaam was. Dezelfde regel geldt voor het recht om diensten van een vrije man af te
dwingen, want een zoon die erfgenaam is, kan die eisen, maar niet als hij uit de erfopvolging is ontzet.
570. De volgende woorden, "De persoon aan wie het goed toebehoort," worden opgevat als een erfgenaam die de gehele
eigendom van het goed is opgevolgd, hetzij volgens het burgerlijk recht, hetzij volgens het praetoriaanse recht.
571. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Het is één ding om bezit te nemen, en iets anders om het te ontvangen. Iets wordt genomen wanneer het wordt verkregen als
gevolg van een handeling die is verricht. Iets aannemen is dat iemand het verkrijgt, maar niet om het te houden; en daarom
wordt niemand geacht een voorwerp te nemen dat hij moet afstaan; zoals de uitdrukking "in zijn handen komt" correct wordt
gezegd van voorwerpen die in zijn bezit zullen blijven.
572. De volgende woorden: "Om mij met betrekking tot deze zaken wettelijk te vrijwaren", betekenen dat de bedinggever
niet aansprakelijk zal zijn voor enig risico of schade die uit de transactie voortvloeit.
573. Paulus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Een deel is ook begrepen in de term "eigendom".
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574. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXX.
De volgende clausule, "Belooft u het eigendom in goede staat terug te brengen?" wanneer ingevoegd in een bepaling, omvat
de gewassen. De woorden, "in goede staat," betekenen naar het oordeel van betrouwbare burgers.
575. Paulus, Over het Edict van de Curule Aediles, Boek II.
Een zegelring valt niet onder de term "sieraad".
576. Dezelfde, Over het Edict, Boek L.
Hij die teruggeeft wat de eiser zou hebben gehad als er geen geschil over was ontstaan, is verplicht tot teruggave.
577. Dezelfde, Over het Edict, Boek LI.
Hij wordt geacht te hebben betaald, die een ruil of een verrekening heeft gedaan in plaats van de koopsom te geven.
578. Idem, Over het Edict, Boek XLIX.
Onder de term "inkomen" wordt niet alleen verstaan de oogst van graan en groenten, maar ook alles wat verkregen wordt uit
wijnstokken, hout, krijtgroeven en steengroeven. Julianus zegt dat het niet waar is dat met de term "inkomen" alles wordt
bedoeld wat een mens als voedsel gebruikt; want het vlees van dieren, vogels of wilde beesten, en de vruchten van bomen
kunnen geen zogenaamd inkomen zijn. Graan omvat alles wat in aren zit, zoals Gallus het juist heeft gedefinieerd. Bonen en
andere peulvruchten kunnen beter inkomsten worden genoemd, omdat zij niet in aren zitten, maar in peulen, die volgens
Servius in zijn Alfenusverhandeling onder het hoofd graan moeten worden gerangschikt.
579. Paulus, Over Plautius, Boek III.
De term "bezit" betekent soms eigendom, zoals is geoordeeld in het geval van iemand die zijn bezit heeft nagelaten.
580. Dezelfde, Over Plautius, Boek VI.
Noodzakelijke uitgaven zijn uitgaven die gedaan moeten worden om vernietiging of achteruitgang van eigendom te
voorkomen.
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581. Fulcinius zegt dat nuttige uitgaven alle uitgaven zijn die de conditie van een bruidsschat verbeteren, en niet de
verslechtering toestaan van iets waaruit een inkomen wordt verkregen door de vrouw; zoals bijvoorbeeld door het maken van
een grotere aanplant van bomen dan nodig was. Evenzo kan een echtgenoot niet voorzien in het onderricht van slaven, indien
daardoor de vrouw, onwetende of onwillige, tot kosten wordt gedreven en gedwongen wordt, hetzij haar land, hetzij haar
slaven te verliezen. Tot deze kosten rekent men in het algemeen ook de kosten, die de echtgenoot heeft gemaakt voor de
bouw van een molen of een pakhuis, en die bij het dotaal van de goederen worden gevoegd.
582. Uitgaven voor het genoegen zijn uitgaven, die slechts het eigendom verfraaien en het inkomen niet vermeerderen;
bijvoorbeeld struikgewas, fonteinen, versierd stucwerk, behangsels en schilderijen.
583. Dezelfde, Over Plautius, Boek IX.
In het algemeen worden, naar de geest van de Wet van de Twaalf Tafelen, in de herhaling van legaten door een erflater in een
plaatsvervulling, ook de schenkingen van vrijheid opgenomen.
584. Dezelfde, Over Plautius, Boek X.
Wanneer de Praetor zegt: "Het werk moet in zijn vroegere staat hersteld worden", betekent dit, dat de eiser ook de schade kan
verhalen, die hij eventueel geleden heeft; want onder de term "restitutie" is alle belang van de eiser begrepen.
585. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
De uitdrukking "bovendien" heeft zelfs betrekking op iemand aan wie niets verschuldigd is; zoals daarentegen het geval is
wanneer iemand geacht wordt minder betaald te hebben dan hij verschuldigd was, terwijl hij niets betaald heeft, zelfs als er
niets van hem geïnd kon worden.
586. Javolenus, Over Plautius, Boek V.
Men kan niet met recht datgene "eigendom" noemen, dat meer ongemak dan voordeel oplevert.
587. Paulus, Over Vitellius, Boek II.
Onder de term "zonen" verstaan wij alle kinderen.
588. Marcellus, Digest, Boek I.
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Neratius Priscus was van mening dat drie een collectief lichaam vormden; en deze regel moet worden gevolgd.
589. Celsus, Digest, Boek V.
Wat anders wordt bedoeld met de rechten verbonden aan het land en zijn natuur dan het genot van zijn vruchtbaarheid, zijn
salubriteit, en zijn omvang?
590. Marcellus, Digest, Boek XII.
Alfenus zegt dat de stad Rome alles omvat wat door haar muren omgeven is; maar Rome bestaat ook uit alle gebouwen die
aan haar grenzen, want zij moet niet beschouwd worden als slechts begrensd door haar muren, want als wij zeggen dat wij
naar Rome gaan, doen wij dat volgens de gewone aanvaarding van deze woorden, zelfs als wij buiten de stad zelf wonen.
591. Celsus, Digest, Boek XVIII.
Een man laat slechts zoveel geld na als zijn nalatenschap waard is. Daarom zeggen wij dat iemands nalatenschap honderd
aurei waard is als hij dat bedrag aan land of andere bezittingen had. Dezelfde regel is niet van toepassing op de schenking van
land dat aan een ander toebehoort, hoewel het gekocht kan worden met het geld van de nalatenschap; want iemand die alleen
geld heeft, wordt niet geacht te hebben wat daarmee gekocht kan worden.
592. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Ossen worden eerder tot het vee gerekend dan tot de lastdieren.
593. Met de uitdrukking: "Wanneer zij gehuwd zal zijn", worden de eerste huwelijken bedoeld.
594. Er is een groot verschil tussen het betalen van een saldo en het afleggen van rekening en verantwoording; want wie
opdracht heeft gekregen om rekening en verantwoording af te leggen, is niet verplicht om het saldo in zijn handen te betalen.
Een bankier wordt geacht rekening en verantwoording af te leggen, ook al betaalt hij niet het saldo dat hij nog in handen
heeft.
595. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVII.
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Hij die een huis in de best mogelijke staat aflevert, vermeldt niet dat er een dienstbaarheid aan verschuldigd is; maar alleen
dat het huis vrij is, en dat er geen dienstbaarheid aan opgelegd is.
596. Paulus, Vertrouwen, Boek II.
In de termen, "Mijn eigendom," en "Uw eigendom," moet gezegd worden dat ook de rechten van handelen inbegrepen zijn.
597. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
De "naaste verwant" is iemand die niemand voorafgaat, en de meest verre verwant is iemand die niemand volgt.
598. Celsus, Digest, Boek XIX.
Met de woorden "roerend goed" en "persoonlijk goed" wordt hetzelfde bedoeld, tenzij blijkt dat de overledene, door de
uitdrukking "roerend" te gebruiken, alleen dieren bedoelde omdat zij zichzelf verplaatsen. Dit is juist.
599. Dezelfde, Digest, Boek XX.
Het werkwoord "teruggeven", hoewel het teruggeven betekent, heeft niettemin zelf de betekenis van "geven".
600. Marcellus, Digest, Boek XIV.
De term "balans" betekent alles wat nog verschuldigd is.
601. Celsus, Digest, Boek XXV.
De kust van de zee wordt gerekend vanaf het punt bereikt door de grootste stroom. Er wordt gezegd dat Marcus Tullius de
eerste was die deze regel vaststelde, toen hij als scheidsrechter optrad in een bepaalde zaak.
602. Wanneer men zegt, dat land aan verscheidene personen toebehoort, betekent dit niet alleen, dat zij het
gemeenschappelijk bezitten, maar ook, dat een deel ervan door ieder van hen afzonderlijk kan worden gehouden.
603. Dezelfde, Digest, Boek XXXII.
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Wanneer wij bedingen: "Zoveel geld als in uw handen zal komen uit de nalatenschap van Titius", bedoelen wij dat het
eigendom zelf dat in uw handen komt, en niet de waarde ervan, in aanmerking moet worden genomen.
604. Dezelfde, Digest, Boek XXXIX.
Wanneer iemand op de kalends van een bissextiel jaar geboren wordt, maakt het geen verschil of zijn geboorte op de
voorafgaande of op de volgende dag plaatsvindt, en zijn verjaardag wordt gezegd de zesde van de kalends te zijn; want deze
twee dagen worden slechts als één beschouwd, en het is de laatste dag, en niet de eerste, die wordt ingelast. Daarom, als hij
op de zesde van de kalends geboren wordt, in een jaar dat niet met tussenpozen verloopt, en als de tussenliggende dag op de
kalends valt, zal de voorafgaande dag die van zijn geboorte zijn.
605. Cato was van mening dat een intercalaire maand een toevoeging was aan de andere maanden; en Quintus Mucius telde
al zijn dagen op vanaf het moment dat hij werd berekend tot de laatste dag van de maand februari.
606. Het staat echter vast dat er achtentwintig dagen in de tussenliggende maand zijn.
607. Ulpianus, Over de plichten van Consul, Boek I.
Onder het woord "onderzoek" verstaan wij het recht van gerechtelijk onderzoek en rechtspraak.
608. Onder de aangrenzende provincies verstaan wij de provincies die met Italië zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld Gallië.
Wij moeten echter ook de provincie Sicilië daartoe rekenen, daar zij slechts door een smalle zeearm van Italië is gescheiden.
609. Het zou uiterst moeilijk zijn alles te omschrijven wat onder de term "akte" valt. Instrumenten zijn, naar hun aard,
documenten voor de overlegging waarvan uitstel moet worden verleend; evenals wanneer tijd wordt gevraagd voor de
overlegging van iemand die een zaak kan leiden, bijvoorbeeld een rentmeester, hoewel hij in slavernij kan zijn, of van
iemand die als gemachtigde is aangesteld, meen ik te mogen stellen dat uitstel kan worden gevraagd voor de papieren,
teneinde hem in staat te stellen voor bovenbedoeld doel te verschijnen.
610. Dezelfde, Over de plichten van Consul, Boek II.
Onder voorname personen moeten wij verstaan diegenen van beide geslachten die roemrijk zijn, zowel als diegenen die recht
hebben op senatoriale eerbewijzen.
611. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
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Sommige autoriteiten menen dat er een onderscheid bestaat tussen hoererij en overspel, omdat overspel gepleegd wordt met
een getrouwde vrouw, en hoererij met een weduwe. De Julianuswet over overspel gebruikt deze term echter zonder
onderscheid.
612. Een echtscheiding wordt gezegd plaats te vinden tussen man en vrouw, maar de verstoting wordt geacht alleen van
toepassing te zijn op de vrouw, omdat deze niet ten onrechte op haar persoonlijk betrekking heeft.
613. Het is waar dat een ziekte een tijdelijke zwakte van het lichaam betekent, maar een gebrek is een voortdurende
lichamelijke belemmering; zoals bijvoorbeeld wanneer iemand purblind is, en daarom een eenogig mens gebrekkig is.
614. Sommige juridische autoriteiten zijn van mening, dat wanneer slaven worden nagelaten, daar ook de vrouwelijke slaven
onder vallen, daar de term voor beide geslachten geldt.
615. Dezelfde, Regels, Boek VII.
Van een wet wordt afgeweken of zij wordt ingetrokken. Afwijking is, wanneer een deel ervan wordt geschrapt; intrekking is,
wanneer zij geheel wordt ingetrokken.
616. Dezelfde, Regels, Boek VIII.
Hoewel het woord "kapitaal" voor iedereen die Latijn spreekt een verwijzing naar reputatie lijkt te zijn, moet deze term toch
alleen worden opgevat als een verwijzing naar de dood, of het verlies van burgerschap.
617. Dezelfde, Excuses, Boek II.
De term "kinderen" strekt zich ook uit tot kleinkinderen.
618. Dezelfde, Meningen, Boek XI.
Modestinus is van mening dat de vrijgelatenen van een vrijgevochten vrouw van de erflater niet begrepen zijn in de woorden:
"Mijn vrijgelatenen en vrijgevochten vrouwen."
619. Dezelfde, Over Voorschriften.
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Ontslagbrieven zijn die, welke gewoonlijk worden aangeduid als brieven van beroep. Zij worden zoo genoemd, omdat door
hun middel een zaak naar het gerecht wordt gezonden, bij hetwelk beroep wordt ingesteld.
620. Dezelfde, Pandects, Boek III.
Het "toewijzen" van een vrije man is voor een beschermheer om te verklaren aan wie van zijn kinderen hij wil dat zijn vrije
man toebehoort.
621. Dezelfde, Pandects, Boek IV.
Onder een schuldenaar wordt verstaan iemand van wie geld kan worden geïnd tegen zijn wil.
622. Dezelfde, Pandects, Boek V.
Een koper te goeder trouw is iemand die niet wist dat het goed dat hij kocht aan een ander toebehoorde; of dacht dat hij die
het verkocht het recht daartoe had; zoals, bijvoorbeeld, dat hij een agent was, of een voogd.
623. Dezelfde, Pandects, Boek VI.
Hij wordt een arbiter genoemd in wiens handen verschillende personen een goed hebben gedeponeerd waarover een geschil
bestaat, of hij is aangesteld door een rechter, aan wie een verzoek was gedaan, of dat het goed aan hem ter arbitrage is
voorgelegd door degenen die het opeisen.
624. Javolenus, Over Cassius, Boek VI.
De uitdrukking "van mening zijn" betekent bepalen en leiden; vandaar dat wij gewoon zijn te zeggen: "Ik ben van mening dat
u dit moet doen," en "De Senaat heeft besloten dat dit-en-dit moet gebeuren." Het is van dit werkwoord dat het woord
"censor" is afgeleid.
625. Dezelfde, Over Cassius, Boek XI.
De kust van de zee is openbaar tot aan de hoogwaterlijn. Dezelfde rechtsregel geldt voor een meer, tenzij het geheel privéeigendom is.
626. Dezelfde, Over Cassius, Boek XIV.
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Een ernstige ziekte is een ziekte die elke vorm van zaken bemoeilijkt.
627. Dezelfde, Over Cassius, Boek XV.
Niemand wordt geacht solvabel te zijn tenzij hij alles kan betalen wat hij verschuldigd is.
628. Dezelfde, Epistels, Boek IV.
Men kan zich afvragen wat het verschil is tussen het bezit van een stuk land of van een akker. Een stuk grond omvat alles wat
tot de grond behoort; een akker is een soort stuk grond dat aangepast is aan het gebruik door de mens. Bezit is rechtens
verschillend van eigendom van grond; want wij noemen bezit alles wat wij bezitten, zonder dat het eigendom ons toebehoort,
of zonder dat er een mogelijkheid bestaat dat het ons toebehoort. Daarom duidt bezit op gebruik, en een akker op het bezit
van het eigendom. Een akker is de gemeenschappelijke naam voor beide hierboven genoemde dingen; want een akker en
bezit zijn verschillende vormen van dezelfde uitdrukking.
629. Dezelfde, Epistels, Boek VII.
Labeo zegt dat de clausule, "Laat elke zoon die uit mijn zoon geboren wordt, mijn erfgenaam zijn," geen dochter lijkt te
omvatten. Proculus is de tegenovergestelde mening toegedaan. Labeo lijkt mij de vorm van de woorden te hebben gevolgd;
Proculus de bedoeling van de erflater. Ik twijfel er niet aan dat de mening van Labeo niet juist is.
630. Dezelfde, Epistels, Boek IX.
Hij wordt niet geacht minder te hebben betaald dan hij verschuldigd was, tegen wie een vordering voor een groter bedrag niet
zal opkomen.
631. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek II.
Dat zijn vijanden die ons de oorlog verklaren, of tegen wie wij publiekelijk de oorlog verklaren; anderen zijn rovers of
struikrovers.
632. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek III.
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De term "landgoed" omvat zonder twijfel een landgoed dat bezwarend kan zijn; want de naam is in de wet hetzelfde als
praetorisch bezit van eigendom.
633. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek V.
Door de volgende woorden van de Wet van de Twaalf Tafelen, "Laat een man het recht hebben om bij testament over zijn
eigendom te beschikken", wordt de meest uitgebreide bevoegdheid geacht te zijn verleend om erfgenamen aan te wijzen,
legaten en vrijheidsrechten na te laten, alsmede om voogdijen in te stellen. Dit voorrecht is echter beperkt hetzij door de
uitlegging der wetten, hetzij door het gezag der rechtsgeleerden.
634. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VI.
De rente op geld, die wij innen, valt niet onder de term "winst", omdat zij niet afkomstig is van het eigendom zelf, maar van
een andere bron, dat wil zeggen van een nieuwe verplichting.
635. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Servius zegt dat als er in een testament staat: "Ik stel zo-en-zo-voogden aan voor mijn zoon, en voor mijn zonen", er alleen
voogden worden aangesteld voor de mannelijke kinderen, want door in het enkelvoud op zijn zoon te zinspelen, en daarna het
meervoud te gebruiken, wordt de erflater geacht te hebben verwezen naar personen van hetzelfde geslacht die hij eerder had
genoemd. Dit is echter een feitelijke en geen juridische kwestie, want het kan gebeuren dat hij eerst alleen aan zijn zoon
dacht en daarna, bij het aanstellen van een voogd, aan al zijn kinderen. Dit schijnt de redelijker mening te zijn.
636. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXVI.
De woorden "zullen zijn" duiden soms op zowel verleden als toekomstige tijd; wat voor ons noodzakelijk is om te weten.
Wanneer een codicil door een testament wordt bevestigd in de volgende bewoordingen: "Wat in mijn codicil zal worden
opgenomen," verwijzen zij dan naar de toekomstige, of naar de verleden tijd, indien de erflater reeds een codicil had
opgesteld? Dit moet worden bepaald door zijn bedoeling; want zoals het woord "is" niet alleen betrekking heeft op de
tegenwoordige tijd, maar ook op de verleden tijd; zo duiden de woorden "zal zijn" niet alleen op de toekomstige tijd, maar
soms ook op de verleden tijd, want als wij zeggen: "Lucius Titius is van zijn verplichting ontslagen", verwijzen wij zowel
naar de verleden als naar de tegenwoordige tijd; net zoals wanneer wij zeggen: "Lucius Titius is gebonden." Dezelfde regel
geldt wanneer wij zeggen: "Troje is ingenomen," want deze uitdrukking heeft geen betrekking op de tegenwoordige tijd,
maar op iets dat reeds heeft plaatsgevonden.
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637. Proculus, Epistels, Boek II.
De volgende woorden, "Zo-en-Zo of Zo-en-Zo," zijn niet alleen disjunctief, maar ook subdisjunctief in hun betekenis. Zij zijn
disjunctief; bijvoorbeeld, wanneer wij zeggen: "Het is of dag of nacht," omdat het suggereren van één van twee dingen, het
andere noodzakelijkerwijs onmogelijk maakt, omdat het veronderstellen van het één het ander uitsluit. Daarom kan een
uitdrukking subdisjunctief zijn door een gelijksoortige woordkeuze. Er zijn echter twee soorten subdisjunctieven; één waarbij
in een propositie beide dingen niet waar kunnen zijn, en geen van beide waar mag zijn; zoals bijvoorbeeld wanneer we
zeggen: "Hij zit of loopt," want aangezien niemand deze beide dingen tegelijkertijd kan doen, mag geen van beide waar zijn,
bijvoorbeeld als de persoon zou moeten liggen. Het andere soort disjunctief komt voor in een uitspraak waarin van twee
dingen geen van beide waar kan zijn, maar beide wel; bijvoorbeeld wanneer we zeggen: "Elk dier handelt of lijdt," want er is
geen dier dat noch handelt noch lijdt, maar een dier kan tegelijkertijd handelen en lijden.
638. Dezelfde, Epistels, Boek V.
Zijn kleinzoon aan zijn oom Proculus, Gegroet. Denkt u dat iemand die een bruidsschat heeft beloofd, als volgt: "Als het
uitkomt, zal ik u honderd aurei geven als bruidsschat voor mijn dochter", de bruidsschat kan opeisen onmiddellijk nadat het
huwelijk heeft plaatsgevonden? Als hij de belofte in de volgende woorden heeft gedaan: "Ik zal u de bruidsschat geven
wanneer ik daartoe in staat ben", wat moet u dan verstaan onder de woorden "daartoe in staat ben", als deze laatste
verplichting van enige kracht is? Betekenen zij nadat de schulden zijn betaald, of eerder? Proculus: Wanneer iemand een
bruidsschat belooft in de volgende bewoordingen: "Ik zal u honderd aurei betalen, bij wijze van bruidsschat, wanneer ik
daartoe in staat ben", dan denk ik dat daar een passende interpretatie aan gegeven kan worden. Want als iemand
dubbelzinnige taal gebruikt, zegt hij wat hij denkt dat bedoeld wordt met de woorden die hij gebruikt. Ik denk echter dat het
beter is om aan te nemen dat hij bedoelde te zeggen dat hij de bruidsschat zou geven als hij dat kon doen nadat zijn schulden
waren betaald. De betekenis kan ook zijn: "Als ik dat kan doen in overeenstemming met het behoud van mijn eer," welke
interpretatie de voorkeur verdient. Maar als hij beloofd had dit te doen, "Wanneer het gelegen komt", dan betekent dit,
wanneer ik de bruidsschat kan schenken zonder mijzelf ongemakkelijk te maken.
639. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Als ik aan u een stuk land overdraag en zeg: "Het is in de best mogelijke staat," en er dan aan toevoeg: "Het is niet slechter
geworden sinds ik het in eigendom heb," dan ben ik voor niets anders aansprakelijk; want hoewel er in de eerste zin staat: "in
de best mogelijke staat," betekent dit dat het land vrij is, en als het tweede deel er niet aan toegevoegd was, zou ik
gedwongen zijn het vrij te geven; Toch ben ik van mening, dat ik door de tweede clausule voldoende bevrijd ben, omdat ik,
wat de aan de grond verbonden rechten betreft, niet verplicht ben meer te garanderen dan dat de titel tijdens mijn eigendom
niet slechter is geworden.

3863

640. Callistratus, Gerechtelijk Onderzoek, Boek IV.
Onder de term "kleding" wordt verstaan de kleding die gewoonlijk door zowel mannen als vrouwen wordt gedragen, alsmede
theaterkostuums, of die nu in een tragedie of een komedie worden gebruikt.
641. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
De term "eunuch" is er een van algemene toepassing, en daaronder vallen niet alleen personen die van nature eunuchen zijn,
maar ook degenen die dat zijn geworden door verplettering of druk, alsmede elke andere soort eunuch van welke aard dan
ook.
642. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Doodgeborenen worden niet geacht geboren of verwekt te zijn, omdat zij nooit kinderen hebben kunnen worden genoemd.
643. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Iedereen kan heel goed zeggen dat een erfdeel dat iemand als erfgenaam van rechtswege of bij testament toekomt, wettelijk
aan hem toebehoort, omdat door de Wet van de Twaalf Tafelen testamentaire erfdelen worden bevestigd.
644. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Fraude is één ding, en de straf ervoor een ander; want fraude kan bestaan zonder een straf, maar er kan geen straf voor
bestaan zonder fraude. Een straf is de bestraffing van een overtreding, een fraude is de overtreding zelf en is als het ware een
soort voorbereiding op de straf.
645. Er bestaat een groot verschil tussen een boete en een straf, want de term "straf" is algemeen, en betekent de bestraffing
van alle misdaden; maar een boete wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf, waarvan de straf thans geldelijk is. Een straf is
echter niet alleen geldelijk, maar impliceert gewoonlijk ook het verlies van leven en goede naam. Een boete wordt
overgelaten aan het oordeel van de magistraat die het vonnis uitspreekt; een straf wordt niet opgelegd tenzij zij uitdrukkelijk
is opgelegd door de wet of door een andere autoriteit. En inderdaad, een boete wordt opgelegd wanneer geen bijzondere straf
is voorgeschreven. Bovendien kan hij een straf opleggen aan wie de bevoegdheid is verleend. Alleen magistraten en
gouverneurs van provincies mogen volgens de keizerlijke mandaten boetes opleggen; iedereen echter die gerechtigd is om
kennis te nemen van een misdaad of een vergrijp, kan de straf opleggen.
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646. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Een kind dat op de leeftijd van een jaar sterft, verjaart op de laatste dag van het jaar; en het gewone taalgebruik toont dit aan
als er staat: "Dat het stierf vóór de tiende dag van de kalends," of "na de tiende dag van de kalends"; want in beide gevallen
worden elf dagen verstaan.
647. Het is ongepast te zeggen, dat een vrouw een kind ter wereld heeft gebracht, uit wie, terwijl zij dood was, door de
keizersnede een kind werd verwijderd.
648. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer iemand bepaalt dat iets voor zijn dood zal worden gedaan, wordt de dag waarop hij stierf zelf geteld.
649. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
Een kind wordt niet als een jaar oud beschouwd zodra het geboren is, maar wordt geacht die leeftijd te hebben bereikt nadat
driehonderdvijfenzestig dagen zijn verstreken, als de laatste dag is begonnen, maar niet voltooid is; omdat wij, volgens het
Burgerlijk Recht, het jaar niet door momenten, maar door dagen berekenen.
650. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wanneer een vrouw een kind ter wereld brengt dat misvormd is, of een monster, of gebrekkig, of dat iets ongewoons heeft in
zijn uiterlijk of in zijn stem, en dat geen gelijkenis vertoont met een mens, maar eerder een dier lijkt dan een mens, kan
iemand vragen of het haar enig voordeel oplevert dat zij zo'n schepsel ter wereld heeft gebracht? De betere mening is, dat
men rekening moet houden met zijn ouders, want zij mogen niet worden berispt, omdat zij hun plicht hebben gedaan voor
zover zij konden, noch mag de moeder worden benadeeld, omdat zich een ongelukkig voorval heeft voorgedaan.
651. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Het is duidelijk dat onder de term "schoonzoon" de echtgenoten van kleindochters, en achterkleindochters, en hun
nakomelingen vallen; of zij nu de nakomelingen van een zoon of van een dochter zijn.
652. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek II.
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Een vrouw die bij een geboorte drie kinderen heeft voortgebracht, wordt geacht drie baringfeesten te hebben gehad.
653. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Praetoriaans bezit van een landgoed valt onder de term "erfenis".
654. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VII.
Huizen worden geacht in Rome gebouwd te zijn wanneer ze aan de stad grenzen.
655. Hij wordt geacht een huis voltooid te hebben, die het zoo heeft afgebouwd, dat het bewoond kan worden. 140. Paulus,
Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Een man wordt geacht iets verworven te hebben, ook al heeft hij het voor een ander verworven.
656. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Zoals een vrouw die stervende is, geacht wordt een kind te hebben gekregen als het haar door middel van de keizersnede
wordt ontnomen, zo kan zij onder andere omstandigheden geacht worden een kind te hebben gekregen dat zij op het moment
van haar dood niet ter wereld heeft gebracht; bijvoorbeeld een kind dat terugkeert uit de handen van de vijand.
657. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek VI.
Een vereniging van erfgenamen kan op drie verschillende manieren plaatsvinden, want zij kan ofwel gebeuren door middel
van het eigendom zelf, ofwel door middel van het eigendom en de woorden die in het testament staan, ofwel door de
woorden alleen. Het lijdt geen twijfel dat zij die zowel door hun namen als door het eigendom verbonden zijn, verbonden
zijn; bijvoorbeeld: "Laat Titius en Maevius erfgenamen zijn van de helft van mijn nalatenschap;" of "Laat Titius en Maevius
mijn erfgenamen zijn;" of "Laat Titius, samen met Maevius, erfgenamen zijn van de helft van mijn nalatenschap." Laten we
echter eens kijken, als we de deeltjes "en" "en met" weglaten, of de partijen als verenigd kunnen worden beschouwd,
bijvoorbeeld: "Laat Lucius Titius, Publius Maevius erfgenamen zijn van de helft van mijn bezit," of: "Laat Publius Maevius,
Lucius Titius, mijn erfgenamen zijn; laat Sempronius erfgenaam zijn van de helft van mijn bezit." Aangezien Titius en
Maevius recht hebben op de helft van het landgoed, worden zij geacht te zijn verenigd met betrekking tot het eigendom, en
de voorwaarden van het testament. "Laat Lucius Titius erfgenaam zijn van de helft van mijn landgoed; laat Seius erfgenaam
zijn van hetzelfde deel als waartoe ik Lucius Titius heb benoemd; laat Sempronius erfgenaam zijn van de helft van mijn
landgoed." Julianus zegt dat er twijfel kan ontstaan over de vraag of het landgoed in drieën werd gedeeld, of dat Titius tot
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erfgenaam werd benoemd van hetzelfde aandeel als Gaius Seius. Maar omdat Sempronius ook tot erfgenaam van de helft van
het landgoed werd benoemd, is het waarschijnlijker dat de twee anderen dezelfde helft deelden en gezamenlijk erfgenaam
werden gemaakt.
658. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Iedereen wordt geacht eigendom te hebben als hij recht heeft op een vordering om het terug te vorderen, want hij heeft alles
waar hij recht op heeft.
659. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Massurius verklaarde in zijn Boek over de Gedenkschriften dat een maîtresse door de ouden werd beschouwd als een vrouw
die met een man samenwoonde zonder zijn echtgenote te zijn, en die nu bekend staat onder de naam vriendin, of onder de
iets eervollere benaming concubine. Granius Flaccus, in zijn boek over de Papirische wet, zegt dat het woord "minnares" een
vrouw betekent die samenwoont met een man die een echtgenote heeft; en anderen menen dat iemand bedoeld wordt die in
zijn huis woont, als zijn echtgenote, zonder met hem getrouwd te zijn, en die de Grieken pallakyn noemen.
660. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Het moet gezegd worden dat met de term "individueel aandeel" soms de gehele nalatenschap bedoeld wordt.
661. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Het staat vast dat de grootvader en de grootmoeder van een echtgenote of een echtgenoot vallen onder de termen
"schoonvader" en "schoonmoeder".
662. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek III.
Onder personen die in de buitenwijken van de stad zijn geboren, wordt verstaan, dat zij te Rome zijn geboren.
663. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek VIII.
Een man die slechts één zoon of één dochter heeft, is niet kinderloos; want de uitdrukking: "Hij heeft kinderen," of "hij heeft
geen kinderen," wordt altijd in het meervoud gebruikt, net zoals schrijftabletten en codicillen dat zijn.
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664. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Want van zo iemand kunnen we niet zeggen dat hij kinderloos is, en moeten we noodzakelijkerwijs zeggen dat hij kinderen
heeft.
665. Dezelfde, Over de Lex Julia et Papia, Boek IX.
Als ik met u het volgende beding: "Belooft u mij te betalen wat ik niet van Titius kan innen?" dan lijdt het geen twijfel dat als
ik niets van Titius innen zal, u mij alles verschuldigd zult zijn wat hij mij schuldig was.
666. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek V.
Een landgoed wordt geacht aan iemand te zijn toegekend wanneer hij het kan verwerven door het te betreden.
667. Gaius, Over de Lex Julia et Papia, Boek X.
Er bestaat geen twijfel over dat zowel mannen als vrouwen onder de term "man" vallen.
668. Terentius Clemens, Over de Lex Julia et Papia, Boek XI.
Wanneer een kind zich in de moederschoot bevindt ten tijde van de dood van zijn vader, wordt het geacht juridisch te
bestaan.
669. Macer, Over de wet met betrekking tot de Twintigste.
De duizend passen die een mijl vormen, worden niet gerekend vanaf de mijlpaal van de stad Rome, maar vanaf de huizen die
daaraan grenzen.
670. Licinius Rufus, Regels, Boek VII.
Als er maar één verwant is, valt hij onder de term "naaste verwanten".
671. Dezelfde, Regels, Boek X.
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Iemand wordt geacht het grootste deel van het jaar in het bezit van een goed te zijn geweest, zelfs als hij het slechts twee
maanden in bezit heeft gehad, mits zijn tegenpartij het korter of in het geheel niet in bezit heeft gehad.
672. Aelius Gallus, Over de betekenis van woorden met betrekking tot het recht, boek I.
Een muur is een muur die gebouwd is met of zonder mortel.
673. Een weg is ofwel een pad, ofwel een snelweg. 158. Celsus, Digest, Boek XXV.
Cascellius zegt dat we in de juridische terminologie vaak gebruik maken van het enkelvoud als we verschillende dingen van
dezelfde soort willen aanduiden; we zeggen bijvoorbeeld dat er veel mensen in Rome zijn aangekomen, en ook dat er slechte
vissen zijn. Zo is het ook voldoende om bij het maken van een beding de erfgenamen in het enkelvoud aan te duiden: "Als de
zaak ten gunste van mij of mijn erfgenaam wordt beslist," en nog eens: "Wat u of uw erfgenaam aangaat," want het is
duidelijk dat als er meerdere erfgenamen zijn, zij in een dergelijk beding zijn begrepen.
674. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Wij gebruiken ook de term "geld" om gouden munten aan te duiden.
675. Dezelfde, Over Sabinus, Boek II.
Alles is inbegrepen in de termen, "de anderen," en, "de balans," zoals Marcellus zegt met betrekking tot een man aan wie de
keuze van een slaaf werd nagelaten, waarbij de anderen werden overgelaten aan Sempronius; want hij is van mening dat als
hij geen keuze zou maken, alle slaven aan Sempronius zullen toebehoren.
676. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VII.
Een ongeboren kind is geen minderjarige.
677. Pomponius, Over Sabinus, Boek II.
Een gewone plaatsvervulling, waarbij een erfgenaam in de plaats wordt gesteld "van hem die het laatst mag sterven", wordt
geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien er slechts één erfgenaam zou zijn, overeenkomstig de Wet van de Twaalf Tafelen,
waarbij, wanneer er slechts één erfgenaam is, deze als de naaste verwant wordt aangeduid.
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678. Wanneer een erflater in zijn testament de volgende bepaling maakt: "Indien mijn zoon iets overkomt, laat dan mijn slaaf
Damas vrij zijn", en de zoon overlijdt, dan wordt Damas vrij; want ofschoon ook de levenden een ongeluk kan overkomen,
wordt onder deze uitdrukking, naar de gewone betekenis van de taal, de dood verstaan.
679. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
De volgende woorden, "De allerbeste en grootst mogelijke", kunnen betrekking hebben op één enkele persoon.
Evenzo heeft het laatste testament dat in het Edict van de Praetor wordt genoemd, betrekking op het enige testament.
680. Onder de term "kind" wordt ook een meisje verstaan, want vrouwen die pas kinderen hebben gebaard, worden puerperse
genoemd, en worden door de Grieken doorgaans zo genoemd.
681. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
Er is geen twijfel aan dat het woord "dochters" ook postume kinderen omvat, terwijl het zeker is dat de term "postuum" niet
van toepassing is op een dochter die reeds geboren is.
682. Het woord "aandeel" betekent niet altijd de helft, maar het deel dat erdoor wordt aangeduid; want men kan iemand
opdragen het grootste deel te hebben, of het twintigste, of het derde, of zoveel als de erflater wil. Indien niets anders dan het
aandeel is vermeld, is de helft van de nalatenschap verschuldigd.
683. De uitdrukkingen "hebben" en "in iemands handen komen" moeten worden opgevat als wettelijk bezit.
684. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Niets komt "in handen van de erfgenaam" tenzij alle schulden van de nalatenschap zijn betaald.
685. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Stedelijke en rustieke slaven worden niet van elkaar onderscheiden door de plaats, maar door de aard van hun
respectievelijke bezigheden. Want een rentmeester mag niet tot de stedelijke slaven gerekend worden, zoals bijvoorbeeld
iemand die de boekhouding bijhoudt van transacties op het platteland, waar hij woont, want hij verschilt niet veel van een
boer. Een slaaf die verbonden is aan een huishouden in een stad wordt wel tot de stedelijke slaven gerekend. Men moet echter
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nagaan of de meester zelf iemand in zijn plaats in dienst heeft, hetgeen kan worden nagegaan aan de hand van het aantal
slaven en hun onderslaven.
686. Onder hem wordt verstaan, dat hij de nacht buiten een stad heeft doorgebracht, die daarin geen deel heeft doorgebracht;
want de uitdrukking betekent de gehele nacht.
687. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXV.
Het materiaal waaruit het is samengesteld valt niet onder de term "houtskool", maar valt het wel onder die van "brandhout"?
Misschien zal iemand zeggen van niet, want alle hout is geen brandhout; maar zullen we onder de termen "brandhout" of
"houtskool" ook gedoofde brandstoffen en ander verbrand hout dat geen rook geeft, scharen, of zullen we het in een klasse
apart plaatsen? De betere mening is dat het een klasse apart is. Hout dat met zwavel is behandeld, valt onder de term
"brandhout". Hout dat is geprepareerd voor fakkels valt niet onder de noemer "brandhout", tenzij het daarvoor speciaal
bestemd was. Dezelfde regel geldt voor olijfpitten, eikels en alle andere zaden. Wanneer dennenappels heel zijn, vallen zij
onder de term "brandhout".
688. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Palen en staken worden tot de bouwmaterialen gerekend, en vallen daarom niet onder de term "brandhout".
689. Dezelfde, Over Sabinus, Boek V.
De volgende clausule wordt niet alleen opgenomen in contracten voor de levering van eigendom, maar ook in aankopen,
bedingen en testamenten, namelijk: "In de best mogelijke staat," en betekent dat de grond gegarandeerd vrij is van alle
bezwaringen, maar niet dat er dienstbaarheden aan verschuldigd zijn.
690. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXIII.
Men is van mening dat alle opvolgers worden bedoeld met het woord "erfgenaam", hoewel dit niet uitdrukkelijk kan worden
vermeld.
691. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
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Men zegt terecht dat iets in uw handen is gekomen als het door uw toedoen op een ander is overgegaan, zoals bepaald werd
in het geval van een landgoed dat een vrijgelatene verwierf door zijn beschermheer, die een zoon was die onder vaders
toezicht stond, ten voordele van zijn adoptievader.
692. Ulpianus, Over SoMnus, Boek XXXVIII.
Er wordt vastgesteld dat een vrijster ook onder de term "vrijheer" valt.
693. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXVIII.
Onder de term "collega's" vallen zij die hetzelfde gezag bezitten.
694. Ieder, die zich buiten de voorsteden van een stad bevindt, wordt als afwezig beschouwd; maar hij wordt niet als afwezig
beschouwd, terwijl hij zich nog binnen de voorsteden bevindt.
695. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Het is één ding te beweren dat een slaaf geen dief is, en iets anders te zeggen dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor diefstal
of schade door hem begaan. Want wanneer iemand zegt dat een slaaf geen dief is, heeft hij betrekking op zijn gezindheid;
maar wanneer hij zegt dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor diefstal of schade door hem gepleegd, verklaart hij dat hij
tegenover niemand verantwoordelijk zal zijn voor zijn plunderingen.
696. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
In het begrip "Doen" is ook begrepen dat "Geven".
697. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLV.
Het is vastgesteld dat onder de term "betaling" elke vorm van voldoening moet worden verstaan. Wij zeggen dat hij betaald
heeft die gedaan heeft wat hij beloofd heeft te doen.
698. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVII.
De aard van het sofisme dat de Grieken een beknopt syllogisme noemen, wordt onthuld wanneer, door het aanbrengen van
kleine veranderingen in iets dat absoluut waar is, een conclusie wordt bereikt die duidelijk onwaar is.
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699. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIX.
De term "geld" omvat niet alleen muntstukken, maar alle soorten eigendom, dat wil zeggen alles wat lichamelijk is; want er
is niemand die eraan twijfelt dat lichamelijk eigendom ook onder het woord "geld" valt.
700. Nalatenschap is een juridische term die zowel betrekking heeft op de vermeerdering als op de vermindering van een
nalatenschap, zoals een nalatenschap sterk vermeerderd wordt door de winsten.
701. De term "vordering" is zowel bijzonder als algemeen; want hetzelfde woord wordt gebruikt of een vordering wordt
ingesteld tegen de persoon of tegen het eigendom. Wij zijn echter gewend om de eerste vordering persoonlijk en de tweede
reëel te noemen. Ik denk dat onder de term "achtervolging" ook buitengewone vorderingen vallen, zoals bijvoorbeeld
vorderingen die voortvloeien uit trusts, en alle andere vorderingen die niet onder de werkingssfeer van het gemene recht
vallen.
702. De uitdrukking "Hij is schuldig" omvat elke vordering die tegen wie dan ook kan worden ingesteld, of het nu een civiele
of een praetoriaanse vordering is, of de uitvoering van een trust.
703. Dezelfde, Over Sabinus, Boek LI.
Er is geen verschil tussen de uitdrukkingen: "Zoveel als een zaak waard is" en "Zoveel als een zaak waard schijnt te zijn",
want het is vastgesteld dat in beide gevallen een juiste waardebepaling van het goed moet worden gemaakt.
704. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXX.
Met de term "hut" wordt elk gebouw bedoeld dat is opgericht om de oogst op een boerderij te beschermen, en niet een huis in
de stad.
705. Ofilius zegt dat het woord tugurium is afgeleid van een dak, zoals men zegt dat een plaats met dakpannen bedekt is; net
zoals toga zo genoemd wordt omdat wij het als bedekking gebruiken.
706. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXV.
Het werkwoord "toebehoren" heeft een zeer ruime betekenis, want het is niet alleen van toepassing op die dingen die tot ons
eigendom behoren, maar ook op die dingen die wij onder welke titel dan ook bezitten, ook al zijn ze niet van ons; en wij
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zeggen dat ons artikelen toebehoren waarvoor wij op dit moment geen titel hebben, maar waarvoor wij er later een kunnen
verwerven.
707. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVII.
Het hoofd van een huishouden dat vrij is, kan geen peculium hebben, net zoals een slaaf geen landgoed kan hebben.
708. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXVIII.
De term "winkel" betekent elk soort gebouw dat geschikt is voor bewoning; klaarblijkelijk om de reden dat deze over het
algemeen gesloten zijn met planken (tabulae).
709. Paulus, Over het Edict, Boek XXX.
Daarvan zijn de woorden "tabernakel" en "contubernales" afgeleid.
710. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
Onder een gemeubileerde winkel verstaan wij een winkel waarin de goederen en de bedienden klaar staan voor de handel.
711. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Iets aan iemands zorg toevertrouwen betekent niets anders dan het bij hem in bewaring geven.
712. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXII.
De uitdrukking, "Geld geïnd," heeft niet alleen betrekking op de betaling, maar ook op de delegatie van de vordering.
713. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Het werkwoord, "hebben," wordt op twee verschillende manieren opgevat: in de ene, waar het eigendomsrecht bestaat; in de
andere, waar eigendom, door wie dan ook gekocht, niet zonder meer verkregen kan worden.
714. Zekerheid betekent verantwoordelijkheid, hetzij met betrekking tot personen, hetzij tot zaken. 189. Dezelfde, Over het
Edict, Boek XXXIV.
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De uitdrukking "verplicht zijn te doen" heeft de volgende betekenis, namelijk, dat iemand zich zal onthouden van iets wat in
strijd is met een overeenkomst, of ervoor zal zorgen dat het niet gedaan wordt.
715. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIV.
Onder provincialen moeten we verstaan personen die hun domicilie in een provincie hebben, en niet zij die er geboren zijn.
716. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het volgende verschil bestaat tussen echtscheiding en verstoting: verstoting kan zelfs vóór het huwelijk plaatsvinden; maar
van een vrouw die verloofd is, kan niet echt worden gezegd dat zij gescheiden is, omdat echtscheiding zo wordt genoemd
omdat de partijen die scheiden vrij zijn om hun verschillende wegen te gaan.
717. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXVII.
De uitdrukking, "Of meer," omvat niet een onbeperkte som geld, maar een gematigde; net zoals de beperkende clausule,
"Tien of meer solidi," betrekking heeft op de kleinere som.
718. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXXVIII.
Deze woorden, "Zoveel als het eigendom waard schijnt te zijn," verwijzen niet naar de maat van de schade, maar naar de
geschatte waarde van het eigendom.
719. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXIII.
Tussen een geschenk en een gift bestaat hetzelfde verschil als tussen geslacht en soort; want Labeo zegt dat een gift een
geslacht is, en is afgeleid van het werkwoord "geven", en dat een gift een soort is, want het is een gift die om een of andere
reden wordt gegeven, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een geboorte, of een huwelijk.
720. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLVI.
De term "mannelijk" strekt zich dikwijls uit tot beide geslachten.
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721. Laten we eens kijken hoe het woord "familie" moet worden opgevat. En inderdaad, het wordt op verschillende manieren
opgevat, want het heeft zowel betrekking op eigendom als op personen; op eigendom, zoals in de Wet van de Twaalf Tafelen,
waar wordt gezegd: "Laat de familie van vaderskant het landgoed hebben" (familia). De term "familie" heeft ook betrekking
op personen, zoals waar dezelfde wet met betrekking tot een beschermheer en zijn vrijgelatene zegt: "Van deze familie naar
die." In dit geval staat vast dat de wet betrekking heeft op personen.
722. De term "familie" heeft betrekking op elke verzameling van personen die met elkaar verbonden zijn door hun eigen
rechten als individuen, of door de gemeenschappelijke band van algemene verwantschap. Wij zeggen dat een familie door
eigen rechten is verbonden, wanneer verscheidene personen hetzij van nature, hetzij door de wet aan het gezag van één
persoon zijn onderworpen; bijvoorbeeld de vader van een familie, de moeder van een familie, en een zoon en een dochter
onder vaders gezag, alsmede hun nakomelingen; bijvoorbeeld kleinzonen, kleindochters, en hun opvolgers. Hij wordt
aangeduid als de vader van een gezin, die het gezag heeft over het huisgezin, en hij wordt terecht zo genoemd, zelfs als hij
geen zoon heeft, want wij beschouwen niet alleen zijn persoon, maar ook zijn recht. Ook een minderjarige wordt vader van
een gezin genoemd, wanneer zijn vader sterft, en ieder van de personen die onder zijn gezag stonden, krijgt een afzonderlijk
gezin, en allen krijgen de titel van vader van een gezin. Hetzelfde gebeurt bij een zoon die geëmancipeerd is, want ook hij
heeft zijn eigen gezin wanneer hij onafhankelijk wordt. Wij zeggen, dat het gezin van alle bloedverwanten een
gemeenschappelijk gezin is, want al is het hoofd van het gezin dood, en heeft ieder van hen een afzonderlijk gezin, toch
wordt terecht gezegd, dat allen, die alleen onder het bestuur van hem stonden, tot hetzelfde gezin behoren, daar zij uit
hetzelfde huis en ras zijn voortgekomen.
723. Wij zijn ook gewoon de term "familie" toe te passen op lichamen van slaven, zoals wij hebben uitgelegd, volgens het
Edict van de Praetor, onder de Titel van Diefstal, waar de Praetor de familie van boeren van de opbrengst noemt. In dit geval
worden niet alle slaven bedoeld, maar worden alleen diegenen aangewezen die voor dit doel, d.w.z. voor het innen van
belastingen, waren aangesteld. In een ander deel van het Edict zijn alle slaven inbegrepen; zoals in het geval van onwettige
vergaderingen, en eigendom dat met geweld is afgenomen, en ook wanneer een proces tot ontbinding van een contract kan
worden aangespannen, en het eigendom in een slechtere staat wordt teruggegeven door toedoen van de koper of zijn familie;
en tenslotte, in het geval van het interdict Unde vi, omvat de term familie niet alleen alle slaven, maar ook de kinderen.
724. Het woord "familie" is ook van toepassing op al die personen, die van de laatste vader afstammen, zoals wij zeggen de
Juliaanse Familie, waarmee als het ware personen worden bedoeld, die uit een bepaalde oorsprong binnen onze herinnering
stammen.
725. De vrouw is het begin en het einde van haar familie.
726. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XVI.
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Het hoofd van het gezin zelf is inbegrepen in de term "gezin".
727. Het is duidelijk dat kinderen niet tot de familie van de echtgenote behoren, want wie uit een vader geboren wordt, volgt
niet de familie van zijn moeder.
728. Ulpianus, Over het Edict, Boek L.
"Informeren" is aanklagen, beschuldigen en veroordelen.
729. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek II.
Onder "stedelijke landgoederen" verstaan wij niet alleen alle gebouwen die in de stad staan, maar ook herbergen en huizen
die in de buitenwijken en in de dorpen voor de handel worden gebruikt, alsmede paleizen die alleen voor het plezier zijn
bestemd; maar het zijn de materialen en niet de ligging, die een stedelijk landgoed uitmaken. Als er dus tuinen aan deze
gebouwen vastzitten, moet worden gezegd dat zij onder de term "stedelijke eigendommen" vallen. Het is duidelijk, dat indien
deze tuinen meer inkomsten dan lust verschaffen, d.w.z. indien zij wijnstokken of olijfbomen bevatten, zij niet als
"stadslandgoederen" mogen worden aangeduid.
730. Dezelfde, Over alle rechtbanken, Boek VIII.
Wij moeten iemand als afwezig beschouwen, die niet is op de plaats, waar zijn aanwezigheid wordt verlangd; want wij
verlangen niet, dat hij buiten zee is, want hij is afwezig, als hij toevallig buiten de voorsteden der stad is; maar als hij binnen
de voorsteden is, wordt hij niet geacht afwezig te zijn, als hij zich niet verbergt.
731. Hij, die door den vijand gevangen genomen is, wordt niet als afwezig beschouwd, maar hij, die door roovers wordt
vastgehouden, wel.
732. Julianus, Digest, Boek II.
De volgende bepaling, "Een slaaf vrij te stellen van aansprakelijkheid voor begane schade", wordt niet geacht van toepassing
te zijn op zulke overtredingen die openbare vervolging en bestraffing vereisen.
733. Dezelfde, Digest, Boek LXXXI.
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Volgens een juiste interpretatie moet het begrepen worden, zoals wij dikwijls gezegd hebben, dat, zoals een dochter onder
vaders toezicht onder de term "zoon" valt, een kleinzoon daar eveneens onder moet vallen; en een grootvader moet ook
begrepen worden als aangeduid met de term "vader".
734. Alfenus Varus, Digest, Boek II.
Wanneer in een testament staat dat de erfgenaam slechts honderd aurei mag uitgeven voor begrafeniskosten of voor het
oprichten van een monument, dan mag hij niet minder uitgeven dan dat bedrag; maar als hij meer wil uitgeven, mag hij dat
doen en wordt hij niet geacht iets te hebben gedaan wat in strijd is met de bepalingen van het testament.
735. Dezelfde, Digest, Boek VII.
In de wet op de inning van rechten in de havens van Sicilië stond: "Dat niemand rechten mocht betalen over slaven die hij
voor eigen gebruik mee naar zijn huis nam." De vraag rees of iemand, als hij slaven van Sicilië naar Rome zou sturen om
land te bewerken, al dan niet verplicht zou zijn daarover rechten te betalen. Het antwoord was dat in deze wet twee punten
een rol speelden: ten eerste, wat betekenden de woorden: "Neem naar zijn eigen huis"; en ten tweede, wat was de betekenis
van de uitdrukking: "Voor eigen gebruik"? Als het woord "huis" betekende waar iemand woonde, moest worden nagegaan of
dit in een provincie of in Italië was, of dat zijn huis alleen in zijn eigen land kon worden genoemd. Op dit punt werd besloten
dat iemands huis moest worden beschouwd als de plaats waar hij zijn woning had, zijn boekhouding voerde en zijn zaken
deed. Er bestaat echter grote twijfel over de betekenis van de uitdrukking "voor eigen gebruik", en men besloot dat dit alleen
betrekking had op hetgeen voor zijn levensonderhoud werd gereedgemaakt. Om dezelfde reden kan men zich met betrekking
tot slaven, waarvan beweerd wordt dat zij voor het gebruik van hun meester zijn, afvragen of hier bedoeld worden
rentmeesters, dragers, boeren, opzichters, wevers en landarbeiders, die werkzaam zijn bij het bewerken van de grond,
waarvan de eigenaar zijn levensonderhoud verkrijgt en in zijn onderhoud voorziet, of dat hier alle slaven onder vallen die
iemand voor eigen gebruik heeft gekocht en gehouden, alsmede diegenen die hij voor andere doeleinden heeft gebruikt en die
niet gekocht zijn om weer te verkopen. Het komt mij voor, dat alleen zij bedoeld zijn, die bestemd zijn voor het gebruik van
het gezinshoofd, en die zijn aangesteld voor zijn persoonlijke dienst en onderhoud, welke klasse valets, huisbedienden,
knechten, koks, bedienden, en alle anderen omvat, die voor dit soort werkzaamheden zijn aangesteld.
736. Paulus, Epitomes van Alfenus, Boek II.
De term "jongen" heeft drie betekenissen: ten eerste noemen wij alle slaven "jongens"; ten tweede spreken wij van een
jongen in tegenstelling tot een meisje; en ten derde gebruiken wij het woord om de leeftijd van de kindertijd aan te duiden.
737. Dezelfde, Epitomes of Alfenus, Boek IV.
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Wanneer iemand een stuk land verkoopt en de vruchten reserveert, bedoelt hij de noten, vijgen en druiven waarvan de schil
hard en purper is, en van het soort dat wij niet gebruiken voor het maken van wijn, en dat de Grieken geschikt noemen om te
eten.
738. Julianus, Over Minicius, Boek VI.
Men is van mening dat de uitdrukking "wijnkruiken" terecht wordt toegepast op kruiken die bij de wijnpers worden gebruikt;
want vaten en andere recipiënten worden alleen als zodanig aangemerkt zolang zij wijn bevatten; want als dat niet meer het
geval is, hebben zij deze benaming niet, omdat zij voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer er
graan in wordt gedaan. Dezelfde regel geldt voor andere aarden kruiken, wanneer zij voor wijn worden gebruikt, evenals
voor de eerstgenoemde, want wanneer zij leeg zijn, worden zij niet gerekend tot het aantal recipiënten voor wijn, omdat er
andere dingen in kunnen worden bewaard.
739. Africanus, Vragen, Boek III.
Mela zegt dat slaven niet onder de term 'koopwaar' vallen, en dat daarom degenen die ze verkopen geen kooplieden worden
genoemd, maar handelaren in slaven; en dit is juist.
740. Dezelfde, Vragen, Boek IV.
De termen "eigendom" en "landgoed" zijn van toepassing op alles tezamen, met inbegrip van het recht van erfopvolging,
maar niet op afzonderlijke artikelen.
741. Florentinus, Instituten, Boek X.
Wanneer iemand wordt opgedragen iets te doen in tegenwoordigheid van Titius, wordt hij niet geacht het in zijn
tegenwoordigheid te hebben gedaan, tenzij Titius begrijpt dat dit het geval is; daarom, als hij krankzinnig is, of een kind, of
slaapt, wordt hij niet geacht de handeling in zijn tegenwoordigheid te hebben verricht. Hij moet weten dat het gedaan is, maar
het is niet nodig dat hij wil, want wat bevolen is, zal wettelijk gedaan worden, zelfs tegen zijn toestemming.
742. Marcianus, Instituten, Boek VII.
Er is besloten dat hij die geboren is uit stadsslaven en naar het platteland wordt gestuurd om te worden opgevoed, als
stadsslaaf wordt aangemerkt.
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743. Florentinus, Instituten, Boek VIII.
Onder de term "onroerend goed" worden alle gebouwen en alle grond verstaan; als we het echter over gebouwen in een stad
hebben, noemen we ze gewoonlijk sedes, en op het platteland villa's. Een terrein zonder gebouw wordt in een stad gebied
genoemd, en op het platteland ager, en dit laatste wordt, wanneer er een huis op is opgericht, fundus genoemd.
744. Ulpianus, Over overspel, Boek I.
Wij noemen de personen die de zaak van hun tegenstanders bijstaan, en terwijl zij aan de kant van de eiser staan, die van de
gedaagde bevoordelen, prevaricators; want de term "prevaricator" is afgeleid van het werkwoord "varico," om te spreiden.
745. Dezelfde, Regels, Boek I.
De uitdrukking "cedere diem" betekent een som geld beginnen verschuldigd te zijn: "venire diem" betekent dat de dag is
aangebroken waarop het geld kan worden geïnd. Wanneer iemand een absoluut beding maakt, begint het geld verschuldigd te
zijn, en de dag van betaling komt onmiddellijk. Wanneer hij overeenkomt het op een bepaald tijdstip te betalen, begint de
schuld onmiddellijk, maar het tijdstip van betaling niet; wanneer hij overeenkomt het onder voorwaarde te betalen, is de
schuld niet ontstaan, noch is de som opeisbaar, zolang de voorwaarde hangende is.
746. "Ms alienum" betekent wat wij aan anderen verschuldigd zijn: "IBS suum" is wat anderen ons schuldig zijn.
747. Grove nalatigheid is uiterste nalatigheid, dat wil zeggen, niet weten wat ieder ander weet. 214. Marcianus, Openbare
Vervolgingen, Boek I.
Een "verplichting" in eigenlijke zin is iets waartoe wij verplicht zijn volgens de wet, het gebruik, of het bevel van iemand die
het recht heeft het te bevelen. Giften daarentegen zijn, juist gesproken, dingen die wij vrijwillig geven zonder daartoe door de
wet of onze plicht gedwongen te zijn; en als zij niet gegeven worden, kan niemand iets verweten worden, en als zij wel
gegeven worden, heeft de schenker over het algemeen recht op lof. Met andere woorden, men heeft besloten dat de twee
begrippen niet onderling verwisselbaar zijn, maar dat een gift een verplichting kan doen ontstaan.
748. Paulus, Over de Lex Fufia Caninia.
Het woord "macht" heeft verschillende betekenissen: met betrekking tot magistraten betekent het rechtspraak; met betrekking
tot kinderen betekent het vaderlijke controle; met betrekking tot slaven betekent het de autoriteit van een meester. Maar als
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men een slaaf ter vergoeding van door hem aangerichte schade aanspreekt tegen zijn meester die hem niet verdedigt, bedoelt
men het lichaam van de slaaf en het gezag over hem. Sabinus en Cassius zeggen dat, volgens de wet van Atinianus, gestolen
goederen geacht worden onder het gezag van de meester te zijn gekomen, als hij de macht zou hebben om ze terug te
vorderen.
749. Ulpianus, Over de Lex Aelia Sentia, Boek I.
Het is waar dat wanneer iemand gevangen wordt gehouden, hij niet wordt geacht geketend te zijn of in ketenen te zijn gelegd,
tenzij deze aan zijn lichaam zijn bevestigd.
750. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek I.
Er is een groot verschil tussen de voorwaarden, "Wanneer hij zal kunnen spreken," en "Nadat hij zal hebben kunnen
spreken," want het staat vast, dat de laatste een ruimere beteekenis heeft dan de eerste, die alleen betrekking heeft op het
tijdstip, waarop de persoon voor het eerst kan spreken.
751. Evenzo, wanneer een voorwaarde als volgt wordt gesteld: "Doe dit binnen zoveel dagen", moet, indien er niets meer aan
wordt toegevoegd, binnen twee dagen aan de voorwaarde worden voldaan.
752. Papinianus, Vragen, Boek XXVII.
De woorden "doen" omvatten alles wat gedaan kan worden; net als "geven", "betalen", "tellen", "oordelen", "wandelen".
753. Dezelfde, Opinies, Boek II.
Het staat vast, dat bij overeenkomsten de bedoeling van de contracterende partijen meer in aanmerking moet worden
genomen dan de bewoordingen van het beding. Daarom kan, wanneer stadsmagistraten grond van hun stad verpachten, onder
de voorwaarde, "dat de erfgenaam van degene die het verpacht het zal genieten," het recht van de erfgenaam ook overgaan op
zijn legataris.
754. Callistratus, Vragen, Boek II.
Onder de term "kinderen" worden kleinkinderen en achterkleinkinderen verstaan, en al hun nakomelingen, want de Wet van
de Twaalf Tafelen schaart deze allen onder de term "behoorlijke erfgenamen". Wanneer de wetten het nodig achten
afzonderlijke namen te gebruiken voor verschillende verwanten, bijvoorbeeld zonen, kleinzonen, achterkleinzonen en hun
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nakomelingen, bedoelen zij niet dat dit zich moet uitstrekken tot allen die na hen komen. Maar wanneer bepaalde personen of
graden niet worden gespecificeerd, maar alleen diegenen worden genoemd die van dezelfde stam afstammen, vallen zij onder
de term "kinderen".
755. Papirius Fronto echter zegt in het Derde Boek der Meningen, dat wanneer land, met een boer en zijn vrouw en kinderen,
wordt nagelaten, ook de kleinkinderen, die van de zonen afstammen, daaronder begrepen zijn, tenzij de bedoeling van de
erflater anders was; want er is dikwijls beslist, dat onder de term "kinderen" ook de kleinkinderen begrepen zijn.
756. De Goddelijke Marcus heeft in een Rescript verklaard, dat een ieder, die een kleinzoon als erfgenaam naliet, niet geacht
werd zonder kinderen te zijn gestorven.
757. Naast dit alles leert de natuur ons, dat aanhankelijke vaders, die trouwen met de bedoeling en de wens om kinderen te
krijgen, onder de term allen die van hen afstammen, uitsluiten. Want wij kunnen onze kleinkinderen geen liefdevollere naam
geven dan die van kinderen, aangezien wij zonen en dochters hebben en opvoeden met het doel onze nagedachtenis voor alle
tijden te bestendigen door middel van hun nageslacht.
758. Paulus, Opinies, Boek X.
Paulus zegt dat hij een valse voogd kan worden genoemd, die in het geheel geen voogd is, of die is aangesteld voor een
minderjarige die al een voogd heeft, of die geen voogd heeft; net zoals het geval is met een vals testament, dat in het geheel
geen testament is, of een valse maat, die in werkelijkheid geen maat is.
759. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek II.
Onder de term "geld" wordt niet alleen munt verstaan, maar alle soorten goederen, of ze nu vastzitten op de grond of roerend
zijn, en die zowel lichamelijk als onlichamelijk zijn.
760. Paulus, Opinies, Boek II.
De definitie van grove nalatigheid is niet te weten wat alle personen weten.
761. Wij moeten diegenen geen vrienden noemen met wie wij slechts een geringe kennis hebben, maar diegenen met wie
onze vaderen een eerbare en vertrouwde relatie hebben onderhouden.
762. Venuleius, Bepalingen, Boek VII.
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De term "ketenen" geldt zowel voor particuliere als openbare vrijheidsbeperking; "hechtenis" heeft echter alleen betrekking
op openbare gevangenschap.
763. Tryphoninus, Disputaties, Boek I.
Een gevluchte slaaf is niet iemand die alleen maar het plan heeft opgevat om aan zijn meester te ontsnappen, ook al heeft hij
misschien opgeschept dat hij dat van plan is, maar iemand die daadwerkelijk met zijn vlucht is begonnen; Want zoals iemand
iemand een dief, een echtbreker of een gokker kan noemen, op grond van bepaalde aanwijzingen die alleen voortkomen uit
zijn bedoelingen, hoewel hij nooit iets van de eigenaar heeft gestolen of een vrouw heeft bedorven, maar slechts heeft
besloten dit te doen, wanneer de gelegenheid zich voordeed, toch kan hij niet worden geacht het strafbare feit te hebben
begaan, totdat zijn plan is uitgevoerd, en daarom staat het vast, dat een slaaf niet als een voortvluchtige of een zwerver wordt
beschouwd, alleen omdat hij het voornemen heeft gehad dit te worden, maar pas nadat hij de daad heeft begaan.
764. Dezelfde, Handboeken, Boek I.
Grove nalatigheid is een fout; een grote fout is bedrog.
765. Dezelfde, Handboeken, Boek II.
Praetoriaans bezit van een landgoed wordt niet toegekend aan de erfgenamen van de erfgenaam, door de volgende clausule
van het Edict: "Ik zal bezit toekennen aan hem die de erfgenaam is van de overledene." Ook in de volgende vervanging: "Wie
mijn erfgenaam zal zijn", wordt alleen de eerstvolgende erfgenaam bedoeld, of de aangewezen erfgenaam, ook al is hij niet
de eerstvolgende in de erfopvolging.
766. Idem, over de gerechtelijke onderzoeken.
Met de term "medeburgers" worden bedoeld zij, die in dezelfde stad geboren zijn.
767. Idem, over stilzwijgend vertrouwen.
Wij moeten onder de uitdrukking "afgehandelde of voltooide zaken" niet alleen die verstaan, waarover een geschil bestaat,
maar ook die, waaromtrent geen geschil bestaat.
768. Idem, over het decreet van de Senaat over de Orphitiën.
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Daaronder zijn begrepen de vragen, waarover rechterlijke uitspraak is gedaan, die, ten aanzien waarvan een compromis is
gesloten, en die, welke door tijdsverloop zijn voorgeschreven.
769. Dezelfde, over het decreet van Tertullianus van de Senaat.
Wanneer men zegt, dat een kind, dat naar verwachting geboren zal worden, als reeds bestaand wordt beschouwd, dan is dit
alleen waar, wanneer zijn rechten in het geding zijn, maar aan anderen komt geen voordeel toe, tenzij zij werkelijk geboren
worden.
770. Gaius, Over mondelinge verplichtingen, Boek I.
De uitspraak: "Die meer waard zijn dan dertig aurei," heeft zowel betrekking op een som geld, als op de waardering van
eigendom.
771. Dezelfde, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek I.
De volgende uitdrukkingen, "Als hij bedriegt," "Als hij in gebreke blijft," "Als hij frustreert," zijn de bronnen waaraan de
term "lasteraars" ontleend is, omdat zij anderen lastig vallen met rechtszaken door bedrog en misleiding.
772. Op de derde dag na de Kalends van januari wordt gebeden voor het behoud van de keizer.
773. Gewoonlijk wordt alles wat uit een boog wordt geworpen een pijl genoemd; nu echter wordt er alles mee bedoeld wat
met de hand wordt geworpen; en daaruit volgt dat zelfs een steen, of een stuk hout, of ijzer, onder deze term vallen. Het
wordt zo genoemd omdat het naar een afstand wordt gezonden, en is wat de Grieken aanduiden als iets dat naar een afstand
wordt geworpen. Wij kunnen deze betekenis ontdekken in het Griekse woord voor wat wij een dart noemen, dat gewoonlijk
iets betekent dat door een boog wordt uitgeworpen, maar het betekent ook iets dat met de hand wordt uitgeworpen.
Xenophon deelt ons dit feit mee, want hij zegt: "Zij droegen pijlen, speren, pijlen, stroppen, en ook stenen." Wat van een
boog wordt uitgezonden is wat de Grieken toceuma noemen, d.w.z. een pijl, maar door ons wordt het aangeduid met de
gewone naam "pijl".
774. Dezelfde, Over de Wet van de Twaalf Tafelen, Boek II.
Degenen die wij vijanden noemen, noemden de ouden perduelles, waarmee zij aangaven dat zij personen waren met wie zij
in oorlog waren.

3884

775. Als solvabel wordt beschouwd hij, die voldoende bezit heeft om elke vordering te voldoen, die door een schuldeiser
tegen hem kan worden ingesteld.
776. Sommige autoriteiten zijn van mening, dat de term "levensonderhoud" alleen betrekking heeft op voedsel; maar Ofilius
en Atticus zeggen, dat onder deze term kleding en bedekking van elke soort zijn begrepen, want zonder dit kan niemand in
zijn levensonderhoud voorzien.
777. Dezelfde, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek III.
Wij passen de term "dragen" toe op wat iemand door middel van zijn lichaam vervoert; "vervoeren"
op datgene wat men vervoert door middel van een lastdier; en "drijven" heeft betrekking op dieren.
778. Wij noemen arbeiders in hout niet alleen degenen die timmerhout polijsten, maar ook allen die huizen bouwen. 236.
Dezelfde, Over de Wet van de Twaalf Tafelen, Boek IV.
Zij die over vergif spreken, moeten er bijvoegen of het goed of slecht is, want geneesmiddelen zijn vergiften, en zij worden
zo genoemd omdat zij de natuurlijke aanleg veranderen van hen aan wie zij worden toegediend. Wat wij vergif noemen,
noemen de Grieken farmakon; en onder hen vallen zowel schadelijke geneesmiddelen als geneeskrachtige middelen onder
deze term, en daarom onderscheiden zij ze met een andere naam. Homerus, de meest vooraanstaande van hun dichters,
informeert ons hierover, want hij zegt: "Er zijn vele soorten vergif, waarvan sommige goed zijn en sommige slecht."
779. Javolenus zegt dat fruit alles is wat een zaad heeft, zoals in het geval van de Grieken die alle soorten bomen akrodrua
noemen.
780. Dezelfde, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek V.
Een wet die twee negatieve uitspraken bevat, staat eerder toe dan dat hij verbiedt. Dit wordt ook opgemerkt door Servius.
781. Dezelfde, Over de wet van de Twaalf Tafelen, Boek VI.
De term "plebejer" geldt voor alle burgers behalve Senatoren.
782. "Oproepen tot getuigenis" is getuigenis afleggen.
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783. Het woord "pand" is afgeleid van de vuist, omdat alles wat in pand wordt gegeven, met de hand wordt overgedragen.
Daarom zijn sommige autoriteiten van mening, en het kan waar zijn, dat een pand, in eigenlijke zin, alleen kan bestaan uit
roerende goederen.
784. Alle overtredingen vallen onder de term "noxia".
785. Pomponius, Enchiridion.
Een minderjarige is iemand die de puberteit nog niet heeft bereikt en die niet meer onder het gezag van zijn vader staat, hetzij
door de dood van deze laatste, hetzij door zijn eigen overgave.
786. De term "slaven" is afgeleid van het feit dat de bevelhebbers van onze legers vroeger de gewoonte hadden hun
gevangenen te verkopen, en ze voor dit doel bewaarden, in plaats van ze ter dood te brengen.
787. Een inwoner is iemand die zijn domicilie heeft in een of ander land, en die de Grieken paroikon noemen, dat wil zeggen
"aangrenzend". Zij die in steden wonen, worden geen inwoners genoemd, evenmin als zij die land in de nabijheid van een
stad hebben en zich daar vestigen, als in een toevluchtsoord.
788. Een openbare betrekking is een ambt, aan een particulier verleend, door middel waarvan de burgers individueel en
collectief buitengewoon voordeel genieten, alsmede hun eigendommen door zijn magistraal gezag.
789. Een vreemdeling is iemand die de Grieken apoikon noemen, d.w.z. iemand die zijn huis heeft verlaten om een kolonist
te worden.
790. Sommige autoriteiten beweren dat decurions zo genoemd worden omdat in het begin, toen kolonies gesticht werden, het
tiende deel van hen die ze stichtten, gewoonlijk in een lichaam gevormd werden om openbare raad te geven.
791. Het woord "stad" is afgeleid van het werkwoord urbo, dat betekent: een grens markeren met een ploeg. Varus zegt dat
de kromming van een ploegschaar, die gewoonlijk wordt gebruikt om de grenzen van een stad die op het punt staat gebouwd
te worden, te markeren, urbum wordt genoemd.
792. De term "versterkte stad" (oppidum), is afgeleid van ops, om de reden dat haar muren zijn gebouwd om de veiligheid
van eigendom te waarborgen.
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793. Het woord "grondgebied" betekent al het land binnen de grenzen van een stad. Sommige autoriteiten menen dat het zo
genoemd wordt, omdat de magistraten het recht hebben om binnen zijn grenzen angst in te boezemen, dat wil zeggen, het
recht om het volk te verwijderen.
794. Het is twijfelachtig of de term "zijn" het geheel of een deel betekent; en daarom moet iemand die zweert dat iets niet van
hem is, eraan toevoegen dat hij er geen mede-eigendom in heeft met een ander.
795. Paulus, Over de zes boeken van keizerlijke decreten die betrekking hebben op gerechtelijke onderzoeken, Boek I.
De vraag rees of de uitdrukking "De bruidsschat zal worden teruggegeven in geval van ontbinding van het huwelijk" niet
alleen betrekking heeft op echtscheiding, maar ook op overlijden; dat wil zeggen, of dit de bedoeling was van de
contracterende partijen in het onderhavige geval; en verscheidene autoriteiten menen dat dit de bedoeling was, terwijl
anderen de tegengestelde mening zijn toegedaan. Op grond hiervan besliste de keizer dat "de overeenkomst was dat de
bruidsschat in geen geval in handen van de echtgenoot mocht blijven.
796. Quintus Mucius Scaevola, Definities.
Roerende goederen zijn die welke niet aan de grond vastzitten, d.w.z. alles wat geen deel uitmaakt van een gebouw of ander
bouwwerk.
797. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek II.
Labeo zegt dat een mast deel uitmaakt van een schip, maar dat kleine zeilen dat niet doen, omdat veel schepen nutteloos
zouden zijn zonder masten, en daarom worden ze beschouwd als behorend tot schepen; zeilen worden echter eerder
beschouwd als een toevoeging aan dan als delen van een schip.
798. Labeo zegt dat er een verschil bestaat tussen wat ergens over uitsteekt, en wat ergens als uitsteeksel in wordt gestoken,
zodanig naar voren wordt gebracht dat het geen steun heeft, zoals bijvoorbeeld balkons en daken; en wat in een gebouw
wordt gestoken ergens op rust, zoals bijvoorbeeld balken en balken.
799. Labeo zegt, dat wanneer lood in plaats van dakpannen wordt gebruikt om een huis te bedekken, het er deel van
uitmaakt; maar dat wanneer het wordt gebruikt om een open galerij te bedekken, dit niet het geval is.
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800. Labeo zegt dat een weduwe niet alleen een vrouw is die ooit getrouwd is geweest, maar ook iemand die geen echtgenoot
heeft gehad; want de term wordt ook toegepast op een persoon die idioot of krankzinnig is, en het woord betekent ook zonder
de vereniging van twee personen.
801. Labeo zegt ook, dat een gebouw van planken, opgericht om een plaats gedurende de winter te beschermen, en dat in de
zomer wordt verwijderd, een huis is; want het is bestemd voor eeuwig gebruik, hoewel het niet aan de grond vastzit, omdat
het voor een deel van de tijd wordt verwijderd.
802. Scaevola, Digest, Boek XVIII.
Scaevola gaf als zijn mening dat het algemeen aanvaard was dat onder de term "vrijgemaakten" die personen moeten worden
begrepen die krachtens een eerste of een opvolgend testament zijn gemanumitteerd, tenzij hij door wie zij werden opgeëist
duidelijk kon aantonen dat dit in strijd is met de bedoeling van de overledene.
803. Labeo, Epitomes of Probabilities van Paulus, Boek IV.
Een boete is een boete, en een boete is een boete. Paulus: Beide beweringen zijn onjuist; want het verschil tussen deze dingen
blijkt uit het feit dat tegen een boete geen beroep kan worden ingesteld, want wanneer iemand voor een overtreding wordt
veroordeeld, staat de straf daarvoor vast, en moet die onmiddellijk worden betaald; maar tegen een boete kan beroep worden
ingesteld, want die is niet verschuldigd, tenzij er geen beroep wordt ingesteld, of de appellant zijn zaak verliest; en het is
hetzelfde als wanneer de rechter erover had beslist die daartoe gemachtigd was. Vandaar dat het verschil tussen deze dingen
duidelijk wordt, omdat bepaalde straffen zijn voorgeschreven voor bepaalde onwettige handelingen; maar dit is niet het geval
met boeten, want de rechter is bevoegd om elke boete op te leggen die hij wil, tenzij het bedrag dat hij mag opleggen bij wet
is vastgesteld.
804. Pomponius, Epistels, Boek X.
Beelden die op hun sokkels zijn bevestigd, schilderijen die met kettingen zijn opgehangen of aan de muren zijn bevestigd, en
lampen die op dezelfde manier zijn bevestigd, maken geen deel uit van een huis; want ze zijn daar eerder geplaatst als
ornamenten dan als onderdelen van gebouwen.
805. Labeo zegt ook dat de muur die gewoonlijk voor een huis is geplaatst, er deel van uitmaakt. 246. Dezelfde, Brieven,
Boek XVI.
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In de "Vermoedelijkheden" van Labeo wordt gezegd dat de uitdrukking "Voorleggen" betrekking heeft op het voor de rechter
vertonen van het in geschil zijnde eigendom. Want wie in persoon verschijnt, brengt om die reden het litigieuze goed niet
voort; en wie een persoon voortbrengt die stom, krankzinnig of een zuigeling is, wordt in het geheel niet geacht hem voort te
brengen; want van zo iemand kan onder geen enkele omstandigheid met recht worden gezegd dat hij aanwezig is.
806. De term "teruggave" heeft niet alleen betrekking op het lichaam van de zaak zelf, maar ook op alle rechten en
voorwaarden die daaraan verbonden zijn; vandaar dat volledige teruggave door de wet bedoeld wordt.

Tit. 17. Betreffende verschillende regels van het oude recht

807. Paulus, Over Plautius, Boek XVI.
Een regel is een verklaring, in een paar woorden, van de koers die gevolgd moet worden in de zaak die ter discussie staat. De
wet wordt echter niet afgeleid uit de regel, maar de regel wordt vastgesteld door de wet. De regel geeft dus een korte
beslissing over het punt in kwestie; of, zoals Sabinus zegt, een beknopte uitleg van de zaak, die echter in andere gevallen,
waarop zij niet van toepassing is, haar kracht verliest.
808. Ulpianus, Over Sabinus, Boek I.
Vrouwen zijn uitgesloten van alle burgerlijke of openbare ambten; daarom kunnen zij geen rechter zijn, of de functie van
magistraat uitoefenen, of een rechtszaak aanspannen, of borg staan voor anderen, of optreden als advocaat.
809. Ook een minderjarige moet zich onthouden van alle burgerlijke bezigheden. 3. Dezelfde, Over Sabinus, Boek III.
Hij die openlijk kan toestemmen, kan dat ook doen door niet te weigeren.
810. Dezelfde, Over Sabinus, Boek VI.
Hij wordt niet geacht zijn volledige toestemming te geven die gehoorzaamt aan het bevel van zijn vader of zijn meester.
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811. Paulus, Over Sabinus, Boek II.
Bij zakelijke transacties is de toestand van een krankzinnige één ding, en die van een minderjarige voorbij de leeftijd van de
zuigeling een ander, hoewel geen van beiden volmaakt kan begrijpen wat van hem wordt verlangd, want een krankzinnige
kan geen enkele zaak doen, maar een minderjarige kan alles van dien aard doen met het gezag van zijn voogd.
812. Ulpianus, Over Sabinus, Boek VII.
Een persoon wenst geen erfgenaam te zijn die wil dat een nalatenschap aan een ander wordt overgedragen.
813. Pomponius, Over Sabinus, Boek III.
Onze wet staat niet toe dat iemand die in het burgerlijk leven is, zowel testate als intestate sterft, want er is een natuurlijk
antagonisme tussen de twee termen.
814. Dezelfde, Over Sabinus, Boek IV.
De rechten van het bloed kunnen door geen enkele burgerlijke wet ongedaan worden gemaakt.
815. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XV.
In zaken die onduidelijk zijn, volgen we altijd degene die het minst dubbelzinnig is.
816. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Het is in overeenstemming met de natuur dat hij het voordeel geniet van wat dan ook, die de daaraan verbonden kosten
betaalt.
817. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
Wat van ons is, kan niet aan een ander worden overgedragen zonder onze toestemming.
818. Paulus, Over Sabinus, Boek III.
Bij de uitleg van testamenten moet de bedoeling van de erflater ruim worden geïnterpreteerd.
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819. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XIX.
Hij wordt niet geacht iets te hebben verkregen waarvan de aanspraak door een uitzondering is verjaard.
820. Pomponius, Over Sabinus, Boek V.
In alle verbintenissen waarin het tijdstip van betaling niet is ingevoegd, is de schuld onmiddellijk opeisbaar.
821. Paulus, Over Sabinus, Boek IV.
Ieder die een vorderingsrecht heeft om goederen terug te vorderen, wordt geacht ze in bezit te hebben.
822. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXI.
Een verkoop is niet fictief als de prijs is overeengekomen.
823. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIII.
Wanneer een tijd wordt voorgeschreven door een testament, wordt het geacht te zijn ingevoegd ten voordele van de
erfgenaam, tenzij de bedoeling van de erflater anders was; zoals in het geval van bedingen, waar tijd wordt verleend ten
voordele van de beloftegever.
824. Pomponius, Over Sabinus, Boek VI.
Wanneer erfenissen na onze dood op onze erfgenamen overgaan, komen zij ten goede aan hen onder wier beheer wij stonden
op het moment dat wij ze verkregen. Het geval is anders wanneer wij bedingen maken; want als wij bedingen onder een
voorwaarde, zullen wij het eigendom verwerven, voor dezelfde partijen onder alle omstandigheden, zelfs als de voorwaarde
vervuld moet worden nadat wij uit het gezag van een meester zijn ontheven. Paulus: Wanneer een zoon onder vaders toezicht
bedingt onder een voorwaarde, en vervolgens wordt geëmancipeerd, en de voorwaarde wordt naderhand vervuld, dan zal een
vordering ten gunste van zijn vader liggen, omdat, in het geval van bedingen, rekening wordt gehouden met het tijdstip
waarop wij contracteren.
825. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXIV.
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Wie met een ander een overeenkomst sluit, is óf niet onwetend óf behoort niet onwetend te zijn van zijn toestand; de
erfgenaam echter kan onder dergelijke omstandigheden niets worden verweten, omdat hij niet vrijwillig een overeenkomst
met de legatarissen heeft gesloten.
826. Een exceptie op grond van bedrog werkt gewoonlijk niet als een beletsel voor hen, die niet door het testament van de
erflater zijn uitgesloten.
827. Pomponius, Over Sabinus, Boek VII.
Wanneer de betekenis van een toekenning van vrijheid twijfelachtig is, moet een beslissing ten gunste van de vrijheid worden
genomen.
828. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXVII.
Wie meer mag doen, mag ook minder doen.
829. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXVIII.
Geen verplichting zal iemand van een dienstbare toestand binden.
830. De regel wordt algemeen goedgekeurd dat, overal waar in bonafide overeenkomsten een voorwaarde wordt overgelaten
aan de beslissing van de eigenaar van het goed, of zijn gemachtigde, dit wordt verstaan te zijn gedaan naar het oordeel van
een goed burger.
831. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXIX.
Bij sommige overeenkomsten is er alleen sprake van bedrog, bij andere zowel van bedrog als van nalatigheid. De
overeenkomsten die bedrog inhouden zijn deposito's en overdrachten onder een onzekere titel; overeenkomsten die zowel
bedrog als nalatigheid inhouden zijn mandaat, bruikleen, verkoop, verpanding, huur, en ook de schenking van bruidsschatten,
voogdij, en de transactie van zaken. (De laatste twee vereisen echter buitengewone zorgvuldigheid.) Bij partnerschap en
mede-eigendom van goederen is zowel sprake van bedrog als van nalatigheid. Dit is echter alleen het geval wanneer in de
verschillende contracten niets meer of minder uitdrukkelijk is overeengekomen; want wat in het begin is overeengekomen
moet worden nageleefd, omdat het contract een wet oplegt; behalve wanneer, zoals Celsus zegt, het contract niet geldig zou
zijn als was overeengekomen dat er geen bedrog mocht worden gepleegd, want dit is in strijd met de goede trouw die aan
contracten is verbonden; en dit is onze huidige praktijk. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard in geval van
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ongelukken met dieren, of hun dood, of in geval van iets anders dat gebeurt en niet te wijten is aan nalatigheid; of met
betrekking tot de vlucht van slaven die het niet gebruikelijk was te bewaken, rovers, oproer, brand, overstromingen, en
aanvallen van dieven.
832. Paulus, Over Sabinus, Boek V.
Wanneer het belang van iemand in het geding is, is het een kwestie van feiten en niet van recht.
833. Pomponius, Over Sabinus, Boek XI.
Echt is beter dan persoonlijke zekerheid.
834. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXX.
Wie het recht heeft om eigendom te vervreemden tegen de toestemming van een persoon die aanwezig is, heeft een veel beter
recht om dit te doen wanneer hij onwetend is van het feit, en afwezig.
835. Pomponius, Over Sabinus, Boek XVI.
Niets dat door de Praetoriaanse wet of de burgerlijke wet is voorgeschreven, kan worden veranderd door de overeenkomst
van particulieren; hoewel de basis van de verplichting kan worden veranderd door wederzijdse toestemming, door de werking
van de wet zelf, en door het inroepen van een uitzondering op grond van een informele overeenkomst; om de reden dat de
oorzaak van een vordering die hetzij door de wet, hetzij door de Praetor is verleend, niet teniet wordt gedaan door de
overeenkomst van particulieren, tenzij deze tussen hen was gesloten op het moment dat de rechtszaak werd aangespannen.
836. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
De Goddelijke Pius verklaarde in een Rescript dat zij die wegens een vertoning van vrijgevigheid werden aangeklaagd, alleen
een vonnis tegen zich konden laten uitspreken voor een bedrag dat zij konden betalen.
837. Paulus, Over Sabinus, Boek VIII.
Alles wat in het begin ongeldig is, kan niet door tijdsverloop worden verholpen.
838. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XXXVI.
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Instemming en niet samenwoning vormt het huwelijk.
839. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLII.
Het is waar dat noch overeenkomsten noch bedingen een reeds verrichte handeling kunnen herroepen; want wat onmogelijk
is, kan niet zodanig in een overeenkomst of beding worden opgenomen dat een praetoriaanse handeling of overeenkomst van
kracht wordt.
840. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLIII.
Wat het burgerlijk recht betreft, worden slaven niet als personen beschouwd, maar volgens het natuurrecht is dit riot het
geval, want het natuurrecht beschouwt alle mensen als gelijk.
841. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXII.
Wanneer ofwel de eiser ofwel de gedaagde een lucratieve titel probeert te bewijzen, is de zaak van de eiser het moeilijkst vast
te stellen.
842. Ulpianus, Over Sabinus, Boek XLII.
In alle bedingen en andere overeenkomsten volgen wij de bedoeling van de partijen; en als het niet duidelijk is wat hun
bedoeling was, volgen wij de gewoonte van de plaats waar de transactie werd gesloten. Maar welke regel moet worden
toegepast indien de gewoonte van de plaats niets regelt, omdat zij varieert? In dat geval moet het kleinste bedrag worden
gevorderd.
843. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XLVIII.
Niets is zo natuurlijk als dat een verbintenis wordt opgeheven op dezelfde manier waarop zij is aangegaan; daarom wordt een
mondelinge verbintenis opgeheven door woorden, en een verbintenis die is gebaseerd op de loutere instemming van de
partijen wordt opgeheven door de onenigheid van beiden.
844. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXVII.
Het is verwijtbaar zich te bemoeien met iets waarmee men niets te maken heeft.
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845. Ulpianus, Over Sabinus, Boek LI.
Wie de macht heeft om te veroordelen, heeft ook de macht om vrij te spreken.
846. Pomponius, Over Sabinus, Boek XXIX.
Zoals een erfgenaam niet aansprakelijk mag zijn voor een straf die de overledene voor een misdaad heeft opgelopen, zo mag
hij ook niet profiteren van iets dat hem vanwege de misdaad in handen kan komen.
847. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXII.
In elk geval wordt een handeling geacht te zijn verricht, wanneer iemand door een ander wordt verhinderd die te verrichten.
848. Dezelfde, Over Sabinus, Boek XXXIV.
Een krankzinnige, en iemand aan wie verboden is zijn eigendom te beheren, heeft geen wil.
849. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVI.
Alles wat een eiser niet is toegestaan te doen, is de gedaagde niet toegestaan.
850. Waar het recht op eigendom duister is, is het beter de partij te bevoordelen die het probeert terug te krijgen, dan hij die
het voor de eerste keer probeert te verkrijgen.
851. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek IX.
Degenen die een ander opvolgen hebben goede redenen om zich te beroepen op onwetendheid over het al dan niet
verschuldigd zijn van wat geëist wordt. Ook zekerheidsstellers en erfgenamen kunnen zich beroepen op onwetendheid als
excuus. Dit geldt echter alleen voor een erfgenaam wanneer hij wordt aangesproken, en niet wanneer hij de vordering instelt;
want het is duidelijk, dat wie een vordering instelt, daarvan op de hoogte moet zijn, want het ligt in zijn macht dat te doen
wanneer hij dat wil, en hij moet in de eerste plaats de vordering zorgvuldig onderzoeken, en dan tot inning overgaan.
852. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXVIII.
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Niemand die ontkent dat hij iets verschuldigd is, wordt verhinderd een andere verdediging aan te voeren, tenzij de wet dit
verbiedt.
853. Wanneer verschillende vorderingen kunnen worden ingesteld voor dezelfde zaak, moet er slechts één worden
aangewend.
44. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIX.
Wij kennen een vordering toe tegen een erfgenaam voor het bedrag waarmee hij voordeel heeft behaald door het bedrog van
de overledene, maar dit is niet van toepassing op enig bedrog van hemzelf.
854. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXX.
Noch de verpanding, noch de borg, noch het bezit door een precaire titel, noch de koop, noch de huur van eigen bezit kan
standhouden.
855. De overeenkomst van particulieren heeft geen invloed op het publiekrecht.
46. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek X.
Niemand is verplicht om iets terug te geven wat bij wijze van straf is gevorderd.
856. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXX.
Geen verplichting ontstaat door het geven van advies dat niet frauduleus is; indien het echter met frauduleuze en bedrieglijke
bedoelingen wordt gegeven, zal een vordering wegens fraude worden ingesteld.
857. De partner van mijn partner is niet de mijne.
48. Paulus, Over het Edict, Boek XXXV.
Alles wat gedaan of gezegd wordt in de hitte van woede, wordt niet geacht van enig effect te zijn, tenzij de volharding van de
partij in kwestie de toestand van zijn of haar gemoed openbaart. Daarom, wanneer een vrouw na korte tijd terugkeert, wordt
zij niet geacht te zijn gescheiden.
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858. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXXV.
Het bedrog van de een geeft de ander geen grond voor een rechtsvordering, wanneer hij er niet door getroffen werd.
859. Paulus, Over het Edict, Boek XXXIX.
Vrij van schuld is hij, die weet, dat een overtreding van de wet begaan wordt, maar niet in staat is die te verhinderen.
860. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XV.
Niemand wordt geacht iets te verwerven dat hij verplicht is aan een ander af te staan.
861. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLIV.
Niet alleen hij die zich verbergt, wordt geacht een zaak niet te verdedigen, maar ook hij die, aanwezig zijnde, weigert zich te
verdedigen of onwillig is om verder te gaan.
862. Paulus, Over het Edict, Boek XLII.
Iemand heeft het recht geld terug te vorderen dat hij per vergissing heeft betaald, maar als hij het opzettelijk betaalt, wordt
het beschouwd als een schenking.
863. Ulpianus, Over het Edict, Boek XLVI.
Niemand kan aan een ander een recht overdragen dat hij zelf niet bezit.
864. Gaius, Over testamenten met betrekking tot het stedelijk edict, Boek II.
Niemand wordt geacht bedrog te plegen die doet waartoe hij het recht heeft.
865. Dezelfde, Over legaten met betrekking tot het stedelijk edict, Boek III.
In vragen die twijfelachtig zijn, moet de welwillendste mening altijd de voorkeur krijgen.
866. Dezelfde, Over het Hoofdstedelijk Edict, Boek XVIII.
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De goede trouw staat niet toe, dat dezelfde schuld tweemaal wordt geïnd.
867. Ulpianus, Disputaties, Boek II.
Een actie De peculia wordt gewoonlijk niet verleend tegen een vader in strafzaken.
868. Dezelfde, Disputaties, Boek III.
Besloten wordt dat een erfgenaam hetzelfde gezag en dezelfde rechten heeft die de overledene genoot.
869. Dezelfde, Disputaties, Boek X.
Hij wordt altijd geacht iets te richten dat een ander niet belet in zijn naam tussenbeide te komen. Indien echter iemand, die er
niet mee heeft ingestemd, een handeling bekrachtigt, is hij vatbaar voor een vordering in mandaat.
870. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Ieder heeft het recht zijn eigen huis te herstellen, mits hij dit niet doet tegen de toestemming van een ander, op grond waarop
hij geen recht heeft.
871. Julianus, Digest, Boek VI.
Erfenis is niets anders dan erfopvolging van elk recht dat de overledene genoot.
872. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Een ieder die zonder bedrieglijk opzet tot de rechtszaak overgaat, wordt niet geacht in gebreke te zijn.
873. Dezelfde, Digest, Boek XXIX.
Alles wat zelden voorkomt, moet niet onbezonnen in overweging worden genomen bij de verrichting van zaken.
874. Dezelfde, Digest, Boek LIV.

3898

Het soort sofisme dat de Grieken een "beknopt syllogisme" noemen, is dat waarbij uit premissen die duidelijk waar zijn, door
middel van onbeduidende veranderingen, conclusies worden afgeleid die duidelijk onwaar zijn.
875. Dezelfde, Digest, Boek LX.
Marcellus zegt dat hij ophoudt een schuldenaar te zijn die een wettelijke uitzondering verkrijgt, die niet in strijd is met de
natuurlijke billijkheid.
876. Dezelfde, Digest, Boek LXXXVII.
Wanneer een zin twee betekenissen heeft, moet die aanvaard worden, die het best bij de zaak past.
877. Paulus, Over de terugvordering van een bruidsschat.
In elk geval moet worden opgemerkt dat wanneer de toestand van een persoon grond geeft voor een voordeel, en het
ontbreekt, het voordeel ook verdwijnt; maar waar de actie het vereist, kan iedereen het vervolgen, en de grond voor het
voordeel blijft.
878. Hetzelfde, aangaande de toewijzing van vrijgelatenen.
Een voordeel wordt niet verleend aan iemand die het niet wil aannemen.
879. Idem, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Niemand aan wie het recht is verleend om een overtreder ter dood te veroordelen, of tot enige andere straf, kan zijn gezag aan
een ander overdragen.
880. Dezelfde, Over de plichten van Proconsul, Boek II.
Alles wat een onderzoek vereist, kan niet door middel van een verzoekschrift worden geregeld.
881. Javolenus, Over de laatste werken van Labeo, Boek III.
De winst van elk soort bezit kan in pand worden gegeven.
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882. Quintus Mucius Scaevola, Regels.
Voogdij is afgeleid van het recht van erfenis, behalve wanneer er vrouwelijke erfgenamen zijn.
883. Niemand kan een voogd aanstellen voor iemand, behalve voor zijn eigen erfgenamen, of tenzij hij zulke erfgenamen had
op het moment van zijn dood, of ze zou hebben gehad als hij nog had geleefd.
884. Als met geweld gedaan wordt beschouwd, hetgeen iemand doet, nadat het hem verboden is; en clandestien handelt hij,
die zonder medeweten van de wederpartij te werk gaat, indien hij met hem een twistgesprek heeft, of meent te zullen hebben.
885. Alles, wat in een testament op zulk een wijze is vermeld, dat het niet kan worden begrepen, is evenzoo alsof het in het
geheel niet vermeld was.
886. Niemand kan een ander bevoordelen ten nadele van een derde, hetzij door een overeenkomst, hetzij door het
voorschrijven van een voorwaarde, hetzij door het aangaan van een beding.
887. Papinianus, Vragen, Boek I.
Een onrechtvaardige voorwaarde mag niet door de een aan de ander worden opgelegd.
888. Papinianus, Vragen, Boek III.
Niemand kan zijn mening veranderen ten nadele van een ander.
889. Dezelfde, Vragen, Boek XXIV.
Geen transacties die de instemming van de betrokken partijen vereisen, kunnen worden uitgevoerd, tenzij hiervan
daadwerkelijk en positief bewijs bestaat.
890. Idem, Vragen, Boek XXVIII.
Wettige handelingen die niet afhankelijk zijn van tijd of een voorwaarde, zoals bijvoorbeeld emancipatie, vrijlating, het
aanvaarden van een nalatenschap, de keuze van een slaaf, de aanstelling van een voogd, worden absoluut teniet gedaan door
de toevoeging van tijd of een voorwaarde. Soms echter worden de bovengenoemde handelingen stilzwijgend van kracht
onder omstandigheden die, indien zij openlijk zouden worden verklaard, hun nietigheid zouden meebrengen. Want wanneer
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iemand absoluut de ontvangst erkent van iets, dat hem onder een voorwaarde was beloofd, zal zijn vrijlating als geldig
worden beschouwd, indien aan de voorwaarde van de verbintenis zou worden voldaan; wanneer echter de voorwaarde van de
vrijlating uitdrukkelijk was vermeld, zal de transactie van geen kracht of gevolg zijn.
891. Dezelfde, Vragen, Boek XXXI.
In het algemeen, wanneer enige vraag rijst met betrekking tot een fraude, moet niet in aanmerking worden genomen wat de
eiser in handen heeft, maar wat hij had kunnen hebben, als het niet voor zijn tegenpartij was geweest.
892. Dezelfde, Vragen, Boek XXXII.
De vaststelling van het bestaan van bedrog, volgens het Burgerlijk Recht, hangt niet altijd af van de gebeurtenis, maar of er
een voornemen was om het te plegen.
893. Dezelfde, Vragen, Boek XXXIII.
In alle rechtsaangelegenheden heeft de soort voorrang boven het geslacht, en alles wat daarop betrekking heeft, wordt van het
grootste belang geacht.
894. Dezelfde, Opinies, Boek III.
Wat in contracten wordt ingevoegd om dubbelzinnigheid weg te nemen, doet geen afbreuk aan het gewoonterecht.
895. Dezelfde, Opinies, Boek IX.
Alles wordt als geschonken beschouwd, wat zonder dwang der wet is gegeven.
896. Dezelfde, Definities, Boek II.
Niemand wordt geacht iets verloren te hebben als het hem niet toebehoorde.
897. Dezelfde, Vragen, Boek V.
Wanneer meer betaald wordt dan verschuldigd is, en het niet mogelijk is het overschot af te trekken, wordt de gehele schuld
als onbetaald beschouwd, en blijft de vroegere verplichting bestaan.
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898. Hij, in wiens eerlijkheid wij vertrouwen, is door de natuurwet verschuldigd, wat hij door de wet der natiën verschuldigd
is.
85. Dezelfde, Vragen, Boek VI.
Wanneer enige twijfel rijst, is het beter te beslissen in het voordeel van de bruidsschat.
899. Het is geen nieuw beginsel, dat hetgeen eenmaal als geldig is beslist, stand zal houden; ofschoon zich een geval kan
voordoen, waarin geen begin had kunnen worden gemaakt.
900. Wanneer hetzij het natuurlijke verstand, hetzij twijfel aan de wet door billijkheid wordt tegengesproken, moet
gematigdheid in acht worden genomen bij het nemen van een beslissing.
901. Dezelfde, Vragen, Boek VII.
De toestand van hen die een rechtszaak aanspannen, wordt gewoonlijk niet slechter dan wanneer zij deze niet hadden
aangespannen, maar voor het grootste deel wordt zij verbeterd.
902. Dezelfde, Vragen, Boek XIII.
Niemand maakt, door te trachten zijn eigendom terug te krijgen, zijn zaak slechter, maar hij verbetert die. Tenslotte gaat het
recht, nadat de zaak is toegewezen, over op de erfgenaam, en de erfgenaam is onder alle omstandigheden ook aansprakelijk.
903. Scaevola, Vragen, Boek V.
Niemand wordt geacht in verzuim te zijn wanneer de vordering nietig is.
904. Paulus, Vragen, Boek X.
Zolang een testament geldig is, wordt de wettelijke erfgenaam niet toegelaten tot de nalatenschap.
905. Dezelfde, Vragen, Boek XV.
In alle zaken, en vooral in die welke het recht betreffen, moet de billijkheid in acht genomen worden.
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906. Idem, Vragen, Boek XVII.
Wanneer aan iemand een erfopvolging toekomt door een dubbel recht, zal, indien de meer recente wordt verworpen, de
oudere blijven bestaan.
907. Scaevola, Meningen, Boek V.
Als een kopiist een fout maakt bij het overschrijven van een beding, verhindert dit niet dat de schuldenaar en de borg
aansprakelijk zijn.
908. Marcianus, Vertrouwen, Boek I.
Een zoon die onder vaders toezicht staat, wordt geacht noch zijn peculium te behouden, noch te recupereren, noch het bezit
ervan te verwerven.
909. Ulpianus, Trusts, Boek II.
Het is niet gebruikelijk dat overbodige zaken een document ongeldig maken.
910. Dezelfde, Trusts, Boek VI.
Niemand twijfelt eraan dat hij als solvabel moet worden beschouwd die wordt verdedigd.
911. Marcianus, Trusts, Boek XII.
Wanneer een akte dubbelzinnig is, moet worden gekeken naar de bedoeling van de partij die het heeft gemaakt.
912. Hermogenianus, Epitomes of Law, Boek III.
Het vonnis van deportatie, alleen, ontneemt een persoon zijn eigendom, dat door de schatkist wordt geconfisqueerd.
913. Dezelfde, Epitomes of Law, Boek IV.
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Wanneer goederen door twee personen onder een lucratieve titel worden opgeëist, moet degene wiens titel op hetzelfde het
oudst is, de voorkeur krijgen.
914. Venuleius, Bepalingen, Boek XII.
Niemand kan als oneerlijk beschouwd worden, die niet weet, hoeveel hij betalen moet.
915. Gaius, Regels, Boek I.
Elke verplichting aangegaan onder een wet wordt teniet gedaan door een tegengestelde wet.
916. Paulus, Over gerechtelijke onderzoeken.
Wanneer de wet een termijn van twee maanden noemt, en de partij verschijnt op de eenenzestigste dag, moet hij worden
gehoord; hiervoor verklaarden keizer Antoninus en zijn Goddelijke Vader in een Rescript.
917. Ulpianus, Over het Edict, Boek I.
Iedereen die een daad stelt tegen het bevel van de Praetor, wordt geacht het Edict te hebben overtreden.
918. Hij heeft het recht een handeling te weigeren, die hij ook kan toestaan. 103. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Niemand kan met geweld uit zijn eigen huis worden gehaald.
919. Ulpianus, Over het Edict, Boek II.
Wanneer twee rechtszaken worden aangespannen, waarbij in de ene een grote som schadevergoeding wordt geëist en in de
andere een schandelijke aanklacht wordt gedaan, heeft de zaak die de reputatie van de partij schaadt, het recht om voorrang te
krijgen. Maar wanneer beide vorderingen van dien aard zijn, dat de veroordelingen de verweerder met schande zullen
brandmerken, moeten zij beide geacht worden van hetzelfde belang te zijn, ook al zijn er ongelijke bedragen mee gemoeid.
920. Paulus, Over het Edict, Boek I.
Wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt verlangd, moet men zijn toevlucht nemen tot de Praetor.
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921. Dezelfde, Over het Edict, Boek II.
Vrijheid is een bezit van onschatbare waarde.
922. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek I.
Geen rechtsvordering kan worden ingesteld tegen een slaaf.
923. Paulus, Over het Edict, Boek IV.
Bij het opleggen van straffen moet altijd rekening worden gehouden met de leeftijd en de onervarenheid van de schuldige.
924. Dezelfde, Over het Edict, Boek V.
Hij is niet medeplichtig aan een misdaad, die het begaan ervan niet verhindert, wanneer hij daartoe niet in staat is.
925. Dezelfde, Over het Edict, Boek VI.
Het mindere is altijd in het meerdere begrepen.
926. Niemand wordt geacht wettelijk verantwoordelijk te zijn voor een ander, tenzij hij zekerheid geeft.
927. Een minderjarige wordt niet geacht in te stemmen met iets tot zijn schade.
928. Wanneer twee zinnen in een overeenkomst, die op hetzelfde betrekking hebben, niet met elkaar verbonden zijn, is het
voldoende, dat een van deze zinnen wordt nagekomen.
929. De vrijstelling moet aan de vrouw worden verleend om haar te beschermen, maar niet om haar in staat te stellen zich
gemakkelijker aan anderen op te dringen.
930. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek II.
Een minderjarige die de leeftijd van de puberteit nadert, is in staat tot diefstal en het begaan van verwondingen.
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931. Strafvorderingen die voortvloeien uit overtredingen van de wet gaan niet over op de erfgenaam, zoals bijvoorbeeld die
van diefstal, onrechtmatige schade, diefstal met geweld en verwonding.
932. Paulus, Over het Edict, Boek VIII.
Het maakt geen verschil, wat het resultaat betreft, of iemand niet gerechtigd is tot een rechtsvordering volgens de wet, of dat
hij kan worden uitgesloten door een uitzondering.
933. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek III.
Een deel is opgenomen in het geheel.
934. Paulus, Over het Edict, Boek IX.
Wanneer woorden dubbelzinnig zijn, moet hun meest waarschijnlijke of gewone betekenis worden aangenomen.
935. Dezelfde, Over het Edict, Boek X.
Wanneer iemand van een verplichting wordt ontheven, wordt zijn schuldeiser verondersteld zijn geld te hebben ontvangen.
936. Hij kan niet geacht worden iets verkregen te hebben, die, een beding gemaakt hebbende, door een exceptie kan worden
verhinderd.
937. Ulpianus, Over het Edict, Boek XI.
Niets is zo tegengesteld aan toestemming, die de basis is van bonafide overeenkomsten, als geweld en angst; en iets van deze
aard goed te keuren is in strijd met de goede zeden.
938. Hij, die zich aan de openbare wet houdt, wordt niet uitgebuit.
939. Zij die zich vergissen worden niet geacht in te stemmen. 117. Paulus, Over het Edict, Boek XI.
De Praetor beschouwt de bezitter van een landgoed onder het Edict als in alle opzichten de plaats innemend van de
erfgenaam.
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940. Ulpianus, Over het Edict, Boek XII.
Iemand die in dienstbaarheid is, kan geen eigendom verwerven door usucaptie; want zelfs als hij het bezit, wordt hij niet
geacht het wettelijk te bezitten.
941. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Hij vervreemdt niet, die slechts nalaat het bezit te verkrijgen.
942. Paulus, Over het Edict, Boek XII.
Niemand kan aan zijn erfgenaam rechten nalaten die hij zelf niet bezit.
943. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIII.
Hij die niet doet wat hij zou moeten doen, wordt geacht zijn plicht te hebben geschonden; en hij die doet wat hij niet zou
moeten doen, wordt geacht niet te doen wat hem was opgedragen.
944. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
De vrijheid wordt boven alles bevoorrecht.
945. Ulpianus, Over het Edict, Boek XIV.
Niemand kan legaal procederen in de naam van een ander.
946. Een tijdelijke verandering tast de rechten van een provincie niet aan. 124. Paulus, Over het Edict, Boek XVI.
Bij handelingen waarbij niet de spraak, maar de tegenwoordigheid van de partij vereist is, kan een stomme persoon die
verstand heeft, geacht worden te antwoorden. Dezelfde regel geldt voor iemand die doof is, want ook hij kan antwoorden.
947. Pomponius zegt in het Eerste Boek: "Een krankzinnige neemt dezelfde positie in als iemand die afwezig is."
948. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek V.
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De gedaagden worden met een grotere gunst beschouwd dan de eisers.
949. Ulpianus, Over het Edict, Boek XV.
Niemand is een plunderaar die de prijs betaalt voor wat hij verkrijgt.
950. Hij die een vrije man verwerft, wordt daardoor niet rijker.
951. Wanneer een vraag rijst met betrekking tot de aanspraken van twee personen, verdient de positie van de bezitter de
voorkeur.
952. Paulus, Over het Edict, Boek XX.
Wanneer de Praetor een vordering tegen een erfgenaam toewijst voor het bedrag waarmee hij heeft geprofiteerd, is het
voldoende als de berekening wordt gemaakt vanaf het moment dat het eigendom dat door bedrog van de overledene is
verkregen, in zijn handen is gekomen.
953. Dezelfde, Over het Edict, Boek XIX.
Wanneer twee personen eigendom bezitten onder dezelfde titel, heeft de bezitter het voordeel.
954. Zij die de gehele rechten van iemand opvolgen, worden geacht de plaats van zijn erfgenamen in te nemen. 129.
Dezelfde, Over het Edict, Boek XXI.
Een schuldeiser is niet schuldig aan bedrog die datgene ontvangt waarop hij recht heeft.
955. Wanneer de hoofdzaak ophoudt te bestaan, verdwijnen ook haar toebehoren. 130. Ulpianus, Over het Edict, Boek
XVIII.
Handelingen, en vooral strafhandelingen, die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben, stellen elkaar nooit buiten werking.
956. Paulus, Over het Edict, Boek XXII.
Wie bedrieglijk afstand doet van bezit, wordt als bezitter veroordeeld, omdat zijn bedrog hem als bezitter aansprakelijk
maakt.
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957. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek VII.
Onwetendheid wordt gelijkgesteld met nalatigheid.
958. Dezelfde, Over het Provinciaal Edict, Boek VIII.
Onze toestand kan verbeterd worden door onze slaven, maar ze kan niet verslechterd worden.
959. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXI.
Schuldeisers worden niet bedrogen wanneer hun schuldenaar niets verwerft, maar alleen wanneer zijn eigendom vermindert.
960. Niemand kan zijn toestand verbeteren door middel van een misdaad. 135. Dezelfde, Over het Edict, Boek XXIII.
Men kan geen eigendom leveren dat ofwel niet bestaat, ofwel niet geacht wordt in het contract begrepen te zijn.
961. Paulus, Over het Edict, Boek XVIII.
De goede trouw geeft aan een bezitter evenveel toe als hem werkelijk toekomt, wanneer de wet dit niet verhindert.
962. Ulpianus, Over het Edict, Boek XXV.
Hij die iets verkrijgt op gezag van een rechtbank is een bezitter te goeder trouw.
963. Paulus, Over het Edict, Boek XXVII.
Elke nalatenschap, ook al is die later betreden, wordt geacht te zijn aanvaard op het moment van overlijden van de
overledene.
964. De ernst van een overtreding neemt nooit toe door de tijd die verstreken is sinds het begaan ervan.
965. Gaius, Over het Edict van de Urban Praetor.
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Alle vorderingsrechten die door de dood of door tijdsverloop teniet zijn gegaan, blijven bestaan, wanneer zij eenmaal voor
het gerecht zijn gebracht.
966. Niets wordt geacht iemand absoluut toe te behoren, waarvan hij door een of andere gebeurtenis kan worden beroofd.
140. Ulpianus, Over het Edict, Boek LVI.
De afwezigheid van hem die weg is voor zaken voor de Staat mag hem, of iemand anders, niet schaden.
967. Paulus, Over het Edict, Boek LIV.
Alles wat tegen een rechtsregel in tot stand komt, mag geen precedent worden.
968. Twee erfgenamen van dezelfde persoon kunnen niet ieder erfgenaam worden van zijn gehele nalatenschap. 142.
Dezelfde, Over het Edict, Boek LVI.
Hij die zwijgt, bekent niet altijd, toch is het waar dat hij niet ontkent.
969. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXII.
Alles wat personen die een contract hebben gesloten, zal uitsluiten, zal ook hun opvolgers uitsluiten.
970. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Alles wat geoorloofd is, is niet altijd eerbaar.
971. Bij bedingen moet rekening worden gehouden met het tijdstip waarop wij contracteerden. 145. Ulpianus, Over het Edict,
Boek LXVI.
Niemand wordt geacht diegenen te bedriegen die op de hoogte zijn van de feiten, en hun toestemming geven.
972. Paulus, Over het Edict, Boek LXII.
Wat iemand deed toen hij slaaf was, kan hem niet baten nadat hij vrij is geworden.
973. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXIV.
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Bijzondere zaken zijn altijd opgenomen in algemene zaken.
974. Paulus, Over het Korte Edict, Boek XVI.
Wanneer het effect van iets alle belanghebbenden ten goede komt, moet ieder van hen ook zijn deel van de kosten dragen.
975. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXVII.
Ieder die voordeel heeft bij de daden van een ander, moet daarvoor instaan.
976. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXVIII.
De rechtspositie van hem die fraude heeft gepleegd om eigendom te verkrijgen of te bezitten, en die van hem die fraude heeft
gepleegd om te voorkomen eigendom te verkrijgen of te bezitten, is noodzakelijkerwijs dezelfde.
977. Paulus, Over het Edict, Boek LXIV.
Niemand begaat een onrecht tegen een ander, tenzij hij iets doet waartoe hij niet het recht heeft.
978. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXIX.
Het is onze gewoonte om alles wat met publiek of privé geweld tot stand komt, als misdaad te vervolgen.
979. Hij die iemand het bezit ontneemt, ontneemt het hem.
980. De bekrachtiging van het plegen van een strafbaar feit lijkt op een bevel om het te plegen.
981. In overeenkomsten waarbij bedrog of goede trouw in het spel is, is de erfgenaam ten volle aansprakelijk.
982. Paulus, Over het Edict, Boek LXV.
Wij worden op dezelfde manier aansprakelijk als wij, aan de andere kant, worden bevrijd van contracten; want zoals wij bezit
verwerven door bepaalde methodes, verliezen wij het ook door dezelfde methodes. Daarom, zoals bezit niet kan worden
verkregen dan door opzet en lichamelijke inspanning, zo kan er ook geen verloren gaan, tenzij deze beide dingen bestaan.
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983. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Wanneer de partijen bij een rechtszaak schuldig zijn aan dezelfde misdaad, is de eiser in het nadeel, en is de positie van de
bezitter te verkiezen; zoals het geval is wanneer een exceptie wordt ingediend vanwege het bedrog van de eiser, en een
antwoord niet aan de laatste wordt verleend, zelfs als de gedaagde bij dezelfde transactie bedrog heeft gepleegd.
984. Hij die zelf niet schuldig is, moet worden toegestaan van de wederpartij een boete te innen. 155. Paulus, Over het Edict,
Boek LXV.
Een persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen daad, en het mag zijn tegenpartij niet schaden.
985. Hij wordt niet geacht geweld te gebruiken, die zich beroept op zijn eigen recht, en een gewone rechtsvordering instelt.
986. In strafzaken moet de meest welwillende interpretatie worden aangenomen.
987. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXX.
Niemand kan gedwongen worden een ander tegen zijn wil te verdedigen.
988. Iedereen kan zeggen dat de partij aan wie wij handelingen toestaan, veel meer reden heeft om zich op een uitzondering
te beroepen.
989. Wanneer iemand een ander opvolgt, is het niet rechtvaardig dat wat de persoon die hij opvolgde zou kunnen hebben
benadeeld, ook hem niet mag benadelen.
990. In het algemeen moet de koper hetzelfde recht hebben om een vordering in te stellen of zich te verdedigen, als de
verkoper heeft.
991. Wat aan iemand ten eigen nutte wordt verleend, wordt hem niet geschonken indien hij weigert het te aanvaarden. 157.
Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXI.
Wanneer een misdaad of een vergrijp niet als gruwelijk wordt aangemerkt, zal het worden vergeven aan degenen die het
begaan, indien zij als slaven hun meesters hebben gehoorzaamd; of wanneer de overtreders gehoorzaam zijn geweest aan
degenen die de plaats van meesters innemen, zoals bijvoorbeeld voogden en curatoren.
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992. Ieder, die bedrog pleegt met het doel het bezit af te staan, wordt geacht het bezit nog te behouden.
993. Bij overeenkomsten zijn de opvolgers van hen, die bedrog hebben gepleegd, niet alleen aansprakelijk voor de winst, die
zij kunnen behalen, maar ook voor het gehele bedrag; dat wil zeggen, ieder is aansprakelijk voor zijn aandeel als erfgenaam.
994. Gaius, Over het Provinciaal Edict, Boek XXVI.
Een schuldeiser die toestaat dat in pand gegeven goederen worden verkocht, verliest zijn pandrecht.
995. Paulus, Over het Edict, Boek VII.
Wij kunnen recht hebben op eigendom krachtens verschillende verplichtingen, maar het kan ons niet toebehoren door
verschillende titels.
996. Ulpianus, Over het Edict, Boek LXXVI.
Het is één ding om te verkopen, en iets anders om de verkoper toestemming te geven om te verkopen.
997. Alles wat in het openbaar door een meerderheid wordt gedaan, wordt geacht te zijn gedaan door alle belanghebbenden.
998. Het is absurd, dat degene, aan wie een stuk land is afgestaan, er een beter eigendomsrecht op heeft, dan de erfgenaam, of
de erflater zelf, indien hij nog in leven was.
999. Dezelfde, Over het Edict, Boek LXXVII.
In het burgerlijk recht gold de regel, dat wanneer een belanghebbende de vervulling van een voorwaarde verhindert, deze
voorwaarde geacht wordt te zijn vervuld. Dit geldt voor schenkingen van vrijheid, legaten en de benoeming van erfgenamen;
en volgens deze regel worden bedingen ook van kracht, wanneer door toedoen van de beloftegever de bedinggever wordt
verhinderd aan de voorwaarde te voldoen.
1000. Paulus, Over het Edict, Boek LXX.
Een uit noodzaak verrichte handeling mag niet als precedent worden aangehaald.
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1001. Ulpianus, Over het Edict, Boek LV.
Wanneer iemand het recht heeft iets te geven, heeft hij ook het recht het te verkopen en te vervreemden.
1002. Paulus, Over het Edict, Boek LI.
Eenmaal aangespannen rechtszaken die een straf inhouden, kunnen tegen erfgenamen worden overgedragen.
1003. Ulpianus, Over het Edict, Boek LIII.
Wie eigendom kan vervreemden, kan ook instemmen met de vervreemding ervan. Maar wanneer het recht om het te
schenken niet aan een persoon is toegekend, moet de regel worden aangenomen dat zijn wensen niet in aanmerking moeten
worden genomen, zelfs als hij instemt met de schenking ervan door een ander.
1004. Paulus, Over het Edict, Boek XLVIII.
Hij die de zaak van een ander verdedigt, wordt nooit als solvabel beschouwd.
1005. Dezelfde, Over het Edict, Boek XLIX.
Alles wat, op het moment dat het gegeven werd, niet het eigendom wordt van hem die het ontvangt, wordt in het geheel niet
beschouwd als gegeven te zijn.
1006. Een partij die iets doet op bevel van een rechter wordt niet geacht bedrog te hebben gepleegd, omdat hij verplicht was
te gehoorzamen.
1007. Dezelfde, Over Plautius, Boek I.
Die weg moet worden gevolgd, die het vooruitzicht biedt op de meest billijke schikking.
1008. Elke twijfelachtige kwestie moet worden uitgelegd overeenkomstig de bedoeling van de betrokken partijen.
1009. Dezelfde, Over Plautius, Boek II.
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Hij die opdracht geeft tot het begaan van onrecht, begaat onrecht. Maar hij die gedwongen wordt te gehoorzamen, treft geen
blaam.
1010. Alles wat in onzekerheid verkeert, wordt geacht niet te bestaan. 170. Dezelfde, Over Plautius, Boek III.
Elke handeling van een magistraat, die geen betrekking heeft op zijn rechterlijke plichten, is nietig.
1011. Dezelfde, Over Plautius, Boek IV.
Niemand is aansprakelijk voor een schuld op grond van het feit dat hij van een ander kan innen wat hij voor hem betaald
heeft.
1012. Idem, Over Plautius, Boek V.
In een koopcontract wordt elke zin van twijfelachtige betekenis uitgelegd tegen de verkoper.
1013. Een vordering die dubbelzinnig is, moet zo worden uitgelegd, dat zij gunstig is voor de eiser. 173. Dezelfde, Over
Plautius, Boek VI.
Wanneer tegen iemand een vonnis wordt uitgesproken naar de mate van zijn middelen, moet niet alles wat hij had van hem
worden afgeperst; maar de regel van de wet moet in acht worden genomen die niet toestaat dat hij tot armoede wordt
teruggebracht.
1014. Wanneer de uitdrukking: "Gij zult teruggeven" in een wet voorkomt, moet ook de winst worden teruggegeven, ook al
is daarin niet speciaal voorzien.
1015. Ieder wordt benadeeld door zijn eigen vertraging in de betaling, welke regel in acht wordt genomen, wanneer twee
schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk zijn.
1016. Hij is schuldig aan bedrog die iets eist wat hij verplicht is terug te geven.
1017. Dezelfde, Over Plautius, Boek VIII.
Hij kan handelen die reeds in staat blijkt aan de voorwaarde te voldoen.
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1018. Alles wat een mens niet kan hebben, ook al wenst hij het, kan hij niet verwerpen. 175. Dezelfde, Over Plautius, Boek
XI.
Een slaaf kan geen plicht vervullen die volgens de wetten door vrije personen moet worden vervuld.
1019. Ik zou niet in een betere toestand moeten zijn dan de persoon aan wie ik mijn rechten ontleen. 176. Dezelfde, Over
Plautius, Boek XIII.
Niemand wordt het voorrecht verleend om voor zichzelf te doen wat in het openbaar door een magistraat kan worden gedaan;
en dit is voorgeschreven om gelegenheden tot het bevorderen van wanorde te vermijden.
1020. De waarde van vrijheid en betrekking is grenzeloos. 177. Dezelfde, Over Plautius, Boek XIV.
Hij, die de voorrechten of het eigendom van een ander opvolgt, moet zich van de wettelijke rechten van zijn voorganger
bedienen.
1021. Niemand mag van bedrog beschuldigd worden, die onwetend is van de reden, waarom hij geen rechtsvordering zou
mogen instellen. 178. Dezelfde, Over Plautius, Boek XV.
Wanneer de hoofdzaak niet meer bestaat, houden haar toebehoren, in het algemeen, ook op te bestaan.
1022. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVI.
Wanneer de bedoeling van een persoon die manumissie verleent onduidelijk is, moet een beslissing ten gunste van de vrijheid
worden genomen.
1023. Dezelfde, Over Plautius, Boek XVII.
Alles wat in opdracht van een schuldeiser betaald wordt, is hetzelfde als wanneer het aan hem zelf betaald zou zijn.
1024. Dezelfde, Over Vitellius, Boek I.
Als niemand een nalatenschap aanvaardt, wordt de kracht van het testament geheel teniet gedaan.
1025. Dezelfde, Over Vitellius, Boek III.

3916

Wanneer het eigendomsrecht op een goed aan niemand kan toekomen, kan geen enkele verplichting ertoe leiden dat dit wel
gebeurt.
1026. Marcellus, Digest, Boek XIII.
Hoewel de door de wet vereiste formaliteiten niet gemakkelijk veranderd kunnen worden, moet toch vrijstelling worden
verleend wanneer de billijkheid dit duidelijk eist.
1027. Celsus, Digest, Boek VII.
Het excuus van een loze angst is geen wettig excuus.
1028. Dezelfde, Digest, Boek VIII.
Geen verplichting is bindend die onmogelijk is.
1029. Dezelfde, Digest, Boek XII.
Niets kan worden geëist vóór het tijdstip waarop het kan worden geleverd, volgens de natuurlijke loop der dingen; en
wanneer de datum van betaling is ingevoegd in een verplichting, kan deze niet worden geïnd, tenzij de tijd is verstreken.
1030. Dezelfde, Digest, Boek XVI.
Wanneer iemand zijn vrouw zwanger achterlaat, wordt hij niet geacht zonder kinderen te zijn gestorven.
1031. Dezelfde, Digest, Boek XVII.
Wanneer twee tegenstrijdige dingen in een testament worden bevolen, zal geen van beide geldig zijn.
1032. Wat door de aard der dingen verboden is, kan door geen wet bevestigd worden. 189. Dezelfde, Digest, Boek XIII.
Een minderjarige wordt niet geacht zijn toestemming te geven, of te weigeren, op grond van zijn leeftijd; want het gezag van
zijn voogd is noodzakelijk in elke zaak die kennis of oordeel vereist.
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1033. Dezelfde, Digest, Boek XXIV.
Alles wat wordt uitgezet, behoort niet tot het eigendom.
1034. Dezelfde, Digest, Boek XXXIII.
Neratius, die geraadpleegd werd over de vraag of een privilege dat door de keizer verleend was aan een persoon waarvan hij
dacht dat hij leefde, maar die in feite al dood was, geacht moest worden van kracht te worden, antwoordde dat het hem niet
leek dat de keizer het zou hebben verleend als hij geweten had dat de verlener dood was, maar toch dat van hem zelf moest
worden nagegaan in hoeverre hij het privilege van toepassing wilde laten zijn.
1035. Marcellus, Digest, Boek XXIX.
Goederen die niet verdeeld kunnen worden, zullen in hun geheel verschuldigd zijn door de erfgenamen, als individuen.
1036. In zaken die dubbelzinnig zijn, is het niet minder rechtvaardig dan veilig om de meer welwillende interpretatie aan te
nemen.
1037. Celsus, Digest, Boek XXXVIII.
Bijna alle rechten van de erfgenamen worden geacht dezelfde te zijn, alsof zij onmiddellijk na de dood van de erflater zulke
rechten waren geworden.
1038. Modestinus, Verschillen, Boek VI.
Zij die erfgenaam worden door een verre graad van verwantschap met de overledene, worden geacht niet minder erfgenaam
te zijn dan wanneer zij van de eerste graad zouden zijn geweest.
1039. Dezelfde, Verschillen, Boek VII.
Wat duidelijk gezegd is, is nadelig; andere dingen zijn dat niet.
1040. Idem, Regels, Boek VIII.
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Sommige privileges zijn echt, en sommige zijn persoonlijk. De eerste gaan over op de erfgenaam; die welke persoonlijk zijn,
gaan niet op hem over.
1041. Dezelfde, Over de huwelijkse rite.
In huwelijkse verbintenissen moet niet alleen rekening worden gehouden met wat wettig is, maar ook met wat eerbaar is.
1042. Javolenus, Over Cassius, Boek XIII.
Fraude gepleegd door een voogd, of hij nu solvabel is of niet, mag geen afbreuk doen aan de rechten van zijn voogd in een
interdict, of in enige andere gerechtelijke procedure.
1043. Dezelfde, Epistels, Boek VI.
Hij, die weigert te gehoorzamen aan het bevel van een magistraat, kan niet geacht worden vrij van bedrog te zijn.
1044. Dezelfde, Epistels, Boek VII.
Wanneer een beslissing niet gegeven kan worden zonder schade te berokkenen, moet die weg gevolgd worden, die het minste
onrecht veroorzaakt.
1045. Dezelfde, Epistels, Boek X.
Iedere bepaling in een testament wordt niet geacht van kracht te zijn, tenzij zij geldig was op het tijdstip dat zij werd
gemaakt.
1046. Dezelfde, Epistels, Boek XI.
Elke definitie in het Burgerlijk Recht is onderhevig aan wijziging, want een kleine afwijking kan haar ontoepasselijk maken.
1047. Pomponius, Over Quintus Mucius, Boek VIII.
Hij die door eigen schuld schade lijdt, wordt niet geacht te zijn gekwetst.
1048. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXVIII.
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Het is minder voordelig om een vorderingsrecht te hebben dan om het eigendom te hebben dat er het voorwerp van is.
1049. Dezelfde, Over Quintus Mucius, Boek XXXIX.
Het gebeurt dikwijls dat het eigendom, dat ons onder bepaalde omstandigheden kan worden ontnomen, zich in een zodanige
staat bevindt, dat het ons niet kan worden ontnomen. Als wij dus door het bezwaren van een stuk land schulden hebben
gemaakt aan de schatkist, kunnen wij soms een vordering instellen om het terug te vorderen, het te vervreemden en er een
erfdienstbaarheid op te leggen.
1050. Dezelfde, over verschillende passages, Boek IX.
Het is rechtvaardig en in overeenstemming met de wet van de naties, dat niemand door het begaan van een schade kan
worden verrijkt ten koste van een ander.
1051. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek I.
Wanneer een zaak is beslist, wordt zij als waar beschouwd.
1052. Paulus, Over de Lex Julia et Papia, Boek XIII.
Niemand kan geacht worden iets verloren te hebben wat hij nooit heeft gehad.
1053. Ulpianus, Over de Lex Julia et Papia, Boek IV.
Wij vergelijken slavernij tot op zekere hoogte met de dood.
1054. Licinius Rufinus, Regels, Boek II.
Als de benoeming van een erfgenaam van meet af aan nietig is, kan deze niet door tijdsverloop geldig worden gemaakt.
1055. Paulus, Over het Edict, Boek LXIX.
Een slaaf kan niet afwezig zijn voor zaken van de Staat.
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